Pós-Graduação em
PROTEÇÃO DE DADOS E
COMPLIANCE DIGITAL

QUEM SOMOS?
Faculdade Prime - FAPRIME
A FAPRIME foi fundada em 15 de março de 2005, com o objetivo de fomentar o ensino
nas Américas, sobretudo no Brasil, é uma Instituição de Ensino Superior de âmbito
nacional em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem uma longa e comprovada vida
dedicada à educação, fomentando discussões, incentivando os estudos e o exercício
da cidadania, conscientizando a respeito da importância do ensino, por intermédio da
análise contínua dos seus sistemas e métodos favoráveis ao desenvolvimento de
atividades culturais e de aprimoramento institucional. A trajetória de serviços dessa
Instituição levou seus dirigentes a pensarem e concretizarem a Faculdade Prime.
TEMOS COMO MISSÃO oferecer uma educação em nível superior com abordagem
mais contemporânea e ﬂexibilidade pedagógica, para além do academicismo, gerando
e difundindo conhecimentos para formar proﬁssionais dotados de senso crítico,
competências e habilidades, princípios ético-humanísticos necessários estendendo à
sociedade, de forma interativa, serviços aplicados e diferenciais, com qualiﬁcação
técnica e inovação, enquanto incentiva a pesquisa e o desenvolvimento.
TEMOS COMO VALORES sempre realizar o serviço que nos é conﬁado com
Competência, Inovação, Ética, Qualidade na Educação, Respeito aos Clientes,
Valorização dos Funcionários.
Nossa promessa é a satisfação do cliente e a segurança de um serviço bem executado.
Visando assegurar este compromisso, possuímos em nosso quadro de colaboradores
QUALIFICADOS com perﬁl e características alinhados à Visão de consolidar-se como
instituição referenciada nacional e internacionalmente pela excelência no ensino, na
pesquisa e na extensão, na formação proﬁssional diferenciada, na eﬁciência da gestão
de seus processos internos, na solidez de suas parcerias e por sua harmoniosa
integração no desenvolvimento social COMPETÊNCIA E INOVAÇÃO.
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SUA CARREIRA MERECE EXCELÊNCIA
Conquiste sua Pós-Graduação a partir
de 8 meses
O caminho para seu crescimento proﬁssional é agora. A Faculdade PRIME traz para você
Pós-Graduação em PROTEÇÃO DE DADOS E COMPLIANCE DIGITAL.

SEJA UM ( A) ESPECIALISTA EM LEIS
GERAIS DE PROTEÇÃO DE DADOS
COMPLIANCE DIGITAL
A forma como o modelo atual de negócios está sustentado na Sociedade Digital, onde a
informação passou a ser a principal moeda de troca utilizada pelos usuários para ter acesso
a determinados bens, serviços ou conveniências, faz com que surja a necessidade de leis
especíﬁcas sobre proteção dos dados pessoais, por mais que o direito à privacidade já esteja
previsto na Constituição.
A LGPD - lei 13.709/2018 entrou em vigor em setembro de 2020 e causou um grande
impacto no ordenamento jurídico brasileiro. A ideia de uma lei que obriga tanto entes
públicos quanto privados a se adequarem só pode ser comparável em impacto ao Código
de Defesa do Consumidor.
Assim, em pouco tempo, a LGPD introduziu novas proﬁssões como a do DPO (encarregado
de proteção de dados em português) e também mudou como as empresas brasileiras
tratam dados pessoais dos seus clientes, colaboradores e fornecedores.
A pós graduação da Faculdade Prime traz os elementos necessários para que o aluno
entenda a LGPD e a aplique na prática, tudo isso pensado para acompanhar a evolução
legislativa e tecnológica, bem como para aproveitar as oportunidades de trabalho que a lei
oferece.
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OBJETIVO GERAL
O curso de especialização em Proteção de dados e Compliance Digital oferecido pela
Faculdade Prime tem como objetivo proporcionar a formação, o aperfeiçoamento e a
qualiﬁcação dos Proﬁssionais do Direito e Gestores Empresariais em relação as
responsabilidades advindas da Lei Geral de Proteção de Dados, desde seu aspecto histórico
(GDPR, Marco Legal da Internet etc) até aplicação da lei no cotidiano geral, como a responsabilidade dos dados com funcionário, clientes e fornecedores.
Os dados são hoje o centro da nossa economia hiperconectada. O Big Data, a datiﬁcação
cada vez mais acelerada e os mercados de plataforma impõem novos paradigmas sociais,
tornando necessária a revisão não apenas do aparato legal e regulatório existente, como
também dos próprios padrões éticos da sociedade. O tripé regulatório visando garantir a
proteção da privacidade, a defesa da concorrência e o bem-estar do consumidor vem
sendo constantemente desaﬁado pelas novas tecnologias. As discussões a respeito da
proteção de dados e da privacidade são hoje centrais em todo o mundo, com a busca de
construção de um sistema jurídico adequado, por meio da aprovação de Leis Gerais, como
a General Data Protection Regulation (GDPR) e a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei
13.709/2018) que entrou em vigor recentemente no Brasil.
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OBJETIVO ESPECÍFICO
Aprender a cultura de proteção de dados pessoais;
Desenvolver, pensamento crítico, cientíﬁco e criativo em relação à proteção de
dados pessoais;
Atuação com Compliance Digital;
Otimizar as políticas internas empresariais e melhoria na relação com os clientes,
funcionários, fornecedores e o poder público;
Aumentar sua Eﬁciência em relação à privacidade de dados e tomada de decisão
quanto ao tratamento das informações pessoais;
Entender e aplicar as Leis Relativas à atuação do Mercado Digital, além da Lei Geral
de Proteção de Dados;
Se tornar um Data Protection Oﬃcer no Brasil, mercado totalmente novo e será
obrigatório para as empresas.
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PÚBLICO ALVO
O curso é voltado a bacharéis em Direito, advogados, professores de Direito e
proﬁssionais de outras áreas que busquem adquirir conhecimento para atuação
proﬁssional em Proteção de Dados e Privacidade.

METODOLOGIA
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material
didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele
possa aproveitar ao máximo seu curso. O tutor/professor faz a gestão individualizada,
acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada. O curso tem
a duração de 8 (oito) meses ,contemplado na modalidade presencial e EAD, as aulas são
ofertadas ao vivo (Zoom/Youtube/Facebook), sendo que todas as avaliações
acontecem no Portal do Aluno. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de
Conclusão de Curso – TCC. As interações assíncronas entre tutor/professor e alunos,
no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as
disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
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GRADE CURRICULAR
A importância da LGPD, seus aspectos históricos e perspectivas futuras
Aspectos históricos da LGPD
Dados Pessoais e anonimizados
Personagens do tratamento de dados
Princípios previstos na Lei Geral de Proteção de Dados
Ameaças à segurança e privacidade e Casos práticos de vazamento de dados
Práticas da proteção da privacidade e dados
Hipóteses de Tratamento de dados
Sanções e penalidades da LGPD
Responsabilidade Civil
Sistemas de gestão da segurança da informação
Melhores práticas para um projeto de adequação
Políticas Corporativas e Controles Internos para o Ambiente Digital
LGPD e o Poder Público
Crimes Digitais
Marco Civil da Internet e Regulamentação do E-commerce
Programa de Governança em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais
Metodologia cientíﬁca para elaboração TCC
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APRENDA COM PROFESSORES
QUALIFICADOS, ESPECIALISTAS,
MESTRES E DOUTORES
PROF. PHD. RAPHAEL RIOS CHAIA JACOB
Possui graduação em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco
(2002). Pós-Graduado em Direito Ambiental pela Universidade para o
Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal - UNIDERP. PósGraduado em Direito Digital e Compliance pela Damásio Educacional.
Mestre em Desenvolvimento Local pela Universidade Católica Dom
Bosco. Doutor em Desenvolvimento Local pela Universidade Católica
Dom Bosco. Pós-Doutor em Novas Tecnologias e Direito, pelo
Mediterranea International Centre for Human Rights Research,
daUniversità di Reggio Calabria, da Itália. Supervisor do Núcleo de
Prática Ambiental - NUPAM (MPMS/UCDB).Supervisor do Núcleo de
Prática Jurídica - NUPRAJUR (UCDB). Presidente da Comissão de
Direito Digital eStartups - OAB/MS, para o triênio 2022- 2024.
Coordenador adjunto do LiTech OAB/MS - Área de Tecnologia.
PROF° DR. BRUNO EDUARDO PEIXOTO LUPOLI
Doutorando em ciências jurídicas na Pontifícia Universidade Católica
da Argentina Buenos Aires;

MBA- Tecnológica e Informação (IFF-

Internacional Faculty of Finance- London - UK); Pós-graduado em
direito Público com ênfase em Tributário, Constitucional e
Administrativo (Unisul Universidade de Santa Catarina - SC); Scrum
Máster Product Owner (T.I Exames ) (Legal PO); Bussiness Analytics
(PMG Academy); Informática Avançada; Espanhol Avançado
(Universidade de Salamanca-Espanha)
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PROFª. DRA.GIULIANA GATTAS
Doutoranda em Ciências Jurídico-Empresariais e Mestre em Ciências
Jurídico-Internacionais pela Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa; Presidente da Comissão de LGPD da OAB/MS; Gestora de
Privacidade pela TI Exames, Formação para DPO pela Opice Blum
Academy , EXIN Privacy and Data Protection Níveis Essentials &
Foundation pela TI EXAMES, Auditora Líder ISO 19600 e ISO 37001,
Consultora e Palestrante na área de Compliance,, Governança e
Proteção de Dados; Compliance Oﬃcer da Associação de Advogados
Law Talks, Especialista em Compliance e Gestão de Risco com Ênfase
em T.I, na UNIDERP/UNOPAR, Especialista em Compliance pela Legal
Ethics Compliance; Graduada em Direito pela Universidade de
Uberaba; Advogada desde 1997.
PROF.ME. FRANCISCO ROMERO JUNIOR
Advogado e Professor Universitário. Mestre em Direito Processual e
Cidadania (Processo Civil) UNIPAR. Pósgraduado em Direito Penal e
Processo Penal: Corrupção, Crime Organizado e Democracia
(Unigran/EDAMP). Especialização em Direito Administrativo e
Licitações, Constitucional e Tributário pela FUNIP. Bacharel em Direito
pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). Inscrito na OAB/MS sob
n. 20.579, com atuação há mais de 5 anos no contencioso cível, penal,
consumidor, administrativo e empresarial, junto aos Tribunais Federais,
Tribunais Estaduais, Juizados Especiais. Com escritório na Capital e
parcerias no Interior de Mato Grosso.
PROF. ME.FERNANDO HENRIQUE BAENA ALLI
Mestre em Relações Internacionais - Estudos para a paz,
Desenvolvimento e Segurança pela Universidade de Coimbra Portugal. Graduado em Direito pela Universidade Estadual do Oeste do
Paraná - UNIOESTE, campus de Francisco Beltrão - PR. Assessor na
Missão Portuguesa junto às Nações Unidas em Nova Iorque - EUA entre
2018 e 2019. Advogado especializado em Privacidade e Proteção de
Dados com registro proﬁssional na OAB de Mato Grosso do Sul.
Encarregado de Proteção de Dados com certiﬁcações EXIN. Certiﬁcado
em Lei Geral de Proteção de Dados pela DT3 Class - LGPD para
Proﬁssionais. Membro da comissão de LGPD da OAB/MS. Sócio do
escritório Faria & Alli advogados associados e CEO do Labour. Assessor
jurídico da prefeitura de Caarapó - MS.
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PROFª. ESP. LUIZA FACCIN
Liderança Nacional do GT de Direito e Novas Tecnologias da Law Talks
Associação Internacional de AdvogadosVice-Coordenação da
Regional Mato Grosso do Sul da Law Talks Associação Internacional de
Advogados - @lawtksVice-Presidente da Comissão da Diversidade
Sexual da OAB MS entre 2013 e 2015Membro da Comissão de Defesa da
República e da Democracia entre 2013 e 2015. Vice-Presidente: da
Comissão de Relações Internacionais e Institucionais da OAB/MS entre
2013 e 2015. Membro da Comissão de Relações Internacionais e
Institucionais da OAB MS entre 2011 e 2012.
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CONHEÇA A NOSSA INFRAESTRUTURA
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
RG;
CPF ou CNH;
Comprovante de Residência;
Histórico escolar ou Diploma;
Certidão de Nascimento ou Casamento;
Título de Eleitor e quitação Militar.

CONSULTE AS NOSSAS CONDIÇÕES
EXCLUSIVAS!!!
INVESTIMENTO - R$ 2.800 ,00
10x de R$ 260,00 | cartão de crédito.
12x de R$ 233,33 | boleto bancário.
À vista R$ 1.900,00
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“Orgulho de ser sul-mato-grossense”

Mato Grosso - Cuiabá-MT - (65) 3028-7665 / 3627-7665 / 9-9203-8978
- Polo Sinop-MT - (66) 3532-5819 / 9-9713-5484
- Polo Rondonópolis-MT - (66) 3022-7173 / 9-9607-0277
Mato Grosso do Sul - Campo Grande-MS - (67) 3029-1704 /
- Polo Dourados-MS - (67) 9-9184-8559
Rondônia - Porto Velho-RO - (69) 3213-2718 /

9-9242-6150

9-9162-5114

