
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chamada de trabalhos – Call for Papers 

 

Conferência Internacional 

 

5˚ Dias Acadêmicos em Governo Aberto e Desafios Digitais 

5th Academic days on Open Government & Digital Issues 

5e Journées universitaires sur les enjeux des Gouvernements Ouverts et du 

numérique 

 

3 e 4 de Novembre 2020 – Paris, França 

 

Sob a direção de 

Irène Bouhadana William Gilles 

 



 

 

 

 

Nos dias 3 e 4 de novembro de 2020, o IMODEV organizará na modalidade online e também na 

Universidade Paris 1 Panthéon-Sorbonne1, o "5˚ Dias Acadêmicos em Governo Aberto e Desafios 

Digitais, 5th Academic Days on Open Government & Digital Issues – 5e Journées universitaires 

sur les enjeux des gouvernements ouverts et du numérique ". Sob a direção de Irene Bouhadana 

e William Gilles, esta conferência internacional, será a 28ª edição de uma série de conferências 

internacionais da IMODEV sobre Direito e Governança da Sociedade da Informação. 

A quinta edição é a continuação dos Encontros Acadêmicos sobre Governo Aberto, realizado em 
novembro de 2017, 2018 e 2019 e dezembro de 2016, durante a semana dedicada à Cúpula Global do 
Governo Aberto, organizada na França, sobre Governos abertos (OGP). O evento visa reunir 
acadêmicos preocupados com questões relacionadas ao Governo Aberto e desafios digitais, 
favorecendo uma dimensão ampla e multidisciplinar. 

Um dos objetivos do Governo Aberto é promover maior transparência e incentivar a participação e 
a colaboração de cidadãs e cidadãos na tomada de decisões do governo, e também promover 
responsabilidade governamental. Nesta perspectiva, é importante enfatizar o papel da cidadania, da 
sociedade civil e das partes interessadas na tomada de decisões para melhorar as políticas 
governamentais. 

Trata-se também de pôr em evidência os desafios jurídicos e éticos subjacentes ao desenvolvimento 
das novas tecnologias e da inteligência artificial. 

 
Desde a segunda edição, o Evento se refere a “desafios digitais” em razão da sua relevância para 

Governos Abertos na sociedade da informação. Assim, os panelistas podem expor sobre temas 

relativos ao Governo Aberto, assim como demais questões do mundo digital, ou ainda concernente 

ao Governo Aberto e desafios digitais.

 
1 A organização das sessões na Universidade Paris 1 Panthéon-Sorbonne dependerá das evoluções da crise 
sanitária. Estas serão, se for caso disso e na medida do possível, substituídas por sessões online. 

 



  

 

 

As origens do “Academic Days on Open Government & Digital Issues” 

 

As experiências observadas desde 2011 nos países membros da OGP demonstraram que, embora 
a sociedade civil esteja amplamente envolvida no processo governamental aberto, a comunidade 
acadêmica não foi suficientemente consultada. A comunidade universitária deve fazer parte do 
processo de Governo Aberto. O conceito de "Dias Acadêmicos" nunca foi experimentado em 
eventos anteriores da OGP. Ao sediar este evento, Irene Bouhadana e William Gilles decidiram 
organizar pela primeira vez um congresso científico dedicado a questões governamentais e 
desafios digitais, e dispostos a reunir acadêmicos - independentemente de suas disciplinas - para 
permitir a discussão dessas questões através de uma abordagem científica. A tradição continuou 
desde então. 

 

Os “Dias Acadêmicos” visam reunir todos os acadêmicos interessados nessas questões, incluindo 
os nacionais de um país não pertencente ao OGP. O objetivo subjacente é construir uma doutrina 
universitária em questões de Governo Aberto e digital: o IMODEV, como uma rede internacional 
de pesquisadores e acadêmicos, e a Universidade Paris1 Panthéon-Sorbonne já estão trabalhando 
totalmente a favor da promoção desses temas. 

 
Evento interdisciplinar e internacional 

 

O evento visa reunir todas e todos que busquem refletir sobre a abertura de governos e questões 
digitais através de uma abordagem científica.  

O evento é multidisciplinar e busca associar direito, ciências políticas, economia, administração, 
matemática, ciências da computação, ciências sociais, história, sociologia, ciências ambientais, 
artes e todos os outros assuntos ou áreas que possam estar relacionados a essas questões. 

Por sua natureza transversal e multidisciplinar, encoraja-se e abre-se espaço para debates de 
questões governamentais e digitais abertas com representantes de diferentes países. 

 

Um evento aberto aos jovens, aos estudantes e aos jovens investigadores: transmitir 
aos líderes de amanhã 

 
O evento também se destina a jovens pesquisadoras e pesquisadores (PhDs, doutorandos(as), 
mestrandos (as)). A intenção é envolver as gerações mais jovens nos desafios de amanhã em 
relação ao governo aberto e às questões digitais. Jovens pesquisadoras e pesquisadores podem se 
inscrever para fazer parte da organização e moderar mesas-redondas ou workshops, sob a 
supervisão de pesquisador ou pesquisadora sêniores. 

