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INTRODUÇÃO 

 

Desde sua criação, a Faculdade de Direito da FAAP tem buscado pensar o 

curso de Direito de forma a atender as necessidades de uma formação de 

excelência.  A visão estratégica é a de preparar profissionais e cidadãos com 

habilidades e competências técnicas e valores humanísticos, aptos para atuar 

tanto no setor privado como nas instituições públicas responsáveis pela 

administração do Estado e da Justiça. 

O curso está instalado em um dos principais pólos de produção e difusão de 

riquezas da América do Sul. A cidade e o Estado de São Paulo geram um 

percentual significativo do Produto Interno Bruto brasileiro. A cidade de São Paulo 

é o centro industrial mais amplo e importante da América Latina e nela está 

localizado o centro econômico e financeiro da América do Sul. 

As novas habilidades e competências necessárias para o desempenho de 

funções jurídicas exigidas pelo ambiente empresarial e econômico onde a 

Faculdade de Direito da FAAP está instalada impõem inovação em relação à 

formação jurídica. São exigidos profissionais que saibam tomar decisões e 

oferecer consultorias, tanto na área pública quanto no setor privado, dominando a 

linguagem técnica do Direito brasileiro e também idiomas estrangeiros, atuando de 

modo consciente e crítico perante seu ambiente cultural e as organizações e 

instituições nacionais e internacionais. 

A visão estratégica do curso de Direito está definida em consonância com a 

missão da instituição, as diretrizes curriculares nacionais, a adequação às 

demandas locais e mundiais, visando garantir a construção do perfil do egresso. 

Não mais vinculado apenas às questões da área empresarial decorrentes 

das transformações na área econômica, o curso hoje estimula no corpo discente 



 
 
 

 
FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO 

FACULDADE DE DIRETO 
 

Recredenciada pela Portaria MEC nº 1448 de 12 de dezembro de 2016 
Curso Reconhecido pela Portaria SERES nº 157 de 04 de abril de 2013 

 

 5 

uma visão integrada dos diversos ramos do Direito. O perfil do curso encontra-se 

consolidado.   

Procurando oferecer uma sólida formação teórica ao lado de uma formação 

humanística e inovadora, o ambiente da I.E.S.e, por consequência, do Curso tem 

uma visão diferenciada do mercado de trabalho. Este, no caso dos cursos 

jurídicos, atinge a atuação em várias frentes de atuação, tanto em órgãos públicos, 

como também em empresas privadas e em profissões liberais, sem descuidar da 

formação intelectual e do preparo para o exercício da cidadania.					
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DADOS GERAIS 

 

Denominação Curso de Direito 

Instituição Faculdade de Direito da Fundação 

Armando Alvares Penteado - FAAP 

Localização Rua Alagoas 903, Higienópolis, São 

Paulo, SP 

Diretor da Unidade Álvaro Villaça Azevedo 

Coordenador do Curso Jose Roberto Neves Amorim 

Períodos Diurno 

Número de vagas anuais 160 vagas 

Regime Semestral 

Tempo de integralização 10 semestres (05 anos) 

Tempo máximo de integralização 14 semestres (07 anos) 

Disciplinas Obrigatórias 89 Disciplinas 

Carga Horária Mínima 5128h/a  

4274h    

286 h/a - Atividade Complementar 

239 h - Atividade Complementar 

396 h/a – Estágio Curricular 

Supervisionado  

330 h - Estágio Curricular 

Supervisionado 

36 h/a - LIBRAS (Disciplina optativa)  

30 h - LIBRAS (Disciplina optativa) 
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1. SITUAÇÃO ATUAL 

 

1.1. Histórico e Evolução do Curso  

 

Com a criação de seu curso de Direito, a Faculdade de Direito da Fundação 

Armando Alvares Penteado começou a construir na cidade de São Paulo e no 

Brasil, um inovador projeto de ensino superior na área jurídica.  

Formulado no final da década de 1990, seu pedido de autorização foi 

protocolado no Ministério da Educação, onde a Comissão de Especialistas e a 

Comissão da Ordem dos Advogados do Brasil manifestaram-se pelo deferimento 

do pedido. A estrutura curricular proposta inicialmente para o Curso visava 

aproximar o ensino jurídico das novas áreas e tendências observadas em face do 

processo de globalização, que, direta ou indiretamente, repercutiu não apenas no 

processo de formação dos estudantes, mas no próprio ensino e na concepção do 

Direito contemporâneo. 

