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OBJETIVOS PROPOSTA

O advogado na sociedade do Séc. XXI

Transformação digital de uma profissão para 
proteger novos direitos e liberdades

Fuente imagen: íncipy



Duracão: 5 dias de 7 horas
Durante uma semana, será discutida a complicada confluência da tecnologia e sua ruptura na sociedade e na 
atividade econômica. Novas estruturas regulatórias, nas quais o advogado ou consultor jurídico deve ser capaz de 
defender os direitos digitais, econômicos e responder aos novos desafios do modelo de negócios.
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ESTRUTURA BOOTCAMP

Estrutura das sessões

Visitas, oficina ou seminários digitais

Meio- dia

Tarde
14h-17h

Almoço no restaurante da IL3-UB

3h

1h

Manhã
9h-13h Sessão de trabalho em IL3-UB.4h



ADVOGADO 4.0 & DIREITO DIGITAL

Objetivo geral
Conhecer em primeira mão o dia a dia na prestação de serviços do escritório de advocacia especializado em 
direito digital. Visão geral dos desafios de adaptar a prestação de serviços às empresas em ambientes 
tecnológicos, bem como as mudanças necessárias nos modelos de negócios da Advocacia.

Visita: Empresa de ambiente DNS

Temas do dia
• Necessidades legais digitais das empresas de

tecnologia e no processo de transformação digital.

• Visão de ordens profissionais comuns.
• Legaltech.

• Marca e reputação profissional do advogado.
• Gerenciamento de entregas

Desafios / Atividades: Desenvolvimento de plano 
estratégico profissional
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DIREITOS DIGITAIS

Objetivo geral
O papel do advogado na era digital deve corresponder a um especialista na proteção de novos direitos digitais: direitos e 
liberdades para as pessoas e direitos e obrigações para players econômicos em um tabuleiro de jogo global e sem fronteiras 
aparentes.

Visita: Comissão de Transformação Digital do 
Colégio de Advogados

Temas do dia
• Direitos digitais da próxima geração.

• Internet: acesso universal e neutralidade da rede.
• Menores e outros grupos vulneráveis   na rede.

• Novos modelos de trabalho, digitalização e novos
direitos.

• Proteção de ativos digitais.

• Projeto: Carta dos Direitos dos Cidadãos na Era Digital.

dia2

6

Desafios / Atividades: Visita à Ordem dos 
Advogados e sua estratégia de transformação digital.



COMPLIANCE
Objetivo geral
Comprender a configuração dos sistemas de conformidade regulamentar ou CMS. Dentro do ambiente digital, é cada vez 

mais necessário gerenciar riscos tecnológicos do ponto de vista jurídico. Portanto, será dada uma nova perspectiva mais 

inovadora dos programas de compliance para as organizações do século XXI.

Visita:  Empresa líder em TIC

Temas do dia
• Direito digital e conformidade

• Origem e quadros de referência no CMS

• Elementos que configuram um CMS

• Analisar, avaliar e gerenciar riscos de TIC

• Presente e futuro do Direito

dia3

Desafios / Atividades: Mapa de risco TIC 
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PRIVACY
Objetivo geral
Conhecer o escopo e as obrigações decorrentes da estrutura legal que regula o direito à proteção de dados na Europa e seu 
impacto nas organizações e processos de negócios que, de maneira intensiva, fazem uso de dados pessoais.

Visita: privacidade do Office de uma grande empresaTemas do dia
• Regulamento do direito à proteção de dados.

• Os princípios, direitos e obrigações.
• O risco como fonte de tomada de decisão no

processamento de dados pessoais.

• A segurança dos dados pessoais.
• O papel do delegado de proteção de dados.

dia4

Desafios / Atividades: Uso de ferramentas para 
proteger a privacidade na Internet.
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CYBERSECURITY @ CYBERCRIME

Objetivo geral
Compreender o desafio atual na cultura de segurança cibernética, tanto em ambientes empresariais quanto privados, e
apresentar os riscos relacionados ao crime cibernético e as novas tendências em crimes de rede e o uso das TIC.

Visita: Empresa líder em cyberseguridad
Temas do dia
• Estruturas de referência em segurança da

informação

• Cyberseguridad como elemento de confiança na
atividade econômica

• Ferramentas preventivas e reativas e gerenciamento
de incidentes

• Forense e técnicas de investigação

• Cibercrime e investigação criminal tecnológico

dia5

Desafios/Atividades: Laboratório e monitoramento SOC 
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Sr. Jordi Ferrer Guillén
Socio fundador de Cyberlaw Consulting – Profesor ESADE
Codirector del Máster en Derecho Digital y Sociedad de la Información de IL3-UB
https://es.linkedin.com/in/jordiferrerguillen
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