
A Pós-graduação Digital em Direito Médico e Bioética possui 
como Patrono Regente Miguel Kfouri Neto é Pós-Doutor em 
Ciências Jurídico-Civis junto à Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa. Doutor em Direito das Relações Sociais 
pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Miguel Kfouri 
atua como Desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná 
(TJ-PR), é autor de diversos artigos e obras jurídicas na área de 
responsabilidade civil médico-hospitalar e Membro da Comissão 
de Direito Médico do Conselho Federal de Medicina. Já, o posto 
de Supervisora Acadêmica coube a Rafaella Nogaroli.

Nosso Patrono

Dr. Miguel Kfouri Neto

O Curso de pós-graduação em Direito Médico e Bioética da EBRADI enfatiza a 
transdisciplinaridade da Bioética e do Direito Médico e aprofunda nos problemas 
deontológicos, éticos e jurídicos da relação médico-paciente, desde a análise da 
atuação das políticas públicas em saúde até as mais extravagantes legislações 
aplicáveis e suas aplicações jurisprudenciais.

Com a crescente judicialização da Saúde e a multiplicação de demandas
envolvendo responsabilidade civil de médicos, hospitais, empresas de
medicina pré-paga e afins tem exigido dos Advogados qualificação específicamedicina pré-paga e afins tem exigido dos Advogados qualificação específica
sobre o tema.

A Pós-graduação Digital em Direito Médico e Bioética, além de formar o
profissional do século XXI, que procura e encontra a solução mais eficaz para os
conflitos havidos no dia a dia do Direito Médico e da Bioética, atesta a garantia
de qualidade com o nome do Patrono Regente e do Supervisor Acadêmico.

DIREITO MÉDICO E BIOÉTICA
PÓS-GRADUAÇÃO DIGITAL

Curso elaborado para o profissional do Direito que visa se especializar e ser inserido 
nas mais relevantes e modernas reflexões no ramo do Direito Médico e Bioética.

NOVOS CURSOS



  
(opção )

  
(Whatsapp)

Entre em contato com
a Central de Vendas:
Entre em contato com
a Central de Vendas:

Garanta mais % de desconto 
cumulativo com os  valores do site Ebradi.

Condições Especiais

Acesso ilimitado a 
milhares de obras do direito

Tenha acesso 
gratuito a Ebradi Live

Mais de 400 casos práticos Nota máxima no MEC

2 módulos especiais: 
Business Law e Law Case

Marketing jurídico, 
networking e estudo de casos

Nossos Diferenciais

A metodologia diferenciada do curso de 
Pós-graduação Digital em Direito Médico e Bioética 
garante que você tenha contato com problemas reais 
enfrentados pelos maiores escritórios de advocacia 
do país e os principais temas discutidos nos Tribunais 
do país, justamente com o objetivo de viabilizar ao 
aluno os meios para que possa se manifestar sobre 
as inúmeras possibilidades de teses procedimentais 

do dia a dia da seara em comento.

Nossa Metodologia


