1. DADOS PRINCIPAIS
Denominação do Curso:
Especialização Em Direito Digital
Instituição Promovente: Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (Autarquia Municipal
criada pela Lei Municipal nº 1246 de 05.10.1964)
Diretor da Faculdade: Prof. Dr. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa
Vice-Diretor: Profª. Drª. Patrícia Caldeira Zamarrenho
Coordenador de Pós-Graduação: Prof ª. Dr ª. Thais Novaes Cavalcanti
Local de Funcionamento Do Curso: Dependências da Faculdade de Direito de São Bernardo
do Campo. Rua Java, 425, Jardim do Mar – São Bernardo do Campo/SP
CEP 09750-650 – Tel. (11) 3927-0222– site: www.direitosbc.br
Coordenação do Curso:
Prof. Ruy Coppola Junior
Doutor em Direito / PUC-SP
Advogado / Professor Universitário

2.

PROJETO PEDAGÓGICO

Justificativa do Curso:
Estamos vivendo em uma Sociedade da Informação, expressão concebida que traduz um novo
conceito de proteção dos direitos humanos fundamentais, uma nova orientação internacional em
busca do direito ao desenvolvimento através da interação da comunicação e da telemática, em uma
nova era de informações em tempo real, com transmissão global e assimilação simultânea.
É sabido que a evolução da Internet, promovendo uma verdadeira revolução digital, tem promovido substanciais alterações no campo do direito, em todas as suas áreas. Dentro deste contexto, o
estudo dos reflexos causados pela revolução digital no mundo jurídico é fundamental, e torna o
Direito Digital um dos ramos mais interdisciplinares do Direito.
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 área em que inserida o curso, a das relações jurídicas afetadas pelos reflexos provocados pelo
universo digital, é das mais profícuas no Brasil como um todo, e também na região, na qual não
existe curso semelhante, com tamanha interdisciplinaridade.

Objetivos do Curso:
Capacitar o aluno para atuar a analisar e discutir os reflexos do direito digital nas mais variadas
áreas do direito, fornecendo ao mercado de trabalho profissionais capazes de perceber, avaliar e
atuar nos mais variados ramos do direito digital, mediante transmissão de conhecimentos
aprofundados, fundamentos metodológicos, e qualificação para o exercício do Magistério Supe- rior,
fornecendo-lhes conhecimentos práticos e didático-pedagógicos.
Por fim, o curso adotará metodologia composta de aulas teóricas e práticas, mediante o estudo de
casos, proporcionando ao aluno não apenas a obtenção do conhecimento, mas também sua
aplicação aos casos concretos.

3.
NFORMAÇÕES GERAIS
Carga Horária: A carga horária total para obtenção do certificado de especialista é de 360 horas
(432 horas/aula de 50 min). No entanto, o aluno pode optar por cursar um ou alguns dos módulos
temáticos, cada um com carga de 100 horas (120 horas/aula de 50 min), valendo isoladamente
como curso de extensão universitária.
Frequência Mínima: 75% (setenta e cinco por cento) por módulo.
Regime de Aprovação: Farão jus ao certificado de especialista os alunos que,
cumulativamente, cumprirem os seguintes requisitos:
a)
Frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária prevista de
360 (trezentas e sessenta) horas;
b)
Aproveitamento de 70% (setenta por cento) em processo global de
avaliação cujos requisitos serão definidos pelo coordenador do módulo; e
c)
Apresentação de trabalho de conclusão de curso (monografia).
Para receber o certificado de extensão universitária, o aluno deverá ter:
a)
Frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária prevista
nos módulos cursados.
b)
Se prévia e expressamente estabelecido, aproveitamento de 70%
(setenta por cento) em processo global de avaliação cujos requisitos
poderão ser definidos pelo coordenador de cada módulo.
Certificado a ser Obtido: Cada módulo será certificado ao aluno como curso de extensão universitária; após cursar os 4 módulos e ser aprovado no trabalho de conclusão de curso, o aluno faz
jus ao certificado de Especialista em Direito Digital.
Horário das Aulas: Das 19h às 22h30
Jornada: Segundas e quartas-feiras
Número de Vagas: 60 (sessenta)
Destinatários: Profissionais do Direito e de outras áreas, com curso superior completo, que atuem
ou tenham interesse em atuar ou ampliar seus conhecimentos acerca das questões jurídi- cas
voltadas à área do Direito Digital.
Exigências para Matrícula: Cópia de cédula de identidade, da inscrição no CPF/MF e
do diploma ou documento que comprove a conclusão de curso de graduação. Para alunos da
extensão universitária, comprovante de matrícula em curso superior caso ainda não tenham
concluído a graduação.

