
Grupo de Pesquisa Remoto do ITS Rio 2022.2

ModeraLab - Laboratório de Moderação de Conteúdo e
Constitucionalismo Digital

O Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS
Rio) vai selecionar até 06 pesquisadores para participar do
segundo ciclo de pesquisas do Laboratório de Moderação de
Conteúdo e Constitucionalismo Digital (ModeraLab), nos termos
das regras e condições abaixo.

1. Quem pode se inscrever?

Estudantes de graduação e pós-graduação ou que tenham obtido
seu diploma nos últimos 05 (cinco) anos, em qualquer área, e
que tenham interesse por temas como moderação de conteúdo,
constitucionalismo, direito internacional, democracia,
Internet & Sociedade, novas tecnologias, dentre outros.

A maioria das leituras será em inglês, incluindo alguns
entregáveis como comentários públicos ao Oversight Board.
Espera-se, assim, que os participantes tenham um bom domínio
da língua inglesa.

O grupo de pesquisa não é remunerado, mas seus participantes
vão receber bolsa integral para os cursos online do ITS Rio
(com exceção da pós-graduação em Direito Digital) ao longo da
duração do ciclo de pesquisas (Setembro/2022 - Março/2023).

2. Como funciona e qual o objetivo do grupo de pesquisa?

O Modera Lab funciona a partir de reuniões remotas quinzenais.
As reuniões acontecem nas quintas-feiras das 10h30 às 12h.

O calendário de atividades só será definido após a seleção dos
pesquisadores e pesquisadoras com a indicação dos temas a
serem abordados nas reuniões.

O objetivo do ModeraLab é investigar temas na interface entre
moderação de conteúdo, constitucionalismo digital e governança
de plataformas digitais, incluindo, mas não se limitando a,
(i) direito internacional dos direitos humanos, (ii) aspectos
técnicos e jurídicos da moderação de conteúdo em plataformas



digitais, (iii) aspectos regulatórios e econômicos, (iv)
impactos para a democracia na era digital e (v) inovação
tecnológica.

Neste segundo ciclo de pesquisas do laboratório, o foco será:
(i) a análise e o debate das decisões do Oversight Board da
Meta, incluindo a escrita de comentários públicos ao Comitê, e
(ii) as regras e práticas de moderação de conteúdo durante
períodos emergenciais e eleitorais.

3. O que se espera dos participantes?

São atividades a serem desempenhadas pelos pesquisadores e
pesquisadoras selecionados para o ModeraLab:

a) estar presente em pelo menos 75% dos encontros do grupo -
esta regra vale também para os ouvintes. Em caso de
descumprimento, o participante será desligado do
laboratório;

b) participar ativamente das discussões durante os encontros
do grupo e realizar as leituras prévias indicadas no
calendário de atividades;

c) produzir pequenos textos e relatórios ao longo da duração
do ciclo de pesquisa e que poderão servir de base para a
submissão de comentários públicos ao Oversight Board;

d) produzir um trabalho final, na forma de artigo acadêmico,
a ser publicado em formato digital.

4. Como acontecerão as reuniões quinzenais?

Os encontros serão conduzidos por João Victor Archegas,
pesquisador sênior no ITS Rio, com a possibilidade da
participação de convidados de dentro e fora do instituto em
alguns encontros.

Cada encontro tratará de um tema específico sobre moderação de
conteúdo em plataformas digitais, com especial ênfase nas
decisões do Oversight Board, a ser determinado conforme o
calendário de atividades que será divulgado aos participantes.

https://oversightboard.com/


Os encontros terão duração máxima de uma hora e meia. Para
cada encontro haverá a indicação de uma leitura prévia, em
regra uma decisão do Oversight Board, ou o cumprimento de
alguma atividade necessária ao bom aproveitamento da reunião.

5. Por que você deveria participar?

Em primeiro lugar, esta é uma oportunidade de debater um tema
emergente com outros especialistas e de analisar as decisões
do Oversight Board, o qual ainda se encontra em seu segundo
ano de funcionamento e permanece pouco estudado por
acadêmicos.

Em segundo lugar, o Modera Lab será um espaço colaborativo
onde você terá a oportunidade de desenvolver pequenos projetos
individuais que serão divulgados nas plataformas do ITS Rio,
além de contar com a revisão e o feedback de outros membros do
instituto.

Em terceiro lugar, ao final do primeiro ciclo de pesquisas, os
trabalhos dos pesquisadores serão compilados e publicados em
mídia digital que contará com divulgação personalizada do ITS
Rio. Esta será uma obra de relevo que vai debater diversos
temas ainda inexplorados no Brasil.

Em quarto e último lugar, a seleção como membro do Modera Lab
garante aos pesquisadores bolsa integral para os cursos online
do ITS Rio (com exceção da pós-graduação em Direito Digital)
ao longo da duração do ciclo de pesquisas, além da emissão de
certificado de participação no grupo e horas complementares.

6. Se eu não for selecionado, ainda assim posso acompanhar
os encontros?

Sim. Mesmo que você não seja selecionado para uma das 06 vagas
reservadas para pesquisadores, haverá a possibilidade de
ingresso no ModeraLab na qualidade de ouvinte. Serão
disponibilizadas até 03 vagas para ouvintes.

7. Quais documentos são necessários para me candidatar?

Todos os candidatos devem se cadastrar no link disponibilizado
no site do ITS Rio até o dia 11 de setembro de 2022 (11/09).

https://itsrio2.typeform.com/to/Ap5U51OR


Além do cadastro, os candidatos também precisam anexar, usando
o mesmo link, os seguintes documentos em formato pdf:

a) CV de no máximo duas páginas (formato livre, aceitamos
também o Lattes);

b) Carta individual de apresentação de no máximo uma página
(Arial 12, Espaçamento 1,5) que deverá responder à
seguinte pergunta:

- O que você pretende levar da sua experiência no
Modera Lab e como isso te ajudará nas suas futuras
empreitadas?

Boa sorte no processo seletivo e nos vemos em breve!


