
   

 

 

 

 

 

Pós-Graduação a distância 

      Design Thinking Law 
 

DISCIPLINAS: 

 

1) FISIOLOGIA DO DESIGN THINKING LAW 

2) DESIGN THINKING COMPLIANCE 

3) ORÇAMENTO PÚBLICO SOB JULGAMENTO 

4) LEVANDO LICITAÇÕES & CONTRATOS PÚBLICOS A SÉRIO 1 

5) DIREITO DA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS JURÍDICOS 

6) DIREITO ADMINISTRATIVO ESTRATÉGICO & IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

7) LEVANDO LICITAÇÕES & CONTRATOS PÚBLICOS A SÉRIO 2 

8) DIREITO DAS RELAÇÕES PATRIMONIAIS & CONTRATUAIS 

9) DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

10) CONTECIOSO JUDICIAL & NOVAS TECNOLOGIAS 

11) LIBERDADES PÚBLICAS & GARANTIAS INDIVIDUAIS 

12) DIREITO DO TERCEIRO SETOR 

13) DESIGN THINKING GOVERNANÇA CORPORATIVA 

14) DIREITO DOS CONSELHOS GESTORES 

15) AGÊNCIAS REGULADORAS EM REVISTA 

16) HUMANIDADES  

      

EMENTAS: 

 

DISCIPLINA 1 – FISIOLOGIA DO DESIGN THINKING LAW  

Arquitetura e fundamentos do Design Thinking Law. Solução de problemas jurídicos e abordagem 

multidisciplinar. Colaboração estratégica. Experimentação crítica de soluções jurídicas. Estratégias de 

construção de engajamento em sistemas de jurisdição una baseados em precedentes judiciais e 

administrativos. Legalidade e devido processo legal sob a ótica do Design Thinking Law. 



   

 

 

 

 

 

DISCIPLINA 2 - DESIGN THINKING COMPLIANCE  

Conceitos fundamentais do design thinking aplicados a compliance. Programas de integridade e 

compliance de alta qualidade: análise de impactos positivos sobre usuários de bens e serviços que 

impulsionam o engajamento ativo. Recursos de design sprint: descoberta, geração de ideias e 

desenvolvimento de soluções) na construção de programas de ética e compliance sob a ótica dos valores 

do usuário.  Estratégias de (co)criação na promoção do usuário de serviços na formação e sustentação 

de valores organizacionais sustentáveis. 

DISCIPLINA 3 – ORÇAMENTO PÚBLICO SOB JULGAMENTO  

Arquitetura do orçamento público brasileiro. Controle de contas públicas. Competências em matéria de 

orçamento. Planejamento financeiro-orçamentário. Fundamentos da governança no setor pública. 

Jurisprudência sobre controle de contas públicas e seu impacto sobre as políticas públicas e estratégicas 

de governança no setor público. 

DISCIPLINA 4 – LEVANDO LICITAÇÕES & CONTRATOS PÚBLICOS A SÉRIO 1 

Arquitetura do processo licitatório e da formação de contratos públicos. Planejamento de licitações 

públicas na linguagem do design thinker law na Lei 14.133/2021. Transparência e sustentabilidade em 

processos licitatórios. Environmental Social Governance (ESG) em matéria de contratações públicas. 

Compliance no setor público. 

DISCIPLINA 5 – DIREITO DA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS JURÍDICOS 

Tendências na autocomposição de conflitos jurídicos. Métodos e técnicas de resolução de conflitos na 

linguagem do design thinker law. Estratégias de mediação de conflitos jurídicos. Teoria e prática da 

arbitragem: análise de casos concretos.   

DISCIPLINA 6 – DIREITO ADMINISTRATIVO ESTRATÉGICO & IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

Tendências do direito administrativo e inovação. Autocomposição de conflitos no setor público. 

Governança no setor público, compliance e responsabilidade da Administração Pública. Agenda 2030 e 

seu impacto na gestão do interesse público. Improbidade administrativa e abuso de autoridade. Design 

thinking em matéria de controle da administração pública. 



   

 

 

 

 

 

DISCIPLINA 7 – LEVANDO LICITAÇÕES & CONTRATOS PÚBLICOS A SÉRIO 2 

Tendências em matéria de licitações e gestão de contratos públicos. Jurisprudência em teses: a posição 

do STF, STJ e TCU em matéria de licitações e contratos públicos.  

