DIREITO 5.0:
PROFISSIONAIS
JURÍDICOS DO FUTURO

SOBRE O CURSO
Diante dos desafios e oportunidades que as novas
tecnologias nos apresentam, o curso proporcionará a
compreensão do presente com conhecimentos sobre
as principais novidades tecnológicas que impactam
nossas vidas atualmente, mas principalmente
preparará os alunos para o futuro das atividades
jurídicas. Para isso, conhecerão os conceitos de
Direito 5.0, inovação e de transformação digital, bem
como as características dessas novas tecnologias,
destacando-se as suas principais aplicações e
implicações no mercado de trabalho jurídico.

PERFIL DO ALUNO
Advogados e demais profissionais da área jurídica,
acadêmicos da área do Direito, bem como
interessados em empreender na área da inovação
ou simplesmente em melhor compreender as mais
recentes inovações tecnológicas, seus impactos
nas vidas das pessoas e as questões jurídicas
mais relevantes delas decorrentes.

OBJETIVO DO CURSO
O curso permitirá ao aluno conhecer as últimas novidades
tecnológicas, tais como blockchain, metaverso, inteligência
artificial e IOT, bem como seus impactos nas vidas e nos
direitos das pessoas. Ao final do curso, os alunos terão uma
visão abrangente do mundo jurídico de hoje (Direito 5.0) e das
suas perspectivas de futuro, estando, então, melhor preparados
para os desafios do mercado de trabalho e para identificar as
oportunidades do empreendedorismo na área jurídica.

DIFERENCIAIS
•
•
•
•

•
•
•

Professores com prática em Direito e Inovação nos setores
público e privado;
Aulas on-line e ao vivo, facilitando a participação e
permitindo a interação entre alunos de diversas partes do
Brasil;
Criação de uma visão orientada ao futuro através da
apresentação de tecnologias e comportamentos que
evoluirão nos próximos anos;
Preparação para o aluno encontrar novas formas de lidar
com a tecnologia como aliada e atuar em profissões que
ainda não existem para que estejam à frente no mercado
de trabalho;
Atualização sobre conceitos e mudanças que já estão
acontecendo;
Desenvolvimento de pensamento criativo para a solução de
problemas;
Exercício de elasticidade mental para combinar saberes de
diferentes áreas a fim de chegar a um resultado inovador à
altura dos desafios atuais e futuro.

INFORMAÇÕES GERAIS
CARGA HORÁRIA
20 horas

DIAS OFERTADOS
Quarta-feira das 19h30 às 21h30

PRÉ-REQUISITO
Alunos de graduação ou de pós-graduação em Direito, Empresários e
profissionais inovadores, em geral.

PROFESSORES
Paulo Cezar Neves Junior
Gabriela Dourado de Gregorio

INVESTIMENTO
Comunidade Mackenzista: valor parcelado em até 6 vezes de R$ 166,70 no
cartão de crédito ou numa única parcela de R$ 1.000,00 (à vista) no boleto.
Valor integral: valor parcelado em até 6 vezes de R$ 200,00 no cartão de
crédito ou numa única parcela de R$ 1.200,00 (à vista) no boleto.

INSCRIÇÕES
Até 17/08/2022

Nós oferecemos
cursos executivos de
excelência que irão
trazer inovação e alta
performance para
profissionais do
mundo corporativo.
EDUCAÇÃO EXECUTIVA MACKENZIE