Autorizado pela Portaria N.º 499, de 12 de março de 1999 (DOU n.º 50-E de 

16.03.99 e n.º 93-E de 18.05.99), do Ministério da Educação, o curso iniciou suas 

atividades em agosto de 1999, tendo sempre presente a interdisciplinaridade e o 

liame indispensável entre a teoria e sua aplicação. Foi depois reconhecido pela 

Portaria MEC nº 1.112 de 05/04/2005, publicado no D.O.U de 06/04/2005. A 

renovação de reconhecimento do curso foi concedida pela Portaria nº 157 de 04 

de abril de 2013, e publicada no Diário Oficial da União de 05/04/213 – Seção 1– 

página 30. 

             Hoje, não mais vinculado apenas às questões da área empresarial 

decorrentes das transformações na área econômica, o curso hoje estimula no 

corpo discente uma visão integrada dos diversos ramos do Direito. O perfil do 

curso encontra-se consolidado. Sua importância é reconhecida, nacionalmente, 

por meio de avaliações realizadas tanto pelo MEC quanto pela OAB.  Muitos dos 

alunos egressos continuam vinculados a I.E.S., como ocorre com aqueles que se 

tornaram professores e também com os que buscam a Instituição para 
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aperfeiçoamento de suas carreiras e aprimoramento de seu conhecimento, 

frequentando cursos de pós-graduação e cursos de extensão. 

 

1.2. Ambiente interno 

 

Procurando oferecer uma sólida formação teórica ao lado de uma formação 

humanística e inovadora, o ambiente da I.E.S. e, por consequência, do Curso tem 

uma visão diferenciada do mercado de trabalho. Este, no caso dos cursos 

jurídicos, atinge a atuação em várias frentes de atuação, tanto em órgãos públicos, 

como também em empresas privadas e em profissões liberais, sem descuidar da 

formação intelectual e do preparo para o exercício da cidadania.     

 

1.3. Missão 

 

O Curso de Direito da Faculdade de Direito da Fundação Armando Alvares 

Penteado tem por missão: 

• proporcionar a São Paulo e ao Brasil a formação de profissionais de 

diferentes carreiras da área jurídica com postura reflexiva e ampla visão 

humanística e cultural, aptos para o exercício da ciência jurídica, a 

prestação da justiça e o desenvolvimento da cidadania, com habilidades e 

competências para o estudo autônomo, interdisciplinar, dinâmico e 

permanente dos institutos, princípios e sistemas do campo jurídico; 

 

• tornar-se referência entre as instituições de ensino jurídico nacional e se 

constituir em um pólo de discussão de questões contemporâneas, no qual 

as instituições jurídicas nacionais e internacionais podem ser debatidas 

livremente, repensadas criticamente e relacionadas de modo prático às 

dimensões política, econômica, tecnológica e ética da cultura 

contemporânea. 
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2. O CURSO 

 

2.1. Premissas à concepção do curso 

 

Para que o egresso do curso de Direito da Faculdade de Direito da FAAP 

atenda a complexidade de atuação exigida atualmente pelo mercado e pela 

sociedade civil, postula-se que em sua formação esteja garantida a construção de 

conhecimentos fundamentais em três importantes eixos, a saber:   

• Eixo de Formação Fundamental: tem por objetivo estabelecer as relações 

do Direito com outras áreas do saber, abrangendo, dentre outros, estudos 

que envolvam conteúdos e posturas relacionados às áreas de Ética, Teatro, 

Criatividade, História, Ciência Política, Economia, Filosofia, Sociologia, 

Administração e Empreendedorismo; 

 

• Eixo de Formação Profissional: este eixo, além do enfoque teórico-

dogmático geral, enfatiza as peculiaridades e os desafios dos diversos 

ramos do Direito que são estudados, segundo a evolução da Ciência 

Jurídica e aplicados de modo contextual, levando-se em consideração as 

mudanças políticas, econômicas e culturais do Brasil e da sociedade em 

geral. O eixo  de formação profissional privilegia os modos alternativos de 

solução de controvérsias (arbitragem, conciliação, mediação, negociação) e 

os conteúdos de Direito: Internacional, Constitucional, Civil, Penal, 

Tributário,  Empresarial, Processual,    Administrativo,  Direitos Humanos, 

Direitos Difusos e Coletivos.  

