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Guia do Curso
Pós-Graduação online

Direito e
Tecnologia
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Prezado New Lawyer,
bem-vindo à sua nova

experiência de aprendizagem 
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•  Porque temos um olhar internacional, que se reflete nos temas e 
professores dos nossos cursos;

• Porque possuímos um viés pragmático, focado nos principais 
problemas da atualidade, sempre buscando oferecer soluções (Problem 
Based Learning);

•  Porque nosso drive é tecnológico. Aqui a tecnologia é empregada 
para proporcionar uma experiência de aprendizagem verdadeiramente 
significativa;

•  Porque oferecemos uma formação completa, pesando no mercado. 
Para além dos temas jurídicos mais modernos, ensinamos soft skills, 
determinantes para o sucesso do profissional do direito, que não são 
ensinadas nas faculdades, como liderança, técnicas de negociação, 
inteligência emocional, gestão de pessoas e de projetos, programação 
para advogados, entre outras.

Por que nossos
cursos são únicos?
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Nossa mentalidade é sempre inovadora e estratégica, conectada à realidade 
e à antecipação e solução de problemas. Preparamos você para lidar com os 
desafios	da	modernidade,	não	só	do	direito,	mas	também	do	mercado.	Ao	
final	de	nossos	cursos,	além	de	aprender	a	aplicar	corretamente	o	Direito,	
nossos alunos tornam-se capazes de pensar estrategicamente, negociando 
conflitos	difíceis,	gerindo	as	próprias	emoções	e	liderando	pessoas	em	direção	
ao	 sucesso	 profissional.	 Para	 além	 de	 identificar	 ou	 antecipar	 conflitos,	
nossos	alunos	aprendem	noções	de	finanças,	gestão	e	 implementação	de	
projetos, formas persuasivas de apresentar ou escrever documentos ou 
petições e personal branding (criação e gestão da própria marca). Para nós, 
um	New	Lawyer	apresenta-se	ao	mercado	sempre	como	um	profissional	
competente,	confiável	e	inovador.	Ele	é,	por	definição,	um	lifelong	learner.

Conheça o
nosso Mindset
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Já	imaginou	ter	uma	aula	sobre	internet	das	coisas	com	
o Reitor do MIT? Uma aula sobre o futuro da profissão 
jurídica com o Vice-Reitor da Harvard Law School? Uma 
aula sobre regulação de fintechs com quem realmente 
conhece o campo? O nosso compromisso é oferecer a 
você conhecimento jurídico de ponta, que hoje circula 
em apenas alguns centros mundiais do saber.

Acreditamos na criatividade e pioneirismo de nós, 
brasileiros. Temos certeza que podemos contribuir 
decisivamente	para	o	diálogo	global	sobre	os	grandes	
temas jurídicos da atualidade. Para tanto, precisamos 
conhecer os debates que determinarão os rumos do 
direito no futuro próximo, no Brasil e no mundo.

Professores  super   qualificados,   pesquisadores 
ligados às principais faculdades do mundo, Ministros, 
Juízes, advogados destacados, referências nacionais 
e	 internacionais	 em	 suas	 áreas,	 compõem	 o	 corpo	
docente de todos os nossos cursos de Pós-Graduação.

Nossas linhas incluem mais de 40 professores cada. 
Queremos que você estude com os melhores.

   Conheça um pouco mais sobre alguns deles:

Conteúdo Avançado
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David Wilkins
Vice Reitor
Harvard Law School

Edgardo Buscaglia
Professor Columbia Law 
School

Jeremy Feigelson
Sócio Debevoise & Plimpton 
LLP

Christina Koulias 
Diretora Sênior de 
Anticorrupção e Governança 
do Pacto Global da ONU

Peter Hirst
Reitor Associado
Escola de Negócios MIT

Jonny Frank
Monitor do Departamento
de Justiça EUA
Sócio Stone Turn

Toni Jaeger
Professora Diretora Fordham 
Law School

Ian McDougall
Vice-presidente LexisNexis 
Legal & Professional

Conheça os
nossos professores

Aulas dadas
por professores
estrangeiros
serão legendadas
em português.

PROFESSOR 
VISITANTE

PROFESSOR 
VISITANTE

PROFESSOR 
VISITANTE

PROFESSOR 
VISITANTE

PROFESSOR 
VISITANTE

PROFESSOR 
VISITANTE

PROFESSOR 
VISITANTE

PROFESSOR 
VISITANTE
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Anand Upadhye
Fundador da startup
Casetext no Vale do Silício

Oren Bar Gill
Professor Harvard Law 
School

Hans Bernd Schäfer
Professor emérito 
Universidade de Hamburgo
Professor Bucerius Law 
School em Hamburgo

Richard Smith
Sócio escritório Quinn 
Emanuel Washington D.C. 

