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ÁREA DIREITO

Construção, Promoção e Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes
Duração: 6 meses
Carga horária: 450 h
O curso de especialização em Construção, Promoção e Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes –
ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente em nível de pós-graduação Lato sensu é uma oportunidade
real e efetiva para todos aqueles que elegem a formação como estratégia para a qualificação da
responsabilidade de responder e fazer valer de fato o compromisso com a proteção de direitos de
crianças e adolescentes.
Na prática, infere-se a existência em todo País de uma Rede de Garantias da Criança e do Adolescente,
cujos atores (juízes, promotores de justiça, advogados, delegados, profissionais técnicos da área de
pedagogia, sociologia, assistência social, psicologia, conselheiros tutelares, gestores de programas
voltados aos menores de 18 anos, além de outros), carecem de informações acadêmicas mais
especificas e voltadas para a área de atuação.
O profissional especialista estará habilitado ao aprimoramento profissional na produção de resultados
capazes de identificar, discutir e solucionar problemas na área de estudo por meio do estudo da
doutrina, da legislação de promoção, defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente
correlacionando-a com o pleno exercício da justiça, organização e aplicação da Lei n. 8.069/90.

GRADE CURRÍCULAR
 ASPECTOS SOCIAIS E POLÍTICOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-60h
 DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR-60h
 EFETIVIDADE DO ESTUDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: MEDIDAS JUDICIAIS E
EXTRAJUDICIAIS-60h
 FAMÍLIA, ADOLESCÊNCIA E PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA-60h
 METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO-90h
 OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO SISTEMA CONSTITUCIONAL
BRASILEIRO-60h
 ESTUDO INDIVIDUAL-60h
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Auditoria Forense
Duração: 6 meses

Carga horária: 450 h
GRADE CURRÍCULAR







Didática do Ensino Superior-60h
Metodologia do trabalho científico-90h
Introdução ao estudo da contabilidade-60h
Introdução ao direito financeiro-60h
Aspectos relevantes do direito tributário-60h
Teoria geral do direito do trabalho-60h
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Direito de Família, Sucessões e Testamento
Carga horária: 1090 h
Duração: 12 meses
GRADE CURRÍCULAR













DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR-60h
DIREITO DAS SUCESSÕES-60h
ESTÁGIO SUPERVISIONADO-400h
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO I – ELABORAÇÃO DO PROJETO DE
PESQUISA-90h
RELAÇÕES DE PARENTESCO-60h
RESPONSABILIDADE CIVIL-60h
SEGURIDADE SOCIAL-60h
TEORIA DA CONSTITUIÇÃO-60h
TEORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS-60h
TEORIA GERAL DO DIREITO DE FAMÍLIA-60h
TÓPICOS EM DIREITO DE FAMÍLIA-60h
ESTUDO INDIVIDUAL-60h
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Direito Militar
Duração: 6 meses
Carga horária: 450 h
O curso de pós-graduação em Direito Militar está voltado a possibilitar ao bacharel em Direito, em
especial, e aos operadores do Direito em geral, o estudo e a pesquisa para o aprimoramento pessoal e
profissional desse segmento do Direito tão pouco conhecido, mas muito antigo, cujo ensino está restrito
a poucos cursos no Brasil.
Foi criado e estruturado com o propósito de oferecer aos participantes um programa de especialização
de caráter generalista com visão interdisciplinar e estratégias necessárias para sistematizá-lo com os
demais ramos de conhecimento das Ciências Jurídico-Penais, voltado ao aprimoramento do seu público
alvo, nas questões jurídicas relativa ao Direito Militar.
O profissional especialista em Direito Militar será capaz de atuar, de forma sistêmica, em aplicações de
conhecimentos jurídicos sobre o Direito Penal e Processual Penal Militar estando apto ao exercício das
tendências modernas do Direito Penal Militar e do Processo Penal Militar, bem como em suas
perspectivas futuras, à luz, inclusive, do direito comparado, tendo em vista uma abordagem de lege
ferenda.

GRADE CURRÍCULAR








DIREITO CONSTITUCIONAL MILITAR-60h
DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR-60h
DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR-60h
DIREITO PENAL MILITAR-60h
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR-60h
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO-90h
ESTUDO INDIVIDUAL-60h
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Direito Médico
Duração: 6 meses
Carga horária: 450 h

GRADE CURRÍCULAR







Didática do Ensino Superior-60h
Metodologia do trabalho científico-90h
Responsabilidade civil do médico-60h
Aborto Legal e Aborto Criminoso-60h
Medicina Legal-60h
Bioética-60h
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Direito Processual Civil
Duração: 6 meses
Carga horária: 450 h
O curso de especialização em Direito Processual Civil em nível de pós-graduação lato sensu, surgiu da
necessidade de complementar o dinamismo e a multidisciplinariedade encontrados em cursos de
Direito. Foi elaborado e estruturado com o propósito de oferecer aos participantes um programa de
especialização de caráter generalista, voltado ao aprimoramento do seu público alvo, nas questões
jurídicas relativas ao Direito Processual Civil.

