EDITAL 01

MINICURSO SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS E
CIBERSEGURANÇA NA EUROPA
Ministrante do Curso – Prof. Dr. Dennis Kipker
Coordenação Prof. Dr. Ingo Wolfgang Sarlet
Promoção PPGD/PUCRS, PPGD/UFRGS, CDEA
I - INFORMAÇÕES GERAIS
O curso tem como público-alvo discentes e docentes dos Programas de PósGraduação em Direito da Escola de Direito da PUCRS e da Faculdade de Direito da
UFRGS, além de outros discentes e docentes de Programas de Pós-Graduação de
outras Escolas e Faculdades.
A participação, para efeitos de certificação, se dará de acordo com as
peculiaridades das seguintes categorias.
1.1 Discentes do PPGD da PUCRS inscritos regularmente para aproveitamento do
minicurso como TÓPICO (disciplina) eletiva para o Mestrado e Doutorado, valendo 01
CRÉDITO.
1.2 Discentes do PPGD da UFRGS inscritos regularmente, poderão ter o curso
aproveitado e certificado como ATIVIDADE DE EXTENSÃO. (Disposição editada conforme
Errata 02)

1.3 Inscritos de AMBOS OS PPGDs, na condição de DISCENTES e DOCENTES ou
de OUTRAS FACULDADES/ESCOLAS das duas IES, na condição de
PARTICIPANTES OUVINTES sem certificação.
II – SOBRE O CURSO E MINISTRANTE
2.1 – O curso será proferido em língua inglesa sem tradução, pressupondo
conhecimentos de inglês instrumental e ao menos passivo;
2.2 – O programa será desenvolvido em sete encontros. O conteúdo programático
está disponível aqui, com as indicações bibliográficas;
2.3 – O Ministrante será, com alguns dados curriculares aqui e remetendo ao currículo
integral disponível aqui:
Doctorate in Law, University of Bremen. Research Managing Director, Institute for
Information, Health and Medical Law (IGMR), University of Bremen. Legal Advisor,
German Technology Association (VDE), Frankfurt. Managing Director, CERTAVO
Corporation – international compliance management. Member of the Board, European
Academy for Freedom of Information and Data Protection (EAID), Berlin. Lecturer in

Universities in Germany, Russia, and Japan. His research areas are: International and
European Cybersecurity and Data Protection Law, technical implementation of legal
standards, technical assessment of the state of the art of technology, legal advisory in
the field of IT security law, legal policy development in IT law, consultancy services in
international IT compliance.
III – DATAS E HORÁRIOS, INSCRIÇÕES E ACESSO:
3.1 O minicurso terá sete encontros com 90 minutos de duração cada. Dias
09,11,13,23,25,27 e 30/11, no horário das 11h45 às 13h15
3.2 Para receber o link e credenciais do evento (contidas no item 1.1), via e-mail,
uma hora antes de cada encontro preencha esse formulário.
3.2.1 É indicado a todos que estejam inscritos no tópico ou na atividade de
extensão realizem a inscrição para o recebimento das credenciais via e-mail
uma hora antes de cada palestra (contidas no item 1.1).
3.3 Acesso:
Data protection and cybersecurity in Europe - Professor Dennis Kipker
https://pucrs.zoom.us/j/93106125355?pwd=RWRDcjNQN0w1VUg0Y3dsZ0M
5RGhwUT09
Meeting ID: 931 0612 5355
Passcode: 849701

IV – DIRETRIZES PARA OS DISCENTES DO PPGD DA PUCRS INSCRITOS REGULARMENTE
PARA APROVEITAMENTO DO MINICURSO COMO TÓPICO (DISCIPLINA) ELETIVA
4.1 Inscrição prévia em contato com a Secretaria do PPGD/PUCRS para que o
minicurso contabilize como TÓPICO;
4.2 O comparecimento a pelo menos cinco dos sete encontros (75% de
presença); e,
4.3 A elaboração de um relatório versando sobre o conteúdo de uma das aulas
(um encontro).
4.4 O cômputo de presença será feito mediante envio do seu nome
completo, via chat do Zoom, em mensagem privada para o
Host/Anfitrião, no momento do ingresso na reunião. O envio do nome
completo via chat para computar presença é de plena responsabilidade
do discente.
4.5 O relatório do painel escolhido deverá ter 02 a 03 páginas, redigidas em
língua portuguesa, tamanho A4, vertical. A fonte do texto a ser utilizada é a
Times New Roman, tamanho 12. Espaço entrelinhas de 1,15, sem espaço
adicional entre parágrafos. É necessária a identificação de mestrando,
doutorando, MINTER ou DINTER.
4.6 O relatório deverá ser enviado para o e-mail ppgdir@pucrs.br, identificandose no “Assunto/Subject” do e-mail que o arquivo submetido se refere ao
Tópico - Proteção de Dados e Cibersegurança na Europa.

