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e Proteção de Dados - LGPD 

 

 

 

 

 

ESPECIALIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Acima de tudo, a Prática!” 



 

Contando com a experiência de um time de professores que atua no Proordem desde 2000, os 

cursos de pós-graduação têm como diferencial o olhar para o futuro, antecipar tendências e 

saber aplicar o que há de mais atual no Direito de forma prática! Essa é a nossa missão. Todos 

os cursos de pós-graduação do Proordem contam com algumas disciplinas e experiências 

inéditas, pioneiras e exclusivas, tais como: 

 

● Módulo de “Futuro e Tendências no Direito”; 

● Módulo de “Planejamento de Carreira”; 

● Módulo de “Comunicação e Oratória”; 

● Visitors: Um espaço na grade para grandes nomes na área, com atuação 

prática. 

 

Além disso, o curso foi elaborado com forte visão prática, para que você, a cada aula, leve 

exemplos, ferramentas e estratégias para usar no dia seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É assim que o Proordem irá lhe proporcionar uma virada de página na sua carreira! 

 



 

A palavra da coordenadora geral 

  

Carolina Defilippi possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas, Pós-Graduação em Direito pelo Centro Universitário Salesiano e Pós-Graduação em 

Direito pelo INPG. É mestre em Educação pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo. É 

advogada criminalista, professora universitária, coordenadora da faculdade de Direito da Unità. 

É coautora do livro "Inovações e Métodos para Nativos Digitais", “Inovação em Sala de Aula” e 

“Direito Penal para a OAB”. Tem experiência na área do Direito e da Educação, especialmente 

em Direito Penal e Educação para Nativos Digitais. 

 
A palavra do coordenador do curso 

 
 
 

Rubia Ferrão é uma das advogadas pioneiras no Direito Digital no País, com atuação neste 

segmento desde o ano de 2003, no âmbito consultivo, preventivo, contencioso e acadêmico. 

É mestranda em Direito Civil pela Universidade de São Paulo (USP). Especialista em Direito 

Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). Professora das 

principais instituições de ensino do Brasil, em cursos de Direito Digital, Compliance Digital, 

Proteção de Dados, Propriedade Intelectual, Crimes Informáticos, Computação Forense, 

Segurança e Inteligência Cibernética, dentre outros. Foi Coordenadora da Coordenadoria de 

Proteção de Dados da OAB/SP, em 2018. Indicada como advogada mais admirada pela 

conceituada Revista Análise Advocacia 500, no ano de 2017, na categoria "Setores 

"A evolução tecnológica, o surgimento de novos 
negócios digitais e o tratamento intensivo de 
dados pessoais refletem significativamente nas 
relações humanas. O Direito deve acompanhar as 
transformações sociais para garantir o ideário de 
Justiça. Independentemente do segmento de 
atuação, conhecer o Direito Digital será 
mandatório para o operador de Direito nestes 
novos tempos." Profa. Rubia Ferrão 

"Busquemos o conhecimento, mas jamais nos esqueçamos que 

ele de nada serve se não fizer de nós pessoas melhores para 

buscarmos a Justiça."  

Profa. Carolina Defilippi. 

 



 

econômicos/Seguros", em 2019 e 2020, nas categorias de "Especializada em Direito Digital" e 

"Especializada no Estado de São Paulo" e, em 2021, na primeira edição do Ranking Análise 

Advocacia Mulher, nas categorias "Direito Digital", "Automotivos e Auto Peças", "Bancos", 

"Construção e Engenharia" e "Estado de São Paulo". 

OBJETIVOS DO CURSO 

Qualificar, ampliar e desenvolver conhecimentos e habilidades em Direito Digital, incluindo as 

principais leis aplicáveis, a doutrina e a jurisprudência. Capacitar o aluno para o exercício da 

advocacia especializada ou atuação em áreas correlatas ao Direito Digital e Proteção de Dados. 

Além disso, o curso tem como objetivo atualizar o profissional nas teses mais recentes com 

ampla discussão de casos práticos, a fim de aumentar suas oportunidades neste segmento tão 

promissor. 

PÚBLICO ALVO 

Acadêmicos e Bacharéis em Direito, Advogados e outros profissionais da área jurídica, do 

Compliance, da Proteção de Dados, da Segurança da Informação, da Tecnologia e demais 

interessados atuantes em áreas correlatas. 

