Prémio UMinho de Iniciação na Investigação Científica 2022
Chamada para apresentação de candidaturas

Avisam-se os estudantes da Licenciatura em Direito e da Licenciatura em Criminologia e Justiça
Criminal, da Escola de Direito da Universidade do Minho, que está aberto o período de apresentação
de candidaturas para participação numa seleção de projetos de investigação em curso no JusGov,
nos termos fixados pelo Regulamento do Prémio UMinho de Iniciação na Investigação Científica,
aprovado pelo Despacho RT-12/2020.
Os estudantes selecionados deverão desenvolver um projeto de investigação subordinado a um dos
seguintes temas:
1) «Análise crítica da Proposta de Regulamento sobre Inteligência Artificial». O projeto
consiste em analisar criticamente os desafios que a IA coloca ao Direito em variadíssimas
áreas, discutindo eventuais soluções e novas propostas de legislação no domínio da IA. O
objetivo principal será a elaboração de um artigo em coautoria com a IR e/ou outro
membro da equipa de acompanhamento, a publicar em revista internacional com peerreview. A investigação será supervisionada pela Prof.ª Doutora Eva Sónia Moreira da Silva,
investigadora responsável pelo projeto.
2) «eUjust “O Contencioso da União Europeia e a cobrança transfronteiriça de créditos:
compreendendo as soluções digitais à luz do paradigma da Justiça eletrónica europeia».
O projeto visa analisar o impacto, na boa administração da justiça, do paradigma da justiça
eletrónica na UE. Para além da sensibilização dos estudantes para novos paradigmas
associados à justiça e que tornam a integração judiciária europeia mais visível, ao permitir
a interação reflexiva entre os juízes dos vários EM e destes com o TJUE, numa dinâmica
Projectbased learning, o projeto tem por objetivo detetar, na prática judiciária europeia,
pistas de reflexão concretizadoras das políticas públicas que conduziram à justiça
eletrónica. A investigação será supervisionada pela Prof.ª Doutora Joana Covelo de Abreu,
investigadora responsável pelo projeto.
3) «Desenvolvimento sustentável e tributação – a abordagem jurisprudencial». O projeto
consiste em identificar os termos em que a relação entre tributação e desenvolvimento
sustentável é suscetível de ser estabelecida, procurando-se, essencialmente, aferir,
partindo da jurisprudência relevante, se os tributos têm ou não sido concebidos à luz de
uma conceção utilitarista, que os assuma como instrumentos ao serviço da concretização
do desenvolvimento sustentável. O objetivo é apresentar a resposta às questões
identificadas num artigo (escrito em coautoria com elemento(s) da equipa de
acompanhamento). A investigação será supervisionada pelo Prof. Doutor João Sérgio
Ribeiro, investigador responsável pelo projeto.
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Podem candidatar-se os estudantes que, cumulativamente:
a) Tenham a sua situação regularizada na UMinho;
b) Não tenham recebido o Prémio em anos anteriores.
Os alunos da Licenciatura em Direito poderão concorrer para qualquer um dos temas identificados.
Os alunos da Licenciatura em Criminologia e Justiça Criminal poderão concorrer apenas ao tema 1).
Cada estudante poderá submeter somente uma única candidatura, devendo indicar de forma clara
qual o tema que se propõe desenvolver.
Os projetos serão desenvolvidos pelos estudantes selecionados até 15 de setembro de 2022 (art. 7.º,
al.ª c) do Regulamento do Prémio UMinho de Iniciação na Investigação Científica - Despacho RT12/2020).
Os estudantes interessados deverão enviar, para o e-mail jusgov@direito.uminho.pt, até às 18h00
do dia 26 de maio de 2022, os seguintes elementos:
(1) Carta de motivação com a indicação do tema que o estudante se propõe desenvolver
(2) Curriculum vitae
(3) Registo académico atualizado, retirado do Portal Académico
Para mais informações, contactar o Centro de Investigação em Justiça e Governação, através do
seguinte endereço de correio eletrónico: jusgov@direito.uminho.pt.
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