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EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA O GRUPO DE ESTUDOS 

“MACKPREVIA – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA AO DIRETO 

PREVIDENCIÁRIO” 

 

A Coordenação de Pesquisa e TCC da Faculdade de Direito faz saber aos Corpos 

Discente e Docente que foram autorizados os trabalhos do grupo de estudos 

denominado “MackPrevIA – Inteligência Artificial Aplicada ao Direito 

Previdenciário”, coordenado pelo Prof. Dr. Ivandick Cruzelles Rodrigues e cujo 

regimento interno se segue: 

 

Art. 1.º O grupo de estudos em referência tem caráter permanente e é instituído na 

forma do art. 15 do Regulamento das Atividades Complementares da Faculdade de 

Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, além dos termos deste regimento. 

§ 1.º Havendo interesse da comunidade externa à Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, após avaliação de currículo e vídeo de apresentação/motivação, os(as) 

candidatos(as) poderão ser admitidos(as) na condição de pesquisadores voluntários 

externos, sem criação de qualquer vínculo formal com a Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, todavia fazendo jus à obtenção de certificado de horas de atividade de 

pesquisa, firmado pelo Coordenador Docente do grupo. 

 

Art. 2.º O “MackPrevIA” tem como objeto de estudos o fenômeno científico 

denominado Inteligência Artificial e suas imbricações com as ciências jurídicas, em 

especial no que diz respeito à sua aplicação como instrumento para melhoria da 

efetividade do direito previdenciário, bem como a identificação dos princípios e 

categorias jurídicas mais adequados a orientar sua regulamentação, ainda inexistente 

no Brasil. 
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Art. 3.º São objetivos do “MackPrevIA”: 

i) desenvolver o conhecimento jurídico, tecnológico, econômico e social acerca da 

Inteligência Artificial aplicada ao Direito; 

ii) habilitar o pesquisador a programar APPs e APIs em linguagem Python e 

aprofundar seus estudos em “Natural Language Understanding”; 

iii) promover a leitura e debate de textos sobre temas ligados ao seu objeto de estudos; 

iv) produzir artigos científicos e textos acadêmicos para a discussão e publicação em 

periódicos e congressos; 

v) realizar e/ou participar de eventos científicos periódicos sobre o tema, tais como 

conferências, seminários, palestras e afins; 

vi) dar suporte tecnológico às atividades da Clínica Mackenzie de Orientação 

Previdenciária (CMackPrev); e 

vii) firmar parcerias com entidades desta Universidade, bem como empresas, 

associações, institutos de pesquisa, governos e outros centros de ensino, seja no 

âmbito nacional seja no âmbito internacional. 

Parágrafo único. O presente grupo de estudos integra o grupo de Pesquisa 

“Infraestrutura Jurídica da Inovação Tecnológica no Brasil: marco legal, perspectivas, 

desafios e entraves para o Desenvolvimento Nacional”, cadastrado no CNPq e 

vinculado ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito Político e 

Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

(www.dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6603827008021539). 

 

Art. 4.º O grupo será necessariamente coordenado por um docente da Faculdade de 

Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, sendo seu Coordenador Docente 

atual o Prof. Dr. Ivandick Cruzelles Rodrigues. 

http://www.dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6603827008021539
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Art. 5.º Poderão participar do grupo os(as) discentes que se interessem pelos objetivos 

do grupo e que demonstrem de forma clara seu comprometimento com as atividades 

do mesmo, observados os requisitos do art. 6º. 

 

Art. 6.º São requisitos para admissão no grupo: 

I- estar devidamente matriculado na Universidade Presbiteriana Mackenzie, entre a 

2ª etapa e a 9ª etapa; 

II- submeter a documentação, o formulário de inscrição e termos de compromisso nos 

moldes exigidos; 

III- aceitar trabalhar com textos em línguas estrangeiras, em especial textos em 

inglês, já que a maior parte da bibliografia está nesta língua; e 

IV- ter familiaridade ou comprometer-se a estudar lógica de programação e linguagem 

Python. 

 

Art. 7.º São formas de desligamento do grupo: 

I- a ausência injustificada, a critério do Coordenador Docente, por mais de duas 

reuniões consecutivas, ou que não atingir frequência mínima de 75% (setenta e cinco 

por cento); 

II- a clara demonstração de falta de interesse nas atividades do grupo, bem como o 

não cumprimento com seus objetivos; e 

III- outras situações que vierem a ser determinadas pelo Coordenador Docente. 