 
ESTRATÉGIAS E MÉTODOS 

 
Não há mais espaço na Educação para aulas meramente expositivas. O presente e o futuro da 

Educação exigem o uso das chamadas metodologias ativas, onde o aluno é colocado na posição 

de protagonista do seu aprendizado e não mais um mero expectador de aulas chatas e 

monótonas. O Proordem desenvolveu um novo “jeito de dar aulas”, chamado de Método 3. 

Nele, as aulas são divididas em 3 etapas: Fundamentação teórica, Aplicação prática e 

Discussão/conclusão. Desta forma, as aulas são planejadas de forma a proporcionar uma 

experiência completa de aprendizado. A intenção é que o aluno saia de cada aula preparado 

para aplicar aqueles conceitos no dia seguinte. Trata-se de uma visão prática e aplicada, que 

busca valorizar cada minuto que o aluno invista na sua formação. 



 

 

DESCRIÇÃO DOS MÓDULOS DO CURSO 

PLANEJAMENTO DE CARREIRA 

Visão geral sobre gestão de planejamento de carreira e desenvolvimento de competências. 

Grupo de competências: Técnicas, Comportamentais e de Gestão. As competências que mais 

impactam a carreira em Direito. Avaliação 360 graus de competências. Roteiro e metodologia 

para a confecção do planejamento de carreira. 

 

FUTURO E TENDÊNCIAS NO DIREITO 

Visão geral sobre os conceitos de futuro, tendências e seus impactos na área jurídica. Estudo 

das ferramentas prospectiva e timelines (Linha do tempo) de futuro.  Como o Direito está e 

continuará sendo transformado pelas novas tecnologias e pelas mudanças promovidas pela 4ª 

Revolução Industrial. Cenários para a próxima década e impactos na área e no perfil dos 

profissionais. 

 

COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA 

A importância da comunicação e o poder da oratória. O que é comunicação. A comunicação 

como um processo de interação, conhecimento e convergência. Evolução da oratória e sua 

importância para o mundo jurídico. A oratória em prática. Características de um bom orador. 

Como elaborar um discurso - técnicas, dicas e aplicações práticas. 

 

DETALHES DAS DISCIPLINAS: 

DIREITO DIGITAL  

Objetivos:  

Preparar o futuro profissional para entender as novas formas de relação jurídica frente aos 

avanços tecnológicos e negócios digitais inovadores, assim como o impacto dessas novas 

tecnologias da informação e comunicação no próprio Direito e suas instituições. O aumento da 

demanda por serviços digitais, tais como civil litigioso, criminal, contratos, consultoria, 



 

compliance, dentre outros. Fornecer uma visão geral da matéria, conferindo bases teóricas, 

técnicas e práticas para atuação neste segmento. 

 

Disciplinas:  

• Introdução ao Direito Digital: Sociedade da Informação; Conceito e Aplicação do Direito Digital; 

Aspecto Multidisciplinar; Principais leis aplicáveis; Internet e Novas Tecnologias e Conceitos 

técnicos essenciais;  

• Marco Civil da Internet: Pilares, Princípios, Direitos e Conceitos; entendimento sobre as 

atividades dos Provedores de Aplicação e de Conexão; Responsabilidade dos Provedores por 

atos de Terceiros; Neutralidade de Rede e Decreto regulamentador do Marco Civil.  

• Violações de Direitos de Personalidade: Privacidade, Intimidade, Liberdade de Expressão, 

Imagem, Honra; Resolução de colisões de direitos; Direito ao Esquecimento; Bullying e 

cyberbullying; 

• Responsabilidade Civil: Responsabilidade por violações de direitos na Internet; 

Responsabilidade dos Provedores; Responsabilidade Civil objetiva e subjetiva (empresa, 

empregados, escola, pais, titular da conexão); 

• Crimes Informáticos: Conceito; Crimes informáticos próprios e impróprios; Lei Carolina 

Dieckmann; Crimes contra a propriedade imaterial; Crimes contra Honra; Crimes contra o 

patrimônio; Exposição de Intimidade Sexual e Divulgação de Pornografia e Nudez; Ameaça e 

Stalking; 

• Aspectos processuais cíveis e penais: Provas, Medidas Judiciais, Medidas de quebra de sigilo e 

combate ao anonimato, Ações Penais, Competência. 

