Ementa - Direito Digital
Nesse curso você aprenderá sobre as novas tendências jurídicas
voltadas para o mercado digital. Através de atividades práticas você
terá a oportunidade de desenvolver habilidades exigidas pelo novo
mercado jurídico. Do início do direito digital e seus conceitos, até as
áreas e temas mais aprofundados, esse curso é completo para quem
quer entender mais sobre o mercado digital e quais são as áreas de
atuação que estão cada vez mais crescendo na atuação jurídica.
_____________________________________________________________
Esse curso é para todo o profissional jurídico que deseja dominar as
novas tendências e conceitos digitais . Desde de a introdução ao que é
Direito Digital, até assuntos como cyber segurança, blockchain,
contratos digitais e relações de consumo digital, esse é um curso
completo para quem quer se aprimorar e entender de forma
abrangente todas as áreas que envolvem o Direito digital com os
melhores professores do mercado.
_____________________________________________________________
Se você quiser realmente se destacar e adentrar ao mundo da
transformação digital, nós estamos aqui para lhe ajudar! Você pode
desenvolver essa habilidade com aulas extremamente práticas que
lhe darão o caminho das pedras para que você possa atuar no
mercado com confiança e competência.
_____________________________________________________________
Os 03 Por Quês para desenvolver essa habilidade:
1. O direito digital não é um ramo autônomo, envolve diversas áreas
do direito, o profissional jurídico precisa começar a entender
como a tecnologia está afetando o mercado jurídico.
2. Identificar, em conjunto com outras áreas, como o profissional
jurídico pode proteger e ajudar seus clientes nos meios digitais.
3. Aprender as principais legislações que regulamentam as relações
na internet.
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Você pode tentar sozinho, mas temos certeza que com a nossa
metodologia você vai aprender sobre os seguintes tópicos de
maneira clara e direta, ultrapassando o caminho das pedras:
1. Uma breve introdução ao direito digital.
2. Análise histórica dos meios digitais como principal meio de atividade
econômica e comunicação social na sociedade da informação
3. Compreensão do mercado, desafios e benefícios das atividades
econômicas na era digital.
4. Tendências e desafios atinentes a elaboração, interpretação e aplicação
das normas jurídicas no contexto eletrônico.
5. Entender os primeiros passos nos contatos com investidores e a
importância dos contratos e contatos iniciais, NDA’s e MOU’s para a
proteção da Propriedade Intelectual.
6. Analises de cases, erros de empresas, startups e investidores na
proteção da Propriedade Intelectual.
7. Aprender a diferenciar LegaTechs, LawTechs e como explorar esse
nicho de mercado.
8. Conhecer as novas ferramentas para planejamento, análise e
automação judicial
9. Análise de cases reais de empresas do mundo jurídico digital.
10. Estudo da tecnologia Blockchain e seus impactos no Direito Brasileiro.
11. Moedas digitais. Bitcoins e Arranjos de pagamentos.
12. Conhecer e diferenciar Smart Contracts e contratos digitais, bem como
seus conceitos, aplicações e garantias no mercado jurídico.
13. Adentrar la legislação referente aos e-commerces e como as relações
trabalhistas estão sendo impactadas pelos meios digitais. Ferramentas
de trabalho digitais. Uso indevido da Internet no ambiente corporativo.
Monitoramento de e-mail do empregado. Justa causa por violação de
políticas digitais. Provas digitais.
14. Os direitos do consumidor e os deveres do fornecedor no Comércio
Eletrônico.
15. Cyber segurança, Direito penal digital, LGPD, identificação de autoria
de crimes na Internet. LGPD e os impactos na privacidade dos modelos
de negócios que coletam, usam, armazenam e tratam dados pessoais.

