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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE VOLTA REDONDA 

DEPARTAMENTO DE DIREITO - VDI 

 

EDITAL de Seleção de alunos bolsistas para integrar Projeto de Pesquisa 

 

Resumo: Trata-se de seleção de 02 (dois) bolsistas para integrar, na condição de pesquisador, o Projeto de Pesquisa Cidade inteligente e inclusão 

financeira: uma moeda digital para o Município de Niterói, no âmbito do Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA), Área de 

Resultado Niterói Eficiente e Comprometida, fruto de uma parceria entre a Universidade Federal Fluminense e a Fundação Euclides da Cunha de 

Apoio Institucional à Universidade Federal Fluminense, em conjunto com a Prefeitura Municipal de Niterói. 

 

Descrição do Projeto: Diante da evolução tecnológica pela qual o mundo vem passando, debate-se como as cidades podem utilizar essa 

tecnologia a favor das pessoas, tornando-a um facilitador para a melhoria da sua qualidade de vida. Nesse contexto, surge o conceito de smart 

cities, que designa a capacidade de uma cidade fazer uso dos novos instrumentos que a tecnologia da informação e da comunicação proveem para 

resolver problemas e criar soluções mais eficientes em áreas como segurança pública, energia, sustentabilidade, educação, saúde e finanças. 

Recentemente, uma inovação na área financeira tem sido a nova aposta de cidades como Tel Aviv, vencedora do prêmio Smart City Expo World 

Congress 2014, e Seoul, vencedora do prêmio Smart City Expo World Congress 2019, entre outras, para aprofundar seu processo de 

transformação em smart cities: trata-se da criação de uma moeda digital, chamada de city coin ou local coin. Em Viena, Seoul, Tel Aviv e 

Belfast, a moeda municipal tem a característica de ser uma moeda digital de recompensa, de modo que os cidadãos auferem essa moeda sempre 

que praticam atos entendidos como sendo positivos para a cidade. Neste sentido, o objetivo da presente proposta consiste em fornecer um estudo 

técnico capaz de subsidiar a criação de uma moeda digital no Município de Niterói. 

 

1.  DA IDENTIFICAÇÃO  

1.1. Coordenadora do Projeto: Profª. Dra. Andressa Guimarães Torquato Fernandes; Vice coordenadora: Profª. Dra. Patrícia Silva Cardoso. 

1.2. Número de vagas oferecidas: 02 bolsas, com remuneração mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), com duração de até 01 ano. 

 

2.  DO PROCESSO SELETIVO. 

2.1 É requisito para participar do processo seletivo ser aluno regularmente matriculado no curso de graduação em Direito da Universidade 

Federal Fluminense, Polo de Volta Redonda, a partir do 3o período e com previsão para concluir o curso posteriormente a Junho/2021; 

2.2 É desejável que o aluno tenha a habilidade de ler textos em inglês. 

2.3 1a FASE: Até o dia 27 de maio de 2020, os alunos interessados em participar do processo seletivo deverão enviar ao endereço eletrônico 

projetocitycoin.niteroi@gmail.com texto dissertativo com no máximo 5.500 caracteres (incluindo espaços) sobre o tema: como o Direito 
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pode transformar a sociedade? Enviar em conjunto com o texto dissertativo (que deve estar em formato PDF), histórico acadêmico (gerado 

por meio do IDUFF), bem como no corpo do e-mail informar nome completo e número do WhatsApp. No título do e-mail deve constar a 

informação: PROCESSO SELETIVO – CITYCOIN NITEROI. 

2.4 2a FASE: realização de entrevista entre os dias 29 e 30 de maio, a ser realizada por videoconferência por meio do aplicativo WhatsApp, 

em horário previamente informado aos inscritos.  

OBS: A ordem de entrega da dissertação e histórico definirá a ordem das entrevistas. 

 

 

3. ATRIBUIÇÕES EXIGIDAS DOS PESQUISADORES SELECIONADOS  

 

3.1.Ter disponibilidade para se dedicar 30 horas semanais ao Projeto de Pesquisa 

3.2.Cumprir com as metas estabelecidas; 

3.3.Participar das reuniões agendadas. 

3.4.Manter bom rendimento acadêmico. 

3.5.Cooperar com as pesquisas de maneira pró-ativa. 

3.6.Manter bom relacionamento com o grupo e trabalhar de maneira cooperativa com os demais. 

 

 

 

Volta Redonda, 25 de maio de 2020.  

 

 

Prof. Dra. Andressa Guimarães Torquato Fernandes 

Coordenadora do Projeto Cidade inteligente e inclusão financeira: 

uma moeda digital para o Município de Niterói 

Prof. Dra. Patrícia Silva Cardoso 

Vice Coordenadora do Projeto Cidade inteligente e inclusão 

financeira: uma moeda digital para o Município de Niterói 
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