• Propriedade Intelectual e Propriedade Industrial: Marca, Concorrência Desleal, Direitos 

autorais e Direitos Autorais e Programa de Computador (Software); 

• Direito do Trabalho: Códigos de Conduta e Políticas Internas; Vazamento de informações por 

colaboradores; Monitoramento de e-mails, sites e dispositivos eletrônicos; Uso de dispositivos 

pessoais do trabalhador em prol da empresa. 

• Contratos informáticos e telemáticos: Conceitos, Tipos, Desmaterialização (paperless), 

Autenticidade e Integridade; Assinatura Eletrônica e Assinatura Digital; Contratos de consumo. 

• Economia Digital: Startups e novos negócios digitais. 

• Comércio Eletrônico e Tributação Digital: Decreto Regulamentador do Comércio Eletrônico e 

tributos aplicáveis à economia digital. 

 

 

 



 

GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE CORPORATIVO  

 

Objetivos:  

Apresentar como as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, 

envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de 

fiscalização e controle e demais partes interessadas. 

 

Propiciar os conceitos e diretrizes necessárias para construção e implementação de um 

departamento de compliance de forma robusta e eficaz com a finalidade de identificar, prevenir 

e remediar os riscos corporativo e manter a perenidade empresarial dentro dos conceitos éticos 

e padrões internacionais. 

 

Disciplinas:  

• Responsabilidade corporativa, social e sustentabilidade 

• Ambiente regulatório 

• Estruturas de governança 

• Relacionamento entre as partes interessadas 

• Resolução de conflitos 

• Tomada de decisão 

• Comitês 

• Gerenciamento em crise de imagem 

• Fraude empresarial 

• Prevenção, detecção e remediação de atos ilícitos, antiéticos, assédio moral e sexual 

• Gestão de riscos e normas de compliance ISO 31.000, 37.301 

• Matriz de riscos e antissuborno 

• Compliance no cenário nacional e internacional 

• Tone from the top 

• Políticas e documentos de compliance 

• Código de ética e conduta 

• Controles internos 

• Compliance em investigações de bens e fraudes no âmbito local ou internacional 

• Canal de denúncias e treinamento 

• Compliance trabalhista 

• Compliance tributário e fiscal 

• Compliance anticorrupção 



 

• Criminal compliance e prevenção à lavagem de dinheiro 

• Acordo de leniência e colaboração premiada 

• Compliance nas fusões e aquisições (M&A) 

• Compliance público 

• Compliance antitruste  

• Compliance sócio – ambiental 

 

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD 

 

Objetivos: Fornecer ao aluno uma visão geral da disciplina de proteção de dados pessoais, em 

especial da Lei n.º 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), conferindo bases 

teóricas e práticas para atuação neste segmento tão promissor. 

 

Disciplinas:  

 

• Introdução à disciplina de proteção de dados: histórico, panorama legal da proteção de dados 

e GDPR; 

• Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, conceitos e princípios para o tratamento de dados 

pessoais; 

• Agentes de Tratamento de dados Pessoais: Controlador e Operador; 

• Principais funções e responsabilidades do Encarregado pelo Tratamento de Dados; 

• Bases legais para tratamento de dados pessoais, dados pessoais sensíveis e dados de crianças 

e adolescentes; 

• Direitos dos Titulares; 

• Segurança da Informação; 

• Tratamento de incidentes;  

• Responsabilidade Civil; 

• Transferência Internacional; 

• Implementação do Projeto de Adequação à LGPD, Governança e boas práticas; 

• Contratos, Políticas e documentos essenciais (DPA, LIA, ROPA, Relatório de Impacto etc.); 

• Tratamento de Dados pelo Poder Público e peculiaridades da aplicação da Lei Geral de 

Proteção de Dados no Direito Público; 

• ANPD, suas atribuições, fiscalização e Penalidades; 

• Aspectos concorrenciais do tratamento de dados pessoais (data economy); 

 



 

PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO (ESTUDO DE CASO) 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso é o momento em que o aluno assume a responsabilidade 

sobre seu aprendizado. Ao analisar as diferentes dimensões da realidade, ele será capaz de 

produzir, com o suporte na sua base teórica e conceitual, utilizando as habilidades técnicas que 

desenvolveu ao longo do curso, a solução para um caso concreto.  Para tanto, deverá 

demonstrar durante o projeto as capacidades de compreensão, aplicação, análise e síntese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este é o curso e este é o Proordem. O nosso comprometimento com o seu sucesso profissional 

está em cada detalhe deste curso. Venha fazer parte e transformar como pessoa e como 

profissional. 


