
  
 

 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências Jurídicas 
Departamento de Direito Privado 

 

Ficha 2 (variável) 

  
 

 

 

Disciplina: DIREITO DIGITAL 

 
Código: : DV118 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
( X ) Optativa 

( X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular Vagas: 30 

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: Presencial 

CH Total:  

CH semanal:  
Padrão (PD):  Laboratório (LB): Campo (CP):  Estágio (ES):  

Orientada (OR):  
 

Prática Específica 
(PE): 

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 
Extensão 
(EXT):  

Prática como Componente Curricular 
(PCC):  

   

Indicar a carga horária semestral (em PD-LB-CP-ES-OR-PE-EFP-EXT-PCC) 
 

 

 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Estudo sobre o desenvolvimento da Sociedade Informacional e Direito das Novas Tecnologias da 
Informação e Comunicação. Análise dos aspectos e relações jurídicas na Sociedade Informacional. 
Estudo das principais manifestações do Direito Digital nos ramos do direito. 

 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
UNIDADE I –  A Sociedade Informacional 1.1.A Revolução da Tecnologia da Informação. 1.2. A 
evolução da Internet: o Estado e o Direito no ciberespaço. 1.3. Internet: o princípio da neutralidade da 
rede 1.4. A liberdade de acesso, o compartilhamento de arquivos. 1.5. A circulação da informação da 
Rede e o compartilhamento 
 
UNIDADE II – A Liberdade de Informação e Princípios Constitucionais 2.1. Disposições gerais 
atinentes a Sociedade Informacional. 2.2. Governo Eletrônico e Inclusão Tecnológica. 2.3. Garantias 
de acesso a informação 2.4. O Direito ao esquecimento. 2.5. A informação: desinformação e FakeNews 
 
UNIDADE III – Marco Civil da Internet. 3.1. A responsabilidade civil dos provedores. 3.2. Dos Direitos 
e Garantias dos Usuários. 3.3. Da Proteção aos Registros, aos Dados Pessoais e às Comunicações 
Privadas. 3.4. Da Responsabilidade por Danos Decorrentes de Conteúdo Gerado por Terceiros. 3.5. 
Da atuação do Poder Público 
 
UNIDADE IV – Privacidade e Proteção de Dados Pessoais. 4.1. Tratamento de dados pessoais nos 
meios digitais. 4.2. Direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da 
personalidade da pessoa natural. 4.3. Dos Requisitos para o Tratamento de Dados Pessoais e dos 
dados sensíveis. 4.4. Dos Direitos do Titular. 4.5. Do tratamento dos Dados Pessoais pelo Poder 
Público. 
 

 
OBJETIVO GERAL 

 
Estudar a Sociedade Informacional e os impactos da Revolução da Tecnologia da Informação para 
compreensão do aluno do Direito Digital, formando competências para saber solucionar problemas 
dos conflitos emergentes das relações jurídicas intermediadas pelas novas tecnologias, analisando a 
aplicação das normas e as omissões legislativas. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Oportunizar um aprofundamento nos temas atuais e relevantes ligados ao Direito Digital no 
ciberespaço 

 Analisar institutos da Privacidade e da Proteção de Dados Pessoais no ambiente digital e na 
INTERNET 

 Demonstrar os principais fundamentos constitucionais e sua importância com as novas Tecnologias 
da Informação e Comunicação 

 Desenvolver a compreensão, fundamentada e crítica dos novos paradigmas da Sociedade 
Informacional. 

 Trabalhar as competências específicas necessários para a compreensão dos contratos e relações 
estabelecidas no ambiente digital. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

A disciplina será desenvolvida mediante aulas expositivo-dialogadas quando serão apresentados os 
conteúdos curriculares teóricos. 

Os estudantes deverão apresentar seminários e realizar as leituras indicadas, bem como análise de 
filmes e obras de arte selecionadas no programa do curso. 

O material bibliográfico será disponibilizado, no que for possível, em mecanismo do tipo Google 
Drive, sendo fornecido link de acesso.ao material didático de apoio como: power point, textos, 
bibliografias e atividades avaliativas, que serão enviadas pelo e-mail da turma. 

As aulas serão complementadas pela leitura de textos e fichamentos a serem 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.gedai.com.br  

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

Será apresentado no primeiro dia de aula o plano de ensino desta disciplina, bem como seu 
programa, conteúdos, objetivo geral e específico, calendário de atividades avaliativas e seus critér 

ios de avaliação e aprovação (médias das avaliações, trabalhos, etc). 

A Avaliação será realizada através da entrega de trabalho científico, relativo ao conteúdo da 
disciplina, individualmente ou em grupos, na data indicada 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 TÍTULOS) 

 
WACHOWICZ, Marcos. Proteção de dados pessoais em perspectiva: LGPD e P967 RGPD na ótica do direito comparado / organização de 
Marcos Wachowicz – Curitiba: Gedai, UFPR 2020. Link: https://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2020/11/Protecao-de-dados-pessoais-em-
perspectiva_ebook.pdf 

WACHOWICZ, Marcos. Propriedade intelectual  e INTERNET. Curitiba : Editora Juruá - 2012 . 

WACHOWICZ, Marcos. Direito autoral & marco civil na internet / coordenação de Marcos Wachowicz – Curitiba: Gedai Publicações, 2015. 
Link: https://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2018/08/direito_autoral_e_marco_civil_na_internet_ebook.pdf 

 

http://www.gedai.com.br/
https://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2020/11/Protecao-de-dados-pessoais-em-perspectiva_ebook.pdf
https://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2020/11/Protecao-de-dados-pessoais-em-perspectiva_ebook.pdf
https://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2018/08/direito_autoral_e_marco_civil_na_internet_ebook.pdf
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (2 TÍTULOS) 

 

CASTELLS, Manuel. A era da Informação : economia, sociedade e cultura. Vol. I, Sociedade em rede. São Paulo : Paz e Terra, 2010. 

__________. A era da Informação : economia, sociedade e cultura. Vol. II. “O poder da Identidade”. São Paulo : Paz e Terra, 2010 

__________. Manuel. A era da Informação : economia, sociedade e cultura. Vol. III. “O fim do milênio”. São Paulo : Paz e Terra, 2010 

LUCCA, Newton de Lucca at al. DIREITO & INTERNET, organizada por Newton De Lucca, Adalberto Simão Filho e Cintia Rosa Ferreira de 
Lima, puplicado pela Editora Quartier Latin.: 2015 

 

 

 

 
Professor da Disciplina: Marcos Wachowicz 
Contato: marcos.wachowicz@gmail.com.br 
 
 
Assinatura: __________________________________________  

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
 

Assinatura: __________________________________________ 
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