GRADE CURRÍCULAR
















AÇÃO PENAL E PROVA-60h
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE-60h
DOS ATOS PROCESSUAIS-60h
DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR-90h
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR-60h
ESTÁGIO SUPERVISIONADO-60h
INQUÉRITO POLICIAL-60h
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO-90h
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO I – ELABORAÇÃO DO PROJETO DE
PESQUISA-90h
RECURSOS-60h
RECURSOS NO PROCESSO PENAL-60h
TEORIA DA CONSTITUIÇÃO-60h
TEORIA GERAL DO DIREITO PENAL-60h
TEORIA GERAL DO PROCESSO PENAL-60h
ESTUDO INDIVIDUAL-60h
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Direito Constitucional
Duração: 6 meses
Carga horária: 450 h
O curso de especialização em Direito Constitucional surgiu da necessidade de complementar o
dinamismo e a multidisciplinaridade encontrados em cursos de Direito. Foi criado e estruturado com o
propósito de oferecer aos participantes um programa de especialização de caráter generalista, voltado
ao aprimoramento do seu público alvo, nas questões jurídicas relativas ao Direito Constitucional.
Apresenta como missão oferecer aos participantes oportunidades de adquirir referências que lhes
permitam apropriarem-se de uma visão jurídica inovadora frente aos desafios do Direito Constitucional,
desenvolver habilidades que lhes permitam formular, implementar e avaliar sua atuação, bem como
oferecer instrumentais que lhes permitam maior eficiência na condução de atividades jurídicas ao
Direito Constitucional.
O especialista em Direito Constitucional estará apto ao exercício das práticas jurídicas em contato direto
com as principais teorias críticas acerca do modelo pós-positivo do Direito Constitucional e a
apropriação dos instrumentos técnicos da jurisdição constitucional brasileira, tendo na abordagem
interdisciplinar do conteúdo a base para a construção de conhecimento, de ampliar e prover um ensino
abrangente da Teoria a Constituição e Teoria Geral do Estado demonstrando suas aplicabilidades, de
buscar o aperfeiçoamento constante a partir do Controle e Constitucionalidade e de avaliar a evolução
dos Direitos Fundamentais e sua relação com a Jurisprudência Dominante.

GRADE CURRÍCULAR








CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE-60h
DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR-60h
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO-90h
TEORIA DA CONSTITUIÇÃO-60h
TEORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS-60h
TEORIA GERAL DO ESTADO-60h
ESTUDO INDIVIDUAL-60h
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Direito Constitucional
Duração: 6 meses
Carga horária: 450 h

O curso de especialização em Direito Constitucional surgiu da necessidade de complementar o
dinamismo e a multidisciplinaridade encontrados em cursos de Direito. Foi criado e estruturado com o
propósito de oferecer aos participantes um programa de especialização de caráter generalista, voltado
ao aprimoramento do seu público alvo, nas questões jurídicas relativas ao Direito Constitucional.
Apresenta como missão oferecer aos participantes oportunidades de adquirir referências que lhes
permitam apropriarem-se de uma visão jurídica inovadora frente aos desafios do Direito Constitucional,
desenvolver habilidades que lhes permitam formular, implementar e avaliar sua atuação, bem como
oferecer instrumentais que lhes permitam maior eficiência na condução de atividades jurídicas ao
Direito Constitucional.
O especialista em Direito Constitucional estará apto ao exercício das práticas jurídicas em contato direto
com as principais teorias críticas acerca do modelo pós-positivo do Direito Constitucional e a
apropriação dos instrumentos técnicos da jurisdição constitucional brasileira, tendo na abordagem
interdisciplinar do conteúdo a base para a construção de conhecimento, de ampliar e prover um ensino
abrangente da Teoria a Constituição e Teoria Geral do Estado demonstrando suas aplicabilidades, de
buscar o aperfeiçoamento constante a partir do Controle e Constitucionalidade e de avaliar a evolução
dos Direitos Fundamentais e sua relação com a Jurisprudência Dominante.

GRADE CURRÍCULAR








CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE-60h
DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR-60h
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO-90h
TEORIA DA CONSTITUIÇÃO-60h
TEORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS-60h
TEORIA GERAL DO ESTADO-60h
ESTUDO INDIVIDUAL-60h
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Direito Empresarial
Duração: 6 meses
Carga horária-450 h
O curso de especialização em Direito Empresarial foi estruturado para o atendimento da necessidade de
complementar o dinamismo e a multidisciplinariedade encontrados em cursos de Direito. Foi criado e
estruturado com foco no caráter generalista, voltado ao aprimoramento das questões jurídicas relativas
ao Direito Empresarial. Seu desenho pedagógico contempla o aprofundamento de conceitos e práticas
jurídicas na área Civil, num processo reflexivo, crítico, assegurando a instrumentalização e técnicas
adequadas objetivando adquirir referências que lhes permitam apropriarem-se de uma visão jurídica
inovadora frente aos desafios do direito e ao desenvolvimento de habilidades que lhes permitam
formular, implementar e avaliar sua atuação, na condução de atividades jurídicas específicas.
O profissional especialista está apto ao exercício profissional, apropriando instrumentos técnicos para a
compreensão e sistematização dos diferentes conteúdos e formatos que as normas apresentam, a
desenvolver um profissional melhor qualificado para o gerenciamento de empresas, tendo em vista as
inovações no setor empresarial, a elaborar contratos empresarias mais adequado ao tipo de sociedade,
a identificar os diversos tipos de créditos e avaliar as melhores soluções de acordo com o caso
apresentado e a avaliar a situação da empresa para orientar a melhor ação: Recuperação ou Falência.

