
GRUPO DE ESTUDOS DIREITO, DEMOCRACIA E INTERNET (GEDDI)

EDITAL 01/2018

ADMISSÃO DE NOVOS MEMBROS

1. DO GRUPO DE ESTUDOS DIREITO, DEMOCRACIA E INTERNET (GEDDI)

1.1. Escopo

O GEDDI tem como foco estudar as relações entre Direito, Democracia e Internet. Suas principais linhas de pesquisa
são: a internet como ferramenta democrática de participação popular; direito à informação e liberdade de imprensa na
era da internet; liberdade de expressão e responsabilidade jurídica na era da Internet.

1.2. Atividades desenvolvidas

Seminários quinzenais para discussão de textos previamente indicados, realizados por videoconferência (Skype ou
ferramenta semelhante). Desenvolvimento de trabalhos científicos sob orientação do coordenador do grupo.

2. DO PROCESSO SELETIVO

2.1. Público alvo

Discentes do curso de Direito ou áreas afins de qualquer Instituição de Ensino Superior.

2.2. Vagas

Estão abertas cinco vagas para novos membros.

2.3. Requisitos de inscrição

Para deferimento da inscrição, o candidato deverá atender aos seguintes requisitos:

a) enquadrar-se no público-alvo deste edital;

b) ter pelo menos uma tarde livre por semana, para dedicação às atividades do GEDDI,  sejam elas de caráter
individual ou coletivo;

c) ser cadastrado na plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br).

d) ser capaz de ler textos em inglês.

2.4. Prazo e forma de inscrição

A inscrição deverá ser feita entre os dias 23/02/2017 e 02/03/2018, por meio do preenchimento do formulário on-line,
onde  serão  exigidos:  nome  completo,  idade,  e-mail,  telefone,  instituição  de  ensino  em  que  o  candidato  está
matriculado, currículo lattes, histórico escolar com informação de média global, exposição dos motivos que levaram o
candidato a querer participar do GEDDI, declaração de disponibilidade de tempo para dedicação às atividades do
GEDDI.

O formulário está disponível no link  https://goo.gl/forms/2RcZN7UVFUChufj42 , também acessível por meio do QR
abaixo.

Obs.: é necessário possuir uma conta Google para preencher o formulário.

2.5. Critérios de seleção

http://lattes.cnpq.br/
https://goo.gl/forms/2RcZN7UVFUChufj42
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Serão  aprovados(as) os candidatos(as) inscritos(as) que atenderem aos requisitos indicados nos itens 2.2 e 2.3
deste  edital.  Entre  os  aprovados(as),  serão  classificados(as) cinco  candidatos(as)  que  possuírem as  maiores
médias globais e que demonstrarem melhor articulação na exposição dos motivos de sua intenção de participar do
GEDDI.

2.6. Divulgação do resultado

Os candidatos aprovados serão comunicados via e-mail. Se for autorizado pelas Instituições de Ensino Superior, o
resultado será divulgado em murais de comunicação nos seus respectivos campi.

3. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES DO GEDDI

Para  os  novos  membros,  as  atividades do semestre  01/2018 começam no dia  08/03/2018.  O cronograma das
reuniões e as indicações bibliográficas estão disponíveis no Anexo I deste edital. As datas e os textos indicados no
Anexo I podem, eventualmente, serem alteradas ao longo do semestre, visando atender aos interesses do GEDDI.

4. Disposições gerais

4.1. Certificado de horas complementares
Semestralmente, o(a) participante que cumprir 75%, pelo menos, das atividades propostas, fará jus a certificado de
horas  extracurriculares  Considera-se  atividades  do  GEDDI  os  seminários  quinzenais  e  o  desenvolvimento  de
trabalhos científicos, cujo planejamento individual será combinado com a Coordenação do grupo.

4.2. Casos omissos
Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do GEDDI.

Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 2018.

Prof. Bruno Anunciação Rocha
Coordenador do GEDDI