 

Art. 8.º Será admitido o desligamento a pedido do próprio aluno, desde que prévia e 

diretamente informada a saída ao Coordenador Docente, ficando vedada a 

readmissão. 
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Art. 10. Aos membros do corpo discente serão atribuídas horas complementares de 

pesquisa em retribuição às atividades, observadas as regras da Coordenação de 

Pesquisa e de TCC da Faculdade de Direito da UPM, consoante a seguinte tabela, 

cuja soma máxima poderá atingir 60 (sessenta) horas complementares: 

 

Atividades Horas Correspondentes 

Frequência nas reuniões Até 30 horas 

Entrega de todas as tarefas de 

programação (códigos-fontes) 
Até 30 horas 

 

Art. 11. Para fazer jus à atribuição das horas complementares, o discente deverá 

manter-se vinculado ao grupo até o final do calendário definido no Plano de Trabalho, 

o qual será publicado em anexo a cada novo edital de inscrições do grupo, sendo que 

a desistência ou abandono do discente não fomentará qualquer direito proporcional 

na obtenção de horas de pesquisa. 

 

Art. 12. As dúvidas, omissões e esclarecimentos serão resolvidos pelo Coordenador 

Docente, sempre consultando previamente a Coordenação de Pesquisa e TCC. 

 

São Paulo, 08 de fevereiro de 2021. 
 

 

 

 

 

PROF. DR. IVANDICK CRUZELLES RODRIGUES 

COORDENADOR DOCENTE – FDIR 

 

 

PROFª. DRª. MICHELLE ASATO JUNQUEIRA 

COORDENADORA DE PESQUISA E TCC – FDIR  
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Anexo I 

 

 

 

Plano de Trabalho – 2021 

 

 

 

Nº de vagas disponibilizadas: 30 (trinta) 

 

Período de Inscrição: 08/02/2021 à 21/02/2021 

 

Cadastro pelo link: https://forms.gle/4cSRBphTfRd2n7AU7  

 

Divulgação da lista dos aprovados: 26/02/2021. 

 

O grupo se reunirá ao longo do ano letivo de 2021, semanalmente, às terças-feiras, 

das 17h00 às 18h30, valendo-se da plataforma Google Meet, conforme o calendário 

abaixo. Eventuais problemas de conectividade, antes ou durante as sessões, deverão 

ser imediatamente reportados ao Coordenador Docente, sob pena de cômputo de falta 

ao discente participante ou pesquisador externo. 

 

IMPORTANTE: Até o Encontro n. 05 (30/03), os discentes participantes deverão 

obrigatoriamente concluir, o curso online “Introdução à Ciência da Computação 

com Python Parte 1 – USP”, disponível gratuitamente através da plataforma 

Coursera: <https://pt.coursera.org/learn/ciencia-computacao-python-conceitos>. 

 

 

https://forms.gle/4cSRBphTfRd2n7AU7
https://pt.coursera.org/learn/ciencia-computacao-python-conceitos
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Bibliografia Básica: 

• BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm

>. Consultado em 15/08/2020. 

• _______. Decreto n. 3.048/1999. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3048compilado.htm>. 

Consultado em 15/08/2020. 

• _______. Emenda Constitucional n. 103/2019. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm>

. Consultado em 15/08/2020. 

• _______. Lei n. 8.212/1991. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212compilado.htm>. Consultado 

em 15/08/2020. 

• _______. Lei n. 8.213/1991. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8213compilado.htm>. Consultado 

em 15/08/2020. 

• CÂMARA JÚNIOR, Auto Tavares da. Indexação automática de acórdãos por 

meio de processamento de linguagem natural. Universidade de Brasília 

(Dissertação de Mestrado). Brasília, DF: UnB, 2007. Disponível em 

<https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/2493/1/2007_AutoTavaresdaCama

raJunior.PDF>. Consultado em 15/08/2020. 

• FACELLI, Katti et al. Inteligência Artificial: Uma abordagem de aprendizado 

de máquina. Rio de Janeiro: LTC, 2011. Disponível em 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2146-1>. 

