
Economia e Direito 4.0



O CURSO/OBJETIVO

A pós-graduação Economia e Direito 
4.0 irá capacitar e promover o 
aperfeiçoamento dos alunos em 
temas fundamentais para uma 
atuação de excelência no mundo da 
Economia da inovação e do Direito 
Digital.



PERFIL DO ALUNO 

Graduados das diversas áreas do 
conhecimento: Administradores, 
Advogados, Engenheiros, 
Economistas, Contadores, Médicos e 
outros profissionais, interessados em 
desenvolver suas competências na 
área da Economia da Inovação e 
Direito Digital. 



CURSO TOTALMENTE ONLINE



A metodologia do curso baseia-se nos conceitos da aprendizagem centrada na pessoa. Aprendendo a 
aprender, adaptando-se a constante mudança no ambiente dos negócios. Cultiva-se um ambiente de 
acolhimento, segurança, desafio e confiança entre alunos, tutores, professores e coordenadores, que 
leva para a excelência na geração do conhecimento, que se estabelece na aprendizagem e se 
concretiza nas práticas do dia-a-dia de cada integrante do curso.
 
  Aulas Teóricas e Práticas Aplicadas aos Negócios
Na FIA, o professor de cada disciplina é referência em sua área de atuação com formação acadêmica 
destacada em programas de mestrado e doutorado de universidades de ponta e experiência 
profissional comprovada nos negócios.

  Uso de Metodologias Ativas de Ensino
A metodologia  ativa de ensino  fundamenta-se  nas dimensões:  conceitual,  instrumental, 
humana,social e empresarial. O uso de metodologias ativas é incentivado e amplamente utilizado pela FIA. 
O  estudo de casos,  design thinking,  simulação, jogos de  empresa, atividades  práticas,  palestras
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ALGUNS ELEMENTOS A DESTACAR: 
 
 Aulas Teóricas e Práticas Aplicadas aos Negócios 

 Uso de Metodologias Ativas de Ensino

 Networking  

 Objetos de Aprendizagem  
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integrativas, realidade virtual e aprendizagem baseada em jogos digitais são algumas das metodologias 
ativas aplicadas. 

  Networking  
O curso possibilita e estimula a troca entre colegas. As atividades possibilitam o mapeamento das 
oportunidades de mercado, conhecendo os principais players, os grandes projetos e as próximas 
mudanças no horizonte. Conecte-se a rede de sucesso da FIA.
 
  Objetos de Aprendizagem
O curso foi estruturado e preparado para você que quer e precisa de objetividade, flexibilidade, atualidade, 
profundidade e experiência.  Na FIA, você terá uma experiência educacional suportada pelos seguintes 
objetos de aprendizagem: Aulas Assíncronas, Estudo de Casos, Podcast, Palestras com Profissionais de 
Destaque no Mercado, Leituras, Vídeos, Jogos, Material Complementar Opcional e Avaliação. 
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CURSO TOTALMENTE ONLINE

CARGA HORÁRIA

360 HORAS

MODALIDADE

EaD07/03/2022
*Podem haver alterações

INÍCIO PREVISTO



DISCIPLINAS

DISCIPLINA 1 - ECONOMIA DA INOVAÇÃO 

DISCIPLINA 2 - CENÁRIOS ECONÔMICOS E GESTÃO  
PARA A SUSTENTABILIDADE 

DISCIPLINA 3 - COMÉRCIO, FINANÇAS E INOVAÇÃO  
NOS MERCADOS INTERNACIONAIS

DISCIPLINA 4 - EMPREENDEDORISMO E PLANO DE   
NEGÓCIOS 

DISCIPLINA 5 - ASPECTOS JURÍDICOS E LEGAIS DA 
ECONOMIA 4.0 

DISCIPLINA 6 - INOVAÇÃO E PROPRIEDADE 
INTELECTUAL 

DISCIPLINA 7 - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE
INFORMAÇÕES 

DISCIPLINA 8 - COMPLEXIDADE ECONÔMICA E 
CORPORATIVA 

DISCIPLINA 9 - DIREITO DIGITAL 

 
PROCESSO DECISÓRIO
DISCIPLINA 10 - NOVOS PARADIGMAS NO 



CORPO DOCENTE 

Composto por profissionais com 
experiência profissional destacada 
nas suas áreas de atuação, com a 
qualidade FIA.



INVESTIMENTO

20 X DE 594,15 = 11.883,00
15% DE DESCONTO*

20 X DE 699,00 = 13.980,00

*Convênio com a Associação Cultural e 
Assistencial Obreiros do Leste, dá 
DESCONTO EXCLUSIVO para todos os 
maçons, extensivo às esposas, filhas e filhos.

Contato: Associação Cultural e Assistencial 
Obreiros do Leste (11) 2091-7987



MATRÍCULA

    (RG, RNE, Protocolo do RNE, Passaporte, etc)

     DOCUMENTO PRINCIPAL DE IDENTIFICAÇÃO

-   CPF

-   Diploma de Graduação

-   Histórico Escolar

-   Currículo

-   Registro de Conselho de Classe

-   Foto 3x4 

 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:



E-mail: proceb_cmy@fia.com.br 

       WhatsApp: (11) 93941-6211

DÚVIDAS

https://wa.me/message/NFLTZ2ZZRHB3P1