GRADE CURRÍCULAR








DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR-60h
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO-90h
RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS-60h
TEORIA GERAL DAS SOCIEDADES-60h
TEORIA GERAL DO DIREITO EMPRESARIAL-60h
TÍTULOS DE CRÉDITOS E CONTRATOS EMPRESARIAIS-60h
ESTUDO INDIVIDUAL-60h
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Direito Processual Penal
Duração: 6 meses
Carga horária: 450 h
O curso de especialização em Direito Processual Penal foi elaborado e estruturado com o propósito de
oferecer aos participantes um programa de especialização de caráter generalista, voltado ao
aprimoramento do seu público alvo, nas questões jurídicas relativas ao Direito Processual Penal. O
Desenho Pedagógico apresenta como foco oferecer aos cursistas oportunidades de adquirir referências
que lhes permitam apropriarem-se de uma visão jurídica inovadora frente aos desafios do Direito
Processual Penal, desenvolver habilidades que lhes permitam formular, implementar e avaliar sua
atuação, bem como oferecer instrumentais que lhes permitam maior eficiência na condução de
atividades jurídicas específicas.
O Profissional especialista estará apto a aplicabilidade do conhecimento teórico e prático do Direito
Processual Penal no quotidiano profissional e ao desenvolvimento de análise de forma crítica aos temas
que fazem parte do dia a dia do profissional do Direito, propiciando reflexão e aprofundamento técnico
a fim de formar especialistas para o atendimento ao mercado de trabalho.

GRADE CURRÍCULAR








AÇÃO PENAL E PROVA-60h
DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR-60h
INQUÉRITO POLICIAL-60h
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO-90h
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO I – ELABORAÇÃO DO PROJETO DE
PESQUISA-90h
RECURSOS-60h
TEORIA GERAL DO PROCESSO PENAL-60h



ESTUDO INDIVIDUAL-60h

Direito do Trabalho
Duração: 6 meses
Carga horária-450 h
O curso de especialização em Direito do Trabalho surgiu da necessidade de complementar o dinamismo
e a multidisciplinariedade encontrados em cursos de Direito. Foi criado e estruturado com o propósito
de oferecer aos participantes um programa de especialização de caráter generalista, voltado ao
aprimoramento do seu público alvo, nas questões jurídicas relativas ao Direito do Trabalho, para
oferecer ao seu público alvo a oportunidade de aprofundar conceitos e práticas jurídicas na área
trabalhista.

GRADE CURRÍCULAR
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DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR-60h
DIREITO COLETIVO DO TRABALHO-60h
DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO-60h
DIREITO TUTELAR DO TRABALHO-60h
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO-90h
TEORIA GERAL DO DIREITO DO TRABALHO-60h
ESTUDO INDIVIDUAL-60h
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Direito Previdenciário
Duração: 6 meses
Carga horária: 450 h
O curso de especialização em Direito Previdenciário foi estruturado para o atendimento da necessidade
de complementar o dinamismo e a multidisciplinariedade encontrados em cursos de Direito. Foi criado e
estruturado com foco no caráter generalista, voltado ao aprimoramento das questões jurídicas relativas
ao Direito Previdenciário. Seu desenho pedagógico contempla o aprofundamento de conceitos e
práticas jurídicas na área administrativa, num processo reflexivo, crítico, assegurando a
instrumentalização e técnicas adequadas objetivando adquirir referências que lhes permitam
apropriarem-se de uma visão jurídica inovadora frente aos desafios do direito e ao desenvolvimento de
habilidades que lhes permitam formular, implementar e avaliar sua atuação, na condução de atividades
jurídicas específicas.
O profissional especialista está apto ao exercício profissional assessorando nas escolas dos regimes
previdenciários, apropriando instrumentos técnicos, para a compreensão e sistematização dos
diferentes conteúdos e formatos que as normas apresentam, a identificar os tipos de previdências, a
reconhecer as infrações previdenciárias, a solucionar os problemas inerentes à Previdência Social, tanto
na sua perspectiva histórica e estrutural, como no tocante ao seu funcionamento.