Em caso de excesso de candidatos: será realizado processo seletivo por meio de
prova escrita, contendo questões relativas ao curso. Havendo necessidade de desempate,
serão adotados os seguintes critérios, pela ordem:
a)
Conclusão de curso de pós-graduação, relacionado à matéria do curso pretendido (com
títulos de especialista, mestre ou doutor);
b)
Conclusão de curso de pós-graduação em outras áreas (com títulos de especialista,
mestre ou doutor);
c)
Critério de antiguidade do registro do diploma de bacharel em Direito; e
d)
O exame da idade civil dos candidatos (da maior à menor).
Processo Seletivo: A coordenação do curso poderá determinar a realização de processo seletivo
por meio de prova escrita e/ou entrevista com o candidato, individualmente ou em grupo, sendo
que esta pode ser realizada pessoalmente ou por aplicativo de vídeo, previamente informado.

4. MÓDULOS E RESPECTIVOS COORDENADORES
Módulos

CH

1. Fundamentos do Direito Digital (Constituição Federal,
Regramento Interno e Direito Comparado) e Direito Digital
Aplicado I (Privacidade, imagem, proteção de dados, Direito ao
Esquecimento)

100h
Ruy Coppola
120h/a Junior

Doutor em
Direito (PUC)

100h
Ruy Coppola
120h/a Junior

Doutor em
Direito (PUC)

100h
Ruy Coppola
120h/a Junior

Doutor em
Direito (PUC)

2. Direito Digital Aplicado II - Propriedade Intelectual e
Responsabilidade Civil
3. Direito Digital Aplicado III - Documentos Eletrônicos;
Contratos Eletrônicos; Crimes Digitais; Direito Digital e
Trabalho; Tributação dos negócios digitais.
4. Metodologia do Ensino e da Pesquisa Jurídico

60 h
72 h/a

TOTAL

360h
432h/a

Coordenação

Coordenação da
Pós-Graduação

Titulação

Especificações:
Módulos
1. Fundamentos do Direito Digital e Direito Digital
1.1. Fundamentos do Direito Digital
1.1.1. Constituição Federal (Propriedade x intimidade, Segurança x
informação; questões fundamentais)
1.1.2. Regramento Interno (específico) – Marco Civil da Internet, Lei
Carolina Dieckman, Certificado Digital, Produção de Provas,
Proteção de Dados)
1.1.3. Direito Comparado
1.2. Direito Digital Aplicado I
1.2.1. Privacidade – o que é (ou o que se entende por)?
1.2.2. Imagem e Direitos da Personalidade
1.2.3. Privacidade X Liberdade de Expressão
1.2.4. Privacidade X Informação
1.2.5. Direito ao Esquecimento
1.2.6. Proteção de Dados Pessoais – GDPR e LGPD
2. Direito Digital Aplicado II
2.1. Propriedade Intelectual no Direito Digital
2.1.1. Direito Autoral e Internet
2.1.2. Propriedade Industrial e Internet
2.1.3. Contrafação e plágio
2.1.4. Lei de Software
2.1.5. Responsabilidade civil e a Propriedade Intelectual no Direito Digital
2.2. Inteligência Artificial e o Direito
2.2.1. A regulação da IA
2.2.2. Responsabilidade civil e IA
2.3. Tutela Jurisdicional e Internet
3. Direito Digital Aplicado III
3.1. Documentos, documentos eletrônicos e sua equiparação.
3.2. Contratos Eletrônicos – A contratação por meio eletrônico
3.2.1. Modalidades, formação, e seus reflexos.
3.3. Provas e sua eficácia
3.4. Crimes Digitais
3.4.1. Tipos penais específicos
3.4.2. Condutas ainda atípicas no Brasil e as hipóteses de
enquadramento – Ex: Stalking
3.4.3. Lei Carolina Dieckmann
3.4.4. Crimes de ódio x opinião
3.4.5. Investigação dos crimes eletrônicos e produção de provas
3.5. Direito Digital e Trabalho
3.6. Tributação dos negócios digitais
4.

Metodologia do Ensino e da Pesquisa Jurídico

CH

Coordenação

Titulação

100h
120h/a

Ruy Coppola
Junior

Doutor em Direito
(PUC)

100h
120h/a

Ruy Coppola
Junior

Doutor em Direito
(PUC)

100h
120h/a

Ruy Coppola
Junior

Doutor em Direito
(PUC)

60 h
72 h/a

Coordenação da
Pós-Graduação
Débora Vanessa
Caús Brandão.

Doutora em Direito
das Relações
Sociais (PUC/SP)

Carlos Eduardo
Batalha da S.
Costa

Doutor em Filosofia
(USP)

4.1.

Metodologia do Ensino Jurídico

32 h/a

4.2.

Metodologia da Pesquisa Jurídica

40 h/a

TOTAL

360h
432h/a