Isabela Ferrari
Juíza Federal
Mestre UERJ
Coordenadora Acadêmica 
Instituto New Law

José Vicente dos 
Santos Mendonça 
Procurador do Rio de Janeiro 
Doutor UERJ
LLM Harvard Law School

Pedro Hartung
Advogado
Doutorando (USP)
VR Harvard Law School
LMU pela Universidade 
Ludwig-Maximilians de 
Munique

Erik Navarro 
Juiz Federal 
Doutor UERJ em Colaboração 
com Harvard Law School 
Presidente ABDE
Coordenador Acadêmico 
Instituto New Law

Érico Teixeira
Juiz Federal
Mestre	Direito	Tributário	UER	
Coordenador Acadêmico New 
Law

Andre Gomma de 
Azevedo
Juiz de Direito. Doutor 
pela UNB em colaboração 
do a Harvard Law School. 
Professor da Pepperdine 
University USA

PROFESSOR 
VISITANTE

PROFESSOR 
VISITANTE

PROFESSOR 
VISITANTE

PROFESSOR 
VISITANTE
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Luciano Timm
Secretário	Nacional	do	
Consumidor
Doutor UFRGS
Pós Doutorado Berkley 
University - EUA

Giovani Ravagnani
Advogado 99taxis
Mestre Universidade de São 
Paulo

Bruno Bodart
Juiz Estadual Rio de Janeiro
LLM Harvard Law School

Estevão Gomes 
Advogado
BNDES
LLM Harvard Law School

Gustavo Binenbojm 
Advogado
Livre Docente UERJ
Professor Titular de Direto 
Adm. UERJ
LLM Yale Law School

Marcelo Bretas
Juiz Federal Rio de Janeiro

Bruno Barata
Advogado,
Diretor do New Law 
Mestre pela FGV 
Graduado em liderança pela 
Harvard Law School

Teresa Arruda Alvim 
Advogada
Professora PUC/SP
Visiting Professor Cambridge 
University

Luciana Yeung
Economista e Advogada
Doutora em Economia EESP-
FGV
Professora Insper

Bruno Feigelson
Advogado
Presidente AB2L
Mestre e Doutorando UERJ 
Fundador da startup Sem 
Processo
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Cesar Cury 
Desembargador TJ/RJ, 
Doutorando UNESA
Presidente do núcleo de 
métodos consensuais do TJ/
RJ

Gisela Gadelha
Advogada
Diretora Jurídica e de 
Compliance - FIRJAN

Paulo Magalhães 
Nasser
Advogado, Doutor PUC-SP, 
LLM London

Daniel Becker
Advogado, Tecnólogo
Fundador do Portal Lex 
Machinae

Breno Paquelet 
Especialista em Negociação
Harvard Business School

Walter Capanema
Advogado, Coordenador do 
Curso de Direito Eletrônico
EMERJ

Anderson Silva 
Cientista da Computação
Ex-Google	Canadá,	CTO	do	
Instituto New Law

Rafael Nasser
Doutor	em	Informática	pela	
PUC/RJ
Coordenador Dep. Tecnologia 
PUC/RJ



11

Andragogia
É a arte e a ciência de orientar adultos em seu processo de 
aprendizagem, levando em consideração suas experiências de 
vida, suas atividades concretas e a aplicabilidade real da tarefa 
que lhe é conferida, especialmente em contextos de trabalho.

As bases estruturantes
dos nossos cursos

Heutagogia
É o processo de autoaprendizagem, com foco na valorização 
das experiências cotidianas. Permite que o individuo administre 
sua própria aprendizagem com flexibilidade, buscando formas  
e modelos adequados às suas necessidades. Entre essas 
ferramentas à disposição do aprendiz, destacam-se aquelas 
associadas às novas tecnologias de informação e comunicação.

Semiótica
Em uma acepção simplista, pode ser definida  como  a  ciência 
dos sinais. Por meio dela, estudam-se os fenômenos culturais 
como se  fossem sistemas sígnicos, ou  seja, derivados sempre  
de significação. Por essa razão, na estruturação de nossos 
conteúdos, nos preocupamos sempre com o significado das 
coisas. No New Law, tudo significa, tudo representa algo.

New Lawyer, seja bem-vindo ao Novo Direito.
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Considerado pelo MEC uma das melhores instituições de 
Ensino Superior do Brasil, o Uniftec é reconhecido pelo 
compromisso com a qualidade de ensino, mantendo as 
bases	 de	 um	 sucesso	 que	 começou	 há	 quase	 30	 anos.	
Afirmando-se	como	referência	no	meio	educacional	na	área	
das tecnologias a partir de sua sede em Caxias do Sul, hoje 
possui unidades em Novo Hamburgo, Porto Alegre e Bento 
Gonçalves, além de ter se destacado também na Educação 
à Distância, no Brasil e no exterior, através de dezenas de 
Polos EaD.