GRADE CURRÍCULAR








DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR-60h
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR-60h
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO-90h
PREVIDÊNCIA SOCIAL E O REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-60h
PROCESSO ADMINISTRATIVO E OS CRIMES PREVIDENCIÁRIOS-60h
SEGURIDADE SOCIAL-60h
ESTUDO INDIVIDUAL-60h
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Direito Penal
Duração: 6 meses
Carga horária: 450 h
O curso de especialização em Direito Penal foi elaborado em atendimento da necessidade de
complementar o dinamismo e a multidisciplinaridade encontrados em cursos de Direito. Apresenta
como foco o saber didático, concebido como um saber dinâmico, reflexivo, crítico, objetivando a
instrumentalização técnica adequada ao desempenho também das atividades, proporcionando oferecer
aos participantes oportunidades de adquirir referências que lhes permitam apropriarem-se de uma
visão jurídica inovadora frente aos desafios do Direito Penal.
O Profissional especialista estará apto a desenvolver habilidades que lhes permitam formular,
implementar e avaliar sua atuação, bem como oferecer instrumentais que lhes permitam maior
eficiência na condução de atividades jurídicas específicas, o desenvolvimento de senso crítico aos
princípios do Direito Penal e suas aplicabilidades, identificar os crimes e a melhor solução para o caso
apresentado e avaliar a evolução dos Crimes Sexuais e sua relação com a evolução da Sociedade.

GRADE CURRÍCULAR








CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL-60h
CRIMES CONTRA A PESSOA-60h
CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO-60h
DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR-60h
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO-90h
TEORIA GERAL DO DIREITO PENAL-60h
ESTUDO INDIVIDUAL-60h
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Mediação e Arbitragem
Duração: 6 meses
Carga horária: 450 h
O curso de pós-graduação em Mediação e Arbitragem com ênfase no novo Código do Processo Civil,
está inserido em um contexto de grande reforma da processualística brasileira, abordando os conteúdos
essenciais e atualizados, acompanhados de disciplinas exclusivas para a especialização concernentes à
Mediação, Conciliação e Arbitragem, chancelando a especialização com a formação nas melhores
técnicas para a prevenção e resolução de conflitos.
O profissional em Mediação e Arbitragem deve estar apto para atuar com estes métodos com o devido
reconhecimento, seja se capacitando ou se especializando na qualificação de empresas e profissionais
que utilizam a Negociação, Conciliação, Mediação e Arbitragem como ferramentas para facilitar a
resolução de conflitos, e potencializar a capacidade humana.

GRADE CURRÍCULAR








ÁRBITRO-60h
ASPECTOS GERAIS DA ARBITRAGEM-60h
DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR-60h
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO-90h
PROCEDIMENTO ARBITRAL-60h
VISÃO GERAL DA MEDIAÇÃO-60h
ESTUDO INDIVIDUAL-60h
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Políticas Públicas para Enfrentamento da Violência Doméstica
Duração: 6 meses
Carga horária: 450 h
O Curso de Especialização Lato sensu em Políticas Públicas para Enfrentamento da Violência Doméstica,
foi concebido em atendimento as demandas de profissionais especialistas com foco nas especificidades
em relação a uma visão sistêmica e prática das Políticas Públicas para enfrentamento da Violência
Doméstica visando proporcionar subsídios para que o cursista reconheça as principais políticas,
legislações e conferências realizadas, com intuito de estabelecer diretrizes para o enfrentamento da
violência, refletir sobre o potencial de diretrizes e dispositivos da Política Nacional de Humanização,
bem como sobre os impasses e as possibilidades inerentes à atenção a mulheres em situação de
violência por parceiro íntimo.

GRADE CURRÍCULAR








DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR-60h
GÊNERO, VIOLÊNCIA E DIREITOS DA MULHER-60h
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO-90h
POLÍTICAS PÚBLICAS DA SAÚDE DA MULHER-60h
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: DEFINIÇÕES E PECULIARIDADES-60h
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: LEGISLAÇÃO PROTETIVA E MEDIDAS DE COMBATE
À VIOLÊNCIA-60h
ESTUDO INDIVIDUAL-60h
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Direito Administrativo e Administração Pública
Duração: 12 meses
Carga horária-690 h
O curso de especialização em Direito Administrativo e Administração Pública oferecido pela Faculdade
Internacional Signorelli tem como foco principal viabilizar o aprofundamento do estudo, pesquisa e
debate, em nível de pós-graduação Lato sensu visando ao aperfeiçoamento de profissionais que atuam
na área do Direito e das Ciências Sociais Aplicadas, tendo como objetivando criar um novo campo de
reflexão sobre os principais temas do Direito Administrativo contemporâneo, além de capacitar e
especializar profissionais que atuam na área da Administração Pública para aprimorar a prática de
advocacia, consultoria, exercício e assessoramento de atividades públicas, possibilitando ainda ao
profissionais de áreas científico-tecnológicas tenham a possibilidade de aprofundar conhecimentos e o
envolvimento do especialista com o campo da pesquisa científica desenvolvida pela Faculdade
Internacional Signorelli.
Ao concluir a pós-graduação, o egresso estará apto ao exercício profissional relacionado diretamente à
qualificação pessoal com domínio num estudo detalhado sobre Direito Administrativo e Administração
Pública, capacitados a atuar nas áreas correlatas perante a Administração Pública em qualquer
instância, aprimorando a gestão da Administração Pública e o atendimento ao interesse público, numa
formação integral e interdisciplinar envolvendo a área do Direito Admistrativo e de Administração
Pública na compreensão da perspectiva do Estado, o seu surgimento, formação e elementos, além de
analisar a organização do Estado brasileiro sob os aspectos políticos e administrativos.

