SEMINÁRIO TEMÁTICO
IMPACTO & REVOLUÇÃO DA INOVAÇÃO NA CARREIRA JURÍDICA
DESENVOLVIMENTO DE STARTUPS DO DIREITO
Sextas-feiras: 11h30 às 13h
I – PROFESSOR: Fábio Veras de Souza, PhD
II – TEMA GERAL: Criar oportunidades e condições para que os alunos reflitam e entendam, multidisciplinar e
interdisciplinarmente, quais os desdobramentos práticos e teóricos do impacto que a intensa transformação digital tem
causado em todas as esferas da vida, especialmente a econômico-social, colacionando casos e dados sobre os impactos
de novos modelos de disseminação e aplicação do Direito, sobre possiblidades de otimizar o acesso a Justiça, sobre o
futuro da carreira de Advogado, Juiz e Promotor, tendo por base o emergir do empreendedorismo tecnológico para o
provimento de soluções jurídicas, descrevendo a gênese e realizando estudos de casos no Brasil e no exterior sobre as
chamadas Startups, sobre o ecossistema de Startups e especialmente as Startups do Direito
III – EMENTA: Apresentar ao aluno o mundo da Inovação aplicada ao Direito, trazendo fundamentos teóricos e casos
reais para que se apropriem desta compreensão e possam pensar e praticar o uso do design thinking e do raciocínio
jurídico a criação de novos modelos de acesso a justiça e prática profissional
IV – TEMAS ESPECÍFICOS:
a) Novos tempos, disrupção, novos usos da tecnologia e seus impactos no Direito e na carreira do Profissional do
Direito
b) Inteligência Artificial (Big Data, Analytics, Learning Machine) & Blockchain
c) Tecnologias que aceleram o Acesso à Justiça
d) Startups do Direito Tecnologias e plataformas que aceleram o Acesso à Justiça
e) Modelagem de uma Startup na prática - vivencial
f) Direito das Startups
g) Reflexos da tecnologia em novos casos para o Direito
V – METODOLOGIA: Aulas expositivas, aulas mistas, debates, textos, análise de casos, experimentação e modelagem
das próprias idéias, depoimentos de empreendedores tecnológicos e vídeos complementares.
VI – AVALIAÇÃO: Participação nas aulas, criação de um modelo de startup e trabalhos em sala (análises de textos,
debates, estudos de caso).
VII – CARGA HORÁRIA: 18 (dezoito) horas/aula
VIII – CRONOGRAMA: 12 encontros
Mês
Março
Abril
Maio
Junho

Dias de aula
16, 23
06, 13, 20
04, 11, 18, 25
01, 15, 22

IX – PARTICIPANTES: O Seminário Temático será disponibilizado para os alunos de todos os períodos do Direito
Convencional e do Direito Integral.
X – INSCRIÇÕES:
 Somente de 28/02 a 10/03 de 2018, por meio do Portal Acadêmico.
 Alterações e cancelamento: 13/03 a 22/03 de 2018, através do Portal Acadêmico.
A) Para contar como Seminário Temático:
1º) efetuar pagamento de custos no valor total de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).
 À vista: o custo total será incluído no boleto de MAIO .
 A prazo: o custo total será dividido em 2 parcelas a serem debitadas nos boletos de MAIO e JUNHO de
2018.
 O aluno beneficiado pelo FIES, de acordo com as regras deste financiamento, deverá efetuar o pagamento
através do boleto bancário.
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
B) para contar apenas como “Atividade Complementar”:
1º) o seminário é gratuito.
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
C) A inscrição em Atividades Complementares em horários sobrepostos invalidará ambas as atividades.
D) A oferta deste seminário está condicionada ao número mínimo de 20 inscritos.
XI – VAGAS: 50 para a modalidade Seminário e 05 vagas para Atividade Complementar.