 
  



 

 

A possibilidade de os acadêmicos valorizarem sua pesquisa nos vários formatos do 
evento 

A variedade de intervenções propostas permite que cada participante, independentemente de seu 
campo de pesquisa, apresente e defenda seu trabalho. 
Os workshops permitirão que os participantes discutam, contribuam e desenvolvam temas 
relacionados a governos abertos e questões digitais em grupos abertos de dez pessoas.  

 

Os workshops poderão versar sobre todos os tópicos relacionados à questões de Governo Aberto. 
e desafios digitais, como:

Governo Aberto 

Algoritmos  

Inteligência Artificial 

Blockchain 

Crowdfunding 

Dados abertos 

Luta contra corrupção  

Direito de acesso à 
informação 

Direito de respeitar a 
vida privada 

Participação cidadã 

Colaboração cidadã  

Instituições 
Governamentais e 
Governo Aberto 
Fundações do Governo 

Aberto ou de questões 
digitais (filosofia, 
sociologia) Parlamento 
aberto 

Obrigação de prestação 
de contas 
(Accountability)  

Justiça Aberta 

Liberdade de expressão 
na era digital  

União europeia & 
Governo Aberto & 
questões digitais  

Direito aberto  

Questões do Big Data  

Cybersegurança  

Vigilância Digital 

Fake News/ 
desinformação 

Smart cities /cidades 
inteligentes  

Orçamento Participativo 

Exclusão digital 

Neutralidade da Rede 

Lançadores de Alertas 

Lobby 

Campanhas eleitorais, 
via política e digital  

Transparência e 
segurança nacional 

direito colaborativo  

Mediação 

Soberania Digital 

 

Uma vez que o workshop atenda a um número suficiente de participantes (mínimo de cinco), 
qualquer palestrante poderá propor ao Comitê Científico outros temas.  A proposta deve indicar o 
idioma de trabalho (francês, inglês, espanhol ou português), o nome e o cargo do responsável pelo 
workshop, o título do workshop e um resumo de dez linhas (redigido em francês, inglês, espanhol 
ou português) que serão revisados pela equipe científica. 

 

 
  



 

 

Informações e contato 
 

Permanecemos à sua disposição para qualquer dúvida sobre a organização.  
Convidamos você a visitar agora nossa plataforma de Internet dedicada ao evento no seguinte 
endereço: 

 
http://academicdays.imodev.org 

 
Através desta plataforma, você pode se registrar agora como palestrante ou como participante.  
O registro na plataforma é obrigatório (Direção científica). Você pode enviar suas propostas para 
apresentação, assim como nos comunicar de suas sugestões de temáticas como mencionadas 
acima. 

Esperamos vocês nos dias acadêmicos sobre Governo Aberto e digital, e lhe convidamos a 
consultar nossa plataforma da Internet e descobrir todas as nossas atividades: 

 

http://www.imodev.org. 

 

 

 

Com prazer de trocar esse debate com vocês 

 

Irène Bouhadana-Gilles et William Gilles 

http://academicdays.imodev.org/
http://www.imodev.org/


 

 

Direção científica: 

 

Irène Bouhadana 
Secretária Geral do l’IMODEV  

Diretora do Mestrado em Direito de Dados, 

Administração Digital e Governos Abertos na Escola 

de Direito da Sorbonne  

Universidade Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

William Gilles 

Presidente do IMODEV 

Diretor do Mestrado em Direito de Dados, 

Administração Digital e Governo Aberto na Escola de 

Direito da Sorbonne,  

Universidade Paris 1 Panthéon-Sorbonne

 

Coordenação administrativa:
Ana Cristina Aguilar Viana 

Doutoranda na Universidade Paris 1 Panthéon-

Sorbonne e na Universidade Federal do Paraná 

(Brasil)  

 

 

Juan Pablo Nieto Ramírez 

LLM em Direito de Dados, Administração Digital e 

Governo Aberto na Escola de Direito da Sorbonne,  

Universidade Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscrição :: 

http://academicdays.imodev.org 

Sobre o IMODEV 

O Instituto do Mundo e do Desenvolvimento para a Boa 

Governação Pública (IMODEV) é uma organização 

científica internacional, independente e sem fins 

lucrativos que atua para a promoção da boa governança 

pública no âmbito da sociedade da informação. 

Esta rede de investigação internacional reúne 

especialistas e investigadores de todo o mundo que, 

através dos seus trabalhos e acções, contribuem para 

um melhor conhecimento e apreensão da sociedade 

digital, tanto a nível local, nacional como internacional. 

O Instituto organiza regularmente, na França e em 

vários países, colóquios e manifestações científicas sobre 

os governos abertos ou sobre os desafios da sociedade 

digital. 

Sobre a Universidade Paris 1  

Panthéon-Sorbonne 

Herdeira tanto da Sorbonne como da Faculdade de 

Direito de Paris, a Universidade Paris 1 Panthéon-

Sorbonne é uma das universidades mais reconhecidas no 

âmbito do direito, da economia e da gestão, bem como 

das ciências humanas e sociais.  

Desde a sua constituição, em 1971, a Universidade Paris 

1 Panthéon-Sorbonne expressou constantemente o seu 

apego a um modelo universitário que mistura abertura e 

busca da excelência, assumindo a responsabilidade de 

acolher o público estudante e diversificado entre as 

universidades francesas, e também de se posicionar 

como uma das primeiras instituições de investigação nos 

seus domínios, como o atestam diferentes indicadores. 

http://academicdays.imodev.org/

