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NOVAS HABILIDADES
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De acordo com dados oficiais da OAB Nacional, o número de advogados devidamente registados no Brasil 
supera a casa do 1 milhão. Não obstante, há um número crescente de liberação de cursos de Direito, de pesso-
as que iniciam os estudos e de bacharéis que desembarcam, ano após ano, no mercado de trabalho. Do outro 
lado uma onda crescente de soluções tecnológicas que criam novas funções, mas que também eliminam todo 
e qualquer trabalho padronizável e repetitivo. Nesse cenário de intensas mudanças, duas palavras devem ser 
ponderadas para decidir um bom plano de carreira: especialização e concorrência.

Cada vez mais a qualificação profissional será exigida. O advogado daqui para frente deverá ser especialista no 
ramo em que atua e múltiplo em conhecimentos transversais. Em outras palavras, para impulsionar a carreira, 
o profissional deverá adquirir Hard Skills – conhecimentos específicos, não apenas na especialização escolhida 
para a crreira, mas também em áreas como marketing, empreendedorismo, jurimetria, dentre outras. Somado a 
isso, ele deverá desenvolver competências Soft Skills em liderança, negociação, planejamento, propósito e 
resiliência com a capacidade de aprender, desaprender e reaprender novamente: um lifelong learner.

Por fim, para superar a concorrência – seja você um advogado recém-formado, ou mais experiente, será preciso 
combinar conhecimentos teóricos com novas ideias e a prática. É preciso ser vanguardista e nós estamos 
preparados para empoderar todos os alunos do curso de pós-graduação, capacitando e formando profissio-
nais diferenciados.



A FACULDADE 

Diferente de outras organizações educacionais, a Faculdade Baiana de Direito pertence a um grupo de conhecidos profes-
sores da área jurídica, com carreiras profissionais consolidadas, que fazem da educação um projeto de vida.

A percepção de que em tempo de educação em massa é possível construir um projeto diferenciado, que coloque a quali-
dade como objetivo primordial, fez com que a Faculdade Baiana de Direito priorizasse o elevado nível técnico e o rigor 
pedagógico para colaborar substancialmente com a formação profissional do aluno.

Ao final do curso, você estará apto a seguir com excelência a carreira selecionada em sua especialização.

DESCONTOS

BAIANA DE DIREITO

30% Ex-alunos da Graduação da 
Faculdade Baiana de Direito.

10%
Conveniados (veja nossos convênios).

Bacharéis com até 02 (dois) anos de formação.

Jovens advogados (até 05 anos de filiação) 
adimplentes com a OAB.

50%
Sabemos que muitos advogados desejam fazer 
diversas especializações. Como política, 
instituímos que a segunda Pós-graduação na 
Faculdade Baiana de Direito e Gestão custará 
metade do preço. 

Para obter esse benefício, apresente o seu 
diploma ou um documento que comprove a sua 
conclusão da primeira Pós-graduação pela 
Baiana.



Se você ainda não reparou, há um novo mundo a nossa volta. O “novo normal” será, sem sombra de dúvida, lastreado 
pela tecnologia e o Direito precisará acompanhar essa transformação social para tutelar direitos de pessoas e 
empresas.

Note: Uma das maiores transportadoras de passageiros do mundo não tem nenhum veículo em sua propriedade. Essa 
transportadora é a Uber. Na década de 80, segundo a Forbes, as quatro empresas mais valiosas do mundo eram do 
setor de petróleo e automobilismo, respectivamente: Exxon Mobil, GM, Mobil e Ford.

Em 2021, a consultoria Interbrand indicou a Apple, Amazon, Microsoft e Google como as quatro empresas mais 
valiosas do mundo. Detalhe: todas essas quatro companhias são da área de tecnologia e atualmente trabalham com 
um bem considerado mais valioso: os dados. Para muitos empresários e especialistas, esses dados são o “novo 
petróleo”.

Empresas poderosas como a Olivetti, Kodak, Nokia e Blockbuster simplesmente foram dizimadas do mercado por não 
terem compreendido a disrupção provocada no âmbito da nova Sociedade Digital.

Nos últimos dois anos, ciberataques de grandes proporções mundiais, como o WannaCry e o Petya, reafirmaram ao 
mercado a urgência de se preparar para a expansão do cibercrime.

