
 
 
 
  

 
 
 
 
 
  

CARTA CONVITE E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2021 

GRUPO DE PESQUISA CNPq 

  

 “NOVAS FRONTEIRAS DA CIÊNCIA JURÍDICA – DESENVOLVIMENTO 

E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA: BIODIREITO E BIOSSEGURANÇA - GBio” 

  

  

O Grupo de Pesquisa CNPq “NOVAS FRONTEIRAS DA CIÊNCIA JURÍDICA 

– DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA: BIODIREITO E 

BIOSSEGURANÇA” convida a Comunidade Acadêmica da Faculdade de 

Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie a participar das 

atividades que serão desenvolvidas no ano de 2021, conforme segue: 

  

I – Do objeto e escopo do Grupo de Pesquisa 

  

O Grupo de Pesquisa CNPq “NOVAS FRONTEIRAS DA CIÊNCIA JURÍDICA 

– DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA: BIODIREITO E 

BIOSSEGURANÇA” é de caráter permanente, instituído na forma do 

Regulamento das Atividades Complementares da Faculdade de Direito da 

UPM. 

 

São objetivos do presente Grupo para o ano de 2021, o desenvolvimento 

de Pesquisa em dois Projetos, o primeiro coordenado pela Profa. Ana 

Cláudia Scalquette, líder do Grupo de Pesquisa GBio, e o segundo 

coordenado pelo Prof. Rodrigo Arnoni Scalquette, pesquisador do Grupo 

de Pesquisa GBio, a saber: 

 



 
 
 
  

 
 
 
 
 
  

a. Novas Fronteiras da Ciência Jurídica no âmbito do Direito 

Privado com temas que se relacionam ao Desenvolvimento e à 

Tecnologia, tais como:  

- O Impacto da Tecnologia nas relações Familiares; 

- Responsabilidade Civil e a Desinformação; 

- Herança e Patrimônio Digital, dentre outros. 

 

b. Novas Fronteiras da Ciência Jurídica no âmbito do Direito 

Público com temas que se relacionam ao Desenvolvimento e à 

Tecnologia, tais como:  

- Papel do Estado na Preservação da Vida (tratamentos 

experimentais);  

- Violência Digital; 

- Garantias Constitucionais e Controle de Notícias (notícias falsas 

e direito ao esquecimento), dentre outros. 

 

c. Fomentar em ambos os projetos o necessário diálogo entre os 

princípios constitucionais e princípios gerais do Direito com os 

novos desafios, trazidos pela tecnologia, buscando a pesquisa 

multidisciplinar, tanto no âmbito Nacional quanto Internacional, a 

fim de aclarar o caminho traçado para a resolução de novos 

conflitos. 

 

II – Da Carta Convite / Seleção 

 

Pelo presente Edital, fica convidada a Comunidade Acadêmica da 

Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a saber, 

o corpo docente e o corpo discente, formado pelos alunos da graduação, 



 
 
 
  

 
 
 
 
 
  

pós-graduação lato sensu e pós-graduação stricto sensu, para 

participarem das atividades deste Grupo. 

  

Para discentes, a inscrição deverá ser feita por e-mail, direcionado para 

gbiomackenzie@gmail.com, descrevendo-se no Assunto – “Seleção GBio 

– Nome do candidato - TIA N. XXXX”, até o dia 26 de fevereiro, às 

23h59m, contendo: 

 

a) mini currículo acadêmico-profissional, acompanhado de foto; 

b) Carta de interesse em que deverão ser destacadas: 

 

• Razão pela qual se interessa por um dos projetos do Grupo, a 

saber: Novas Fronteiras da Ciência Jurídica no Âmbito do 

Direito Privado ou Novas Fronteiras da Ciência Jurídica no 

Âmbito do Direito Público (escolher um deles); 

 

• Disponibilidade para participar dos encontros e eventos; 

 

• Principais habilidades do(a) candidato(a) como, por exemplo, ter 

experiência com pesquisa científica, saber utilizar ferramentas 

digitais e de design e suas principais características pessoais de 

comunicação. 

 

Ressaltamos que será de suma importância para o entrosamento com 

os líderes do Grupo, palestrantes e demais professores pesquisadores 

que os(as) interessados(as) possam permanecer nos encontros virtuais 

com as câmeras e os microfones ligados para que a troca de 

experiência e a pesquisa possam ser desenvolvidas de forma produtiva 

e com participação ativa. 

mailto:gbiomackenzie@gmail.com


 
 
 
  

 
 
 
 
 
  

Serão selecionados 28 (vinte e oito) pesquisadores para o ano de 2021, 

14 (quatorze) para cada projeto. 

 

Para alunos da Graduação, em razão das atividades do grupo serem 

anuais, serão aceitas inscrições de acadêmicos da 2ª até a 9ª etapas. 

