
 
 

 

Nos dias 29 e 30 de outubro de 2014 realizar-se-á o V SEMINÁRIO INTERNACIONAL 

SOBRE SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E PROPRIEDADE INTELECTUAL, na Universidade 

Federal do Paraná – UFPR, na Sala da Memória, situada na Praça Santos Andrade, n. 

50,  1º andar, em Curitiba.  Horário: 08:30h às 18:30h – Carga Horária: 20 horas/aula. 

 

O evento é uma atividade realizada pelo Grupo de Estudos de Direito Autoral e 

Industrial – GEDAI/UFPR,  organizada pelos professores Marcos Wachowicz, Marcia 

Carla Pereira Ribeiro , Sérgio Staut Jr e José Augusto Fontoura Costa com o apoio do 

Programa de Pós-Graduação em Direito da UFPR, do Programa de Pós-Graduação em 

Direito da PUCPR, do Ministério da Cultura, através da Diretoria dos Direitos 

Intelectuais – DDI e da Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino 

Superior – CAPES. 

O V Seminário Internacional será  ministrado pelos Professores Doutores  Dário Moura 

Vicente  (Portugal),   José de Oliveira Ascensão  (Portugal),   Sean Flynn (Estados 

Unidos), José Alberto Vieira  (Portugal),  Valentina Delich (Argentina),  José Miguel 

Onaindia (Argentina),  e Karin Grau-Kuntz (Alemanha), Carlos Correa (Argentina), João 

Paulo Remédio Marques (Portugal), e Viviana Diroli (Argentina). 

Objetivos :  

• Aprofundar o estudo sobre os fundamentos jurídicos do Direito da 

Propriedade Intelectual em suas relações com as novas Tecnologias da 

Informação e Comunicação – TIC’s.  

• Analisar as questões sobre o direito de Informação e acesso na 

INTERNET com vistas a revisão da legislação de Propriedade Intelectual 

brasileira.  

 

 



 
 

• Detalhar a nova proposta do sistema nacional de proteção, enfocando 

os limites do Estado, buscando alternativas para o aprimoramento e aplicação 

adequada do Direito Autoral com vistas a preservar a liberdade de informação 

e de acesso ao conhecimento e a cultura.  

• Analisar nos sistemas de proteção na OMC e OMPI, bem como os 

instrumentos jurídico-econômicos que possam contribuir para a tutela efetiva 

da propriedade intelectual como fator de desenvolvimento econômico e 

tecnológico. 

• Criação de uma rede internacional de permanente intercâmbio 

pesquisadores visando elaboração de estudos e novas formas de regular a 

Propriedade Intelectual na Sociedade da Informação. 

VAGAS LIMITADAS – INSCRIÇÕES GRATUITAS 
pelo site : http://www.ppgd.ufpr.br 

Contato por e-mail: gedai.ufpr@gmail.com 

Realização:  

                               

Apoio:  
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