Não é a toa que, segundo relatório-conjunto da AllegisCyber Capital, Momentum Cyber e NightDragon, em 2021, os 
investimentos em startups de cibersegurança crescera 145% em 2021. Isso quer dizer que foram injetados em 
empresas com este perfil cerca de US$ 11,5 bilhões!

Te faço uma pergunta: Você está preparado para solucionar problemas jurídicos neste novo mundo?

A pós-graduação em Direito Digital da Faculdade Baiana de Direito tem, portanto, o propósito de habilitar você para 
estes e outros desafios jurídicos nas áreas de Cibersegurança, Startups e Proteção de Dados Pessoais.

Há um mundo novo a nossa volta. Queremos você integrado a ele.
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DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA

PÚBLICO-ALVO

O curso terá duração de 12 meses de aula e carga horária obrigatória de 420 horas, distribuída em 
aulas assíncronas (aulas gravadas), encontros ao vivo, atividades orientadas e avaliações. O aluno 
que optar por realizar o TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) terá o prazo de 4 meses após a última 
aula para depositá-lo e o curso passará a ter carga horária de 450 horas.

Esse curso de pós-graduação destina-se aos profissionais das diversas áreas do conhecimento com 
diploma de Ensino Superior. O foco especial, no entanto, é para advogados, bacharéis em Direito, 
servidores públicos e Profissionais de T.I. que possuem o objetivo de expandir seus conhecimentos 
nesse ramo específico da área ou alavancar sua carreira.

METODOLOGIA
Planejado para duração de 12 meses de aula, o curso é oferecido na modalidade EAD Híbrido (aulas 
gravadas e encontros ao vivo) e composto por três módulos (2 módulos de formação profissional e 1 
módulo especial de formação profissional - eletiva). O módulo especial de formação profissional 
eletiva será oferecido paralelo aos módulos regulares de formação profissional. Os módulos de 
formação profissional são divididos por disciplinas de aulas gravadas e encontro ao vivo e ao final de 
cada uma delas, como forma de conclusão do conteúdo produzido, é aplicada uma avaliação em 
consonância com a Resolução CNE/CES N° 01, de 06 de Abril de 2018.

As disciplinas são ministradas pelos maiores especialistas do tema trazendo discussão de questões 
atuais e polêmicas, sempre com a análise da doutrina, jurisprudência e os informativos mais relevan-
tes dos Tribunais Superiores. Ao final de cada disciplina é realizado um encontro ao vivo para promo-
ção do debate e troca de experiências entre os alunos.

O professor é orientado a utilizar as metodologias ativas com foco no aluno, utilizando diversas ferra-
mentas para que o conhecimento seja desenvolvido a partir da resolução de problemas e discussão 
de casos. Ensinar a resolver problemas não consiste somente em dotar os alunos de habilidades e 
estratégias eficazes, mas também, em criar neles o hábito e a atitude de enfrentar a aprendizagem 
como um problema para o qual deve ser encontrada uma resposta.

Para acompanhamento do curso, os alunos terão acesso ao conteúdo das aulas através do ambiente 
virtual de aprendizagem, onde estarão disponíveis os materiais de leitura, roteiros de aula, bibliografia, 
textos, jurisprudências e notícias importantes.
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As aulas serão disponibilizadas semanalmente, ou seja, a cada semana de curso será disponibilizada 
duas aulas de 2 horas. Cada disciplina terá um encontro ao vivo a ser agendado previamente.

As aulas serão oferecidas na modalidade assíncrona (aulas gravadas) e encontros ao vivo.

As aulas serão disponibilizadas através do ambiente virtual de aprendizagem da Faculdade Baiana de 
Direito. O encontro ao vivo será realizado através da ferramenta Zoom com acesso pelo ambiente 
virtual de aprendizagem.

A verificação do rendimento escolar será feita mediante:
 I - Frequência;
 II – Avaliação das disciplinas;
 III - TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), se houver opção pelo estudante.

A realização do TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) será facultativa e terá nota 7,0 (sete) para 
aprovação. O aluno terá o prazo de até 4 meses após a última aula para realizar o depósito do TCC.

De acordo com a legislação educacional vigente, é obrigatória a frequência de, no mínimo, 75% da 
carga horária do curso, gerando a reprovação automática em caso de descumprimento.

