
CURSO DIREITO EUROPEU DIGITAL
E DAS STARTUPS
tecnologia e inovação segundo o direito
português e da União Europeia

 

Modalidades: Online 

Carga horária: 8 horas
Orador: Dr. Thiago Vinícius Vieira, advogado no
Brasil e em Portugal e Mestre em Direito pela
Universidade do Minho (Portugal)

A humanidade está em constante transformação e com ela a tecnologia.

Vivemos na era da informação, em que as interações sociais

(comércio/saúde/lazer)  operacionalizam-se por meio da internet e o fluxo de

dados encontra-se armazenado em servidores (nuvens) e não mais em arquivos

físicos. 

 

Com essa evolução, algumas questões se levantam, a exemplo da proteção e o

tratamento dos dados digitais e a legislação aplicável a empresas de tecnologia,

nomeadamente as startups.

 

Pensando nisso, o Portal Direito Comparado decidiu trazer aos seus alunos um

curso inovador e diferente sobre o direito europeu digital e das startups.

 

Você aprenderá os principais conceitos do direito digital, os intrumentos
jurídicos próprios, as oportunidades de mercado, como criar políticas de
privacidade consistentes e condizentes ao Regulamento Geral sobre a Proteção
de Dados (2016/679), como prestar assessoria jurídica às startups, etc.

Investimento: R$ 299,00 em até 12 parcelas pelo
PagSeguro* até 20/8 e após R$ 399,00. 
 

Informações:  contacto@direitocomparado.pt
www.direitocomparado.pt/cursos-online



programa

1. O que é o Direito Digital das Startups e Negócios Digitais? 

1.1 Conceito
1.2 Principais termos (blockchain, data mining, etc.)
1.3 Aplicação 

 

2. Quais instrumentos jurídicos são imprescindíveis neste novo mercado? 

2.1 Memorandum of understanding (MOU)

2.2 Non-Disclosure Agreement (NDA)

2.3 Contrato de Investimento 

2.4 Contrato de vesting
2.5 Contrato de parceria
2.6 Contrato de prestação de serviços (programação/marketing)

 

3. Oportunidades de mercado
3.1 Brasil
3.2 Portugal
3.3 Europa em geral

 

4. Introdução do Direito Digital e das Startups na União Europeia 

4.1 Principais regulamentos
4.2 Diretivas europeias
4.3 Estudo comparativo entre Brasil e União Europeia

 

5. Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)

 

6. Responsabilidade Civil, IoT (internet das coisas) e AI (inteligência artificial)



Aulas em 
ambiente online

Há material de apoio? Sim, apostila com anotação de aulas e exercícios de
fixação.
Há certificado? Sim, em suporte digital e na modalidade curso livre, com 2
horas.
Como sanar dúvidas? Por texto, áudio ou vídeo (aplicativos), ou através do e-

mail contacto@direitocomparado.pt.
As datas e horários na modalidade online são flexíveis? Sim, não há
qualquer restrição de horários. 
Como efetuar o pagamento? A plataforma admite pagamentos por boleto
bancário e cartões de crédito via PagSeguro em até 12 parcelas (operação
realizada no Brasil). Em caso de indisponibilidade, poderá ser efetuada uma
transferência bancária. 
 

Após concluir o pagamento, como terei acesso às aulas? O cadastro via
plataforma EAD conduz à área do aluno, onde terá acesso aos vídeos e ao
material complementar. 
 

O curso é indicado apenas para brasileiros? Embora se adote a variante
brasileira da língua portuguesa e o direito brasileiro como parâmetro
comparativo, a matéria aproveita a todo o espaço lusófono, nomeadamente
aos juristas luso-africanos.

faq

Ainda tem dúvidas? 

contacto@direitocomparado.pt

Thiago Vinícius Vieira é advogado em
Portugal e no Brasil e Mestre pela

Universidade do Minho


