
Para quem quer aprender ou aprofundar o conhecimento sobre o General Data Protection 

Regulation (GDPR), recomendo muito o curso “Data Protection Officer (DPO) 

Certification”, oferecido pelo European Centre of Privacy and Cybersecurity (ECPC) da 

Maastricht University.  

Trata-se de um curso intensivo de 5 dias, com três provas, que lhe permite obter ao final, 

se aprovado, o certificado “ECPC-B Professional DPO”. 

O curso é tão bom e completo, em termos de conteúdo e qualidade dos professores e das 

aulas, que o certificado é mais um plus.  

Além de aprender sobre o GDPR e legislação correlata europeia sobre privacidade e 

proteção de dados, você ainda obtém um certificado que lhe credencia a almejar cargos 

de DPO em multinacionais.  

Alguns podem criticar cursos de formação de DPO, afirmando que ninguém pode se 

tornar um DPO apenas fazendo um curso. Pode até ser verdade, mas ter conhecimento 

teórico e aprender a resolver casos e desenvolver raciocínio na área de privacidade já é 

meio caminho andado para um profissional que deseje atuar como DPO em sua empresa, 

ou mesmo mudar de carreira e ingressar na área. E isso o curso da Maastricht University 

oferece e entrega! 

O curso é bastante intenso. Começa as 9 da manhã e vai até as 19 horas. Pequena pausa 

para o almoço, que é oferecido nas próprias dependências da universidade (seja em 

Maastricht ou na unidade de Bruxelas, onde fiz o curso).  

Terça-feira tem a primeira prova em forma de teste. Na quarta, a segunda prova, dessa 

vez em grupo, com um caso prático que precisa ser resolvido.  

Na minha turma, o caso prático foi um data breach. O grupo precisava resolver o caso, 

sendo que os instrutores atualizavam os fatos a cada 30 minutos, simulando o que ocorre 

na vida real.  

Avaliadores ficavam circulando para avaliar o desempenho dos alunos. Obviamente que 

você precisa ser fluente em inglês para debater com os colegas e propor soluções. Na 

quarta a noite tem um jantar de integração e networking.  

Aliás, esse curso é uma excelente oportunidade para fazer bons contatos com profissionais 

europeus. Eu era o único brasileiro da minha turma e me beneficiei disso.  

Na quinta, tive a melhor aula da vida sobre transferência internacional de dados. A 

professora era uma advogada de um escritório de Bruxelas que é especializado em 

transferência internacional. Ela deu uma visão prática com vários insights. Foi excelente!  

Na sexta pela manhã tivemos uma aula ótima de compliance e governança com uma DPO 

muito experiente. Na parte da tarde fizemos a prova final dissertativa, mais uma vez um 

caso prático que envolvia privacy notice e transferência internacional.  



Essencial saber escrever em inglês para fazer a prova. No final do dia, a turma e os 

professores fizeram um happy hour com ótimas cervejas belgas para celebrar o fim do 

curso. Fiz bons amigos! 

Cerca de um mês após o curso recebi o resultado das minhas avaliações e fui aprovado, 

obtendo o certificado ECPC-B Professional DPO. 

Sou um DPO por causa disso? Não, ainda atuo como advogado na área de direito digital 

e proteção de dados. Nem pretendo ser um DPO, mas certamente o conhecimento 

adquirido no curso me ajudou muito em minha atuação profissional, especialmente nos 

casos complexos que preciso resolver diariamente. E certamente esse conhecimento 

ajudaria muito a quem quisesse atuar como DPO em uma multinacional. 

Se estiver buscando um curso de GDPR na Europa, podem fazer o curso da Maastricht 

University, pois você não vai se arrepender! 

 


