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Análise de Dados 
Aplicada ao Setor 
Jurídico 

EXTENSÃO

Carga horária: 45 horas
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A FIA dedica-se à geração de conhecimento aplicado e de novos conceitos para 
a excelência na administração empresarial e pública

É uma referência de ensino desde o curso de graduação em Administração e 
Negócios até os cursos de Educação Executiva e em EAD, bem como nos projetos 
de consultoria e pesquisa aplicada.

A FIA olha para o futuro com determinação, mirando a construção de uma 
sociedade mais evoluida, consciente e justa, entendendo que o mundo está em 
evolução, em grande mudança, gerando oportunidades e desafios que construirão 
uma sociedade coerente com os novos tempos.

“ A FIA é muito mais que uma escola de negócios. É educação, pesquisa e 
consultoria, com projetos de relevância e impacto social positivo, colaborando 
com pessoas e organizações em todos os níveis. “

Seus maiores sonhos 
merecem a Escola de 
Negócios com mais de 40 
anos de experiência
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Convênios Internacionais com Instituições na Ásia, 
Europa, América do Norte e Sul

Conheça a FIA

Única Business School
brasileira a figurar no ranking

da América Latina.

Único curso de graduação em
administração a receber

as notas máximas.

A primeira escola brasileira a
ser finalista da maior competição

de MBA do mundo.

3 vezes eleita a melhor
escola de Negócios do

Brasil pela ÉPOCA

Mais de 8 mil consultorias 
realizadas em mais de

1 mil empresas

Mais de 40 anos de 
Experiência com Pesquisa

no Brasil e no mundo

+ de 100 mil
alunos formados

Acreditações nacionais
e internacionais

Prêmios e
Reconhecimentos
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O LABDATA um Centro de Excelência da FIA que atua nas áreas de ensino, pesquisa 
e consultoria em análise de informação utilizando técnicas de Big Data, Analytics e 
Inteligência Artificial. Os cursos de Analytics do LABDATA são oferecidos há mais de 10 
anos. Visite nosso site: labdata.fia.com.br

Pioneiro no lançamento dos cursos de Big Data e Analytics no Brasil
Os diretores foram professores de grandes especialistas do mercado
+10 anos de atuação
+1000 alunos formados
Docentes com sólida formação acadêmica experiência profissional
Professor assistente que acompanha o aluno durante o curso
100% das aulas em laboratório com c omputadores para uso 
individual
5 laboratórios de alta qualidade (investimento de +R$2MM)

Convido você a assistir o vídeo 
do LABDATA e conhecer nossos 
laboratórios e nossa estrutura.

Acesse o QR code.
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Conheça
o curso
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OBJETIVO

• Ensinar como utilizar eficazmente os dados para tomar decisões empresariais e 
motivar aqueles que o rodeiam a agir com base em dados 

• Reconhecer desafios empresariais que podem ser resolvidos usando a ciência 
dos dados para formar hipóteses, interpretar resultados, e formular factíveis 
recomendações.  

• Utilizar a ciência dos dados para aperfeiçoar as capacidades de decisão e identificação 
de erros comuns ao interpretar conjuntos de dados, métricas e visualizações. 

• Compreender a ciência dos dados, incluindo conceitos fundamentais da estatística 
descritiva, modelos de regressão, previsão, análise, e os princípios básicos dos 
ambientes de codificação, como o R, e plataformas de visualização. 

• Conscientizar a necessidade da utilização de metodologias de análise de dados e 
seu correto gerenciamento no dia-a-dia das organizações. 

DIFERENCIAL

• Serão utilizados cases e recursos tecnológicos para o melhor entendimento dos 
conceitos 

• Aulas interativas entre aluno e professor proporcionarão a melhor experiência de 
aprendizado 

• Os conceitos são apresentados por meio de exemplos e exercícios práticos monitorados 
pelo Professor 

PERFIL DO ALUNO

• Profissionais do setor jurídico que buscam avançar na carreira, ganhando novas 
competências técnicas e uma mentalidade orientada pelos dados. 

• Líderes da área jurídica que buscam sistematizar dados de sua organização para 
desenvolver negócios convincentes que aumentem as receitas e mitigam os riscos. 

• Desenvolvedores de produtos jurídicos que necessitam utilizar dados para identificar 
e prever a dimensão do mercado, a concorrência e as tendências dos compradores 

CORPO DOCENTE  

O corpo docente conta com professores altamente capacitados com experiência no 
mundo corporativo. Nos critérios de seleção do corpo docente, serão priorizadas sua 
qualificação e experiências profissionais nas distintas matérias, de maneira que o curso 
permita não somente a transmissão de conhecimentos, mas também experiências 
enriquecedoras para os alunos.            
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MATRIZ CURRICULAR

Nossa proposta é apresentar um curso prático oferecendo toda a base teórica necessária 
para a adequada tomada de decisão.  

Esse curso apresenta conceitos de análise de dados para a exploração e desenvolvimento 
de modelos estatísticos. Serão abordadas as principais técnicas para a resolução de 
problemas, com foco na ciência de dados no setor jurídico. 

• Importância da Ciência dos Dados nas organizações  
• Diferentes conflitos e visualizações  
• Exercícios sobre conflitos e visualizações 
• Análise Exploratória de Dados 
• Técnica de Segmentação – Análise de Cluster 
• Técnica de Projeção – Análise de Regressão Linear Simples e Múltipla 
• Inferência estatística 
• Técnica de Classificação – Regressões Probit e Logit 
• Conceitos fundamentais da LGPD para a elaboração de projetos de analytics e 

princípios de governança e compliance de proteção de dados. 

COORDENAÇÃO

Prof. Dra. Alessandra de Ávila Montini 

Prof. Dr. Gilmar Masiero



8

Informações: Tel: (11) 3149-5060
labdatainscritos@fia.com | fia.com.br