A excelência e a mentalidade inovadora do Uniftec refletem-
se no seu novo curso de Graduação em Direito, totalmente 
focado na formação do jurista do futuro, no entendimento 
da Inteligência Artificial, e dos novos desafios impostos 
pelo mercado. Esse DNA mais uma vez reafirma-se na 
criação dos cursos de Pós-Graduação online em Direito, 
Tecnologia e Inovação, que conta com docentes nacional e 
internacionalmente renomados do Instituto New Law. E tudo 
isso levado até você através de uma plataforma dinâmica e 
intuitiva, que permite a realização dos seus estudos quando 
e onde você estiver.

Conheça a UNIFTEC
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Por que uma Pós 100% online?

Tempo Custo Os melhores 
professores do 

mundo

Tudo na
tela do seu 

computador, 
tablet ou

smartphone

Porque conecta você aos Professores das melhores 
instituições do Mundo, em uma experiência imersiva.

Porque permite que você defina a trilha de aprendizagem
mais efetiva através do oferecimento de diferentes objetos de 
estudo (videoaulas e ebooks).

Porque valoriza o seu protagonismo no processo de 
aprendizagem.

Porque respeita o seu ritmo	e	horários	de	estudo.

Porque se encaixa na sua rotina,	 não	 importa	quão	variável	
ela seja.

1

2

3

4

5
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Metodologia
A trilha do New Lawyer
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Que se conecta com a sua realidade;

Que ajuda a resolver os problemas que você enfrenta;

Que o prepara para o mercado através do 
desenvolvimento de soft skills;

Que lhe permite conhecer as principais discussões 
jurídicas do Brasil e do mundo;

Que o ajuda a ver o direito por um olhar internacional;

Que lhe permite planejar sua carreira em direção ao 
sucesso profissional.

Nossas aulas

Forma Inovadora Conteúdo Avançado

Aprendizagem verdadeiramente Signifi cativa
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Aulas de 20 minutos,
divididas em assets, 

voltadas à solução de 
problemas concretos. 

Conteúdo Destaque
Dando relevância aos temas centrais dentro de determinado assunto, 
orientando a atenção do aluno ao que mais importa.

Entrevista com Especialista
Incorporando grandes nomes nacionais e internacionais, tornando a 
aula ainda mais rica.

PBL (problem-based learning)
Conectando o aluno diretamente aos desafios concretos  que justificam 
a abordagem teórica adotada na aula.

Visão Aberta
Ampliando os horizontes do aluno através da exposição de 
jurisprudência, da comparação entre soluções adotadas por outros 
ordenamentos jurídicos, da exposição de casos que repercutiram na 
sociedade, incorporando assim tudo que o professor acredite que pode 
enriquecer a abordagem do tema.

Assets

Nossa aulas começam sempre com uma pergunta provocadora,
que conecta o aluno diretamente ao principal problema que se pretende 
resolver com o conteúdo transmitido.

Estude de forma inovadora...
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Material de Apoio
E-books completos, estruturantes de cada aula, empoderando o aluno 
a escolher a sua trilha de aprendizagem.

Quiz
Perguntas objetivo-reflexivas ao final de cada aula, para garantir que  
o aluno reflita sobre o objeto e o processo de aprendizagem de forma 
imediata, sem estar sujeito a avaliação.

Fórum
Como espaço de interação com os demais alunos, professores e tutores, 
destinado à construção coletiva de conhecimento. 

Central de Dúvidas
Para interação com o curso e esclarecimento de dúvidas.

Avaliação Online
Ao final de cada um dos 6 módulos, composta por 8 perguntas 
objetivo-reflexivas, com limite de tempo, consulta ao material do curso 
e  atribuição de nota ao final, de forma imediata, seguida de acesso   
a gabarito completo que inclui as justificativas para a correção ou 
incorreção de cada uma das assertivas.

Trabalho de Conclusão de Curso (small paper)
De	até	20	páginas,	submetido	online.	O	trabalho	poderá	ter	pertinência	
com	a	atividade	que	o	aluno	desempenhe	ou	com	uma	situação	prática,	
sempre relacionada ao conteúdo abordado no curso. Para a elaboração 
do	 trabalho,	 o	 aluno	 contará	 com	aulas	 de	metodologia	 da	 pesquisa	
contemporânea, além da assistência de um professor ou tutor. Ao final, 
o	trabalho	será	avaliado	por	um	membro	do	nosso	corpo	docente,	que	
enviara um feedback escrito.

...aprendendo do seu jeito,

com avaliações
práticas e objetivas.
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Nossa Plataforma
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Conheça
a nossa 
Plataforma

Home
Apresenta a organização dos módulos do curso, o acesso às respectivas 
disciplinas, masterclasses, avaliações e quadro informativo dos 
principais	eventos	do	curso.	Além	disso,	como	todas	as	outras	áreas	do	
ambiente	de	aprendizagem,	a	Home	dá	acesso	ao	menu	de	navegação	
para as outras funcionalidades do ambiente.

