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Direito São Bernardo lança Pós-Graduação
 Da Redação   há 13 horas  

 

Como forma de atualizar os profissionais de Direito e de outras áreas, a

Faculdade de Direito de São Bernardo está com inscrições abertas, até 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 aborda de forma aprofundada os temas

relacionados à área, com todas suas ramificações interdisciplinares, para

proporcionar aos alunos uma visão ampla e atual da disciplina.

A carga horária total é de 360 horas, com duas aulas semanais, e o conteúdo

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.

Receba diariamente o RD em seu WhatsApp
 

Envie um WhatsApp para 11 99927-5496 para receber notícias do ABC diariamente em seu celular.
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