O PROJETO
A Universidade sem Fronteiras (UNISF)
é o resultado de uma colaboração entre
a Fundação Centro de Estudos
Euroregionais (FCEER) e as
universidades públicas da Galiza e do
Norte de Portugal.
O seu objetivo é implementar quatro
ciclos de estudos inovadores,
cooperativos e criativos, com uma clara
componente transfronteiriça e
multidisciplinar, que dotem os
estudantes de competências
transversais.
O projeto UNISF é cofinanciado em
75% pelo Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional (FEDER)
através do Programa Interreg V-A
España-Portugal (POCTEP) 2014-2020
(1.492.221,46€ do orçamento total
aprovado de 1.989.628,60€).

DIREITO TRANSNACIONAL DA EMPRESA E
DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS
Universidade do Minho (coordenador do projeto)
(+351) 253 601 120
unisf@universidadesemfronteiras.eu
www.universidadesemfronteiras.eu

MESTRADO EM DIREITO TRANSNACIONAL
DA EMPRESA E DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS
(USC & UMinho)
Grau: Mestrado
Duração: 3 semestres / 90 ECTS
Vagas 2022/23: 30
Ensino: Semi-presencial (b-learning)

Apresentação
O Mestrado em Direito Transnacional da Empresa e das Tecnologias
Digitais pretende dar uma oferta formativa inovadora na área do
Direito Internacional Privado, do Direito dos Negócios Internacionais,
do Direito da Empresa, do Direito da União Europeia e no âmbito dos
problemas jurídicos que resultam da utilização das tecnologias
digitais, que são estudadas de forma transversal em todas as
disciplinas. Como abarca conteúdos de direito internacional, de direito
português e de direito espanhol pretende dar competências a
licenciados em Direito para exercer a uma profissão jurídica, em
geral, no mercado de trabalho internacional e, especificamente, em
Portugal e em Espanha, pretendendo abranger alunos oriundos de
países lusófonos e de países hispânicos, promovendo uma
identidade jurídica comum e uma reflexão sobre os problemas
jurídicos partilhados pelas ordens jurídicas que integram este
universo.
O mestrado proporciona uma sólida formação jurídica em direito
da tecnologia digital e direito transfronteiriço, dotando os estudantes
de competências suficientes para poderem operar com sucesso na
nova era digital.

O
mestrado
em
Direito
Transnacional
da
Empresa
dotar
os
e das Tecnologias Digitais
pretende
ainda
alunos de competências para a investigação científica em
Direito. Tem ainda uma forte componente prática,
pela
inserção dos alunos
em
ambiente
de
estágio,
em
empresas, entidades públicas
e
organizações
privadas,
altamente digitalizadas, sob supervisão docente, permitindo
ao aluno o contacto com a aplicação em contexto de
emprego dos conteúdos lecionados no mestrado.
Condições de acesso:
a) Licenciatura em Direito ou equivalente legal;
b) Grau académico superior estrangeiro na área do Direito, não
referido na alínea a), conferido na sequência de um ciclo de
estudos organizado de acordo com os princípios do processo
de Bolonha, por um Estado aderente a este Processo;
c) Grau académico superior estrangeiro, não referido na alínea
a), que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do
grau de licenciado pelo órgão científico estatutariamente
competente do estabelecimento do ensino superior onde
pretendem ser admitidos.

Coordenação e contactos
Anabela Gonçalves (Universidade do Minho)
tel: (+351) 253 601 818
e-mail: asgoncalves@direito.uminho.pt
web: https://www.jusgov.uminho.pt/pt-pt/investigadores/anabelagoncalves/
César García Novoa (Universidade de Santiago de Compostela)
tel: (+34) 881 814760
e-mail: rea.investigacion@usc.es
web: https://www.usc.es/gl/estudos/masteres

