
FASHION LAW & 

GASTRO LAW



SOBRE O CURSO

O aprofundamento em questões relacionadas a

importantes ramos econômicos é cada vez mais

relevante profissional e academicamente.

Em muitos casos, a prática leva à criação de ramos 

específicos do Direito, como é o caso do Fashion Law (Direito 

da Moda) e, mais recentemente, do Gastro Law (Direito da 

Gastronomia), focos deste curso. O curso se insere nesse 

contexto moderno no qual as questões jurídicas constituem 

um diferencial para os diferentes segmentos econômicos e 

uma forma para a necessária criação de valor e proteção dos 

interesses envolvidos. 



Advogados, acadêmicos da área do Direito, Economia,

Administração, Design, Moda e Gastronomia, ou ainda

demais autores envolvidos e interessados no

segmento, que queiram compreender as questões

jurídicas mais relevantes.

PERFIL DO ALUNO

OBJETIVO DO CURSO

Ao final do curso, o aluno deverá ser capaz de

compreender os fundamentos dos ramos do Fashion Law

(Direito da Moda) e do Gastro Law (Direito da

Gastronomia), em que consiste o mercado de moda e sua

estrutura, e sua relação com o mercado gastronômico, com

destaque para a proteção legal das criações culinárias e

artísticas e os principais aspectos da concorrência desleal

no setor, bem como analisar criticamente potenciais

conflitos jurídicos relacionados a esses dois importantes

segmentos econômicos.



DIFERENCIAIS

1. Curso interdisciplinar, resultado da experiência 

inovadora dos docentes e da estrutura Mackenzista;

2. Curso aborda temática pouco explorada na graduação;

3. Curso possui abordagem prática e com alta densidade 

teórica, sopensando bem as modalidades de 

conhecimento;

4. Tema atual e complementar ao Curso de e-LLM em 

Fashion Law Mackenzie; aos Cursos de Graduação de 

Direito e Gastronomia da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie e embasamento teórico para os cursos de 

línguas especializados em Fashion law e Gastro law

oferecidos pelo Mackenzie Language Center (MLC);

5. A possibilidade de frequentá-lo de forma isolada é 

extremamente benéfica para os interessados.



INFORMAÇÕES GERAIS

DIAS OFERTADOS 

CARGA HORÁRIA

INVESTIMENTO

INSCRIÇÕES

PROFESSORES

15 horas

Terça e quarta-feira das 19h00 às 22h00

Até 31/03/2021

Valor integral: valor parcelado em até 6 vezes de R$ 200,00 no cartão de 

crédito ou numa única parcela de R$ 1.200,00 (à vista) no boleto.

Comunidade Mackenzista: valor parcelado em até 6 vezes de R$ 166,70 no 

cartão de crédito ou numa única parcela de R$ 1.000,00 (à vista) no boleto.



EDUCAÇÃO EXECUTIVA MACKENZIE

Nós oferecemos 

cursos executivos de 

excelência que irão 

trazer inovação e alta 

performance para 

profissionais do 

mundo corporativo.


