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PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
MBA EM DIREITO DIGITAL, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 
 
 
Apresentação 
 
O curso MBA em Direito Digital é um curso que atende aos requisitos definidos 
pelo Ministério da Educação para cursos de pós-graduação lato sensu em nível 
de especialização. O curso possui as características e estrutura apresentadas a 
seguir. 
 
 
Objetivos 
 
O objetivo do curso é oferecer a preparação necessária para alunos da área de 
direito e outras áreas como engenharia da computação e informação, tecnologia, 
DPOs, empresários e outros profissionais e acadêmicos que buscam aprender 
e se aprofundar no conhecimento do Direito Digital, Segurança da Informação e 
Proteção de Dados. 
Apresentar os devidos instrumentos teóricos e práticos que envolvem a atuação 
profissional no âmbito do Direito Digital, Inovação e Tecnologia; 
Preparar profissionais para conhecer de forma abrangente os principais 
aspectos. Propiciar aos alunos o desenvolvimento de uma visão ampla do 
Direito Digital e Proteção de Dados; 
Preparar os alunos para a carreira acadêmica na área de Proteção de Dados e 
Direito Digital, além de gestores eficazes e eficientes adequados à cultura de 
privacidade e proteção de Dados, assim como profissionais que  atuem, ou 
pretendam atuar como DPOs , ou fazer implementação da Lei Geral de Proteção 
de Dados 

 
 

A quem se destina 
 
Profissionais com ensino superior completo, interessados em desenvolver 
conhecimentos sobre Direito Digital e temas de Proteção de Dados e Inovação 
e que estejam atuando ou desejem atuar nas funções e áreas abaixo descritas: 
Advogados, Acadêmicos, Bacharéis em Direito, Engenheiros, Profissionais de 
Segurança da Informação, Encarregados de Proteção de Dados (DPOs), 
empresários, gestores com ensino superior e outros interessados com ensino 
superior completo. 
 
 
Perfil que se espera do egresso 
 
O MBA em Direito Digital, Inovação e Tecnologia foi concebido e estruturado 
com o objetivo de formar profissionais aptos a promover a cultura de proteção 
de dados, adequação e implementação da LGPD, encarregados de proteção de 
dados e outros profissionais na área de proteção de dados e de segurança da 
informação. 
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Serão profissionais que possuirão uma formação com sustentação técnica, 
postura ética reflexiva, autonomia intelectual, comprometidos com as 
transformações digitais e qualificados para o exercício na área de Direito Digital 
e de Proteção de Dados. 
Constituem os pilares da formação do egresso da Universidade Candido 
Mendes: 

• a compreensão das questões científicas, técnicas, sociais e econômicas da 
produção, observados níveis graduais do processo de tomada de decisão; 

• o desenvolvimento de aptidões para gestão qualitativa e adequada; 

• o exercício da capacidade de assimilação de novas informações; 

• a flexibilização intelectual e adaptabilidade contextualizada no trato de 
situações diversas, presentes ou emergentes, nos vários segmentos do 
campo de atuação de gestores; 

• a compreensão crítica dos fenômenos sociais, econômicos, culturais e 
políticos do País, fundamentais ao exercício da cidadania e da profissão. 

 
 
Coordenadora 
 
Selma Carloto 
● Autora das obras: Lei Geral de Proteção de Dados enfoque nas relações de 
trabalho, Compliance Trabalhista, Manual Prático de Adequação à Lei Geral de 
Proteção de Dados, LGPD comentada enfoque nas relações de trabalho, (todas 
editora LTR)   e autora dos livros publicados na Argentina, Editorial Quorom, 
Manual de Derecho Laboral e Interesses Metaindividuais e ações coletivas 
● Doutora em Direito do Trabalho- UBA – Universidade de Buenos Aires. 
● Doutoranda em engenharia da informação- Inteligência Artificial- Universidade 
Federal do ABC 
● Mestre em Direito do Trabalho- Universidade São Paulo. 
● Especialista em Direito Processual do Trabalho- FADISP 
● Data Protection Officer Exin (DPO). 
●Pesquisadora da USP com registro no CNPq. 
● Professora convidada do curso de pós-graduação da FGV Direito Rio e dos 
MBAs de Gestão de Pessoas, Gestão Comercial e Empresarial, coordenadora e 
professora convidada de pós-graduação de outras instituições. 
● Membro do INPD – Instituto Nacional de Proteção de Dados. 
● Conferencista Internacional em Direito Digital e relações de trabalho 
● ID Lattes: 4425570087578431 
 
 
Estrutura do Curso e Disciplinas oferecidas 
 
O conteúdo específico e didático-pedagógico será distribuído em quatro 
módulos de 24h em cada um, reunindo atividades teórico-práticas interativas e 
de pesquisa, conforme descritos a seguir: 

 
Módulo 1 - Disciplinas de introdução 
Disciplina 1 - Evolução histórica e legislações comparadas - 24 horas 
Disciplina 2 - Introdução à Lei Geral de Proteção de Dados - 24 horas 
Disciplina 3 - LGPD Responsabilidade Civil - 24 horas 