GRADE CURRÍCULAR












ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA-60h
AGENTES PÚBLICOS, SERVIÇOS PÚBLICOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS60h
DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR-60h
GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA-60h
INTRODUÇÃO AO DIREITO ADMINISTRATIVO-60h
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL-60h
LIMITAÇÕES DO ESTADO À PROPRIEDADE, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E
RESPONSABILIDADE DO ESTADO-60h
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO I – ELABORAÇÃO DO PROJETO DE
PESQUISA-90
POLÍTICAS PÚBLICAS-60h
TEORIA DA CONSTITUIÇÃO-60h
ESTUDO INDIVIDUAL-60h
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Direito do Consumidor e Responsabilidade Civil
Duração: 6 meses
Carga horária: 450 h
O curso de especialização em Direito do Consumidor e Responsabilidade Civil foi estruturado para o
atendimento da necessidade de complementar o dinamismo e a multidisciplinariedade encontrados em
cursos de Direito. Foi criado e estruturado com foco no caráter generalista, voltado ao aprimoramento
das questões jurídicas relativas ao do Consumidor e a Responsabilidade Civil. Seu desenho pedagógico
contempla o aprofundamento de conceitos e práticas jurídicas na área do Consumidor, num processo
reflexivo, crítico, assegurando a instrumentalização e técnicas adequadas objetivando adquirir referências que lhes permitam apropriarem-se de uma visão jurídica inovadora frente aos desafios do
direito consumerista, o contato direto com as principais teorias críticas acerca do modelo pós-positivo
do Direito Constitucional e ao desenvolvimento de habilidades que lhes permitam formular,
implementar e avaliar sua atuação, na condução de atividades jurídicas específicas.
O profissional especialista está apto ao exercício profissional apropriando instrumentos técnicos da
jurisdição constitucional brasileira, para a compreensão e sistematização dos diferentes conteúdos e
formatos que as normas do consumidor apresentam, a desenvolver uma advocacia na área do
Consumidor, a contribuir com uma maior igualdade entre os desiguais, a reconhecer os direitos e
deveres do consumidor e a Identificar soluções para os conflitos relativos ao direito do consumidor.

GRADE CURRÍCULAR








DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR-60h
INTRODUÇÃO DO DIREITO DO CONSUMIDOR-60h
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO-90h
PRÁTICAS COMERCIAIS E PROTEÇÃO CONTRATUAL NAS RELAÇÕES DE CONSUMO60h
RESPONSABILIDADE CIVIL NAS RELAÇÕES DE CONSUMO-60h
TUTELA ADMINISTRATIVA E PENAL DO CONSUMIDOR-60h
ESTUDO INDIVIDUAL-60h

WHATS 51 997481771

Direito Civil e Contratos
Duração: 12 meses
Carga horária: 1090 h
GRADE CURRÍCULAR













DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR-60h
DIREITO DA EMPRESA-60h
DIREITOS REAIS E DA POSSE-60h
ESTÁGIO SUPERVISIONADO-400h
LIMITAÇÕES DO ESTADO À PROPRIEDADE, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E
RESPONSABILIDADE DO ESTADO-60h
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO I – ELABORAÇÃO DO PROJETO DE
PESQUISA-90h
OBRIGAÇÕES E CONTRATOS-60h
REGISTRO IMOBILIÁRIO-60h
RESPONSABILIDADE CIVIL-60h
TEORIA DA CONSTITUIÇÃO-60h
TÍTULOS DE CRÉDITOS E CONTRATOS EMPRESARIAIS-60h
ESTUDO INDIVIDUAL-60h

WHATS 51 997481771

Direito Ambiental
Duração: 6 meses
Carga horária: 450 h
O curso de especialização em Direito Ambiental foi estruturado para o atendimento da necessidade de
complementar o dinamismo e a multidisciplinariedade encontrados em cursos de Direito. Foi criado e
estruturado com foco no caráter generalista, voltado ao aprimoramento das questões jurídicas relativas
ao Direito Ambiental. Seu desenho pedagógico contempla o aprofundamento de conceitos e práticas
jurídicas na área ambiental, num processo reflexivo, crítico, assegurando a instrumentalização e técnicas
adequadas objetivando adquirir referências que lhes permitam apropriarem-se de uma visão jurídica
inovadora frente aos desafios do Direito Ambiental e ao desenvolvimento de habilidades que lhes
permitam formular, implementar e avaliar sua atuação, na condução de atividades jurídicas específicas.
O profissional especialista está apto ao exercício profissional para a compreensão e sistematização dos
diferentes conteúdos e formatos que as normas ambientais apresentam, a favorecer a discussão de
assuntos visando à percepção do conjunto de valores materiais que as normas ambientais
contemporâneas pretendem implementar, a desenvolver advocacia na área ambiental, para contribuir
com a sustentabilidade, a reconhecer os aspectos legais voltados para melhor utilização do meio ambiente e a identificar os riscos apresentados ao meio ambiente e as suas responsabilidades.