Meu Curso
Local em que é disponibilizada a lista de aulas e o percentual de 
consumo dos objetos de aprendizagem.

Temas
Apresenta a experiência completa da aula, que inclui: vídeo, resumo, 
material complementar, quiz. Além de consumir esses objetos de 
aprendizagem, o aluno pode, através da plataforma, fazer anotações 
na aula e enviar dúvidas referentes a ela para nosso corpo de tutores 
e professores.

Minha Evolução
Apresenta o progresso e avaliação do aluno. Pode ser filtrado  por 
todo	o	curso,	por	módulo	ou	por	disciplina.	Apresenta	uma	área	para	
publicação e avaliação do Trabalho de Conclusão do Curso (small 
paper).
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Avaliações
Ícone que permite que o  aluno acompanhe seu resultado acadêmico   
nas disciplinas. É aqui que se realiza a prova online.

Chat
Espaço	dedicado	à	resolução	de	questões	burocráticas,	financeiras	ou	
informacionais. Permite que o aluno acesse diretamente a secretaria 
do curso.

Mensagens
Através dessa suíte, o aluno  pode  visualizar avisos e  respostas para 
as requisições enviadas. Esse espaço interativo ainda permite que o 
estudante envie dúvidas acadêmicas, referentes ao conteúdo do curso    
e às disciplinas.

Fórum
Esse recurso permite a participação assíncrona dos alunos em 
discussões de temas relacionados às disciplinas.

FAQ
Esse recurso permite a busca textual das perguntas mais procuradas 
pelos alunos organizadas pelas disciplinas do curso.



21

Conheça os
nossos Cursos
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Pós-Graduação online
Direito e Tecnologia

Por que cursar uma Pós-Graduação focada em tecnologia 
e inovação? 

Porque você não pode mais não entender, ter medo, 
ou ser ultrapassado pela inovação, e devido ao 
funcionamento da sociedade na era do crescimento 
tecnológico	 exponencial.	 Independente	 da	 sua	 área	 de	
atuação,	o	direito	é,	e	sempre	será,	uma	forma	de	regular	
condutas. Ocorre que a tecnologia e a inovação estão 
mudando por completo o comportamento de pessoas e 
empresas, criando novos tipos de conflitos, estratégias e 
necessidades regulatórias e contratuais.

O	mundo	em	que	você	vive	está	mudando	por	completo.	
Você pode escolher entre ser rebocado pelas mudanças ou 
ser protagonista desse momento. Milhares de posições de 
trabalho serão substituídas pelas tecnologias, enquanto 
tantas outras serão criadas. Entender o funcionamento 
dessa nova sociedade é decisivo para você posicionar-se 
da maneira correta, aproveitando as mudanças, ao invés 
de sofrer com elas.

Penalistas do passado litigavam até a morte. Hoje, os 
criminalistas mais bem-sucedidos são os que trabalham 
com plea bargain e entendem como conduzir investigação 
complexas dentro de grandes corporações.

O bom processualista era o profissional capaz de 
interpor o recurso adequado em face das decisões 
judiciais, ou estruturar uma petição corretamente. Hoje, 
robôs	já	fazem	isso.	O	novo	processualista,	por	sua	vez,	
é o profissional apto a negociar conflitos complexos, 
conduzir com competência um processo arbitral, ou 
participar de um método online de resolução de disputas.
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Ao final do curso,
pretende-se que o aluno:

Seja capaz de perceber o impacto das
novas tecnologias em seu dia a dia, e de 
vê-las como ferramentas para o seu ofício;

Passe a adotar uma abordagem
transdisciplinar em relação às questões 
jurídicas;

Conheça os principais desafios que o 
Direito enfrenta na atualidade, abarcando 
questões nacional e internacionalmente
relevantes;

Possa se posicionar criticamente diante da 
mudança e dos desafios associados aos
temas abordados;

Adquira instrumental teórico e
visão	prática	em	relação	a	temas
pouco abordados no campo jurídico, 
como negociação, liderança, change 
management, inteligência emocional,
tomada de decisões estratégica, visual law, 
entre outros.

Entender de direito público significava dominar a lei de 
licitações e contratos, ou os princípios constitucionais 
mais importantes. Hoje, toda essa teoria precisa ser 
atualizada em face das novas tecnologias, da necessidade 
de proteção da informação e da regulação de novos 
modelos de negócio decorrentes da Quarta Revolução 
Industrial.

É disso que o mercado precisa quando olha para o 
profissional do direito nos dias de hoje. Seja cobiçado, 
não ultrapassado. Seja um New Lawyer. 
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Disciplinas comuns
a todas linhas
Um novo profissional para um novo mundo.

As disciplinas que integram corpo comum da nossa pós- 
graduação refletem o nosso DNA inovador. O ensino jurídico 
tradicional	já	não	responde	aos	novos	desafios	postos	pela	
tecnologia e pela globalização.

