
 
 

 

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSO EM DIREITO 

MESTRADO EM DIREITO 

 

SEMINÁRIOS DE PESQUISA  

2022/01 

 

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.  

 

Funcionamento: Nos dias das aulas da disciplina do Mestrado denominada Novos Direitos, 

sendo realizado o primeiro encontro no dia 03 de março de 2021 das 17:00 às 18:00 horas. O 

grupo poderá apresentar discussões que sejam relacionadas a outro grupo de pesquisas da 

instituição denominado SerTão. 

 

Vagas limitadas: 10 (dez) mestrandos-pesquisadores, até 8 (oito) graduandos-pesquisadores e 

até 8 (oito) ouvintes. 

 

Frequência mínima: 75 % de presença 

 

Carga-horária:  1 crédito (15 horas-aula)  

 

 

 

 

Programa: 

 

Encontros Datas Atividades 

1 16/03 I: Apresentação dos temas de investigação para o período 

e divisão de tarefas: a) Novos modos de circular ativos 

culturais (com destaque para as antecipações de recebíveis 

nos direitos autorais); b) NFTs e novas formas de valoração 

das artes e demais ativos de PI; c) transhumanismo e 

implicações ético-jurídicas; d) inteligência artificial 

algorítmica nas redes sociais;  

2 30/03 Seminário I – a) Novos modos de circular ativos culturais 

(com destaque para as antecipações de recebíveis nos 

direitos autorais); Apresentação e debates. 



 
 

3 13/04 Seminário I a) Novos modos de circular ativos culturais 

(com destaque para as antecipações de recebíveis nos 

direitos autorais); Conclusões e apresentação de trabalho. 

4 27/04 Seminário II: b) NFTs e novas formas de valoração das 

artes e demais ativos de PI; Apresentação e debates. 

 

5 11/05 Seminário II: b) NFTs e novas formas de valoração das 

artes e demais ativos de PI; Conclusões e apresentação de 

trabalho. 

 

6 25/05 Seminário III: c) Transhumanismo e implicações ético-

jurídicas; Apresentação e debates. 

 

7 08/06 Seminário III: c) Transhumanismo e implicações ético-

jurídicas; Conclusões e apresentação de trabalho. 

 

8 22/06 Seminário IV: d) inteligência artificial algorítmica nas 

redes sociais; Apresentação e debates. 

9 06/07 Seminário IV: d) inteligência artificial algorítmica nas 

redes sociais; Conclusões e apresentação de trabalho. 

 

Projeto de Pesquisa: Interseção entre aspectos das artes, cultura e informação com o Direito, 

desenvolvendo um debate profundo sobre novas tecnologias e implicações éticas.  

 

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 e seus aspectos vinculados 

à ética. Objetiva, ainda, investigar, no contexto do crescimento vertiginoso no número de 

usuários das redes sociais, se os algoritmos utilizados pela inteligência artificial possuem 

potencial discriminatório e até mesmo antidemocrático, bem como os desdobramentos jurídicos 

que dessa problemática podem surgir. Além disso, também propõe uma discussão sobre os 

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 inteligência artificial; direitos de autor e direitos conexos, NFTs, 

aspectos inerentes ao transhumanismo e, como consequência, análises dos impactos das novas 

tecnologias no Direito e os seus contextos éticos.  

 

Período: 2022 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (SERÃO ATUALIZADAS EM SEGUIDA): 

Grupo de pesquisa Cultura, Arte, Direito, Informação e Sociedade (CADIS). 

Artigos e livros: 
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BAUMAN, Zygmunt. Sobre a internet, anonimato e irresponsabilidade. Isto não é um 

diário. Rio de Janeiro: Zahar, 2012. 

 

CHUL HAN, Byung-. No enxame: Perspectivas do digital. Editora Vozes, 2018. 

 

Digital rights: Latin America and the Caribbea. MAGRANI, Eduardo (org.). Rio de 

Janeiro: Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas, 2017. 

 

Direitos autorais em reforma. Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio 

Vargas, Centro de Tecnologia e Sociedade. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2011. 

 

DRUMMOND, Victor Gameiro. Internet, privacidade e dados pessoais, Lumen Juris, Rio 

de Janeiro: 2003. 

 

GABRIEL, Martha. Você, Eu e os Robôs: Pequeno Manual do Mundo Digital, Altlas, 

2017. 