Consultado em 15/08/2020.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3048compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8213compilado.htm
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/2493/1/2007_AutoTavaresdaCamaraJunior.PDF
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/2493/1/2007_AutoTavaresdaCamaraJunior.PDF
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2146-1
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• FAVA, Rui. Trabalho, educação e inteligência artificial: a era do indivíduo 

versátil. Porto Alegre: Penso, 2018. Disponível em 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584291274>. Consultado 

em 15/08/2020. 

• INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Instrução Normativa 

INSS/PRES n. 77/2015. Disponível em <https://www.in.gov.br/materia/-

/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/32120879/do1-2015-01-22-

instrucao-normativa-n-77-de-21-de-janeiro-de-2015-32120750>. Consultado 

em 15/08/2020. 

• LAPA, Remi Correia. Indexação automática no Brasil no âmbito da ciência da 

informação (1973 – 2012). Universidade Federal de Pernambuco (Dissertação 

de Mestrado). Recife: UFPE, 2014. Disponível em 

<https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/12947/1/DISSERTA%c3%87

%c3%83O%20Remi%20Correia%20Lapa.pdf>. Consultado em 15/08/2020. 

• REIS, Paulo Victor Alfeo. Algoritmos e o Direito. Lisboa: Almedina, 2020. 

Disponível em 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584935673>. 

Consultado em 15/08/2020. 

• ROVER, Aires José. Representação do conhecimento legal em sistemas 

especialistas: o uso da técnica de enquadramentos. Universidade Federal de 

Santa Catarina (Tese de Doutorado). Florianópolis: UFSC, 1999. Disponível em 

<https://core.ac.uk/download/pdf/30361964.pdf>. Consultado em 15/08/2020. 

• THOMAS, Rob. The AI Ladder. Sebastopol, CA: O’Reilly Media, 2019. 

Disponível em <https://www.oreilly.com/online-learning/report/The-AI-

Ladder.pdf>. Consultado em 15/08/2020.  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584291274
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/32120879/do1-2015-01-22-instrucao-normativa-n-77-de-21-de-janeiro-de-2015-32120750
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/32120879/do1-2015-01-22-instrucao-normativa-n-77-de-21-de-janeiro-de-2015-32120750
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/32120879/do1-2015-01-22-instrucao-normativa-n-77-de-21-de-janeiro-de-2015-32120750
https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/12947/1/DISSERTA%c3%87%c3%83O%20Remi%20Correia%20Lapa.pdf
https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/12947/1/DISSERTA%c3%87%c3%83O%20Remi%20Correia%20Lapa.pdf
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584935673
https://core.ac.uk/download/pdf/30361964.pdf
https://www.oreilly.com/online-learning/report/The-AI-Ladder.pdf
https://www.oreilly.com/online-learning/report/The-AI-Ladder.pdf
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• WAZLAWICK, Raul. Introdução a Algoritmos e Programação com Python. São 

Paulo: Grupo Gen, 2017. Disponível em 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595156968>. Consultado 

em 15/08/2020. 

 

 

Acervo de sites: 

• CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Sistemas de gestão de tabelas 