Queremos substituir o “operador do direito” por um 
profissional completo, um Jurista Empreendedor, que 
agregue ao conhecimento jurídico outras habilidades; um 
profissional	mais	maleável,	que	se	adeque	a	novos	espaços	
e tarefas; mais informado, que esteja atualizado com as 
novas tendências e consiga responder aos novos desafios; 
mais capaz de gerir as próprias emoções e liderar pessoas: 
este é o perfil buscado por organizações, instituições, 
empresas, e este é o perfil do jurista empreendedor, capaz 
de escolher o próprio caminho e trilha-lo com segurança 
em direção ao sucesso.

É este o profissional que desejamos formar em nosso curso 
de Pós-graduação em Direito, Tecnologia e Inovação.

Nosso corpo comum de disciplinas reflete nosso 
compromisso com o seu sucesso profissional neste mundo 
em transição.
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Disciplinas comuns

Aborda assuntos relevantes e urgentes para o jurista do século XXI como Inteligência  
Artificial e seu impacto nas profissões, na Responsabilidade Civil, no campo da Propriedade 
Intelectual, e na democracia; Big Data e Economia data driven; Robótica, veículos Autônomos 
(carros, drones e embarcações) e internet das Coisas; Cyber Segurança e suas aplicações 
especificas para escritórios de advocacia, entre outros temas.

Tecnologias motoras da Quarta Revolução Industrial1

Inclui aulas sobre personal branding (como desenvolver sua marca pessoal), defining your 
professional persona (definindo a sua persona profissional), liderança para advogados 
em tempos de mudança; Inteligência emocional para o desempenho da profissão jurídica; 
change management para profissionais de direito; mastering Negotiation (dominando 
técnicas de negociação); getting to yes with yourself; making smart decisions (tomando 
decisões	 sábias);	 como	 apresentar	 uma	 ideia	 de	 forma	 persuasiva;	 visual	 law	 e	 escrita	
efetiva para juristas.

Updating Lawyering: múltiplas habilidades para jurista do futuro2

Apresenta ao aluno noções de administração, planejamento estratégico para momentos 
de incerteza, project management (gestão de projetos) e gestão de pessoas; noções de 
governança, finanças e marketing jurídico; traz uma introdução às lawtechs, e ao método 
agile de implantação rápida de projetos estratégicos; noções de custumer experience (CX). 
Além disso, essa disciplina inclui aulas como reiventing your business model (repensando 
seu modelo de negócio), how to build a costumer fit product, laywering overseas: estratégias 
para a criação de parcerias internacionais e legal design thinking.

Direito como Negócio3

Esta linha abordada nas principais instituições do mundo, inclui fundamentos de negociação, 
o conceito de conflito, os métodos Harvard e Wharton, os princípios de negociação, 
gestão de conflito, concessões e planejamento estratégico, perfil e estilos do negociador, 
expressão corporal e comunicação, estratégias de negociação e argumentação, além de 
casos	práticos	de	negociação.

Negociação4

Um	 dos	 temas	 mais	 promissores	 do	 direito	 no	 atual	 cenário	 brasileiro,	 inclui	 uma	
introdução	à	análise	econômica	do	direito,	além	de	temas	como	teoria	dos	Jogos,	economia	
dos Contratos, economia dos Conflitos, economia do Crime e e economia comportamental 
(heurísticas e vieses).

Law and Economics5
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Traz	as	novidades	que	já	estão	sendo	implementadas	no	Brasil	e	no	mundo	com	relação	
ao	uso	de	softwares	no	Poder	Judiciário.	A	quarta	onda	de	acesso	à	justiça,	Legal	Analytics,	
Online dispute prevention, mapeamento de riscos, volumetria, Introdução aos métodos 
de	Online	Dispute	Resolution	 (ODR),	 casos	práticos	de	ODR,	 sua	penetração	nos	 setores	
privado e público, Cortes Online no Brasil e no mundo, o uso dos algoritmos para a tomada 
de decisões, a automação de processos nos tribunais e a democratização do uso da 
informação jurídica estão entre os assuntos a serem abordados nessa disciplina.

Justiça Digital6

Traz	uma	explicação	necessária	sobre	o	conceito	de	blockchain,	bem	como	as	principais	
aplicações e desafios que essa tecnologia traz para o mundo jurídico. São abordados, entre 
outros, os seguintes assuntos: código como Lei, criptografia e registros públicos e privados, 
Blockchain como meio de prova, os aspectos jurídicos das criptomoedas, o mercado de 
criptomoedas, Ricardian e Smart Contracts, Tokenização de ativos e initial coin offerings 
(ICOs), DAO, Modelos Regulatórios para blockchain no direito comparado.