DISCIPLINA 8 – DIREITO DAS RELAÇÕES PATRIMONIAIS E CONTRATUAIS 

Fundamentos técnico-jurídicos das relações jurídicas patrimoniais na linguagem do design thinker law. 

Patrimônio e suas várias formas. Legalidade e tendências de proteção do direito à propriedade. 

Fisiologia das relações contratuais patrimoniais. Responsabilidade patrimonial sob a ótica dos tribunais.  

DISCIPLINA 9 – DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

Arqueologia, arquitetura e fisiologia do direito administrativo sancionador. Tendências de controle da 

Administração Pública nos tribunais e segurança jurídica na Lei 13.655/2018. Processo administrativo 

disciplinar na Lei 8.112/1990 e de responsabilidade de pessoas jurídicas na Lei 12.846/2013. 

Improbidade Administrativa nos tribunais. Improbidade administrativa na Lei 14.230/2021. Abuso de 

autoridade na Lei 13.869/2019. 

DISCIPLINA 10 – CONTENCIOSO JUDICIAL & NOVAS TECNOLOGIAS 

Arquitetura e funcionamento do sistema de jurisdição brasileiro. Fundamentos do Legal Design e do 

Envison Law aplicados ao direito processual civil. Devido processo legal, contraditório e ampla defesa, na 

linguagem do design thinker law. Sistema de precedentes e seus impactos práticos no direito de petição. 

Justiça 4.0. Tendências do contencioso judicial em matéria de processo civil. Estratégias de formulação 

de quesitos judiciais e pré-questionamento de direitos em um sistema recursal de precedentes judiciais. 

Uso de novas tecnologias aplicadas ao processo civil e seu impacto na construção da decisão judicial.  

Proposição de recursos judiciais sob a ótica do design thinker law. 

DISCIPLINA 11- LIBERDADES PÚBLICAS & GARANTIAS INDIVIDUAIS 

Arquitetura dos direitos da personalidade no estado de direito brasileiro na visão dos tribunais. Proteção 

de danos patrimoniais, existenciais e morais na linguagem do design thinker law. Políticas públicas, 

responsabilidade patrimonial e planejamento familiar. Justiça 4.0 e planejamento patrimonial. 

 



   

 

 

 

 

 

DISCIPLINA 12 – DIREITO DO TERCEIRO SETOR 

Arquitetura do terceiro setor no Brasil. Elaboração de contratos do terceiro setor na linguagem do 

design thinker law. Jurisprudência em matéria de responsabilidade de agentes públicos e privados do 

terceiro setor. Aspectos polêmicos do registro de pessoas jurídicas do terceiro setor. Participação 

popular e engajamento social na atuação do terceiro setor. 

DISCIPLINA 13 – DESIGN THINKING GOVERNANÇA CORPORATIVA 

Fundamentos da governança corporativa. Environmental Social Governance (ESG). Aspectos jurídicos 

polêmicos da proteção de dados. Responsabilidade na gestão de dados. GDPR Data Compliance. 

Legislação sobre compliance, proteção de dados e as soluções aplicáveis à realidade brasileira na 

linguagem do design thinker law. 

DISCIPLINA 14 – DIREITOS DOS CONSELHOS GESTORES 

Arquitetura e fisiologia dos conselhos gestores. Limites da legalidade e da integridade no exercício de 

funções administrativas em conselhos gestores. Responsabilidade dos conselheiros na visão dos 

tribunais. Compliance na administração de conselhos gestores. 

DISCIPLINA 15 – AGÊNCIAS REGULADORAS EM REVISTA 

Direito das agências reguladoras na linguagem do design thinker law. Regulação sustentável da 

prestação de serviços públicos e/ou uso de bens públicos. Limites de a legalidade no exercício poder 

sancionatório das agências reguladoras na visão nos tribunais superiores. Poder de polícia e gestão 

sustentável do interesse público. 

DISCIPLINA 16 - HUMANIDADES 

O ser humano, o processo de humanização e o conceito de pessoa. Desafios contemporâneos e o 

lugar da religião e da espiritualidade. Autonomia e heteronomia na sociedade atual. Princípios 

éticos e ética profissional. 