processuais unificadas - 

https://www.cnj.jus.br/sgt/consulta_publica_assuntos.php 

• JUSTIÇA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO. Tabela Única 

de Classes – Março/2019 –

http://www.jfsp.jus.br/documentos/administrativo/NUAJ/TUC_-_2019_-

_ORDEM_NUMERICA__NUAJ_PUBLICO_EXTERNO_2019.xls 

• PORTAL DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

www.inss.gov.br 

• SISTEMA DE ATENDIMENTO AO SEGURADO DO INSS (Meu INSS) – 

meu.inss.gov.br 

• LINGUATECA - https://www.linguateca.pt/  

• IBM DIGITAL EDU - https://www.research.ibm.com/university/br-pt/  

• CANAL DO PROF. ALEXANDRE DIETRICH - 

https://www.youtube.com/c/AlexandreDietrich/videos  

• PYTHON - FOLHA DE CONSULTA - 

https://www.ime.usp.br/~vwsetzer/python-opers-funcoes.html  

• COMO PENSAR COMO UM CIENTISTA DA COMPUTAÇÃO? - 

https://panda.ime.usp.br/pensepy/static/pensepy/index.html  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595156968
https://www.cnj.jus.br/sgt/consulta_publica_assuntos.php
http://www.jfsp.jus.br/documentos/administrativo/NUAJ/TUC_-_2019_-_ORDEM_NUMERICA__NUAJ_PUBLICO_EXTERNO_2019.xls
http://www.jfsp.jus.br/documentos/administrativo/NUAJ/TUC_-_2019_-_ORDEM_NUMERICA__NUAJ_PUBLICO_EXTERNO_2019.xls
http://www.inss.gov.br/
https://www.cnj.jus.br/sgt/consulta_publica_assuntos.php
https://www.linguateca.pt/
https://www.research.ibm.com/university/br-pt/
https://www.youtube.com/c/AlexandreDietrich/videos
https://www.ime.usp.br/~vwsetzer/python-opers-funcoes.html
https://panda.ime.usp.br/pensepy/static/pensepy/index.html
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• THE LEGAL DESIGN LAB (Stanford Law School) - 

https://law.stanford.edu/organizations/pages/legal-design-lab  

• O TUTORIAL PYTHON - https://docs.python.org/pt-br/3.8/tutorial/index.html  

 

Calendário de Trabalho: 

 

Data Encontro Atividade 

02/03/2021 1 • Abertura (5 min.) 

• Apresentação do Plano de Trabalho / Divisão dos 

Grupos e Tarefas / Apresentação da bibliografia 

básica (20 min.) 

• Palestra – “Lógica Jurídica e Lógica de 

Programação: Encontros e Desencontros” 

(Prof. Dr. Ivandick Rodrigues – F. Dir.) (40 min.) 

• Debates e Encerramento (25 min.) 

09/03/2021 2 • Abertura (5 min.) 

• Feedbacks sobre as tarefas em andamento (20 min.) 

• Palestra: “Noções de Direito Previdenciário - 

Parte 1” (Prof. Ivandick) (40 min.) 

• Debates e Encerramento (25 min.) 

16/03/2021 3 • Abertura (5 min.) 

• Feedbacks sobre as tarefas em andamento (20 min.) 

• Palestra: “Noções de Direito Previdenciário - 

Parte 2” (Prof. Ivandick) (40 min.) 

• Debates e Encerramento (25 min.) 

23/03/2021 4 • Abertura (5 min.) 

• Feedbacks sobre as tarefas em andamento (20 min.) 

• Palestra: “Noções de Direito Previdenciário - 

Parte 3” (Prof. Ivandick) (40 min.) 

• Debates e Encerramento (25 min.) 

30/03/2021 5 • Abertura (5 min.) 

• Feedbacks sobre as tarefas em andamento (20 min.) 

• Palestra: “Noções de Direito Previdenciário - 

Parte 4” (Prof. Ivandick) (40 min.) 

• Debates e Encerramento (25 min.) 

https://law.stanford.edu/organizations/pages/legal-design-lab
https://docs.python.org/pt-br/3.8/tutorial/index.html
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06/04/2021 6 • Abertura (5 min.) 

• Feedbacks sobre as tarefas em andamento (20 min.) 

• Palestra: “Ferramentas de Programação e 

Linguagem Python - Parte 1” (Prof. Rogério) (40 

min.) 

• Debates e Encerramento (25 min.) 

13/04/2021 7 • Abertura (5 min.) 

• Feedbacks sobre as tarefas em andamento (20 min.) 

• Palestra: “Ferramentas de Programação e 

Linguagem Python - Parte 2” (Prof. Rogério) (40 

min.) 

• Debates e Encerramento (25 min.) 

20/04/2021 8 • Abertura (5 min.) 

• Feedbacks sobre as tarefas em andamento (20 min.) 

• Palestra: “Ferramentas de Programação e 

Linguagem Python - Parte 3” (Prof. Rogério) (40 

min.) 

• Debates e Encerramento (25 min.) 

27/04/2021 9 • Abertura (5 min.) 

• Feedbacks sobre as tarefas em andamento (20 min.) 

• Palestra: “Ferramentas de Programação e 

Linguagem Python - Parte 4” (Prof. Rogério) (40 

min.) 

• Debates e Encerramento (25 min.) 

04/05/2021 10 • Abertura (5 min.) 