GRADE CURRÍCULAR








DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR-60h
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO-90h
PROPEDÊUTICA DO DIREITO AMBIENTAL-60h
RESPONSABILIDADE E DANOS AMBIENTAIS-60h
SISTEMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO E DIREITO URBANISMO-60h
SISTEMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-60h
ESTUDO INDIVIDUAL-60h

WHATS 51 997481771

Direito Público e Privado
Duração: 6 meses

Carga horária: 450 h
O curso de especialização em Direito Público e Privado foi estruturado para o atendimento da
necessidade de complementar o dinamismo e a multidisciplinaridade encontrados em cursos de Direito.
Foi criado e estruturado com foco no caráter generalista, voltado ao aprimoramento das questões
jurídicas relativas ao Direito. Seu desenho pedagógico contempla o aprofundamento de conceitos e
práticas jurídicas na área Civil, num processo reflexivo, crítico, assegurando a instrumentalização e
técnicas adequadas objetivando adquirir referências que lhes permitam apropriarem-se de uma visão
jurídica inovadora frente aos desafios do direito e ao desenvolvimento de habilidades que lhes
permitam formular, implementar e avaliar sua atuação, na condução de atividades jurídicas específicas.
O profissional especialista está apto ao exercício profissional, apropriando instrumentos técnicos para a
compreensão e sistematização dos diferentes conteúdos e formatos que as normas apresentam, a
desenvolver uma advocacia na área pública ou privada, a estimular a melhor compreensão e
interpretação aos fenômenos jurídicos e sociais relativos às questões do Direito Público e Privado, a
aperfeiçoar a sua atividade prática e renovar o conhecimento jurídico a partir do fundamental diálogo
entre teoria, e a despertar vocações acadêmicas, servindo como ponto de partida para os que se
interessam pelo ofício do magistério.

GRADE CURRÍCULAR








DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR-60h
DIREITO PRIVADO I – DIREITO CIVIL-60h
DIREITO PRIVADO II – DIREITO PRIVADO-60h
DIREITO PÚBLICO I – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO60h
DIREITO PÚBLICO II – DIREITO PENAL E PROCESSUAL-60h
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO-90h
ESTUDO INDIVIDUAL-60h

WHATS 51 997481771

Cybercrime e Cybersecurity: Prevenção e Investigação de Crimes Digitais
Duração: 6 meses
Carga horária: 450 h
O Curso de Especialização Lato sensu em Cybercrime e Cybersecurity: Prevenção e Investigação de
Crimes Digitais, surgiu da necessidade de complementar o dinamismo e a multidisciplinariedade
encontrados em especialização na área de Direito. Foi criado e estruturado com o propósito de oferecer
aos participantes um programa de especialização de caráter generalista, voltado ao aprimoramento do
seu público alvo, nas questões jurídicas relativas ao Cybercrime e Cybersecurity. Seu Desenho
pedagógico contempla diretrizes e atividades para oferecer ao seu público alvo a oportunidade de
aprofundar conceitos e práticas jurídicas na área do cybercrime e cybersecurity e apresenta como
missão oferecer aos cursistas oportunidades de adquirir referências, desenvolver habilidades que lhes
permitam formular, implementar e avaliar sua atuação, bem como oferecer instrumentais que lhes
permitam maior e?ciência na condução de atividades jurídicas especí?cas que lhes permitam
apropriarem-se de uma visão jurídica inovadora frente aos desa?os do cybercrime e cybersecurity.

GRADE CURRÍCULAR








APLICAÇÃO DA CYBER INTELIGÊNCIA NO COMBATE AOS CRIMES CIBERNÉTICOS60h
CRIMES CIBERNÉTICOS E INTELIGÊNCIA-60h
CYBERCRIME, CYBERSECURITY E INTELIGÊNCIA POLICIAL-60h
DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR-60h
GESTÃO ESTRATÉGICA E ORGANIZACIONAIS-60h
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO-60h
ESTUDO INDIVIDUAL-60h

WHATS 51 997481771

Direito Civil
Duração: 6 meses
Carga horária: 450 h
O curso de pós-graduação em Direito Civil está voltado ao atendimento da necessidade de
complementar o dinamismo e a multidisciplinariedade encontrados em cursos da Área de Direito. Foi
estruturado com o propósito de oferecer aos participantes um programa de especialização de caráter
generalista, voltado ao aprimoramento do seu público alvo, nas questões jurídicas relativas ao Direito
Civil.