 

• Eixo de Formação Prática: procura integrar os conteúdos teóricos 

desenvolvidos nas demais disciplinas com a prática do Direito, 

especialmente nas atividades relacionadas com os Laboratórios de Prática 

Jurídica, o Estágio Curricular Supervisionado, Trabalho de Conclusão de 

Curso, Núcleo de Prática Jurídica e Atividades Complementares.   
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2.2. Contextualização e visão estratégica do curso 

 

Desde sua criação, a Faculdade de Direito da FAAP tem buscado pensar o 

curso  de Direito de forma a atender as necessidades de uma formação de 

excelência.  A visão estratégica é a de preparar profissionais e cidadãos com 

habilidades e competências técnicas e valores humanísticos, aptos para atuar 

tanto no setor privado como nas instituições públicas responsáveis pela 

administração do Estado e da Justiça. 

O curso está instalado em um dos principais pólos de produção e difusão de 

riquezas da América do Sul. A cidade e o Estado de São Paulo geram um 

percentual significativo do Produto Interno Bruto brasileiro. A cidade de São Paulo 

é o centro industrial mais amplo e importante da América Latina e nela está 

localizado o centro econômico e financeiro da América do Sul. 

As novas habilidades e competências necessárias para o desempenho de 

funções jurídicas exigidas pelo ambiente empresarial e econômico onde a 

Faculdade de Direito da FAAP está instalada impõem inovação em relação à 

formação jurídica. São exigidos profissionais que saibam tomar decisões e 

oferecer consultorias, tanto na área pública quanto no setor privado, dominando a 

linguagem técnica do Direito brasileiro e também idiomas estrangeiros, atuando de 

modo consciente e crítico perante seu ambiente cultural e as organizações e 

instituições nacionais e internacionais. 

A visão estratégica do curso de Direito está definida em consonância com a 

missão da instituição, as diretrizes curriculares nacionais, a adequação às 

demandas locais e mundiais, visando garantir a construção do perfil do egresso. 

Nesse sentido, a revisão e mudança da estrutura curricular, se necessário,  

é realizada a cada cinco anos, obedecendo aos seguintes critérios:		

§ regulatórios: atendimento às diretrizes curriculares nacionais e 

consulta às orientações propostas pela Ordem dos Advogados do Brasil; 
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§ mercadológicos: desenvolvimento de habilidades consistentes com 

as demandas do mercado de trabalho. 

	

2.3. Objetivos do curso 

 

O curso de Direito objetiva oferecer a formação de profissionais de 

diferentes carreiras da área jurídica com postura reflexiva e ampla visão 

humanística e cultural. Nesses termos, os componentes curriculares objetivam que 

o aluno seja o protagonista de seu processo formativo, articulando as 

características pessoais e interesses específicos, suas potencialidades intelectuais 

e determinações profissionais e sociais.  

Também são objetivos do curso: 

§ o foco na formação sobre a informação;  

§ a busca da interface entre ensino, pesquisa e extensão; 

§ o comprometimento com os valores éticos; 

§ o conhecimento das realidades regional, nacional e internacional; 

§ a interação entre as habilidades técnicas e humanísticas;  

§ a pluralidade de aquisição, produção e socialização dos 

conhecimentos;  

§ o respeito aos conhecimentos prévios dos alunos, advindos de suas 

experiências de vida, articulando-os aos novos conhecimentos edificados no 

processo de sua formação profissional. 

 

2.3.1 Objetivos específicos do curso 

 

Os objetivos específicos do curso podem ser identificados a partir da divisão 

da organização do curso em cinco ciclos, cada um composto por dois semestres.  
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O primeiro ciclo, que se conclui no final do 2º semestre, busca a 

identificação do perfil dos alunos ingressantes, no que tange à formação cultural e 

humanística que apresentam, atentando com isso para uma formação estrutural 

equilibrada para o desenvolvimento do curso, de maneira a estimular e 

potencializar aptidões individuais. Em torno desse objetivo, as disciplinas desse 

ciclo procuram desenvolver a capacidade de leitura, da interpretação analítica e 

crítica de textos, orientando o discente para a organização de pesquisa e o 

desenvolvimento da escrita. 

No segundo ciclo, que se desenvolve ao longo do 3.° e 4.° semestres, 

alcança-se maior inserção do aluno nas disciplinas dogmáticas que compõem a 

Ciência do Direito. Não se descuida da formação geral e da preocupação com a 

pesquisa e a investigação crítica do fenômeno jurídico que continuam a ser 

aprimoradas por meio das disciplinas de Filosofia do Direito, Ética e Direitos 

Humanos. Entretanto, são agora introduzidas e aprofundadas algumas das 

principais áreas do Direito Material (Penal, Trabalho, Empresarial) e as disciplinas 

de Direito Instrumental, relacionadas à área processual. Junto a essas disciplinas, 

busca-se também a sedimentação do conhecimento da Constituição Federal por 

meio de disciplina Direito Constitucional. 

