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ATA DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 
 
 

Aos vinte de sete de setembro de dois mil e vinte e dois, reuniram-se, por videoconferência, os 

membros da Comissão de Seleção do Edital nº 3/2022, referente ao processo de outorga e implementação 

de duas bolsas de capacitação no exterior vinculadas ao Projeto Institucional de Internacionalização “O 

Direito na Era Digital”, Processo 88881.310478/2018-01, sob coordenação do professor José Garcez 

Ghirardi, no âmbito do Projeto Institucional de Internacionalização da Fundação Getulio Vargas (CAPES-

Print), CAPES PrInt – Projeto 88887.310477/2018-00. Estiveram presentes os professores José Garcez 

Ghirardi (coordenador), Guilherme Forma Klafke e Raquel de Mattos Pimenta. 

Em conjunto, os membros da Comissão de Seleção passaram à homologação e ao julgamento de 

mérito nos termos transcritos a seguir, segundo os critérios do Edital nº 3/20221:  

 

Candidata: Julia Carolina Malacrida de Pádua 

Título do Plano de Trabalho:  
Automatização de ouvidorias, direitos humanos e a redução do risco de desastres 

Período de treinamento no exterior: 
janeiro a fevereiro de 2023 (2 meses) 

Instituição de destino: 
Centre for Law in the Digital Transformation (ZeRdiT), Universidade de Hamburgo (Universität 
Hamburg) 

Parecer da Comissão de Seleção 

Cumprimento dos requisitos para candidatura                      Sim [  ]           Não [ X ] 
 
Adequação da documentação às exigências deste Edital     Sim [  ]           Não [ X ] 
 
A candidata não apresentou carta de aceite no modelo do Anexo III, razão pela qual a documentação 
não atende às exigências do item 8.2.6 do Edital. 

 

Candidata: Karina Denari Gomes de Mattos 

Título do Plano de Trabalho:  

 
1 10.3. A seleção das candidaturas levará em consideração os seguintes aspectos: 
10.3.1. Cumprimento dos requisitos para candidatura; 
10.3.2. Adequação da documentação apresentada pelo(a) candidato(a) às exigências deste Edital; 
10.3.3. Pertinência do Plano de Trabalho Individual com o PII e sua exequibilidade dentro do cronograma previsto; 
10.3.4. Adequação da instituição de destino e pertinência técnico-científica do(a) orientador(a) no exterior às 
atividades a serem desenvolvidas; 
10.3.5. Interação técnico-científica precedente ou em andamento com o(a) orientador(a) no exterior. 
10.3.6. Qualidade acadêmica da proposta e potencial de contribuição para o Projeto “O Direito na Era Digital” 
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Tecnologias para a gestão e solução de disputas em casos de desastres envolvendo empresas no 
contexto global 

Período de treinamento no exterior: 
16/01/2023 a 14/02/2023 (1 mês) 

Instituição de destino: 
Centre on Law and Social Transformation – LawTransform, da Universitet I Bergen (University of 
Bergen) e do Chr. Michelsen Institute (CMI) 

Parecer da Comissão de Seleção 

Cumprimento dos requisitos para candidatura                      Sim [ X ]           Não [  ] 
 
Adequação da documentação às exigências deste Edital     Sim [ X ]           Não [  ] 
 
Avaliação dos critérios de pertinência do Plano de Trabalho Individual com o PII e sua exiquibilidade 
dentro do cronograma previsto e de Pertinência técnico-científica da orientadora: 
 
A candidatura e o projeto atendem aos itens 10.3.3, 10.3.4, 10.3.5 e 10.3.6 do Edital. 

 

Candidata: Magali Favaretto Prieto Fernandes 

Título do Plano de Trabalho:  
Transnational legal processes in developing economies: regulatory coherence and good regulatory 
practices in Brazil 

Período de treinamento no exterior: 
09 de janeiro a 09 de março de 2023 (2 meses) 

Instituição de destino: 
University of Toronto 

Parecer da Comissão de Seleção 

Cumprimento dos requisitos para candidatura                      Sim [  ]           Não [ X ] 
 
Adequação da documentação às exigências deste Edital     Sim [  ]           Não [ X ] 
 
A candidata não apresentou Carta de Acordo no modelo do Anexo IV, razão pela qual a documentação 
não atende às exigências do item 8.2.7 do Edital. 

 

Candidata: Tatiane Bolsonaro Guimarães 

Título do Plano de Trabalho:  
O Ensino Jurídico e o Direito Autoral na Era Digital: diálogos entre a FGV Direito SP e o King’s College 
London 

Período de treinamento no exterior: 
23/02/2023 a 23/03/2023 (1 mês) 

Instituição de destino: 
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King’s College London 

Parecer da Comissão de Seleção 

Cumprimento dos requisitos para candidatura                      Sim [ X ]           Não [  ] 
 
Adequação da documentação às exigências deste Edital     Sim [ X ]           Não [  ] 
 
Avaliação dos critérios de pertinência do Plano de Trabalho Individual com o PII e sua exiquibilidade 
dentro do cronograma previsto e de Pertinência técnico-científica da orientadora: 
 
A candidatura e o projeto atendem aos itens 10.3.3, 10.3.4, 10.3.5 e 10.3.6 do Edital. 

 

Em razão dos conceitos atribuídos às candidaturas, e nos termos do item 2.2 do Edital, a Comissão 

de Seleção decidiu pela aprovação das candidaturas de Karina Denari Gomes de Mattos e Tatiane Bolsonaro 

Guimarães, que passam a fazer jus à obtenção dos benefícios junto à CAPES. 

Em não havendo mais nada a deliberar, a Comissão de Seleção encerrou o julgamento do processo 

seletivo referente ao Edital nº 3/2022. 

 

 

São Paulo, 27 de setembro de 2022. 

 

 

 

________________________ 

José Garcez Ghiradi 

Coordenador do PII “O Direito 

na Era Digital” 

__________________________ 

Guilherme Forma Klafke 

Membro da Comissão de Seleção 

 

__________________________ 

Raquel de Mattos Pimenta 

Membra da Comissão de Seleção

 


