
O curso vai desenvolver as competências 
fundamentais que a carreira jurídica 
demanda do profissional. Ele apresenta-se 
em três dimensões: conhecimentos filosóficos 
e gerais; que abrangem o direito material e 
processual; e o eixo prático.

•  Quantidade de competências: 30

•  Quantidade de horas: 4000

•  Duração do curso: 10 semestres

•  Acesso ao Liga Online

•  Banco de Vagas de emprego

Este curso inclui:

Direito

Sobre o curso

Matriz Curricular

1O SEMESTRE

Descrever caso concreto de violação de direitos próprios ou de sua comunidade.
Construir com base na estrutura do ordenamento jurídico, o diálogo das suas 
fontes com casos práticos.
Implementar as ondas de acesso à justiça.

2O SEMESTRE

Aplicar os fundamentos teóricos da norma jurídica às normas existentes.
Estabelecer comparativo entre os raciocínios jurídicos e em sua evolução até o 
atual neoconstitucionalismo.
Aplicar o direito integrado a casos concretos de sua comunidade.

Graduação presencial

Bacharelado



3O SEMESTRE

Descrever o fenômeno do ato ilícito e suas repercussões práticas na 
convivência humana.
Construir projeto social inovador que possa minimizar os efeitos do ato ilícito.
Elaborar quadro comparativo entre a evolução do direito penal e sua eficácia 
em evitar o crime.

4O SEMESTRE

Descrever o ente estatal em suas vertentes de manifestação em 
relação à sociedade.
Estabelecer a relação entre Direito e Estado.
Construir projeto inovador que viabilize melhor exercício de direitos 
fundamentais em face do Estado.

5O SEMESTRE

Elaborar estudo sobre casos inovadores e bem sucedidos de 
viabilização do acesso à justiça.
Aplicar o direito processual e instrumentos de solução de conflitos 
à casos concretos.
Elaborar projeto social inovador e com base em tecnologias para 
melhor acesso à justiça.

6O SEMESTRE

Construir projeto de consumo sustentável.
Elaborar as relações entre circulação de bens e serviços e o mundo do trabalho.
Representar as tendências do empreendedorismo e as relações de consumo e 
trabalho, da "máquina à rede".

Direito



7O SEMESTRE

Elaborar projeto de gestão integrada ao direito, inclusive com elementos 
de compliance.
Construir integração entre técnicas de gestão e instrumentos jurídicos.
Construir formas de aplicação dos instrumentos de reativação dos 
empreendimentos.

8O SEMESTRE

Construir mapa mental com os principais instrumentos de proteção da 
pessoa e seus valores.
Construir propostas jurídicas para empreendimentos e pessoas em 
crise financeira.
Construir propostas inovadoras com base em funcionalidades jurídicas.

Direito

9O SEMESTRE

Estabelecer os principais pontos de contato entre a instituição da família e o Direito.
Iniciar a construção um projeto de planejamento familiar e sucessório.
Apresentar verbal e via projeto escrito um planejamento sucessório.

10O SEMESTRE

Elaborar projeto que integre as principais tendencias do direito contemporâneo, 
nos ambientes interno e externo.
Construir projeto diante das revoluções atuais para o operador do direito 
contemporaneo.
Construir projeto que integre uma ou mais áreas do Direito com as perspectivas 
atuais da sociedade.