O curso terá dois módulos de formação profissional, que serão divididos por disciplinas e cada uma 
delas terá sua avaliação. A avaliação será proposta pelo docente e/ou coordenador do Curso e deve 
ser apresentada, no prazo estabelecido, no ambiente virtual de aprendizagem (AVA).

Cada avaliação valerá 10,0 (dez) pontos. Para ser aprovado no Curso, o aluno precisará ter frequência 
regular, mínimo de 75% da carga horária em todos os módulos de formação profissional, média 6,0 
(seis) em cada módulo e 7,0 (sete) no TCC, se optar por sua realização.

Além dos dois módulos, o curso terá um terceiro módulo de formação específica, com carga horária 
de 60 horas e disciplinas eletivas, que poderão ser escolhidas pelo discente. Esse módulo não terá 
avaliação, sua aprovação será mediante frequência nas aulas, material de leitura e atividades.

HORÁRIO DAS AULAS

MODALIDADE DAS AULAS

LOCAL DAS AULAS

AVALIAÇÕES
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MATRÍCULA
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Para se matricular, o candidato pode:
I – Preferencialmente, realizar matrícula online através do site da instituição.
 a) Na matrícula online o candidato fará o seu cadastro no site da instituição e será remetido 
à página de pagamento do curso escolhido.
 b) Após a confirmação de pagamento, o candidato receberá em seu e-mail login e senha do 
ambiente virtual da instituição para fazer upload imediato dos documentos indicados no inciso II.
 c) Após o upload dos documentos, o candidato receberá em seu e-mail cadastrado o contrato 
de prestação de serviços educacionais que deverá ser assinado digitalmente no prazo de até 5 dias a 
contar do seu recebimento.
 d) Os documentos disponibilizados no ambiente virtual da instituição devem ser apresenta-
dos em seus originais ao Núcleo de Pós-Graduação, ou enviados pelos correios para o endereço: R. Dr. 
José Peroba, 123 - Costa Azul, CEP: 41770-235 - Salvador/BA, aos cuidados da Secretaria de Pós-gra-
duação até 30 dias após o início das aulas do curso para o qual se matriculou.
 e) Caso o candidato não consiga fazer o upload dos documentos no ambiente virtual da 
instituição, deverá apresentá-los ao Núcleo de Pós-Graduação no prazo de até 10 dias corridos após a 
confirmação do pagamento. Não sendo possível o comparecimento no prazo supramencionado, o 
candidato terá o prazo máximo de 48 horas para agendar nova data de entrega dos documentos, 
através do e-mail academico1@faculdadebaianadedireito.com.br.
 f) O candidato que não entregar a documentação e/ou não apresentar a original, terá sua 
matrícula online cancelada, não havendo reembolso do valor pago a título de primeira parcela.
 g) Nesta modalidade, a matrícula do candidato só estará efetivada após a confirmação de 
pagamento, assinatura digital do contrato de prestação de serviços educacionais e entrega dos docu-
mentos com apresentação dos originais.

II – Excepcionalmente, comparecer ao Núcleo de Pós-Graduação, preencher a ficha de matrícula, 
assinar o contrato de prestação de serviços educacionais e apresentar os seguintes documentos:
 a) Original e cópia ou cópia autenticada do Diploma de Graduação ou Declaração de Conclu-
são de Curso de graduação, expedida pela Instituição de Ensino de origem;
 b) Original e cópia ou cópia autenticada do Histórico da Graduação;
 c) Original e cópia da Cédula de Identidade;
 d) Original e cópia da Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);
 e) Original e cópia do Comprovante de residência;
 f) Documentação específica exigida no caso de alunos estrangeiros.



COORDENAÇÃO E TUTORIA

CORPO DOCENTE
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Diogo Assis Cardoso Guanabara
· Mestre em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (Portugal).
· Data Protection Officer certificado pela EXIN®. Instrutor Credenciado pela EXIN® na área de Privacy 
& Data Protection.
· Membro da IAPP - International Association of Privacy Professionals
· Professor da UNEB (Universidade do Estado da Bahia) e da Faculdade Baiana de Direito.
· Coordenador da Pós Graduação em Direito Digital da Faculdade Baiana de Direito.
· Atua como Encarregado de Proteção de Dados da Petrobahia S/A

Bruno Nou Sampaio  BA
Carlos Linhares   BA
Claudio Azevedo  SP
Fabrício Patury   BA
Guilherme Caselli  SP
Maria Clara Seixas  BA
Ruy Andrade   BA
Walter Capanema  RJ

*Corpo docente sujeito a alteração de acordo com a disponibilidade dos professores e conveniência 
da instituição.