Blockchain e o Direito7

Aborda as principais dores do profissional jurídico neste campo. Essa disciplina não 
ensinará	 a	 programar,	 mas	 permitirá	 que	 o	 aluno	 tenha	 uma	 boa	 noção	 de	 como	 a	
programação	 pode	 resolver	 problemas	 da	 sua	 vida	 profissional,	 além	 de	 capacitá-lo	 a	
discutir	os	aspectos	básicos	do	assunto	caso	decida	contratar	um	programador	para	seu	
escritório ou empresa, ou criar parcerias para fundar empresas de tecnologia ligadas ao 
direito (legal techs). Entre os temas abordados na disciplina, estão design de algoritmos, 
lógica	 de	 programação,	 análise	 de	 dados	 no	 dia	 a	 dia,	 introdução	 à	 estatística,	 análise	
estatística, data Science, computational law, emprendedorismo para startups, além de 
uma masterclass sobre inteligência Artificial, Machine Learning e a profissão jurídica.

Programação para advogados8

Tema necessário para profissionais de  variados  campos. O  curso incluirá  aulas 
sobre  a  arquitetura e  Marco  Civil da  Internet, registros de  domínios, neutralidade da  
rede     e provedores de Internet, comércio eletrônico e marketplaces, direito e economia 
compartilhada, chatbots, internet e produção de provas, além do importante tema da Lex 
informática.

Direito da Internet9

Inclui aulas sobre temas relevantes e urgentes como direito à privacidade, GDPR, princípios 
do tratamento dos dados, direitos do titular dos dados, direito ao esquecimento e à revisão, 
direito à explicação, deveres e responsabilidades de controladores e subcontratados, 
privacy by design, privacy by default, segurança de dados, incidentes e resposta, Data 
Privacy Impact Assessment (DPIA) e a nova profissão criada pela Lei Geral de Proteção de 
dados	(Lei	n	13.709/2018):	o(a)	Data	Protection	Officer	(DPO).

Proteção de Dados10
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A linha de Direito Público, GovTech, Regtech se destina aos entusiasmados pelo 
campo do Direito Público, fortemente afetado na última década pelas novas 
tecnologias, globalização e novos modelos econômicos.

O aluno	 que	optar	por	 essa	 linha	 terá	 aulas	 sobre	 temas	 centrais	 do	direito	
público, como soberania, democracia, direitos fundamentais, regulação e suas 
releituras decorrentes dos desafios modernos.

São 5 as disciplinas específicas dessa linha:

Novas Tendências do Direito Constitucional
Aborda temas sensíveis e caros à sociedade atual como a tecnologia e seus efeitos na 
promoção e restrição de direitos fundamentais, o constitucionalismo global, direitos 
sociais e novas tecnologias, liberdade de manifestação e redes sociais, tecnologia e eleições 
(fake news), tecnologia e democracia (apps de participação direta e exercício de mandato 
via redes sociais), cidadania digital e o exemplo da e-Estônia, tecnologia e segurança 
pública (o exemplo chinês), federação e tecnologia (coordenação e cooperação entre 
entes federativos), tecnologia e soberania, Poder Constituinte e Tecnologia (o exemplo 
Islandês),	armas	autônomas	e	direito	 internacional	humanitário,	sex	robots,	TV	Justiça	
e	a	sociedade	aberta	dos	intérpretes	da	constituição,	diálogos	e	fissuras	institucionais.

Novas Tendências do Direito Administrativo
Inclui aulas sobre os grandes temas contemporâneos do Direito Administrativo, entre  
os quais: Administração Pública gerencial e consensual, a passagem do Estado do 
Bem-Estar Social ao Estado Regulador, Intervenção Do Estado No Domínio Econômico, 
licitações e contratações diretas, desestatização e privatização, Agências Reguladoras, 
direito administrativo contratual, fomento e terceiro setor.

Desafios da Administração Pública na 4ª Revolução Industrial
Inclui temas como teoria da Regulação, Economia Comportamental e Regulação,  
novos paradigmas científicos e novos modelos regulatórios, competência regulatória e 
autorregulação, Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e big data, regulação de 
telecom e de transporte individual.

Novas Tendências em Regulação
Vai além nos temas regulatórios e aborda os assuntos mais recentes e importantes  para 
o	mercado,	ainda	carente	em	especialistas	na	área,	como	regulação	de	fintechs,	regulação	
de healthtechs, marketplaces e regulação, sandbox, cidades inteligentes, accountability 
de	Algoritmos,	mudanças	climáticas,	princípio	da	precaução	e	tecnologia.

Anticorrupção e Compliance
Tema do momento no Brasil, que não poderia faltar devido às demandas de integridade 
nos	setores	público	e	privado.	Nessa	disciplina,	o	aluno	terá	aulas	sobre	o	panorama	do	
direito anticorrupção, a legislação internacional sobre o assunto (convenções, FCPA, UK 
Bribery	ACT	e	EU),	a	Lei	12.846/2013	(Lei	Anticorrupção),	uma	introdução	ao	Compliance,	
programas de Integridade, governança corporativa e investigações corporativas.

