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In collaboration with 

 

  

 

CALL FOR PAPERS HUMANIDADES & TECNOLOGIA (FINOM) 

INSS 1908-1620 

 

Silvia Salardi, Michele Saporiti, Margareth Vetis Zaganelli, Maria Célia da 

Silva Gonçalves 

(Organizers) 

 

 

Law Robotics, and AI: Emerging moral technologies and the challenges of 

new ‘subjectivities’ 

 

 

Technological advances in robotics and AI are frontier issues in the recent 

bioethical and biolegal debate taking place throughout the globe. In fact, these 

developments raise various ethical questions and pose many challenges to legal 

systems. On the one side, they require changes in the way traditional legal 

categories have been applied until recent times. On the other side, they put into 

question the ability of law to keep pace with scientific and technological progress. 

The multidisciplinary Journal Humanidades & Tecnologia of the Faculdade do 

Noroeste de Minas (Brazil), welcomes original papers for a special issue tackling 

some of the main ethical-legal topics discussed in literature and at the institutional 

level with regard to, albeit not limited to, the European and Brazilian institutional 

perspective. 

 

Languages of the papers can be English, Portuguese, and Italian.  

 

Deadline for submission: May 17, 2020 

 

Jean Monnet Modules 
MoTecLS 

 
University of Milano-Bicocca  
 

 

Emerging ‘Moral’ Technologies and the Ethical-

Legal Challenges of New Subjectivities / 

Le tecnologie ‘morali’ emergenti e le sfide etico-

giuridiche delle nuove soggettività 
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Papers will undergo a peer-review process.  

 

Results of acceptance will be communicated by the end of June 30, 2020. 

 

Articles should not exceed 50’000 characters space included. 

 

Editorial guidelines can be downloaded at this link: 
http://revistas.icesp.br/index.php/FINOM_Humanidade_Tecnologia 

 

Sending the work. The author should forward the article to the Journal 

Humanidades & Technology. 

E-mail:humanidadesetecnologiafinom@gmail.com 

E-mail:mceliasg@yahoo.com.br 

 

 
This call for papers is the result of joint research activities taking place within the KA107 Erasmus+ International 

Credit Mobility (ICM), call 2019 round 1, between the University of Milano-Bicocca and the Universidade Federal 

do Espírito Santo (Scientific coordinator, prof. Silvia Salardi) and in conjunction with the Erasmus+ Jean Monnet 

Module entitled ‘Emerging ‘moral’ technologies and the ethical-legal challenges of new subjectivities, co-funded 

by the European Union, at the University of Milano-Bicocca” (Academic coordinator, prof. Silvia Salardi; Module 

leader dr. Michele Saporiti).  

 

 

CHAMADA DE ARTIGOS HUMANIDADES & TECNOLOGIA (FINOM) 

INSS 1908-1620 

 

Silvia Salardi, Michele Saporiti, Margareth Vetis Zaganelli , Maria Célia da 

Silva Gonçalves 

(Organizadores) 

 

 

Direito, Robótica e IA: tecnologias morais emergentes e os desafios das novas 

‘subjetividades’ 

 

 

Os avanços tecnológicos em robótica e IA são questões marcantes na recente 

reflexão bioética e biolegal que ocorre em todo o mundo. De fato, esses 

desenvolvimentos levantam várias questões éticas e colocam muitos desafios aos 

sistemas jurídicos. Por um lado, exigem mudanças na maneira como as categorias 

legais tradicionais têm sido aplicadas até os últimos tempos. Por outro lado, elas 

http://revistas.icesp.br/index.php/FINOM_Humanidade_Tecnologia
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questionam a capacidade do direito de acompanhar o progresso científico e 

tecnológico. 

A Revista multidisciplinar Humanidades & Tecnologia da Faculdade do Noroeste 

de Minas (Brasil), convida artigos originais para uma edição especial que aborda 

alguns dos principais tópicos ético-legais discutidos na literatura e no nível 

institucional em relação à perspectiva institucional europeia e brasileira, embora 

não haja limitação à elas. 

 

Os idiomas dos trabalhos podem ser Inglês, Português e Italiano. 

 

Prazo máximo para envio: 17 de maio 2020 

 

Os artigos serão submetidos à um processo de revisão por pares. 

 

Os resultados da aceitação serão comunicados até 30 de junho 2020. 

 

Os artigos não devem exceder 50.000 caracteres incluídos os espaços. 

 

As normas editoriais podem ser baixadas neste link: 
http://revistas.icesp.br/index.php/FINOM_Humanidade_Tecnologia 

 

Envio dos trabalhos. O autor deverá encaminhar  o artigo à Revista Humanidades 

& Tecnologia. 

E-mail:humanidadesetecnologiafinom@gmail.com 

E-mail: mceliasg@yahoo.com.br    

  

Obs.: Os trabalhos enviados fora das normas de publicação não serão aceitos.  

  

Contatos com a Revista Humanidades & Tecnologia: Tel: (38) 3311-2000 Fax: 

(38) 3311-2008 Ou com a editora: Maria Célia da Silva Gonçalves E-mail: 

mceliasg@yahoo.com.br ou  E-mail: humanidadesetecnologiafinom@gmail.com  

  

 
Este edital é resultado de atividades conjuntas de pesquisa que ocorrem dentro do KA107 Erasmus+ International 

Credit Mobility (ICM), chamada 2019 rodada 1, entre a Universidade de Milão-Bicocca e a Universidade Federal 

do Espírito Santo e em conjunto com o Módulo Erasmus+ Jean Monnet intitulado tecnologias 'morais emergentes' 

e os desafios ético-legais das novas subjetividades, co-financiado pela União Europeia, na Universidade de Milão-

Bicocca" (Coordenadora acadêmica, prof. Silvia Salardi; Líder do módulo Dr. Michele Saporiti). 
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