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EMENTA 

The proposed Course aims at analyzing the concepts and mechanisms necessary to understand the global 
governance of the Internet, the economic and political interests that determine its evolution and that influence its 
regulation. The course will explore the governance and regulation of Internet access infrastructures, digital 
platforms, personal data, etc. and how such topics interact.  

OBJETIVOS 
Being able to identify the actors of Internet governance (public administrations, private intermediaries, civil society) 
and their prerogatives and understand the conceptual and structural elements of the various of Internet layers 
(notably: access, applications, content) governance and the evolutions caused by the Internet. 

METODOLOGIA 

The proposed methodology is tripartite. Throughout the first module of the course, general theoretical concepts will 
be explored. Throughout the second module, practical examples of regulations of the different layers of the internet 
(infrastructure layer, application layer and content layer) will be explored. In the third module, empirical cases 
regarding specific issue areas of internet governance and regulation will be analysed. The methodology will be 
participatory, and the level of student participation will increase throughout the course, with part of the student 
grades depending on participation and the successful completion of a presentation during the last part of the course. 

 

x 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência 
estrangeira comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

 
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

 Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

 Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de 
utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

 Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

 Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

x Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

x Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

 
Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter 
interdisciplinar.  

 Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

X 

Compreender a estrutura da Internet e a natureza dos vários instrumentos de regulação desse meio e dos atores 
ou stakeholders que influenciam a elaboração de tais instrumentos.  Particularmente o curso visará permitir:   
 
• A análise e a compreensão da estrutura técnica da Internet e dos principais atores econômicos e políticos que 
influenciaram a evolução da Internet;  
• A análise e a compreensão do valor normativo da arquitetura (hardware e software) à base da Internet; 
• A análise e a compreensão dos principais mecanismos de governança da Internet, ao nível nacional e 
internacional; 
• Análise e compreensão das diferentes formas de regulação de Internet, do papel do estado e das entidades 
privadas no âmbito da regulação das redes eletrônicas e das plataformas que compõem a Internet. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

AULA TEMA 

1 Presentation of the course, its relevance and objectives, and the methodology to be adopted. 

2 The concepts of Governance and Regulation in the 21st Century 

3 The evolution of the Internet, its governance, and its normative pluralism 

4 Participatory seminar with Q&A on previous classes   

5 The Technical Constitution of the Internet and the Net Neutrality principles 
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6 Community networks and Network Self-Determination 

7 Participatory seminar with Q&A on previous classes   

8 Digital Sovereignty and Private regulation of the Internet  

9 From privacy to personal data protection 

10 Participatory seminar with Q&A on previous classes   

11 Internet Governance in Africa (guest lecture with Professor Senka Hadzic) 

12 Upgrading Data Governance: the case of India (guest lecture with Professor Smriti Parsheera) 

13 Big Data, AI, and Algorithmic Regulation: the case of China (guest lecture with Professor Wei Wang) 

14 Student Presentations 

15 Student Presentations 

TRILHA 

 Advocacia Empresarial 

 Carreiras Públicas 

 Regulação 

 Justiça e Sociedade 

X Tecnologias 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada por meio da aplicação de uma prova escrita, a apresentação de um trabalho em sala, e a 
presença e efetiva participação do aluno nos debates realizados em sala.  
A avaliação da prova escrita corresponderá a 40% (quarenta por cento) da nota final. 
A avaliação da apresentação corresponderá a 40% (quarenta por cento) da nota final. 
Os 20% restantes (vinte por cento), para atingir 100% (cem por cento) da nota final, dependerão da presença do 
aluno e da participação efetiva nos debates realizados na sala de aula. 
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