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O  mundo cibernético alterou e revolucionou todos os campos da ciência passando pelo corporativo, social

e jurídico. E como forma de atualizar os profissionais de Direito e de outras áreas, com interesse no

assunto, a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo está com inscrições abertas, até o dia 8 de

março, para o curso de pós-graduação em Direito Digital.

Com início das aulas agendado para 11 de março e coordenado pelo professor Dr. Ruy Coppola Junior, o

curso de especialização em Direito Digital tem por finalidade abordar de forma aprofundada os temas mais

relevantes relacionados à área, com todas suas ramificações interdisciplinares, de modo a proporcionar aos

alunos uma visão ampla e atual do cotidiano forense que envolve a disciplina.

A carga horária total para obtenção do certificado de especialista é de 360 horas, com duas aulas semanais,

e o conteúdo programático envolverá os Fundamentos do Direito Digital (Constituição Federal, Regramento

Interno e Direito Comparado) e Direito Digital Aplicado I (Privacidade, imagem, proteção de dados, Direito

ao Esquecimento); Direito Digital Aplicado II – Propriedade Intelectual, Responsabilidade Civil; Direito

Digital Aplicado III – Documentos Eletrônicos, Contratos Eletrônicos, Crimes Digitais, Direito Digital,

Trabalho e Tributação dos negócios digitais.

Mais informações no portal www.direitosbc.br e, se houver interesse, o professor Dr. Ruy Coppola

Junior está disponível para entrevistas.

Sobre: autarquia municipal com 54 anos de atividade, a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo é

referência no ensino jurídico do País com mais de 14 mil profissionais formados e atuantes em diversas

áreas do Direito. Oferece os cursos de graduação e de atualização, além de pós-graduação Lato Sensu. Seus

professores e funcionários administrativos são servidores públicos municipais e ingressam nos quadros

respectivos por meio de concursos públicos, ressalvadas as exceções legais.

A Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo não possui fins lucrativos e a anuidade cobrada dos

alunos, uma das menores de São Paulo, garante a autonomia financeira desta que é uma das melhores

instituições de ensino superior do País. Está localizada na rua Java, 425 – Jardim do Mar – São Bernardo do

Campo – Telefone (11) 3927-0222.
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