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PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA  PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD  

DOCENTE SIMONE LAHORGUE NUNES 

CÓDIGO GRDDIRELE246 SEMESTRE 2023.1 PERÍODO 6º/10º NATUREZA ELETIVA CARGA HORÁRIA 30h 

EMENTA 

Privacidade e Proteção de Dados – Estudo das inovações trazidas pelo novo marco legal, Lei 13.709 de 14 de janeiro 
de 2018 (LGPD), englobando os princípios norteadores; definições; bases legais para o processamento; obrigações e 
sanções previstas na LGPD. Estudo comparado do GDPR, Regulamento no qual a LGPD se baseou, quando útil para a 
compreensão de aspectos da lei nacional.    

OBJETIVOS 
Capacitar o aluno a resolver questões de privacidade e proteção de dados, bem como a participar de projetos de 
adequação de empresas à LGPD.   

METODOLOGIA 
As técnicas utilizadas serão aulas expositivas seguidas de exercícios para avaliar a compreensão dos conceitos legais; 
debates sobre os aspectos polêmicos ou ainda não regulamentados da lei, e estudo de precedentes judiciais e 
administrativos nacionais e estrangeiros.   

HABILIDADES 
 

Exigência 
MEC 

 
CNE/CES nº 

5, 18 de 
dezembro de 

2018 

x 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico regional, articulando o conhecimento teórico 
com a resolução de problemas. 

x 
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. 

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

x 
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. 

x 
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. 

x Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

 Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

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

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

AULA TEMA 

1 

Noções sobre privacidade e proteção de dados pré-promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Estudo 
do ambiente normativo nacional - Constituição Federal Brasileira, Código Civil, Marco Civil da Internet e outras leis 
ordinárias especiais. Comparação com o ambiente normativo da União Europeia, incluindo a evolução legislativa até 
o Regulamento hoje em vigor (GDPR), e dos Estados Unidos.   

2 
Panorama geral sobre a LGPD (“LGPD in a nutshell”): objetivo; estrutura; funcionamento, autoridade nacional e 
agentes referidos na lei. Alinhamento de conhecimento para viabilizar estudo aprofundado dos temas nas aulas 
seguintes.   

3 
Percorrendo a LGPD Escopo e abrangência da Lei. Princípios. Conceitos. Tipos de Dados Pessoais. Direitos dos 
Titulares. Bases legais. Obrigações do Controlador e do Operador. Tratamento de dados pelo Poder Público. 
Transferência internacional de dados. Violação à Lei (tipo de responsabilidade e sanções administrativas). 

4 Percorrendo a LGPD - Definições   

5 Percorrendo a LGPD - Categorias especiais de DP + Bases legais 

6 Percorrendo a LGPD - Bases Legais (continuação)   

7 Percorrendo a LGPD - exercício sobre bases Legais em aula   

8 Percorrendo a LGPD – Transferência Internacional de Dados + correção do exercício   

9 Percorrendo a LGPD - Direitos dos Titulares   

10 Percorrendo a LGPD - Tratamento de DP pelo Poder Público   

11 Percorrendo a LGPD – Obrigações dos agentes 

12 Percorrendo a LGPD - Violação à LGPD / Sanções   

13 Etapas de um projeto de Projeto de Adequação de uma empresa à LGPD 
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14 
Estudo de casos administrativos conduzidos pela autoridade nacional brasileira; francesa (CNIL) e inglesa (ICO) e de 
processos judiciais do Brasil e da UE 

15 
Atividade da ANPD: convênios celebrados, atuação conjunta com outras agências, entidades governamentais, 
regulamentos editados 

TRILHA 

x Advocacia Empresarial 

 Carreiras Públicas 

 Regulação 

 Justiça e Sociedade 

 Tecnologias 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Prova/trabalho (8 pontos) e participação em sala (2 pontos) 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

MALDONADO. Viviane Nóbrega; BLUM, Renato Opice. LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais comentada. São 
Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.  
BIONI, Bruno; et al (coords.). Tratado de Proteção de Dados Pessoais. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2020. 
FRAZÃO, Ana; TEPEDINO, Gustavo; OLIVA, Milena Donato (coord.). Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e suas 
repercurssões no direito brasileiro. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

GDPR, General Data Protection Regulation. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj  
Guias da autoridade nacional de proteção de dados da França (CNIL). Disponível em: https://www.cnil.fr/en/media  
Guias da autoridade nacional de proteção de dados da Inglaterra (ICO). Disponível em: https://ico.org.uk/for-
organisations/guide-to-data-protection/  
Guias da autoridade nacional de proteção de dados do Brasil (ANPD). Disponível em: https://www.gov.br/anpd/pt-
br/documentos-e-publicacoes 
Artigos publicados no site do IAPP (International Association of Privacy Professionals). Disponível em: 
https://iapp.org/news/  
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