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Ibmec Business School 
Weblab IBMEC 

EDITAL 1/2019 

SELEÇÃO DE PESQUISADORES VOLUNTÁRIOS 

 

1. Objetivo 

O presente edital serve para dar conhecimento aos alunos matriculados 
no Curso de Direito, na graduação ou pós-graduação, para candidaturas 
às 4 (quatro) vagas abertas para se tornarem pesquisadores voluntários 
do WebLab Ibmec, o Centro de Pesquisas de Mídia e Internet desta 
Instituição de Ensino. 

Serão, preferencialmente, 2 (duas) vagas para estudantes de graduação 
e 2 (duas) vagas para estudantes de pós-graduação. 

O WebLab Ibmec é um centro de pesquisa independente e imparcial 
que tem como objetivo tornar-se referência nacional e internacional nos 
estudos dos aspectos contemporâneos de mídia e internet. 

 

2. Atribuições 

As atribuições como pesquisador do WebLab Ibmec envolverão: 

• Participação de reuniões para discussão de projetos e estudos; 

• Participação em congressos, feiras e outros eventos de interesse 
do Centro; 

• Leitura da bibliografia indicada; 

• Estudo de metodologia de pesquisa; 

• Pesquisa; 

• Produção de textos acadêmicos e não acadêmicos consoantes 
com as linhas de pesquisa do WebLab Ibmec. 
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As contrapartidas acadêmicas são: 

• Cômputo das horas dedicadas ao WebLab Ibmec como horas 
complementares; 

• Inscrição no CNPq como pesquisador do Centro; 

• Participação e autoria dos materiais produzidos pelo WebLab Ibmec 
que contem com sua efetiva participação; 

• Aproveitamento de pesquisas como trabalhos de conclusão de 
curso/vinculação das pesquisas com esses trabalhos; 

• Participação em Congressos; 

• Bolsa-auxílio de R$600,00 (seiscentos reais) por mês para 
pesquisadores da graduação. 

3. Linhas de pesquisa 

a-) Democracia, Liberdade da Informação e Mídias: 

*Os papeis das redes sociais na sociedade da informação; 

*O papel e a vastidão das informações na internet; 

*Liberdades de expressão e de informação no Século XXI 

*Fake News e seus impactos; 

*Funções Social e Econômica da mídia. 

b-) Tecnologia, Direito e Ética: 

*Os limites da ética em tempos de tecnologia; 

*Presente  e futuro das fontes de informação; 

*O papel da comunicação no Brasil; 

*Os dilemas éticos do Direito na Tecnologia. 

 

4. Perfil da(o) Candidata(o) 

O(a) candidato(a) deverão guardar as seguintes características 
esperadas: 
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1. Matrícula efetiva nos cursos de Direito do IBMEC, sendo 2 (duas) 
vagas para estudantes dos programas de pós-graduação, e 2 (duas) 
vagas para estudantes da graduação; 

2. Fluência no idioma inglês; 

3. Apetite para pesquisa, leitura, análise e crítica; 

4. Excelente redação em português e em inglês; 

5. Criatividade, inovação e empreendedorismo como estilo de vida;   

6. Busca incansável pelo conhecimento e pela excelência 

5. Processo Seletivo 

O processo seletivo será constituído por 3 fases eliminatórias: 

• Fase 1: Análise de currículo, a ser enviado até 13.2.2019 para o 
e-mail marco.sabino@ibmec.edu.br, indicando o e-mail do candidato 
para comunicação do andamento do processo seletivo; 

• Fase 2: Redação sobre tema a ser indicado após ultimada a 
Fase 1, a ser entregue até 15.2.2019 no e-mail 
marco.sabino@ibmec.edu.br; 

• Entrevista/dinâmica após ultimada a Fase 2, a ser realizada em 
17.2.2019. 

O resultado será publicado em 18.2.2019. 

6. Docentes vinculados – Coordenadores  

Prof. Dr. Alan Vendrame (alan.vendrame@ibmec.edu.br) 

Prof. Dr. Marco Antonio da Costa Sabino (marco.sabino@ibmec.edu.br, 
fone 9.4705.0575) 