Nesse contexto, os princípios e valores apresentados no primeiro ciclo por 

meio de debate teórico são agora concretizados e articulados juridicamente, na 

medida em que assumem forma dogmática em cada disciplina. No âmbito das 

disciplinas da área processual, tem-se por objetivo contribuir para a substituição 

da cultura do litígio pela perspectiva da conciliação, enfatizando a formação do 

aluno como conciliador, mediador e orientador de medidas processuais iniciais. 

No terceiro ciclo, que abrange o 5.° e o 6.° semestres do curso, os alunos 

prosseguem nos estudos das disciplinas dogmáticas fundamentais, trabalhando, 

em especial, os aspectos interdisciplinares que permitem alcançar um novo 

patamar do conhecimento jurídico, constituído por aquelas que mais se destacam 

no âmbito do Estado Democrático Contemporâneo: Direito Administrativo, Direito 

Internacional Público e Direito Previdenciário. Com esses conteúdos, o curso 

reforça seu compromisso com a formação contemporânea do operador do Direito. 
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Já no 6º semestre os alunos iniciam as atividades de Laboratórios de Prática 

Jurídica Civil.  

Este ciclo tem por objetivo não somente a aproximação necessária do 

graduando com os conceitos e os mecanismos próprios do Direito Público atual,  

mas também,  busca-se capacitar o  aluno para acompanhamento de atividades 

profissionais no campo do Direito Civil e Empresarial, relacionados especialmente 

a área de:  contratos, registros públicos e constituição de sociedades.  

No quarto ciclo, composto pelas disciplinas e atividades dos 7.° e 8.° 

semestres, o aluno continua a desenvolver atividades dos Laboratórios de Prática 

Jurídica na área do Direito Civil (7º semestre) e nas áreas de Criminal e de Ética 

Profissional. Tendo por base o repertório dogmático já construído, o aluno deverá 

ser capaz de:  enfrentar problemas simulados ou reais, aplicando o  conteúdo 

aprendido, e utilizando os mecanismos do Direito para a função de defesa de 

interesses, apontamento de condutas, pareceres e jurisprudência, apurando o 

desenvolvimento crítico até para avaliação e julgamento de conflitos de interesses 

e embates de direitos. 

Assim, além de Direito Internacional, Direito Econômico e Direito Financeiro, 

as Práticas Jurídicas direcionam o aluno para as principais áreas das Ciências 

Jurídicas, capacitando-os ao raciocínio prático e para a tomada de decisões no 

âmbito de instituições jurídicas nacionais e internacionais. 

Ao término do quarto ciclo, o graduando encontra-se habilitado para 

compreender a demanda de atualização e aprofundamento em temas relevantes 

do conhecimento da prática judicial entre profissionais graduados em Direito. Os 

aspectos ligados às carreiras profissionais recebem particular atenção. Dessa 

forma, as temáticas discutidas envolvem questões da globalização, das relações 

econômicas, seus impactos políticos e o papel dos operadores do Direito diante da 

realidade em constante transformação.  

No quinto e último ciclo do curso, composto pelos dois semestres finais (9.° 

e 10.° semestres), encontram-se, junto à complementação e aperfeiçoamento dos 

conteúdos dogmáticos obrigatórios, laboratórios de empresarial, tributário, trabalho 

e criminal, as disciplinas eletivas, como Direito Agrário e Imobiliário, Direito e 
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Desenvolvimento, Ética e Sustentabilidade, Multidisciplinariedade e Inovação: 

Estudo de Casos, Inglês Jurídico I, Direito das Novas Tecnologias, Direito 

Municipal e Urbanístico, Solução e Prevenção de Conflitos, Comunicação e 

Direitos Fundamentais, Direito Desportivo, Inglês Jurídico II.  Tais disciplinas 

confirmam a pluralidade e a flexibilidade com que nosso currículo se apropria da 

diversidade que caracteriza o saber jurídico no século XXI. 

O ciclo final tem por objetivo consolidar o repertório de conhecimentos 

oferecidos ao graduando ao longo de todo o curso. Nesse sentido, busca-se 

capacitar o egresso para as escolhas que são próprias à finalização do curso.  

  

2.4. Perfil desejado do egresso  

 

O egresso da Faculdade de Direito da FAAP deverá aliar uma sólida base 

técnica à formação humanística, de tal forma a se inserir nos diversos segmentos 

do mercado de trabalho de sua área.  

