
 

 

 

CURSO DE EXTENSÃO ONLINE 
 

DIREITO, EMPRESA E 
TECNOLOGIA: 

Os efeitos da evolução tecnológica 
no ambiente jurídico empresarial 

 

Prof. Me. Murilo Thomas Aires 
 Mestre em Direito e Desenvolvimento pela USP - Ribeirão Preto (2019), com ênfase em Direito Comercial e 

Cooperativo, e Compliance. Graduado em Direito pela UNESP/Franca (2017), com estudos em Direito 
Penal Econômico e Processo Penal. Advogado especialista em Direito Empresarial, atuando no escritório 

“Dosso Toledo Advogados”. 
 
OBJETIVO 
O objetivo desta extensão é fornecer aos alunos da graduação do curso de direito os conhecimentos 
básicos necessários para compreensão e avaliação crítica dos efeitos das novas tecnologias na relação 
entre direito e ambiente empresarial, bem como oferecer caminhos de aprimoramento para atuação prática 
no mercado jurídico que envolve a atividade empresária na economia digital. Entre os temas abordados 
estão os desafios da propriedade intelectual, o direito das startups, os contratos virtuais, a Lei Geral de 
Proteção de Dados, e soluções de governança, risco e compliance. 
 
DATAS: Quintas-Feiras - 10 encontros (02/07, 09/07, 16/07, 23/07, 30/07, 06/08, 20/08, 27/08, 
04/09 e 11/09). 
 
HORÁRIO: 17:30 às 19:00. 
 
FORMATO1: Encontro remoto pelo zoom, ao vivo, por meio da plataforma moodle. 
 
PÚBLICO ALVO: Alunos de graduação em Direito (especialmente da 3ª, 4ª e 5ª séries) e toda 
comunidade externa interessada no aprendizado de temática correlata ao objetivo deste curso. 
 
VALOR: R$ 25,00. 
 
INSCRIÇÕES2: Os alunos da FDF poderão fazer a inscrição diretamente no portal ao aluno, após 
o login, na opção “requerimentos”. Aos interessados da comunidade externa e os alunos que 
tiverem qualquer dificuldade em acesso ao sistema, basta enviar um email para 
“assessoriapedagogica.fdf@gmail.com” solicitando a inscrição. 

                                                           
1 Caso seja encerrado o período de pandemia e isolamento social antes do término do curso, as aulas restantes serão 
ministradas presencialmente. 
2 Aos alunos já inscritos, encaminhar um email para “assessoriapedagogica.fdf@gmail.com” informando a 
regularidade e intenção de dar continuidade ao curso. 
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