  

O resultado com os nomes dos(as) aprovados(as) será divulgado via 

moodle – na área da Coordenadoria de Pesquisa, no dia 04/03/2021. 

  

 

III – Das Atividades 

  

Sem prejuízo da produção de artigos científicos, livros, capítulos de livros, 

os participantes deverão apresentar, como produção necessária para a 

qualificação de pesquisadores e atribuição de horas de pesquisa: 

 

a) produção escrita, no formato de artigo científico, contendo entre 10 

(dez) e 15 (quinze) páginas, em que serão investigadas as questões 

controversas relativas a um dos temas pesquisados pelo GBio, no 

ano de 2021, cujas informações de formatação e base de pesquisa 

nacional e internacional serão apresentadas em “Oficinas de 

Pesquisa” mensais, pré-agendadas, conforme calendário abaixo. 

Tendo em vista a internacionalização que é inerente aos trabalhos 

do Grupo e as parcerias estrangeiras de pesquisa em andamento, 

será requisito mínimo que a pesquisa para os artigos também se 

dê na legislação/doutrina estrangeira. 



 
 
 
  

 
 
 
 
 
  

Os artigos podem ser escritos em duplas, por dois pesquisadores 

do GBio e deverão ser apresentados em reunião do Grupo GBio, 

conforme calendário. 

 

b) Participação nas reuniões, também previstas em calendário abaixo, 

com a possibilidade de uma falta justificada por pesquisador; 

 

c) Participação nos eventos programados pelo Grupo GBio, incluindo 

o IV Congresso Internacional de Biodireito & Desenvolvimento 

Tecnológico, auxiliando na organização científica e demais 

demandas do Congresso, todas relacionadas aos trabalhos 

desenvolvidos no Grupo de Pesquisa. As diretrizes para esta 

atividade também serão desenvolvidas nas oficinas de Pesquisa. 

 

Ressaltamos que, inicialmente, todas as atividades previstas no 

calendário abaixo estão programadas para acontecer por meio virtual, 

pela plataforma ZOOM Meeting, salvo se houver determinação da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie para que retomemos os encontros 

presenciais.  

 

IV - Cronograma de Atividades para 2021  

  

 

REUNIÕES/EVENTOS DATAS / HORÁRIOS  LOCAL 

1º Encontro  06/03 - 9h/12h 

Planejamento  

  

Plataforma Zoom 

  

Oficina de Pesquisa 23/03 - 12h30 / 13h Plataforma Zoom 



 
 
 
  

 
 
 
 
 
  

2º Encontro/Evento   10/04 - 9h/12h 

 

Plataforma Zoom 

 

  

Oficina de Pesquisa 20/04 - 12h30 / 13h Plataforma Zoom 

3º Encontro/Evento  08/05 – 9h/12h 

 

Plataforma Zoom 

 

 

Oficina de Pesquisa 18/05 - 12h30 / 13h Plataforma Zoom 

4º Encontro/Evento  12/06 – 9h/12h 

 

Plataforma Zoom 

 

  

Oficina de Pesquisa 15/06 - 12h30 / 13h Plataforma Zoom 

 

 

  

REUNIÕES/EVENTOS DATAS / HORÁRIOS  LOCAL 

5º Encontro  21/08 – 9h/12h 

 

 

Plataforma Zoom 

 

Oficina de Pesquisa 17/08 - 12h30 / 13h Plataforma Zoom 

6º Encontro  11/09 – 9h/12h 

Apresentação dos 

Trabalhos feitos 

pelos pesquisadores, 

conforme item III, “a” 

 

Plataforma Zoom 

Oficina de Pesquisa 14/09 - 12h30 / 13h Plataforma Zoom 



 
 
 
  

 
 
 
 
 
  

IV Congresso 

Internacional de 

Biodireito e 

Desenvolvimento 

Tecnológico 

24/9 e 25/9  

- 9h /13h30 

Plataforma Zoom 

7º Encontro/Evento  02/10 - 9h/12h 

 

 

Plataforma Zoom 

Oficina de Pesquisa 19/10 - 12h30 / 13h Plataforma Zoom 

8º Encontro/Evento 06/11 - 9h/12h 

 

Plataforma Zoom 

 

  

Oficina de Pesquisa 09/11 – 12h30 / 13h Plataforma Zoom 

 

* Cronograma sujeito a alterações  

 

V – Outras informações: 

  

As dúvidas, omissões e demais determinações relativas a horas de 

pesquisa e dinâmica dos encontros serão sanadas pelos Professores 

Coordenadores do Grupo, no encontro inicial do GBio. 

  

    São Paulo, 10 de fevereiro de 2021. 

  

  

  

Profa. Dra. Ana Cláudia Silva Scalquette 

Líder do Grupo de Pesquisa GBio 