 

LEE, Kai-Fu. Inteligência artificial. Como os robôs estão mudando o mundo, a forma 

como amamos, nos relacionamos, trabalhamos e vivemos. Globo Livro, 2019. 

 

LEITÃO, Luiz Manuel Teles de Menezes. Direito de autor, Almedina, Coimbra, 2011. 
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MAGRANI, Eduardo. A internet das coisas. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2018. 

 

MAGRANI, Eduardo. Democracia conectada: a internet como ferramenta de engajamento 

político-democrático. Curitiba: Juruá, 2014. 

 

MAGRANI, Eduardo. Entre dados e robôs: ética e privacidade na era da 

hiperconectividade. Porto Alegre: Arquipélago Editorial, 2019. 

 

MOROZOV, Evgeny. Big Tech: A ascensão dos dados e a morte da política. Ubu Editora, 

2018.  
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SOUZA, Carlos Affonso, LEMOS; Ronaldo; BOTTINO, Celina. Direito Digital: 
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Van, Dyke, Vernon. The individual, the State, and ethnic communities in political theory, 

in The rights of minority cultures, organizado por (edited by) Will Kymlicka, Oxford 
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Documentos disponíveis pela internet: 

Sobre a injustiça na reimpressão de livros (título original Von der Unrechtmäßigkeit des 



 
 

Büchernachdrucks), On the Injustice of Reprinting Books no endereço 

eletrônico<http://copy.law.cam.ac.uk/record/d_1785> . 

BARTHES, Roland, A morte do autor, texto publicado em O Rumor da Língua, Matins 

Fontes: 2004 e acessível em <http://ufba2011.com/A_morte_do_autor_barthes.pdf> 

BOWREY, Kathy, The Outer Limits Of Copyright Law -Where Law Meets Philosophy and 

Culture, Law and Critique, (2001) Vol 12:1, pp1-24, <http://www.chickenfish.cc/copy/> em 

22/01/13. 

DEFOE, Daniel. An essay on the regulation of the press  disponível em 

<http://copy.law.cam.ac.uk/record/uk_1704> acessado em 20/04/13.  

DRUMMOND, Victor Gameiro, VALENTIM FERNANDES E JACOBO CROMBERGER: 

OS PIONEIROS NA BIOGRAFIA DO DIREITO DE AUTOR PORTUGUÊS E O INÍCIO 

DO DIREITO DA LITERATURA EM LÍNGUA PORTUGUESA. ANAMORPHOSIS - 

REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITO E LITERATURA, v. 3, p. 197-223, 2017. 

 

DRUMMOND, Victor Gameiro, Baena e Dias: pioneiros dos privilégios atribuídos aos 

autores portugueses no século XVI e suas consequências nas novas tecnologias / Baena and 

Dias: pioneers of privileges attributed to Portuguese authors in the 16th century and the 

consequences in the new technologies. REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO IMED, v. 13, 

p. 420, 2017. 

 

DRUMMOND, Victor Gameiro, O DÉFICIT FILOSÓFICO DO DIREITO DE AUTOR. 

Revista Paradigma, v. 26, p. 166-189, 2017. 

 

FREUD, Sigmund no texto denominado Escritores criativos e devaneio, disponível em 

<http://quebracorpo.blogspot.com.br/2010/04/escritores-criativos-e-devaneio-1908.html>, 

acessado em 27/03/13. 

HETTINGER, Edwin C. Justifying intellectual property, Philosophy & Public Affairs, Vol. 

18, No 1 (Winter, 1989), Wiley Blackwell Publishing, Princeton University Press: 1989, 

<http://www.jstor.org/stable/2265190> 

KANT, Imanuel,  On the Injustice of Reprinting Books (original em alemão: Von der 

Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks publicado em 1785, disponíveis, tanto o texto original 

quanto a tradução em 

<http://copy.law.cam.ac.uk/cam/tools/request/showRepresentation?id=representation_d_1785
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KAWOHL, Friedemann:Commentary on Kant's essay "On the Injustice of Reprinting Books" 

(1785) disponível em 

<http://copy.law.cam.ac.uk/cam/commentary/d_1785/d_1785_com_300200813718.html> 

acessado em 03/04/13.  

SMIERS, Joost e VAN SCHIJNDEL, Marieke, Imaginem um mundo sem direitos de autor 

nem monopólios – Um ensaio, Institute of network cultures, Amsterdam: 2009, em  

<http://livrosdoexilado.org/imaginem-um-mundo-sem-direitos-de-autor-nem-monopolios-
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