4.7 O último dia para entrega do relatório é 11 (onze) de dezembro de 2020 às
23h59. (Disposição editada conforme Errata 01)
V – DIRETRIZES PARA OS DISCENTES DO PPGD DA UFRGS, INSCRITOS REGULARMENTE,
PARA APROVEITAMENTO E CERTIFICADO COMO ATIVIDADE DE EXTENSÃO
5.1 Para que o minicurso contabilize como ATIVIDADE DE EXTENSÃO, a inscrição
deve ser feita via e-mail para <rafascaroni@gmail.com>, mediante envio do (i) nome
completo e do (ii) endereço de e-mail. (Disposição editada conforme Errata 02)
5.2 O comparecimento a pelo menos cinco dos sete encontros (75% de presença);
5.3 O cômputo de presença será feito mediante envio do seu nome completo,
via chat do Zoom, em mensagem privada para o Host/Anfitrião, no momento do
ingresso na reunião. O envio do nome completo via chat para computar
presença é de plena responsabilidade do discente.

VI – Diretrizes para interessados de AMBOS OS PPGDs, na condição de
DISCENTES e DOCENTES ou de OUTRAS FACULDADES/ESCOLAS das duas
IES, na condição de PARTICIPANTES OUVINTES com certificação
6.1 O preenchimento do formulário, indicando a inscrição na modalidade
PARTICIPANTE OUVINTE.
6.2 O comparecimento a pelo menos cinco dos sete encontros (75% de presença).
6.3 O cômputo de presença será feito mediante envio do seu nome completo,
via chat do Zoom, em mensagem privada para o Host/Anfitrião, no momento do
ingresso na reunião. O envio do nome completo via chat para computar
presença é de plena responsabilidade do discente.
VII – Disposições gerais
(Capítulo incluído conforme Errata 02)

7.1. Apenas discentes do PPGD da PUCRS (Mestrado e Doutorado) podem se
inscrever na modalidade TÓPICO. (Disposição incluída conforme Errata 02)
7.2. Discentes do PPGD da UFRGS (Mestrado e Doutorado), e alunos da
Especialização, assim como alunos da graduação podem se inscrever na modalidade
ATIVIDADE DE EXTENSÃO. (Disposição incluída conforme Errata 02)
7.3. Alunos de graduação e da especialização da PUCRS podem se inscrevem na
modalidade PARTICIPANTE OUVINTE. (Disposição incluída conforme Errata 02)
Porto Alegre, 27 de outubro de 2020.
Prof. Dr. Ingo Wolfgang Sarlet
Coordenador Científico do Evento
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUCRS

ERRATA 01 AO EDITAL 01

MINICURSO SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS
E CIBERSEGURANÇA NA EUROPA
Ministrante do Curso – Prof. Dr. Dennis Kipker
Coordenação Prof. Dr. Ingo Wolfgang Sarlet
Promoção PPGD/PUCRS, PPGD/UFRGS, CDEA

No item 4.7, quanto às diretrizes para os discentes do PPGD da PUCRS
inscritos regularmente para aproveitamento do minicurso como Tópico (disciplina)
eletiva, atualiza-se para a seguinte redação:

4.7
O último dia para entrega do relatório é 11 (onze) de dezembro de 2020
às 23h59.

Porto Alegre, 29 de outubro de 2020.
Prof. Dr. Ingo Wolfgang Sarlet
Coordenador Científico do Evento
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUCRS

ERRATA 02 AO EDITAL 01

MINICURSO SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS
E CIBERSEGURANÇA NA EUROPA
Ministrante do Curso – Prof. Dr. Dennis Kipker
Coordenação Prof. Dr. Ingo Wolfgang Sarlet
Promoção PPGD/PUCRS, PPGD/UFRGS, CDEA

No item 1.2, quanto às diretrizes para os discentes do PPGD da UFRGS inscritos
regularmente para aproveitamento do minicurso como Tópico (disciplina) eletiva, atualiza-se
para a seguinte redação:
1.2 Discentes do PPGD da UFRGS inscritos regularmente, poderão ter o curso
aproveitado e certificado como ATIVIDADE DE EXTENSÃO.

No item 5.1, quanto às diretrizes para os discentes do PPGD da UFRGS inscritos
regularmente para aproveitamento do minicurso como Tópico (disciplina) eletiva, atualiza-se
para a seguinte redação:
5.1 Para que o minicurso contabilize como ATIVIDADE DE EXTENSÃO, a inscrição
deve ser feita via e-mail para <rafascaroni@gmail.com>, mediante envio do (i)
nome completo e do (ii) endereço de e-mail.

Inclui-se Capítulo VII, sobre DISPOSIÇÕES GERAIS, nos seguintes termos:
7.1. Apenas discentes do PPGD da PUCRS (Mestrado e Doutorado) podem se
inscrever na modalidade TÓPICO.
7.2. Discentes do PPGD da UFRGS (Mestrado e Doutorado), e alunos da
Especialização, assim como alunos da graduação podem se inscrever na
modalidade ATIVIDADE DE EXTENSÃO.
7.3. Alunos de graduação e da especialização da PUCRS podem se inscrevem
na modalidade PARTICIPANTE OUVINTE.
Porto Alegre, 30 de outubro de 2020.
Prof. Dr. Ingo Wolfgang Sarlet
Coordenador Científico do Evento
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUCRS

