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PROGRAiltÀ (itene de cada unidade didática)

I Tecnologia e Direito ll lntrodução à Propriedade lntelectual lll Direito Autoral as novas
Tecnologias Digitais lV - Novas Formas de Criaçáo por meio de lnteligência Artificial V
Marcas e
Nomes de Domínio na lnternet Vl - Web Desing e transformaçôes criativas digitais Vll - Tutela jurídica
Softnare Vlll- Formas de licenciamentos de bens intelectuais na lntemet.

-

-

-

-

OBJETIVO GERAL

Estudar

as

fundamentaçôes históricas, teóricas

do regime proteção da

propriedade intelectual,

acompanhada de uma avaliação crítica dos novos paradigmas inerentes a Revoluçâo da Tecnologia da
lnformação.
OBJETIVO ESPECíFrcO

{
/
{

Oportunizar um aprofundamento nos temas atuais e relevantes ligados ao Direito da Propriedade
lntelectual no ciberespaço
Analisar institutos de Direito lndustriale de Dircito Autoralno ambiente digitale na INTERNET
Demonstrar cada um dos principais contratos

de propriedade intelectual e sua importância

econômica com as novas Tecnologias da lnformaçâo e Comunicação

,/
/

Desenvolver a comprêensâo, fundamentada e crítica da função econômica e socialda propriedade
intelectual na Sociedade lnformacional.

Trabalhar as competências específicas necessários para
licenciamentos e cessâo de direito intelectuais.

a

compreensâo dos contratos
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PROCEDIilIENTO§ UDÁilCOS
As aulas serâo via remota, expositiva-dialogadas com a apresentaçáo dos conteúdos cuniculares
teóricos indicados na ementa e no programâ da disciplina.

Será utilizada a plataforma do google meet, mediante link de acesso â sêr compartilhado no êmail da turma para que todos busquem seu acesso remoto e individual.
As aulas não eerão gravadas com ô objetivo de motivar a presença dos acadêmicos para efetiva
participação e aprovêitamento das exposiçoes.

Os materiais didáticos de apoio como: power point, textos, bibliograÍias e atividades avaliativas,
serâo enviadas pelo e-mailda turma.
Os procedimentos didáticos serão estruturados em atividades síncronas e assíncronas. As
aulas serão complementadas pela leitura de textos e fichamentos a serêm realizados pelos
estudantes acerca dos grandes temas tratados nas aulas expositivas, e entregues uma semana
após o encontro.
Ao final os estudantes realizarão pesquisa em grupo sobre os temas dos seminários, cujos
resultados serão apresentados e debatidos entre os colegas.

O material bibliográfico estará disponível no Google Drive e/ou no site www.qedai.com.br
FORIITA§ DE AVALTAçÃO

Será apresentado no Brimeiro dia de aula o plano de ensino desta disciplina, bem como seu
programâ, conteúdos, objetivo geral e específico, calendário de atividades avaliativas ê seus
critérios de avaliação ê aprovâção (médias das avaliaçôes, trabalhos, etc).
A avaliação será reãlizada com base nos trabalhos apresêntados pelos estudantes, conforme a
seguinte proporção:

r
.
.

3,0 pontos: trabalhos e atividades em grupo
3,0 pontos: trabalhos e atividades individuais
4,0 pontos: seminários

temático

,

As atividades poderão ser realizadas das seguintes formas:

o

10

atividade sincronima: ureb-conferência /sala de bate papo, são as práticas virtuais

o

20

atividade assincronima: fórum, lista de discussão, e-mail.
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$incronimas tem interação professor aluno no mesmo temp. Assincromicas nâo tem interação
do professor ê do aluno em tempo real.

ASGENSÃO, Josê de Oliveira. Dircfto Autoral.2. ed. Rio de Janeiro : Renovar, 1997.
BARBOSA, Denis Borges. Uma lntodução à Proprledade lntelectuaL Rio de Janeiro : Lumen Juris, 1998.
WACHOV14CZ, Marcos. Propúedade

tntel*tual

e INTERNET. Curitiba : Editora Juruá - 2002

.

BTBLTOGRAFTA COMPLEiTEHTAR (2 TíTULOS)
CASTELLS, Manuel. A eru da Informação.'economia, sociedade e cutlura. Vol. l, Sociedade em rcde. São Paulo
Paz e Tena, í999.

:

A en da lnlormação.'mnomia, sociedade e cultura. Vol. ll. "O poder da ldentÍdade'. São Paulo : Paz
e Tena, 19§9.
Manuel. A
Paz e Tena, 1999.

en da lníormação:

economia, sociedade e cultura. Vol. lll. "O fim do milênio". §ão Paulo

GANDELMAN, Hendque. De Gutenberg à ínÍemeÍ: direitos autorais na era digital. 2. ed. Rio de Janeiro : Re@rd,
1S97.

CRONOGRAIIIA
-Cronograma de aula/horário está êstruturado semanalmente com temas específico§.
-Cronograma de atividades avaliativâs êm grupo e individuais estâo distribuídas com a
apresentação dos Relatórios de Pesquisa.

Apresentaçáo do Curso. Msão transversalcom outras disciplinas.
Tecnologia e Direito: Coneitos Fundamentais: Tecndogia e
Economia. Tecndogia e Dircito. Principais Acordos lntemacionais:
lntrodução à Propriedade lntelectual. 0 dheito da propriedade
íntelectual @no ramo autônomo das ciências juridicas. As fontes
do direito da propriedade intelectual. As origens históÍicâs e o
desenvolvimento do direito da propriedade inteleclual na
INTERNET

Realiz$o dos Seminários

Temáticos e Orientação

Direitos Autorais - Princípios e regras báeicas do Direito do Autor.
Autoria e titularidade. As obras protêgidas no ambiente DigÍtal.

Àpreoentação dos Relabrios de
Pesquisa.

:
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6

Os direitos morais, patrimoniais e conexo§" As limitaçÕes dos
direitos autorais. A duração da proteção. Violação do Direito
Autoral, danos morais e materiais. A Transferência dos direítos
autorais. Formas de lioenciamento na INTERNET.

7

Web-Desing - Conceito de Desing. Depósito do pedido. Vigência
do registro. Arquitetura de um site na INTERNET

I

Realizaçáo dos Seminários Temáticos e Orientação

Marcas

I

e

Nome de Dominio na INTERNET.

mundializaçâo da marca. DeÍiniçáo

Apresentaçâo dos Relatórios de
Pesquisa.

O processo

de

e título

do

e funçôes da marca. §inais

registráveis. Conflito entre Marca, Nome comercial

estabelecimento. Conflito entre Marca e Nome de Domínio.

í0

Proteçâo do sofrware pelo direito autoral. Contrãtos de licença de
uso, de desenvolvimento de sistemas. Rêsponsabilidades diante do
Código de Defesa do Consumidor. Molaçáo de direitos autorais na
INTERNET.

11

Realizaçâo dos Seminários Temáticos e Orientação

12

Gestão Coleüva de Direitos Âutorais. Execução pública, a
radiodÍfusão de obras musicais. As organizações de gesülo
coletivas: modelo êuropeu e modelo brasileiro. Escritório Central
de Arecadação e Distribuiçáo - ÉCAD. Execução on íÍne (lives)
Radio Web. Televisão por assinatura.

13

Gestâo Çoletiva no Ambiente Digital. Novas Tecnologias. O caso
lFPl srmutcasting e o desenvolvimento da gestão coleüva através
das fronteiras europeias. Caso: Rádio Ol X ECÂD: o streaming
como execução publica

14

Realização dos §eminários Temáticos e Orienta@o

Apresentação dos Relatórios de

í5

Apresentação dos seminários Temáticos

Apresentação dos Relatórios de

Apresentaçáo dos Relatórios de
Pesquisa.

Pesquisa.

Fesquisa.

,?--'
Professor da Disciplina: Marcos llYachowicz
Contato: marcos.wachowicz@qmail. com. br

Assinatura:

Chefe de D,epartarnento ou Unidade equivalente: Profa. Dra. Katya Kozicki
AEsinatura:

