FAQ - Pós-Graduação
1. Como realizar a matrícula? A matrícula deve ser realizada no site
http://newlaw.com.br/pos-graduacao
2. Qual o título a ser concedido? Pós Graduação Lato Sensu.
3. Qual a diferença entre Pós Graduação Stricto Sensu e Lato Sensu? As
pós-graduações lato sensu compreendem programas de especialização e incluem
os cursos designados como MBA (Master Business Administration). Com duração
mínima de 360 horas, ao final do curso o aluno obterá certificado. Ademais são
abertos a candidatos diplomados em cursos superiores e que atendam às
exigências das instituições de ensino – Art. 44, III, Lei nº 9.394/1996.
As pós-graduações stricto sensu compreendem programas de mestrado e doutorado
abertos a candidatos diplomados em cursos superiores de graduação e que
atendam às exigências das instituições de ensino e ao edital de seleção dos alunos
(Art. 44, III, Lei nº 9.394/1996). Ao final do curso o aluno obterá diploma.
4. Qual a duração de cada videoaula? Serão 20 minutos.
5. É possível acelerar o vídeo? Sim, é possível.
6. Qual a duração do curso? 01 ano.
7. Aulas em inglês serão legendadas? Sim, serão legendadas em português.
8. As aulas são gravadas ou “ao vivo”? Gravadas.
9. É possível assistir aos vídeos mais de uma vez? Sim, é possível assistir 3 vezes
cada videoaula.
10. Existe prazo para assistir cada vídeo? As videoaulas podem ser assistidas
enquanto durar o curso, cujo prazo é de 01 ano, e extensível por mais 6 meses.
Entretanto, é preciso que o aluno tenha em mente que cada módulo do curso só
será liberado após o consumo de 75% do módulo anterior.
11. Qual é o sistema de avaliação? O sistema de avaliação compreende as seguintes
variáveis:
a. 25% da nota será derivada da participação do aluno no Fórum. O aluno
deverá fazer publicações semanais, relevantes e significativas de acordo com
o módulo que estiver cursando, durante 44 semanas, ao longo do curso.
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Caso o aluno não cumpra integralmente esse requisito, a nota será atribuída
proporcionalmente às 44 semanas.
b. 25% da nota será derivada de avaliações online que acontecerão ao final de
cada módulo. Cada uma das 6 avaliações serão compostas de 8 perguntas
objetivas reflexivas. O aluno receberá sua nota automaticamente após
completar a avaliação.
c. 50% da nota será derivada de Trabalho de Conclusão de Curso (small
paper), de até 20 páginas, a ser submetido online. O trabalho poderá ter
pertinência com a atividade que o aluno desempenhe, ou com uma situação
prática, sempre relacionando as hipóteses ao conteúdo abordado no Curso
de Pós-Graduação. Para a elaboração do trabalho, o aluno contará com
aulas de metodologia da pesquisa contemporânea, além da assistência de
um professor ou tutor. Não haverá banca. Ao final, o trabalho será avaliado
por um membro do nosso corpo docente, que enviará um feedback por
escrito ao aluno.
12. Há algum encontro presencial? O Pós-Graduação é inteiramente Online e não
estão previstos encontros presenciais. Apesar disso o Instituto New Law promove
eventos presenciais e missões voltadas a Tecnologia e Direito no Brasil e no Mundo.
O Aluno da Pós Graduação terá condições de descontos especiais para participar se
houver interesse.
13. Serão abordados temas do Direito Tradicional (direito civil, processo, etc..)?
Serão abordados temas relevantes, da linha escolhida pelo aluno, sempre de forma
objetiva, moderna e interdisciplinar, focando nos desafios mais atuais do profissional
do direito. Por exemplo, na linha de Direito Público ,GovTech e RegTech, trataremos
de questões tradicionais como Constitucionalismo, Democracia e Direitos
Fundamentais, conectados aos desafios que a tecnologia impõe a esses temas. Um
exemplo concreto é o Caso da Estônia e de sua cidadania digital. Outro exemplo são
os modernos desafios da regulação de novos modelos de negócio, como fintechs,
criptomoedas, Lawtechs e outras modalidades.
14. Precisa ter formação em direito para cursar? Sim, precisa ter diploma de bacharel
em Direito.
15. Existe algum material de apoio? Livro ou apostila? Sim, e-books que serão
produzidos a partir do material derivado das aulas e masterclass.
16. O pagamento é à vista, a prazo ou no boleto? O pagamento pode ser parcelado
no boleto ou no cartão, em até 18x sem juros.
17. Posso cancelar? Caso o cancelamento ocorra após o prazo de 07 (sete) dias do
início da disponibilização, do uso da plataforma ou dos materiais fornecidos, fica o
aluno obrigado a pagar o montante correspondente aos valores referentes à
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utilização da plataforma e dos materiais consumidos ou que foram disponibilizados
durante o período em que permaneceu com acesso ativo à plataforma e mais multa
compensatória pela rescisão contratual, correspondente a 20% sobre o saldo
remanescente do contrato.
Após a confirmação de cancelamento, o acesso ao ambiente online será
imediatamente bloqueado, não sendo mais possível a visualização de materiais,
e-books ou videoaulas na plataforma digital.
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