GRADE CURRÍCULAR







DIREITO DA EMPRESA-60h
DIREITOS REAIS E DA POSSE-60h
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO-90h
OBRIGAÇÕES E CONTRATOS-60h
RESPONSABILIDADE CIVIL-60h
ESTUDO INDIVIDUAL-60h

WHATS 51 997481771

Direitos Humanos
Duração: 6 meses
Carga horária: 450 h
O curso de especialização em Direitos Humanos foi estruturado para o atendimento da necessidade de
complementar o dinamismo e a multidisciplinariedade encontrados em cursos de Direito. Foi criado e
estruturado com foco no caráter generalista, voltado ao aprimoramento das questões jurídicas relativas
aos Direitos Humanos. Seu desenho pedagógico contempla o aprofundamento de conceitos e práticas
jurídicas na área Civil e Constitucional, num processo reflexivo, crítico, assegurando a
instrumentalização e técnicas adequadas objetivando adquirir referências que lhes permitam
apropriarem-se de uma visão jurídica inovadora frente aos desafios do direito e ao desenvolvimento de
habilidades que lhes permitam formular, implementar e avaliar sua atuação, na condução de atividades
jurídicas específicas.
O profissional especialista está apto a promover o conhecimento e a aplicabilidade prática da atividade
dos Direitos Humanos aos profissionais da sociedade civil e aos que atuam nas entidades públicas, a
possibilidade de aprofundar e fundamentar as suas práticas na promoção e tutela dos Direitos Humanos
e de criar condições que permitam afetar as mentalidades e favorecer processos que promovam o
desenvolvimento de uma cultura dos Direitos Humanos, a capacitar os operadores dos Direitos
Humanos para o atendimento a demandas jurídicas específicas da área, sistematizando as experiências
práticas e fornecendo conhecimento teórico necessário para o aprimoramento profissional, a formar
agentes de uma educação intercultural, favorecendo o reconhecimento dos diferentes grupos sociais e
culturais, gerando espaços para que os valores, conhecimentos e tradições sejam realçados e
fomentando o diálogo intercultural e a especializar promotores de uma educação em Direitos Humanos
para o exercício profissional contribuir na formação de uma sociedade globalizada pela justiça,
dignidade e solidariedade.

GRADE CURRÍCULAR








DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR-60h
DIREITOS HUMANOS E A EDUCAÇÃO-60h
DIREITOS SOCIAIS-60h
EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS-60h
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO-90h
TEORIA GERAL DOS DIREITOS HUMANOS-60h
ESTUDO INDIVIDUAL-60h

WHATS 51 997481771

Direito de Família e Sucessões
Duração: 6 meses
Carga horária-450 h
O curso de especialização em Direito de Família e Sucessões foi elaborado e estruturado com o
propósito de oferecer aos participantes um programa de especialização de caráter generalista, voltado
ao aprimoramento do seu público alvo a oportunidade de aprofundar conceitos e práticas jurídicas na
área do direito de família e sucessões, nas questões jurídicas relativas ao Direito de Família e Sucessões.
O curso tem por missão oferecer aos participantes oportunidades de adquirir referências que lhes
permitam apropriarem-se de uma visão jurídica inovadora frente aos desafios do Direito de Família e
Sucessões, desenvolver habilidades que lhes permitam formular, implementar e avaliar sua atuação,
bem como oferecer instrumentais que lhes permitam eficiência na condução de atividades jurídicas
específicas.
O Profissional especialista estará apto ao exercício de profissionais que atuam na lide forense,
contribuindo assim para a realização de uma efetiva justiça com a finalidade uma melhor qualificação
dos operadores do Direito, possibilitando o fazer profissional, com mais eficiência, para o exercício da
advocacia, da magistratura ou do ministério público estadual, bem como para todos aqueles que
exercerem atividade jurídica no âmbito do Direito de Família e Sucessões.

GRADE CURRÍCULAR








DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR-60h
DIREITO DAS SUCESSÕES-60h
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO-90h
RELAÇÕES DE PARENTESCO-60h
TEORIA GERAL DO DIREITO DE FAMÍLIA-60h
TÓPICOS EM DIREITO DE FAMÍLIA-60h
ESTUDO INDIVIDUAL-60h

WHATS 51 997481771

Direito Notarial e Registral
Duração: 6 meses
Carga horária-450 h
O curso de especialização em Direito Notarial e Registral foi estruturado para o atendimento da
necessidade da importância desta atividade não apenas como instrumento a serviço do
desenvolvimento econômico, mas também da desburocratização judicial, como já reconhecido por
alguns países europeus, como Portugal e Espanha. Foi criado e estruturado com foco numa
oportunidade real para que os operadores do Direito, bem como demais profissionais que atuam direta
ou indiretamente na área do Direito Notarial e Registral para que tenham conhecimento profundo das
disciplinas que o envolvem e o papel da atividade notarial e de registro no processo de desjudicialização
das relações sociais, com abordagem nos aspectos essenciais da atividade notarial e de registro, como
as origens, definição, natureza jurídica e princípios.
O profissional especialista está apto ao exercício profissional capacitando os operadores do Direito da
área registral para o atendimento a demandas jurídicas específicas da área, sistematizando as
experiências práticas e fornecendo conhecimento teórico, a desenvolver o estudo da atividade notarial
e de registro, proporcionando acesso às informações técnicas, e a fornecer o instrumental necessário
para um crescimento pessoal e profissional.