 

3       

Disciplina 4 - Autoridade Nacional de Proteção de Dados - 24 horas 
 
Módulo 2 - Disciplinas temáticas 
Disciplina 5 - LGPD e Direito do Consumidor - 24 horas 
Disciplina 6 - LGPD na área trabalhista - 24 horas 
Disciplina 7 - LGPD na área da saúde - 24 horas 
Disciplina 8 - LGPD no Setor Público - 24 horas 
 
Módulo 3 - Prática 
Disciplina 09 - Adequação à LGPD I - 24 horas 
Disciplina 10 - Adequação à LGPD II - 24 horas 
Disciplina 11 - Segurança da Informação - 24 horas 
 
Módulo 4 - Inovação e Tecnologia 
Disciplina 12 - Propriedade Intelectual - 24 horas 
Disciplina 13 - Inteligência Artificial - 24 horas 
Disciplina 14 - Jurimetria - 24 horas 
Disciplina 15 - Proteção de Dados pelo aspecto da engenharia - 24 horas 
 
 
Do método de ensino-aprendizagem 
 
Este curso foi desenvolvido com perspectiva do aluno na centralidade no 
processo de aprendizado. O planejamento das atividades estimula a 
participação ativa e o engajamento do aluno em cada disciplina. São requisitos 
para o bom aproveitamento do aluno, tanto a presença e pontualidade nas 
atividades síncronas quanto o preparo prévio para as atividades em ambiente 
virtual. 
É também esperado do aluno uma postura participativa e contributiva, 
capacidade de ouvir o outro, fazendo perguntas construtivas e comentários que 
demonstrem capacidade reflexiva e expressiva, contribuindo e acelerando o 
aprendizado coletivo. 
Dessa forma, o curso poderá contar com múltiplos métodos ativos de ensino-
aprendizagem: 
• Exposição dialogada e coletiva; 
• Técnicas de gamificação e role plays 
• Casos de ensino em grupo com preparação individual prévia; 
• Exercícios de autoaprendizagem e avaliações individuais. 
Para os encontros de ensino à distância, serão utilizadas plataformas e 
ferramentas de ensino e disponibilizado acesso aos alunos. As plataformas, 
ferramentas e ambientes virtuais de aprendizagem serão indicados pela UCAM. 

 
 

Da admissão e matrícula 
 
Compete à UCAM realizar a seleção dos candidatos, com base na análise 
curricular que será encaminhada para a Coordenação do Curso. 
Sendo aprovado no processo seletivo, no ato da matrícula, além de 01 (uma) 
foto 3x4, deverão ser solicitados aos candidatos os seguintes documentos: 

• Cópia autenticada do Diploma de Ensino Superior; 
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• Cópia autenticada do Histórico Escolar; 

• Cópia do documento de identidade e CPF autenticado; 

• Cópia do comprovante de residência; 

• Ficha de inscrição devidamente preenchida, disponível on-line; 

• Assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 
No início do curso, o aluno receberá cópia da Programação, Regulamento e 
Manual do Aluno, onde devem ser contidas, obrigatoriamente, as seguintes 
informações: 

• O nome, os objetivos e o público-alvo do curso; 

• O tipo de curso e de certificação; 

• A relação de disciplinas com suas respectivas ementas e programas; 

• A carga horária de cada disciplina e a carga horária total do curso; 

• Os critérios de avaliação; 

• Os critérios para cancelamento, desligamento de curso e cumprimento de 
disciplinas; 

• O prazo máximo para conclusão do curso; 

• Um passo a passo de acesso ao ambiente virtual de aprendizagem e do 
Portal do Aluno; 

A matrícula no curso será efetivada mediante a apresentação de toda 
documentação descrita acima e o pagamento da 1ª mensalidade. 
 
 
Da certificação 
 
O Certificado de Especialização do MBA em Direito Digital, Inovação e 
Tecnologia será fornecido aos alunos que atenderem aos requisitos de 
frequência mínima de 75% em cada disciplina; de aproveitamento com nota 
igual ou superior a 7,0 (sete) em cada disciplina; e o desenvolvimento de um 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), individual, que obtenha nota mínima 
de 7,0 (sete) somente em caso do aluno ter optado por fazer TCC. 
 
 
Da duração do curso 
 
O MBA em Direito Digital, Inovação e Tecnologia tem uma carga horária de 360 
horas, com duração estimada de 12 meses. Caso o aluno tenha contratado o 
TCC, este deverá ser finalizado em até 4 meses após o término das disciplinas, 
sem ultrapassar o prazo máximo do curso definido no Regulamento do Curso. 
Este prazo contempla a orientação, o desenvolvimento e a apresentação do 
trabalho. 
 
 
Valor do investimento 
 
O Curso em MBA em Direito Digital, Inovação e Tecnologia possui valor de 
investimento de 22 parcelas de R$ 375,00 sendo a primeira no ato da matrícula. 
*Caso o aluno deseje realizar o TCC ao final do curso, deverá contratar tal 
disciplina à parte do valor acima mencionado. 


