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DISCIPLINA: DIREITO E TECNOLOGIA

CÓDIGO: GRDDIROBG008

PROFESSOR: IVAR HARTMANN

CARGA HORÁRIA: 30h

EMENTA
1) Influência da tecnologia no Direito; 2) Redes sociais, privacidade online e anonimato;
3) Democracia Digital; 4) Tecnologia e Direitos Intelectuais
OBJETIVOS
 A presente disciplina tem como objetivo central debater importantes questões relativas
às transformações que as novas tecnologias trazem para a sociedade contemporânea,
principalmente no âmbito do Direito.


Capacitar os alunos para a tarefa de compreender os aspectos juridicamente relevantes
de tecnologias da informação no séc. XXI.



Refletir sobre as implicações jurídicas, sociais e culturais advindas do avanço das
tecnologias da informação e da comunicação.



Estudar o ambiente da Internet observando sua interrelação com o exercício dos direitos
humanos na rede, como a liberdade de expressão, a inclusão digital, a segurança e a
privacidade.



Investigar o potencial democrático da internet como esfera pública conectada
garantidora do fluxo comunicacional de questões públicas.



Analisar novos modelos de negócio que surgem no atual cenário econômico, assim como
aspectos de mercados digitais e suas relações com formas tradicionais de produção,
distribuição e consumo cultural.



Auxiliar os alunos a pensar matrizes jurídicas para o enfrentamento dos atuais e dos
futuros problemas a partir de uma compreensão adequada dos aspectos tecnológicos
envolvidos nas controvérsias.
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