
NÚCLEO DE DIREITO DIGITAL E PROTEÇÃO DE DADOS



VINCULAÇÃO 
O Núcleo de Direito Digital e Proteção de 

Dados Pessoais está vinculado ao 

Departamento de Direito da UFOP



COORDENAÇÃO

 Coordenado pela professora Juliana Evangelista de Almeida.

 Link do Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9614430136628814

http://lattes.cnpq.br/9614430136628814


JUSTIFICATIVA

Com a evolução da Internet e a maior interação das pessoas na Rede, não só como agentes passivos receptores de

informações, mas também como agentes ativos na construção de informações, a preocupação sobre a proteção de

dados pessoais ganha maior relevo. É notável que a inserção de dados pessoais, a partir do marco denominado Web

2.0, passa a apresentar um volume considerável. Constantemente as pessoas são solicitadas a fornecerem uma série

de dados pessoais para diversas finalidades. É o que se pode observar, por exemplo, na comunicação em redes sociais

e aplicativos ou até mesmo no uso de quizzes ou jogos online, ou aplicativos em forma de GPS (Global Positioning

System), uso do Internet das coisas. Desse modo, dados pessoais são disponibilizados a todo tempo e, por meio de

softwares, é possível mapear a própria personalidade e/ou interesses dos indivíduos, classificando-os de modo a

oferecer-lhes a maior gama de serviços, publicidades ou monitoramento, entre outras possibilidades. Assim, a

justificativa a criação do Núcleo de Estudos em Direito Digital e Proteção de Dados Pessoais se fundamenta no

reconhecimento da necessidade de aprofundamento das interações entre as novas tecnologias e o direito em

especial a proteção de dados pessoais.



OBJETIVOS

O Núcleo de estudos em Direito Digital e Proteção de dados
tem por objeto o estudo transdisciplinar das diversas interações
entre os usos das novas tecnologias e seus impactos jurídicos, em
especial em relação a proteção de dados. Permite a possibilidade
de criação de grupo de estudo, projeto de iniciação científica e/ou
projetos de extensão. Quer contar com a participação de alunos
de outros setores de conhecimento, em especial, de ciência da
computação e administração.



METODOLOGIA

O Núcleo de estudos em Direito Digital e Proteção de Dados pretende

realizar uma análise crítica reflexiva da bibliografia, documentos e decisões

judiciais. Pode atuar junto a demais projetos de extensão ligados ao UFOP,

que realizam tratamento de dados, orientando a adequação a Lei Geral de

Proteção de Dados. Serão realizados encontros quinzenais, por meio

virtual, com duração de 2 horas. A seleção dos membros ocorrerá

mediante chamamento público e entrevista com os interessados ou através

de edital de seleção.



ARTICULAÇÃO COM ENSINO E PESQUISA

Os temas desenvolvidos no Núcleo de estudos em Direito Digital

e Proteção de Dados possuem relação direta e próxima com o

conteúdo da disciplina DIR260– Direito da Informática – e o

aprofundamento das análises e debates dos temas poderão

resultar na construção e execução de projetos de iniciação

científica.



RESULTADOS ESPERADOS

A partir do desenvolvimento das atividades de estudo, pesquisa,
debates e análise crítica pretende-se não apenas ampliar o
conjunto de mecanismos disponíveis para o desenvolvimento do
aprendizado científico do Direito, notadamente do Direito Digital
e da Proteção de dados, como também o desenvolvimento de
monografias, projetos de iniciação científicas e artigos científicos,
bem como de outros conteúdos que, dentro do escopo do
projeto, mostrem-se oportunos.



DÚVIDAS?

juliana.almeida@ufop.edu.br

mailto:juliana.almeida@ufop.edu.br

