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EMENTA 
 
A Tecnologia da Informação, a informática. A digitalização a rede e (a Internet, a extranet e a
intranet). E-commerce e suas conseqüências.
 
 
OBJETIVO GERAL 
 
Abordar o tema Internet e Tecnologia da Informação 
diferentes áreas como direito, administração, ciência da informação, ciência da computação, economia
ciência política, tendo como objetivo geral primário o aprimoramento de conhecimento 
suas implicações científicas, econômicas e sociais
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Estudar temas que envolvem o direito e as novas tecnologias. Capacitar profissionais , por meio de 
formação crítica, para os novos enfoques e desafios 
fenômenos da era da internet. Reunindo as principais reflexões e exemplos práticos do direito digital
como  e-business, e-commerce, processo eletrônico, crimes na internet, segurança da informação, 
monitoramento eletrônico, ensino a distância (EAD), 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 

1. Introdução ao estudo da Internet e
2. Direito eletrônico e a responsabilidade civil dos provedores de internet.
3. Direito à privacidade e relações na internet (redes sociais).
4. Privacidade e proteção de dados pessoais na internet.
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A Tecnologia da Informação, a informática. A digitalização a rede e (a Internet, a extranet e a
commerce e suas conseqüências. 

Tecnologia da Informação  como questão ampla e interdisciplinar em 
diferentes áreas como direito, administração, ciência da informação, ciência da computação, economia
ciência política, tendo como objetivo geral primário o aprimoramento de conhecimento 
suas implicações científicas, econômicas e sociais na Era Digital. 

Estudar temas que envolvem o direito e as novas tecnologias. Capacitar profissionais , por meio de 
formação crítica, para os novos enfoques e desafios da TI aplicados aos meios eletrônicos e aos 

Reunindo as principais reflexões e exemplos práticos do direito digital
processo eletrônico, crimes na internet, segurança da informação, 

monitoramento eletrônico, ensino a distância (EAD),   identidade digital, dentre o

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

a Internet e direito eletrônico. 
Direito eletrônico e a responsabilidade civil dos provedores de internet.
Direito à privacidade e relações na internet (redes sociais). 
Privacidade e proteção de dados pessoais na internet.Cristhiano 
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A Tecnologia da Informação, a informática. A digitalização a rede e (a Internet, a extranet e a 

como questão ampla e interdisciplinar em 
diferentes áreas como direito, administração, ciência da informação, ciência da computação, economia, 
ciência política, tendo como objetivo geral primário o aprimoramento de conhecimento tecnológico e 

Estudar temas que envolvem o direito e as novas tecnologias. Capacitar profissionais , por meio de 
aplicados aos meios eletrônicos e aos 

Reunindo as principais reflexões e exemplos práticos do direito digital, 
processo eletrônico, crimes na internet, segurança da informação, 

identidade digital, dentre outros. 

Direito eletrônico e a responsabilidade civil dos provedores de internet. 
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5. Direito do consumo e tecnologia. 
6. E-business e e-commerce  
7. Marketing Digital e o Direito do Consumidor (criminalização do Spam) 
8. Assinatura digital e validade jurídica de documentos eletrônicos.(Marcus) 
9. Tópicos de propriedade intelectual na internet (marcas, direitos autorais, designs). 
10. Governança corporativa e segurança da informação. 
11. Software livre. 
12. Computação forense.  
13. Atos processuais por videoconferência e Monitoramento eletrônico de presos 
14. Direitos fundamentais e o direito eletrônico. 
15. O excesso de informação: A neurose do século XXI. 

METODOLOGIA 
 
A estrutura de cada aula compreende: exposição de cada tema do conteúdo programático; estudo de 
casos; discussão da matéria, apresentação e elaboração de artigos. Palestras por convidados com 
objetivo de obter uma visão prática e aprofundada sobre o aspecto investigado. 
 
AVALIAÇÃO  
 
Na avaliação da aprendizagem, serão utilizadas a modalidade diagnóstica, formativa e somativa, sendo 
Diagnóstica: Ao iniciar a oficina, será realizado um levantamento de expectativas e a diagnose de 
conhecimentos prévios sobre o tema; 
Formativa: Observações das discussões durante a oficina presencial, acompanhamento do fórum de 
dúvidas e monitoramento da entrega das atividades parciais como apresentação de artigos; 
Somativa: Artigo científico do tema a ser entregue ao final. 
 
Em função das técnicas, serão utilizadas a observação simples e a testagem. O total da nota é de 10,0 
pontos (100%). Os pontos serão divididos como segue: 
 
- Apresentação de artigos do tema – individual (20%) 
- Elaboração de artigo, individual (70%) 

• Apresentação artigos na área do tema (com peso de 20%). 

• Artigo escrito (com peso de 30%).  

• Seleção de artigos do tema (10 artigos) (com peso de 10%). 

• Seleção e casos do tema (10) (com peso de 10%). 

- Participação nas aulas – individual (10%) 
-  
Obs.: 1) Haverá um modelo de ficha de avaliação para melhor mensuração das apresentações. 
        2) O aluno ausente no dia da apresentação do trabalho ficará sem a nota.  
 
Situação Final: > que 7,0 = Aprovado 
 
ATENÇÃO: 
1. O aluno deve estar presente, no mínimo, em 75% das aulas. 
2. Atividades profissionais não abonam faltas. 
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