• Feedbacks sobre as tarefas em andamento (20 min.) 

• Palestra: “Introdução ao IBM Watson - parte 1” 

(Prof. Renato Nejaim) (40 min.) 

• Debates e Encerramento (25 min.) 

11/05/2021 11 • Abertura (5 min.) 

• Feedbacks sobre as tarefas em andamento (20 min.) 

• Palestra: “Introdução ao IBM Watson - parte 2” 

(Prof. Renato Nejaim) (40 min.) 

• Debates e Encerramento (25 min.) 

18/05/2021 12 • Abertura (5 min.) 

• Feedbacks sobre as tarefas em andamento (20 min.) 

• Oficina de Programação (40 min.) 

• Debates e Encerramento (25 min.) 
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25/05/2021 13 • Abertura (5 min.) 

• Feedbacks sobre as tarefas em andamento (20 min.) 

• Oficina de Programação (40 min.) 

• Debates e Encerramento (25 min.) 

01/06/2021 14 • Abertura (5 min.) 

• Feedbacks sobre as tarefas em andamento (20 min.) 

• Oficina de Programação (40 min.) 

• Debates e Encerramento (25 min.) 

08/06/2021 

à 

09/08/2021 

 • Férias 

10/08/2021 15 • Abertura (5 min.) 

• Feedbacks sobre as tarefas em andamento (20 min.) 

• Oficina de Programação (40 min.) 

• Debates e Encerramento (25 min.) 

17/08/2021 16 • Abertura (5 min.) 

• Feedbacks sobre as tarefas em andamento (20 min.) 

• Oficina de Programação (40 min.) 

• Debates e Encerramento (25 min.) 

24/08/2021 17 • Abertura (5 min.) 

• Feedbacks sobre as tarefas em andamento (20 min.) 

• Oficina de Programação (40 min.) 

• Debates e Encerramento (25 min.) 

31/08/2021 18 • Abertura (5 min.) 

• Feedbacks sobre as tarefas em andamento (20 min.) 

• Oficina de Programação (40 min.) 

• Debates e Encerramento (25 min.) 

07/09/2021 
 

• Feriado 

14/09/2021 19 • Abertura (5 min.) 

• Feedbacks sobre as tarefas em andamento (20 min.) 

• Oficina de Programação (40 min.) 

• Debates e Encerramento (25 min.) 

21/09/2021 20 • Abertura (5 min.) 

• Feedbacks sobre as tarefas em andamento (20 min.) 

• Oficina de Programação (40 min.) 

• Debates e Encerramento (25 min.) 
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28/09/2021 21 • Abertura (5 min.) 

• Feedbacks sobre as tarefas em andamento (20 min.) 

• Oficina de Programação (40 min.) 

• Debates e Encerramento (25 min.) 

05/10/2021 22 • Abertura (5 min.) 

• Feedbacks sobre as tarefas em andamento (20 min.) 

• Oficina de Programação (40 min.) 

• Debates e Encerramento (25 min.) 

12/10/2021 
 

• Feriado 

19/10/2021 23 • Abertura (5 min.) 

• Feedbacks sobre as tarefas em andamento (20 min.) 

• Oficina de Programação (40 min.) 

• Debates e Encerramento (25 min.) 

26/10/2021 24 • Abertura (5 min.) 

• Feedbacks sobre as tarefas em andamento (20 min.) 

• Oficina de Programação (40 min.) 

• Debates e Encerramento (25 min.) 

02/11/2021 
 

• Feriado 

09/11/2021 25 • Abertura (5 min.) 

• Feedbacks sobre as tarefas em andamento (20 min.) 

• Oficina de Programação (40 min.) 

• Debates e Encerramento (25 min.) 

16/11/2021 26 • Abertura (5 min.) 

• Feedbacks sobre as tarefas em andamento (20 min.) 

• Oficina de Programação (40 min.) 

• Debates e Encerramento (25 min.) 

23/11/2021 27 • Abertura (5 min.) 

• Debates: Inteligência Artificial e Data Science 

aplicado ao direito previdenciário (1h) 

• Encerramento (25 min.) 

Obs.: Em caso de necessidade imperiosa de adaptação de agenda, poderá ocorrer a 

troca de tema ou alteração de data de apresentação dos palestrantes externos. 

 

 