NOSSOS DIFERENCIAIS

O QUE SE PODE ALCANÇAR

Somos parceiros acadêmico oficiais da EXIN na preparação para as provas de 
certificação para DPO. 

Experiência: Já estamos na 5ª turma de Pós de Digital.

Altos índices de empregabilidade.

Trabalharemos com trilhas de aprendizagem customizada às necessidades dos alunos.

Teremos um Eixo Fundamental composto de matérias que todos os alunos cursarão.
Após cursar as matérias do Eixo Fundamental, os alunos poderão OPTAR por DUAS das três trilhas de 
aprendizagem que estarão disponíveis para eles. Assim, ele se especializará da maneira mais adequada às suas 
necessidades.
As trilhas são:

 Trilha Cyber Segurança
 Trilha Advocacia 4.0
 Trilha Privacy e Proteção de Dados Pessoais  

Professores que são profissionais de grande reconhecimento no mercado com muita 
experiência prática.

Mais possibilidades de inserção no mercado de trabalho.
 
Conhecimentos práticos na área de Direito Digital.

Conteúdo e preparação para as provas de certificação da EXIN.



CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO
EIXO FUNDAMENTAL:

• ARQUITETURA DA INTERNET E TECNOLOGIAS EMERGENTES

• MARCO CIVIL DA INTERNET

• PROTEÇÃO DE DADOS PESOAIS: GDPR E LGPD

• CRIMES DIGITAIS

• NOÇÕES BÁSICAS DE INVESTIGAÇÃO DIGITAL

• INTRODUÇÃO A DATA SCIENCE E JURIMETRIA

• DIREITO PARA STARTUPS

• CONTRATOS ELETRÔNICOS E DIREITO DO CONSUMIDOR

• PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO

• INTRODUÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL NO MUNDO DIGITAL

• PROTEÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NA INTERNET

TRILHA CYBERSECURITY:

• PERÍCIA FORENSE COMPUTACIONAL

• INVESTIGAÇÃO AVANÇADA EM ILÍCÍTOS CIBERNÉTICOS

• SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO AVANÇADA (PADRÕES ISO E NIST)

• CRIMES ELEITORAIS DIGITAIS

• LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

• CONSTRUÇÃO DE PLANO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

• MONITORAMENTO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

TRILHA ADVOCACIA 4.0:

• DESIGN THINKING: INOVAÇÃO E EMPREEDEDORISMO

• LEGAL DESIGN

• PLANEJAMENTO SOCIETÁRIO, TRABALHISTA E TRIBUTÁRIO EM STARTUPS

• REGULAÇÃO DAS NOVAS TECNOLOGIAS

• DEPARTAMENTO JURÍDICO DATA DRIVEN

• PROTEÇÃO DE PATENTES E DIREITOS AUTORAIS

• ESTRATÉGIAS DE MARKETING JURÍDICO

• ÉTICA NO MUNDO DIGITAL

• LEGAL ANALYTICS

TRILHA PRIVACY E PROTEÇÃO DE DADOS:

• CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE PROGRAMA DE PRIVACIDADE

• DATA MAPPING E REGISTRO DE OPERAÇÕES DE DADOS PESSOAIS

• DIREITO AO ESQUECIMENTO E RESTRIÇÕES DE USO DE DADOS PESSOAIS ONLINE

• O PAPEL DO ENCARREGADO DE PROTEÇAO DE DADOS NA GOVERNANÇA EMPRESARIAL

• CONTRATOS DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

• DATA BREACHES E PLANO DE RESPOSTA DE INCIDENTES

• TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

• TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS NA ÁREA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO

• COMPLIANCE E GOVERNANÇA DE DADOS
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CALENDÁRIO
O calendário oficial do curso está disponível na página da pós-graduação. Se necessário, o Programa de 
Pós-Graduação Lato Sensu da Faculdade Baiana de Direito poderá alterar o calendário original do curso.

INVESTIMENTO
Todos os valores podem ser consultados em nosso site.

MAIS INFORMAÇÕES:
PósBaiana
Telefone: [71] 3205-7711/7715 | e-mail: pos@faculdadebaianadedireito.com.br
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