
 
 

 
 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSO EM DIREITO 
MESTRADO EM DIREITO 

 

SEMINÁRIOS DE PESQUISA  
2020.2 

 
Grupo de Pesquisa: CADIS – Cultura, Arte, Direito, Informação e Sociedade.  
 
Descrição: O CADIS é um grupo de pesquisas formado no ano de 2016 no âmbito do PPGD 
da UniFG que tem como objetivo tratar das temáticas inerentes à cultura, às artes e à 
informação e suas relações com o Direito. O grupo pretente integrar os discentes e docentes 
da instituição em torno dos temas que formam todo o entorno da discussão do Direito 
relacionado sobretudo às Artes e à Tecnologia e os impactos dos avanços tecnológicos 
hodiernamente. 
 
 
Coordenação: Prof. Victor Gameiro Drummond.  
 
Professor colaborador: Elpídio Luz 
 
Funcionamento: das 17 às 18h .  
 
Vagas limitadas: 8 (oito) mestrandos-pesquisadores, até 6 (seis) graduandos-pesquisadores 
e até 8 (oito) ouvintes. 
 
Frequência mínima: 75 % de presença 
 
Carga-horária:  1 crédito (15 horas-aula)  
 
 
Programa: 
 

Encontros Datas Atividades 

1 INICIO 
EM 

27/08 

Abertura das atividades e laboratório de pesquisa. 
Definições das atividades, formas de pesquisa e 
compreenssão das necessidades do grupo de pesquisa. 

 Encontro 
todas as 
quintas-

feira, 
exceto 

dias das 
aulas 

Seminário I: Relações entre Arte, Cultura, Informação e 
Direito. Interrelações temáticas entre as demais áreas do 
conhecimento. História do Direito de Autor. Privilégios 
reais e o desenvolvimento do sistema de direito de autor. 



 
 

  Seminário II: Mercado de arte, tráfico internacional de 
obras de arte e direito de sequência. 

  Seminário III: Impactos das tecnologias na privacidade e 
na intimidade da vida privada. Proteção de dados 
pessoais Big Data. Redes sociais e ferramentas de 
comunicação. 

  Seminário IV: Novos mercados tecnológicos e o 
desenvolvimento do direito de autor. Streaming e outras 
novas formas de divulgação, distribuição e exibição. Casos 
Netflix, Amazon, HBO e Globo Play.   

 

  Apresentação dos relatórios de pesquisa 

 
Projeto de Pesquisa: Interseção entre aspectos das artes, cultura e informação com o 
Direito.  
 
Resumo: Trata-se de projeto de pesquisa, de caráter interdisciplinar, que tem como escopo 
produzir discussões que promovam reflexões para o Direito sobre a arte e a cultura, a 
presença da arte e da cultura no Direito e as suas relações com a informação. Também 
objetiva discutir direitos que se relacionem com estas expressões humanas especialmente  
com as novas tecnologias e o que tais relações trazem de inovador para o Direito. Nesse 
sentido, serão abordadas questões sobre direito à privacidade e outras questões típicas de 
direitos da personalidade; direitos de autor e direitos conexos, especialmente no tocante 
aos elementos críticos referentes a essa categoria jurídica; direito da arte, podendo haver, 
inclusive, discussões sobre escolas artísticas e a presença do Direito e, por fim, os impactos 
das chamadas novas tecnologias no Direito.   
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