GRADE CURRÍCULAR








DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR-60h
DIREITO NOTARIAL-60h
HISTÓRIA DO DIREITO REGISTRAL E NOTARIAL-60h
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO-90h
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS APLICADOS AO DIREITO REGISTRAL E NOTARIAL-60h
PROTESTO-60h
ESTUDO INDIVIDUAL-60h

WHATS 51 997481771

Direito Imobiliário
Duração: 6 meses
Carga horária-450 h
O curso de especialização em Direito Imobiliário foi estruturado para o atendimento da necessidade de
complementar o dinamismo e a multidisciplinariedade encontrados em cursos de Direito. Foi criado e
estruturado com foco no caráter generalista, voltado ao aprimoramento das questões jurídicas relativas
ao Direito Imobiliário. Seu desenho pedagógico contempla o aprofundamento de conceitos e práticas
jurídicas na área Civil, num processo reflexivo, crítico, assegurando a instrumentalização e técnicas
adequadas objetivando adquirir referências que lhes permitam apropriarem-se de uma visão jurídica
inovadora frente aos desafios do direito e ao desenvolvimento de habilidades que lhes permitam
formular, implementar e avaliar sua atuação, na condução de atividades jurídicas específicas.
O profissional especialista está apto ao exercício profissional assessorando nos contratos de locação,
apropriando instrumentos técnicos aos direitos da propriedade, para a compreensão e sistematização
dos diferentes conteúdos e formatos que as normas apresentam, a desenvolver uma advocacia na área
Imobiliária, a reconhecer os direitos e deveres da propriedade, bem como sua função social, e a
identificar soluções para os conflitos relativos ao direito do Imobiliário.

GRADE CURRÍCULAR








DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR-60h
DIREITO DE POSSE-60h
DIREITO DE PROPRIEDADE-90h
DIREITO DE VIZINHANÇA-60h
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO-60h
REGISTRO IMOBILIÁRIO-60h
ESTUDO INDIVIDUAL-60h

WHATS 51 997481771

Direito e as inovações tecnológicas
Duração: 6 meses
Carga horária: 450 h
GRADE CURRÍCULAR

WHATS 51 997481771

Justiça Restaurativa
Duração: 12 meses
Carga horária: 1090 h
GRADE CURRÍCULAR













ASPECTOS PSICOLÓGICOS E SOCIAS DA FAMÍLIA-60h
DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR-60h
DINÂMICA DAS RELAÇÕES FAMILIARES E SOCIAIS-60h
ESTÁGIO SUPERVISIONADO-400h
FAMÍLIA, ADOLESCÊNCIA E PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA-60h
FORMAS E MÉTODOS DA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS-60h
JUSTIÇA RESTAURATIVA: HISTÓRICO, CONCEITO, PRINCÍPIOS E ABRANGÊNCIA-60h
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO-90h
OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO SISTEMA CONSTITUCIONAL
BRASILEIRO-60h
PROCESSO DE MEDIAÇÃO-60h
VISÃO GERAL DA MEDIAÇÃO-60h
ESTUDO INDIVIDUAL-60h

WHATS 51 997481771

Mediação de Conflitos com Ênfase em Família
Duração: 6 meses
Carga horária: 450 h

O curso abrange vários campos e aplicações do saber, reunindo novas contribuições conceituais e
teóricas, em particular na área jurídica e social apresentando seu desenho pedagógico um programa
multidisciplinar, dirigindo, de maneira original, o olhar para as conjunturas e as trajetórias numa
reflexão crítica sobre os diferentes processos aplicados a mediação de conflitos, a identificar e
aprimorar habilidades para o exercício da mediação, desenvolvendo a habilidade de analisar a estrutura
do conflito, a dominar técnicas de negociação e o mapeamento de estratégias utilizadas em mediação e
a Intervir a fim de uma construção consensual, estratégias que possibilitem a interrupção da escalada
dos conflitos.
O profissional especialista em Mediação de Conflitos com Ênfase em Família é um profissional apto e
capacitado a identificar e aprimorar habilidades para o exercício da mediação, a desenvolver a
habilidade de analisar a estrutura do conflito, a Intervir a fim de construir junto com as partes,
estratégias que possibilitem a interrupção da escalada do conflito, a Dominar técnicas de negociação e o
mapeamento de estratégias utilizadas em mediação para a atuação na Área específica ao exercício
profissional de sua atividade com conhecimento e habilidades e visão ampliada e profunda dos
problemas, dos desafios e das oportunidades presentes na Mediação de Conflitos, e da aplicação de
instrumentos imprescindíveis para a compreensão do mundo contemporâneo, além de promover a
realização de pesquisas científicas nesse campo jurídico social.

GRADE CURRÍCULAR

WHATS 51 997481771

Serviços Jurídicos
Duração: 6 meses
Carga horária: 450 h

GRADE CURRÍCULAR
 Didática do Ensino Superior – 60h –
 Metodologia do trabalho científico – 90h
 Responsabilidade civil do médico –60h
 Aborto Legal e Aborto Criminoso – 60h
 Medicina Legal – 60h
 Bioética – 60h

