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CURSO DE DIREITO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 

Nome do curso: Direito. 

Grau Conferido: Bacharel em Direito. 

Modalidade: Presencial. 

Duração: 5 (cinco) anos ou 10 (dez) períodos. 

Regime: Crédito semestral com códigos por disciplinas, respeitados os pré-requisitos e co-

requisitos existentes. 

Número de vagas ofertadas: 170 anuais. 

Turnos previstos: Tarde e Noite. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Direito objetiva a formação de um profissional com 

visão humanística, técnico-jurídica, ética e interdisciplinar, tendo como espinha dorsal o Direito 

Constitucional e como eixo transversal a Educação para um Mundo Sustentável.  

Para tanto, adota uma metodologia que desenvolve o raciocínio tópico problemático e 

implementa estratégias de educação jurídica que desenvolvem no estudante de Direito as 

habilidades necessárias ao exercício  profissional,  articulando o conhecimento fundado nos 

princípios, na doutrina, no ordenamento jurídico vigente e na jurisprudência, com os saberes 

originados na prática e fomentando a investigação e a pesquisa no campo do Direito, de modo 

a permitir o desenvolvimento da capacidade de aprender de forma autônoma e dinâmica.  

Por fim, o projeto objetiva a criação de oportunidades para a prática do exercício da 

profissão, em situações simuladas e reais, em atividades de estágio e extensão. A educação 

para um mundo sustentável como eixo transversal, permeia toda a construção do 

conhecimento ao longo do curso e manifesta-se, tanto nos planos de ensino das disciplinas, 

quanto nas atividades complementares, de iniciação científica, de pesquisa, de extensão e de 

prática jurídica, objetivando a formação de profissionais conscientes, atuantes, 

transformadores e voltados para a preservação das condições de vida no planeta, bem como 

para a construção de uma sociedade mais fraterna, justa e cidadã. 
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2.2.  Objetivos Específicos 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Direito da Faculdade Estácio de São Luís fornece 

o aparato teórico-instrumental adequado para a formação do profissional que, ao final do 

curso, deverá ser capaz de: 

a) integrar a formação humanística, técnico-jurídica e prática; 

b) compreender a interdisciplinaridade do fenômeno jurídico e das transformações 

sociais; 

c) dominar os conceitos e a terminologia jurídica; 

d) desenvolver postura reflexiva e crítica que fomente a aptidão para a aprendizagem 

autônoma e dinâmica e a adequada intervenção na realidade; 

e) possuir senso ético-profissional, associado à responsabilidade social, com a 

compreensão da causalidade e finalidade da norma jurídica; 

f) aliar ao raciocínio lógico a consciência da necessidade de permanente atualização; 

g) equacionar problemas e buscar soluções harmônicas com as exigências sociais, 

visando a sustentabilidade; 

g) desenvolver formas extrajudiciais de prevenção e solução de conflitos individuais e 

coletivos;  

h) ter visão atualizada de mundo e consciência dos problemas de seu tempo e de seu 

espaço. 

 

3. PERFIL DO EGRESSO 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Direito da Faculdade Estácio de São Luís fornece 

o aparato teórico-instrumental adequado para a formação do profissional que, ao final do 

curso, deverá ser capaz de: 

a) integrar a formação humanística, técnico-jurídica e prática; 

b) compreender a interdisciplinaridade do fenômeno jurídico e das transformações 

sociais; 

c) dominar os conceitos e a terminologia jurídica; 

d) desenvolver postura reflexiva e crítica que fomente a aptidão para a aprendizagem 

autônoma e dinâmica e a adequada intervenção na realidade; 

e) possuir senso ético-profissional, associado à responsabilidade social, com a 

compreensão da causalidade e finalidade da norma jurídica; 
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f) aliar ao raciocínio lógico a consciência da necessidade de permanente atualização; 

g) equacionar problemas e buscar soluções harmônicas com as exigências sociais, 

visando a sustentabilidade; 

g) desenvolver formas extrajudiciais de prevenção e solução de conflitos individuais e 

coletivos;  

h) ter visão atualizada de mundo e consciência dos problemas de seu tempo e de seu 

espaço. 

 

4. INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

 

O egresso do Curso de Direito da Faculdade Estácio de São Luís estará apto a atuar 

nos diversos setores que formam o campo de trabalho da atividade jurídica, sempre almejando 

o compromisso necessário para que a atuação profissional seja ética e tecnicamente 

competente, respeitando os limites socioculturais, ambientais e econômicos. Desta maneira, o 

bacharel em Direito, a partir da gama de conhecimentos que aprende na academia, possui 

competências em diversas áreas, sendo conveniente destacar o dinamismo do setor jurídico, 

que se vincula de diversas formas e em diferentes segmentos da atividade humana. O 

profissional de direito formado pela Faculdade Estácio de São Luís, portanto, poderá atuar nos 

seguintes setores: 

 Pública (área fim): magistratura, ministério público, procuradorias, defensoria pública, 

assessoramento jurídico e segurança pública; 

 Pública (área meio): analista judiciário, analista do INSS, analista da Receita Federal e 

similares); 

 Privada: assessoramento jurídico a empresas (Exemplo: Vale, Alumar, Ambev, 

Refrinor), advocacia particular e popular (ONGs e movimentos sociais); 

 Docência e Pesquisa, em instituições públicas e privadas de ensino superior, após o 

recebimento do Título de Pós-graduação lato sensu e/ou stricto sensu. 