Nossas linhas  .  Direito Público, GovTech e RegTech
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A linha de Direito Direito Penal, Anticorrupção e Compliance se destina aos 
apaixonados pelas transformações por que passa o Direito Penal na última 
década,	e	aos	interessados	na	temática	do	combate	à	corrupção	e	promoção	
da integridade, pautas fundamentais para o desenvolvimento do Brasil.

O	 aluno	 que	 optar	 por	 essa	 linha	 terá	 aulas	 sobre	 as	 novas	 tendências	 do	
direito penal, nos campos nacional e internacional. Além disso, uma disciplina 
versa sobre o campo conhecido como direito penal econômico. Outra, aborda 
os	 principais	 desafios	 que	 essa	 área	 enfrenta	 em	 razão	 das	 tecnologias	
integrantes da chamada “quarta Revolução industrial”. Aulas sobre compliance 
e anticorrupção também integram a linha, e uma disciplina sobre as teorias da 
decisão judicial e as formas como decidimos completa o panorama da matéria.

São 5 as disciplinas específicas dessa linha:

Novas Tendências do Direito Penal
Abordando temas como política criminal, segurança pública, criminologia e garantismo, 
além de Direito Penal Internacional, imigração e Direito Penal e Direitos Humanos

Desafios do Direito Penal na 4ª Revolução Industrial
Incluindo aulas sobre crimes digitais, bioética e Direito Penal, impactos da mídia no 
processo penal, investigação criminal e novas tecnologias, além de provas, tecnologia e 
processo penalt

Direito Penal Econômico
Aborda	 assuntos	 relevantes	 como	 a	 distinção	 entre	 o	 Direito	 Penal	 clássico	 e	 Direito	
Penal econômico, os crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais, os 
crimes	contra	a	ordem	tributária	e	econômica,	os	crimes	contra	as	relações	de	consumo	
e contra o meio ambiente, além dos aspectos jurídicos das Comissões Parlamentares de 
Inquérito, delações premiadas e acordos de leniência

Anticorrupção e Compliance
Tema do momento no Brasil, que não poderia faltar devido às demandas de integridade 
nos	setores	público	e	privado.	Nessa	disciplina,	o	aluno	terá	aulas	sobre	o	panorama	do	
direito anticorrupção, a legislação internacional sobre o assunto (convenções, FCPA, UK 
Bribery	ACT	e	EU),	a	Lei	12.846/2013	(Lei	Anticorrupção),	uma	introdução	ao	Compliance,	
programas de Integridade, governança corporativa e investigações corporativas

Como os Juízes Decidem?
Disciplina que enfoca as teorias da decisão judicial, os caminhos do raciocínio judicial,        
e	 os	 sistemas	 1	 e	 2	 de	 funcionamento	 do	 cérebro	 (Rápido	 e	 Devagar).	 Além	 disso,	 as	
seguintes aulas compõem a disciplina: “the trolley problem: fazendo escolhas difíceis”, 
“Devido processo legal: Psicologia, economia e neurociência” e “Up to date: Principais 
insights das mais relevantes pesquisas recentes”.

Nossas linhas  .  Direito Penal, Anticorrupção e Compliance
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A linha de Processo, Negociação e Arbitragem se dirige aos fascinados pela 
solução	de	conflitos,	dentro	ou	fora	do	Poder	Judiciário.

O	 aluno	 que	 optar	 por	 essa	 linha	 terá	 aulas	 sobre	 os	meios	 alternativos	 de	
solução	 de	 conflitos,	 e	 será	 capaz	 de	 atuar	 em	 campos	 como	 mediação,	
conciliação	e	arbitragem.	Além	disso,	dentro	do	campo	do	direito,	 terá	aulas	
sobres as principais inovações trazidas pelo Novo Código de Processo Civil, bem 
como os desafios enfrentados pelo processo na Quarta revolução Industrial. 
Uma disciplina sobre as teorias da decisão judicial e as formas como decidimos 
completa o panorama da matéria.

São 5 as disciplinas específicas dessa linha:

Métodos ADR I: Conflito, Mediação, e Introdução à Arbitragem
Incluindo aulas sobre teoria do conflito, introdução à Mediação, métodos ADR (Alternative 
Dispute Resolution) e seu contexto internacional e nacional, preparação para e processo 
de mediação, introdução à Arbitragem e arbitrabilidade, além de outros métodos ADR.

Métodos ADR II: aspectos avançados da Arbitragem
Abordando	 temas	 como	convenção	de	arbitragem,	 cláusula	escalonada,	 procedimento	
arbitral e precedentes vinculantes, sentença arbitral e sua execução II, reconhecimento e 
homologação de sentença estrangeira, terceiros e arbitragem, Dispute Resolution Boards, 
e arbitragem internacional.

