Direitos Autorais e os
Desafios do Ambiente Cibernético
Rio de Janeiro - RJ
Local:
SEDE DA ABAPI – AUDITÓRIO OSCAR
JOSÉ WERNECK ALVES
Av. Rio Branco, 100 – 7º andar – Centro –
Rio de Janeiro – RJ

Datas:
Horário: 18:00 às 20:00
De 7/8/2018 a 20/09/2018
Carga Horária: 24 horas /aula.

Coordenadoras do Curso:
Drª Lilian de Melo Silveira
Dr.ª Laetitia d’Hanens
Diretora de Estudos:
Dr.ª Laetitia d’Hanens
PÚBLICO - ALVO: advogados e estudantes de direito que desejam aprofundar-se na matéria de direito
autoral
OBJETIVOS: formação aprofundada na matéria de direito autoral e análise de temas atuais relevantes
em função das novas tecnologias.

CO-COORDENAÇÃO:
AASP- ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO
APOIO:
ABPI – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL.
ASPI- ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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PROGRAMA
AULA 1 - Data: 07/08/2018 – 3ª feira:
Introdução aos direitos de autor e sua respectiva proteção. Princípios de direito civil e direitos
da personalidade. Direito positivo aplicável à matéria. A acomodação do direito autoral aos
desafios da internet.
Prof.: Manoel J. Pereira dos Santos
AULA 2 – Data: 09/08/2018 – 5ª feira
A regulamentação internacional dos direitos de autor, em particular no que concerne ao
ambiente cibernético.
Prof.: a confirmar
AULA 3 – Data: 14/08/2018 – 3ª feira
A titularidade dos direitos de autor (pessoa física e pessoa jurídica) e o objeto da proteção
autoral. Regime especial das diferentes obras (musical, arquitetônica, de engenharia,
fotográfica, de artes plásticas, audiovisual, bases de dados). A proliferação do “second screen”
e conjugação entre diversos mecanismos de informação (sujeitos à tutela autoral).
Profª: Amanda Fonseca De Siervi
AULA 4 – Data: 16/08/2018 – 5ª feira
Contrato de edição. Aplicação do contrato de edição na obra multimídia. Software e internet
como mecanismo de divulgação do objeto da tutela autoral.
Prof.: a confirmar
AULA 5 – Data: 28/08/2018 – 3ª feira:
Dos contratos de direitos autorais contratos que ensejam a criação e respectivos direitos
autorais (contrato de trabalho e obra de encomenda). Contratos voltados à circulação de direitos
autorais (licença, cessão e concessão)
Prof. Isis Moret
AULA 6 – Data: 30/08/2018 – 5ª feira
O regime de proteção de obras musicais e o regime de administração coletiva (ECAD, ABDR e
outros). Os administradores coletivos e a proliferação dos meios eletrônicos de divulgação.
Profª.: Andrea Cervi Francez
AULA 7 – Data: 04/09/2018 – 3ª feira:
Considerações sobre o marco civil da internet e os direitos autorais. Evolução jurisprudencial
Profª.: Laetitia d’Hanens
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AULA 8 – Data: 06/09/2018 – 5ª feira:
Abrangência, exceções e limitações aos direitos autorais. Direitos morais e patrimoniais. Obras
coletiva e anônima (peculiaridades)
Prof.: Luiza Duarte
AULA 9 – Data: 11/09/2018 – 3ª feira:
Tutela administrativa e tutela civil. Registros e procedimentos preventivos. A tutela penal dos
direitos de autor.
Prof.: a confirmar
AULA 10 – Data: 13/09/2018 – 5ª feira:
Direitos autorais sobre programas de computador. Os direitos de webdesigner. Nome de
domínio. O entrechoque entre diversos direitos de propriedade intelectual no ambiente
cibernético.
Prof.: Manoel J. Pereira dos Santos
AULA 11 – Data: 18/09/2018 – 3ª feira:
Violações e sanções. Medidas judiciais.
Profª.: Lilian de Melo Silveira
AULA 12 – Data: 20/09/2018 – 5ªfeira:
O Poder Judiciário e a tutela dos direitos autorais no ambiente eletrônico.
Prof.: a confirmar
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VALOR DO INVESTIMENTO: (CURSO COMPLETO):