 

5. CONTEÚDO DE FORMAÇÃO, POR ÁREA 

 

a) Formação Fundamental 

 Para alcançar uma formação sólida e efetiva, os conteúdos essenciais obrigatórios 

sobre Introdução ao Estudo do Direito, Análise Textual, Fundamentos das Ciências Sociais, 

História do Direito Brasileiro, Fundamentos de Economia, Teoria e Prática da Narrativa Jurídica, 

Sociologia Jurídica e Judiciária,  Filosofia Geral e Jurídica, Ciência Política, Psicologia aplicada  



 
 

4 
 

 

ao Direito e Metodologia Científica, destinam-se a desenvolver as habilidades básicas de 

análise, interpretação, reflexão crítica e a utilização de raciocínio lógico, frente ao fenômeno  

 

jurídico em suas diversas manifestações, integrando o educando no campo e estabelecendo 

as relações do Direito com outras áreas do saber. 

 

b) Formação Profissional  

A formação profissional, conforme prevê o inciso II do art. 5º da Resolução 

CNE/CES nº 09/2004, apresenta além do enfoque dogmático, o conhecimento e a aplicação, 

observadas as peculiaridades dos diversos ramos do Direito, inseridos e contextualizados 

segundo a evolução da Ciência do Direito e sua aplicação às mudanças sociais, econômicas, 

políticas e culturais do Brasil e suas relações internacionais, incluindo necessariamente, dentre 

outros, conteúdos essenciais sobre Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito 

Tributário, Direito Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito 

Internacional e Direito Processual. 

 

c) Formação Prático-Profissional 

A partir do 6º período, com a inclusão das disciplinas Prática Simulada I a V, é 

enfatizada a articulação teoria e prática com abordagem interdisciplinar. No 6º, 9º e 10º 

períodos, as disciplinas são voltadas para a prática cível. No 7º período, em razão do aluno já 

ter concluído o estudo do Direito Processual do Trabalho, a prática volta-se para a área 

trabalhista. Já no 8º período, após dois semestres consecutivos do estudo do Direito 

Processual Penal, é chegada a hora de desenvolver a prática penal. A cada aula é apresentado 

um caso concreto, extraído da jurisprudência mais atualizada.  

 

d) Disciplinas Eletivas 

A matriz curricular oferece, também, disciplinas eletivas para que os educandos 

escolham, pelo menos, 03 (três) de um vasto rol, contemplando aprofundado conhecimento 

sobre certos temas do universo jurídico. São elas: 

Mediação de Conflitos 

História dos Povos Indígenas e Afrodescendentes 

História da Cultura e da Sociedade no Mundo Contemporâneo  

Direitos Humanos  

Direito da Informática 

Direito Eleitoral 
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Direitos Autorais e Propriedade Industrial 

Criminologia  

Direito e Bioética 

Direito Previdenciário 

Direito do Petróleo, Gás e Energia  

Direito Imobiliário  

Direito Penal Econômico  

Direito Contratual Bancário  

Direito e Relações Internacionais 

Direito Europeu 

 

e) Disciplinas Optativas 

 

Cumprindo uma determinação constitucional quanto aos direitos fundamentais que 

prevê, como direito fundamental, o tratamento igualitário a todos os brasileiros e estrangeiros 

residentes no país, além de cumprir a determinação constitucional no tocante à educação que 

deve ser promovida e incentivada visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, oferece, como disciplina 

optativa, Tópicos em Libras: Surdez e Inclusão, por parecer fundamental desenvolver a 

capacidade de pensar criticamente dos educandos portadores de deficiências auditivas e dos 

educandos sem a deficiência, mas que necessitará se comunicar com aqueles, sobre os 

problemas jurídicos a partir dos problemas sociais, políticos e econômicos. Dentre as optativas 

compõe em sua estrutura curricular as disciplinas História dos povos indígenas e Afro, que visa 

fornecer ao aluno de História conhecimento acerca da formação dessas sociedades e da 

integralização destes na ideia de nação brasileira; e Educação ambiental, com objetivo de 

oferecer embasamento teórico prático ao aluno para compreensão da disciplina de Educação 

Ambiental como instrumento de transformação socioambiental. 

 

6. PROJETOS INTERDISCIPLINARES 

 

 Programa Estácio na Escola; 

 Programa Estácio da Comunidade; 

 Projeto Proteção ao Consumidor; 

 AME – Projeto de Apoio a adoção (psicologia e direito) 

 Liga de Sustentabilidade (Biomedicina e Direito) 
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 O jornalista Mediador: aplicabilidade de técnicas de Mediação de conflitos na 

atividade jornalística. 

 

7. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

 

O processo avaliativo é composto de três etapas:  

I – 1ª Avaliação (AV1);  

II – 2ª Avaliação (AV2);  

III – 3ª Avaliação (AV3). 

O processo avaliativo será realizado em data, horário e local determinados pela 

Instituição. A primeira avaliação (AV1), com a forma e a execução definidas pelo professor da 

disciplina, terá o valor de 10 (dez) pontos e contemplará o conteúdo da disciplina lecionado, 

do início das aulas até a sua realização. A segunda avaliação (AV2) terá o valor de 10 (dez) 

pontos e contemplará o conteúdo da disciplina lecionado, do início das aulas até a sua 

realização. A avaliação AV2 das disciplinas possuam atividades estruturadas /ou trabalhos terá 

o valor de 10 (dez) pontos, sendo:  

I – 8 (oito) pontos do instrumento integrado avaliativo; e  

II – 2 (dois) pontos pela execução das Atividades Estruturadas e/ou trabalhos 

Nas disciplinas na modalidade online dos cursos presenciais, a avaliação dos 

discentes ocorrerá por meio de provas presenciais (AV e AVS), sendo atribuído grau de 0,0 

(zero) a 9,0 (nove), e por meio da avaliação na participação nos fóruns de discussão de 

conteúdo, disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), a qual será atribuído 

grau de 0,0 (zero) a 1,0 (um) e que será somado à pontuação das avaliações AV e AVS. 

 