Inovações do Novo CPC
Inclui as seguintes aulas: “tecnologia e a desmaterialização dos atos processuais”, 
“tecnologia e execução – o fim do inadimplemento?”; “tecnologia como meio de prova?”, 
“IRDR e tecnologia nos Tribunais”, “processo, tecnologia e cooperação”, “Recursos 
Repetitivos - Victor é um juiz robô?”, “tecnologia e ‘terceirização do processo’ (o caso “Air 
Help” e similares)”.

Desafios do Processo na Quarta Revolução Industrial
Que	aborda	 	 temas	 	relevantes	 	e	 	urgentes	 	como		 “análise	 	econômica	 	do	 	Processo		
Civil e ODR”, “Processo líquido : eBay, Mercado Livre, JusBrasil, Consumidor.gov, ‘Caso Oi’ e 
outros casos” , tecnologia e Conflict Avoidance, decisões estruturais em tutela coletiva e 
tecnologia, execução e contratos inteligentes, decisão Judicial e tecnologia: o “Juiz Robô”  
ou	 o	 “Robô	 Juiz”?,	 tecnologia	 e	 provas	 no	 processo	 civil,	 eficácia	 territorial	 e	 decisões	
universais.

Como os Juízes Decidem?
Disciplina que enfoca as teorias da decisão judicial, os caminhos do raciocínio judicial,        
e	 os	 sistemas	 1	 e	 2	 de	 funcionamento	 do	 cérebro	 (Rápido	 e	 Devagar).	 Além	 disso,	 as	
seguintes aulas compõem a disciplina: “the trolley problem: fazendo escolhas difíceis”, 
“Devido processo legal: Psicologia, economia e neurociência” e “Up to date: Principais 
insights das mais relevantes pesquisas recentes”.

Nossas linhas  .  Processo, Negociação e Arbitagrem
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Metodologia da pesquisa
e trabalho de conclução
de curso (TCC)

Todas as linhas do curso de Pós-Graduação em Direito e  
Tecnologia incluem aulas de metodologia da pesquisa 
contemporânea,	 nas	 quais	 o	 aluno	 aprenderá	 o	 que	 é	
metodologia científica, o conceito de pesquisa acadêmica 
e os tipos de pesquisa (qualitativa, quantitativa, revisão 
bibliográfica	 e	 pesquisa	 descritiva),	 como	 escrever	 um	
projeto de pesquisa (incluindo seus elementos: tema, 
problema, hipóteses, objetivos, justificativas, metodologia), 
como	escrever	uma	monografia	e	como	apresentá-la.

As aulas dão suporte à elaboração do trabalho de conclusão 
de curso (small paper), de até 20 páginas, elaborado pelo 
aluno,	 que	 será	 acompanhado	 por	 um	membro de nosso 
corpo docente nesta etapa. O small paper, submetido online,
será	avaliado	por	um	de	nossos	tutores	e	o	aluno	receberá	a	
sua nota acompanhada de feedback por escrito.
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As avaliações e a
composição da nota fi nal

O sistema de avaliação compreende as seguintes variáveis:

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, que tem duração de 12 
meses, extensível a 18. Caso o aluno não cumpra integralmente 
esse	requisito,	a	nota	será	atribuída	proporcionalmente	às	44	
semanas;

25% da nota	 será	 derivada	 de	 avaliações	 online	 que	
acontecerão ao final de cada módulo. Cada uma das 6 
avaliações	será	composta	de	8	perguntas	objetivas	reflexivas.	
O	aluno	receberá	sua	nota	automaticamente	após	completar	
a	avaliação,	e	terá	acesso	ao	gabarito	completo	(justificativas	
para	a	assertiva	correta	e	comentários	sobre	as	detratoras);

50% da nota	 será	 derivada	 da	 pontuação	 obtida	 em	 razão	
do 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, com 
uma	situação	prática,	ou	ainda	com	um	projeto	de	um	novo	
negócio ou uma nova forma de prestação de serviços jurídicos, 
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.

II

III
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Matrícula online

Acesse:
newlaw.com.br/pos-graduacao/

São 3 cursos, conheça cada
um deles e faça sua escolha.

Na	página	do	curso	que
escolheu, clique no botão
“Faça sua pré-matrícula”. 

Confira	os	detalhes	do	produto
no carrinho de compras e
clique em “Fechar compra”.

Preencha	o	formulário
com seus dados pessoais.

Escolha a forma de pagamento
e clique em “Finalizar compra”.

Você	receberá	e-mails	transacionais
de confirmação de matrícula.

Um consultor de atendimento 
entrará em contato para solicitar
os documentos necessários.
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Mensagem final
Não existe futuro para o Direito que não passe pela tecnologia, 
multidisciplinaridade, ética e pelo desenvolvimento de soft 
skills. Sim, esse futuro chegou. Ele é seu. Seja bem-vindo, 
New Lawyer!
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