Associado da ABAPI -----------------------------Funcionário de associados da ABAPI ----------Associado da ABPI e ASPI e funcionários --Funcionário do INPI ----------------------------Não associado ------------------------------------

R$ 1.850,00
R$ 2.150,00
R$ 2.300,00
R$ 2.300,00
R$ 2.700,00

INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DE ASSOCIADOS
Os funcionários de Associados da ABAPI, ABPI e ASPI gozarão do desconto concedido desde que
apresentem declaração da empresa associada ou do associado pessoa física declarando esta condição.
FORMA DE PAGAMENTO (CURSO COMPLETO):
O pagamento da inscrição poderá ser efetuado:
 À vista = depósito ou cartão de crédito (entrar em contato com a secretaria da abapi pelo email

abapi@abapi.org.br ou tel (21) 2224-5378 a fim de passar os dados)


2 parcelas (50% no ato da inscrição e saldo até 03/09/2018), por depósito bancário no Banco
Santander (0033), agência 3451, conta corrente n° 130005509, em nome da ABAPI Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (CNPJ 29.508.132/0001-00).
AVALIAÇÃO E CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO:

Não haverá avaliação com notas. Receberão o certificado de participação todos os inscritos que
estiverem presentes a pelo menos 9 (nove) das 12 (doze) aulas programadas. Somente abonamos falta
mediante a apresentação do atenstado médico do próprio aluno.
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
Maiores informações na secretaria da ABAPI com a Sra. Juliana Boueri, tel.: (21) 2224-5378 ou e-mail:
abapi@abapi.org.br

VAGAS LIMITADAS

Em caso de desistência do curso, não haverá devolução dos valores já pagos e
nem créditos para futuros cursos oferecidos pela ABAPI.
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CURSO DE DIREITOS AUTORAIS E OS DESAFIOS DO AMBIENTE CIBERNÉTICO
NÍVEL AVANÇADO - 2º SEMESTRE DE 2018 – RIO DE JANEIRO
FICHA DE INSCRIÇÃO
Dados pessoais
Nome: _____________________________________________________________
Endereço: __________________________________________________________
Cep: ____________________________ Cidade:___________________ UF: ____ __
Data de nascimento: ___/___/___ Sexo: ( ) Fem. ( ) Masc.
RG nº ____________________
Profissão: ______________________________________________
Tel.: ____________________________ E-mail: ________________________________
Dados comerciais
Empresa: __________________________________________________________________________
Endereço: _________________________________________________________________________
Cep: ____________________________ Cidade:___________________ UF: ____
Tel.: ____________________________ E-mail: ________________________________
Nota Fiscal: _________________________________________________________
CNPJ ou CPF para nota fiscal: __________________________________________
Valor:
Associado da ABAPI
Funcionário de associados da ABAPI
Associado da ABPI e ASPI e funcionários
Funcionário do INPI
Não associado

R$ 1.850,00 (
R$ 2.150,00 (
R$ 2.300,00 (
R$ 2.300,00 (
R$ 2.700,00 (

)
)
)
)
)

( ) À vista (depósito bancário ou cartão de credito)
( ) Em 2 parcelas
Rio de Janeiro, ___ de ____________ de 2018.

Assinatura
A inscrição poderá ser feita por e-mail (abapi@abapi.org.br) ou na sede da ABAPI. Enviar ficha de inscrição
assinada e o comprovante de depósito).
O pagamento da inscrição poderá ser efetuado:
 À vista = depósito ou cartão de crédito (entrar em contato com a secretaria da abapi pelo email
abapi@abapi.org.br ou tel (21) 2224-5378 a fim de passar os dados)
 2 parcelas (50% no ato da inscrição e saldo até 03/09/2018), por depósito bancário no Banco Santander
(0033), agência 3451, conta corrente n° 130005509, em nome da ABAPI - Associação Brasileira dos
Agentes da Propriedade Industrial (CNPJ 29.508.132/0001-00).
Não há reservas de vagas e a matrícula só será efetivada mediante o pagamento da taxa de inscrição. Os
funcionários de associados ABAPI, ABPI e ASPI gozarão do desconto concedido, desde que apresentem
declaração da empresa associada ou do associado pessoa física, declarando esta condição. Antes de efetuar o

depósito bancário, o candidato deverá consultar a disponibilidade de vagas.
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