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As empresas de Tecnologias da Informação lidam com produtos e serviços com alto 
valor agregado, que são resultados de inovação, pesquisa e criação em hardware, 
software e conteúdo (músicas, vídeos, imagens, games, notícias, bancos de dados). 
Com a globalização e a disseminação do uso da Internet, esses produtos e serviços 
alcançam milhões de pessoas em inúmeros países. Essa presença onipresente das 
novas Tecnologias da Informação em todos os lugares introduz novas ferramentas de 
trabalho, transforma a forma de interação entre as pessoas e exige lidar com um mundo 
virtual complexo. Surgem então dúvidas e conflitos que ultrapassam as fronteiras do 
conhecimento tecnológico e chegam ao domínio da área jurídica. Como lidar de 
maneira legal com ativos intangíveis como software, música, imagens, vídeo e bancos 
de dados? Como proteger inovações e criações em Tecnologia da Informação? Quais 
são as responsabilidades legais de quem fornece ou usa a Tecnologia da Informação? 
Quais são os direitos e deveres de quem usa a Tecnologia da Informação, em questões 
como privacidade e segurança? Como resolver litígios relacionados ao uso da 
Tecnologia da Informação? Como investigar crimes eletrônicos? Estas questões se 
apresentam diariamente no mundo contemporâneo e certamente são exemplos 
ilustrativos da necessidade de se ter profissionais preparados para lidar com a 
convergência entre a Tecnologia da Informação e o Direito. 

Por meio de uma abordagem multidisciplinar, o aluno terá oportunidade de estudar e 
compreender a gênese das Tecnologias da Informação, os fundamentos jurídicos e os 
impactos legais da sua utilização pelas pessoas e pelas empresas. O curso tem em seu 
corpo docente professores doutores da Escola Politécnica e da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, assim como profissionais que atuam em empresas de 
consultoria tecnológica e escritórios de advocacia especializados nas questões de 
Direito e de Tecnologia da Informação. 

Preparar, qualificar e atualizar profissionais que lidam simultaneamente com as 
questões de Direito e de Tecnologia da Informação, provendo

· Formação teórica para compreender o Direito e a 
Tecnologia da Informação, além das implicações 
legais da criação, da disseminação e do uso da 
Tecnologia da Informação em termos de direitos e 
obrigações.

· Formação de espírito crítico e de habilidades 
técnicas e jurídicas para atuar preventivamente, 
investigar e solucionar conflitos decorrentes da 
criação, da disseminação e do uso da Tecnologia 
da Informação. 

O curso é constituído por 12 disciplinas de 30 horas-aula, totalizando 360 horas. O 
tempo previsto para a conclusão do curso é de dois anos. As aulas serão ministradas 
no período noturno, não interferindo, portanto, no horário normal de trabalho dos 
alunos.

Profissionais da área de Tecnologia da Informação, tais como diretores, gerentes e 
técnicos, bem como aos profissionais da área jurídica, tais como advogados, juízes, 
promotores, procuradores, e também os profissionais das mais diversas formações 
que se utilizam das Tecnologias de Informação. Espera-se dos candidatos, sólida 
formação superior, conhecimentos básicos de inglês e experiência profissional.

Certificado de Especialista pela Universidade de São Paulo (USP)

Matrículas

Aos alunos que forem aprovados nas disciplinas e no trabalho de conclusão de 
curso será outorgado o Certificado de Especialista pela Universidade de São Paulo.

Acesse o site do PECE e matricule-se: 
http://www.pecepoli.org.br/PT/DTI/

Coordenador do Curso

Prof. Dr. Edson S. Gomi

Professor Doutor do Departamento de Engenharia de 
Computação e Sistemas Digitais da Escola Politécnica da USP. 
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