 

2.4.1. Desenvolvimento de habilidades e competências 

 

Para tanto, deve apresentar as seguintes competências: 

• compromisso com a ética, a cidadania e a qualidade da prestação da 

justiça; 

• visão globalizada das relações econômicas, políticas e culturais; 

• consciência de sua responsabilidade social, política e ambiental; 

• consciência de seu papel em uma sociedade em permanente 

transformação e da necessidade de buscar de uma formação continuada; 

• formação interdisciplinar, envolvendo diferentes campos do saber e 

diferentes áreas das ciências jurídicas; 

• raciocínio prático apto a julgar, persuadir, prevenir e/ou decidir conflitos; 

• capacidade de trabalhar em equipe, estando apto a liderá-la; 
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• domínio da leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e 

documentos jurídicos ou normativos; 

• criatividade e senso crítico na interpretação e utilização das fontes do 

Direito, bem como na busca das soluções mais justas e adequadas para 

problemas; 

• adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, administrativas 

ou judiciais, com a devida utilização de processos, atos e procedimentos; 

• pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de 

outras fontes do Direito; 

• domínio de tecnologia e métodos atualizados para compreensão e 

aplicação do Direito. 

 

A estas habilidades e competências intelectuais e técnicas do bacharel em 

Direito devem corresponder também uma nova postura ética, que o recoloque nos 

centros de produção de conhecimento e decisão, tanto na área pública quanto na 

área privada, como cidadão responsável e consciente das novas pautas nacionais 

e internacionais. 

Com isso, a Faculdade propõe-se a formar bacharéis com perfil 

empreendedor e com capacidade de responder às demandas de uma sociedade 

cada vez mais dinâmica, tecnológica e globalizada, contribuindo para a promoção 

de valores humanistas, o respeito pela diversidade, o desenvolvimento 

socioeconômico sustentável do país e sua inserção no cenário internacional. 
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3. INGRESSO E PERMANÊNCIA NO CURSO 

 

3.1. Condições de ingresso 

 

O ingresso dos alunos é realizado pelo Departamento de Processo Seletivo, 

sendo efetivado por diferentes modalidades: 

• avaliação tradicional: os exames ocorrem, semestralmente para as vagas 

de agosto e fevereiro, para alunos que concluíram a 3º série do Ensino 

Médio. 

 

• avaliação programada: os exames realizam-se, normalmente em  julho e 

outubro para vagas de fevereiro do ano seguinte, também para alunos que 

concluíram a 3ª série do Ensino Médio. 

 

• avaliação contínua: é realizada por meio de avaliações sucessivas, anuais e 

sem interrupção a partir da 1ª série do Ensino Médio, conforme orientação 

do Ministério da Educação: 

o na 1ª série (1ª etapa) – avaliação com o conteúdo programático 

limitado à 1ª série, sem desprezar o conteúdo do Fundamental “peso 

1”; 

 

o na 2ª série (2ª etapa) – avaliação com o conteúdo programático 

limitado à 2º série sem desprezar o conteúdo da 1º etapa – “peso 2”; 

 

o na 3ª série (3ª etapa) – avaliação com conteúdo programático do 

Ensino Médio, sem desprezar o conteúdo do ensino fundamental – 

“peso 3”. É nessa etapa que se faz a opção de curso. 
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• avaliação especial e para transferência: o processo realiza-se, 

normalmente, no final de julho e no final de janeiro para o preenchimento de 

vagas remanescentes de agosto e fevereiro respectivamente. Este engloba 

as seguintes situações: 

 

o ingresso – destinado àqueles que já concluíram o ensino médio e 

queiram concorrer às vagas eventualmente não preenchidas pelos 

processos anteriores; 

 

o aproveitamento de estudos – destinado aos portadores de Diploma 

de Curso Superior e ou aqueles que tenham interrompido seus 

estudos no Curso Superior e, num caso ou noutro, queiram ingressar 

em cursos afins das Faculdades mantidas pela FAAP; 

 

o transferência externa – destinado àqueles que queiram transferência 

de outras instituições para o curso de Direito da  Faculdade de 

Direito da FAAP. 

 

3.2. Perfil Desejado do Ingressante 

 

O perfil do ingressante está diretamente relacionado com as modalidades 

de ingresso estabelecidas pelo Departamento de Processo Seletivo, nas quais são 

priorizados o raciocínio e a habilidade argumentativa do aluno, e não sua 

capacidade de memorização de grande quantidade de informações.  

Nesse sentido, o ingressante deve manifestar, de um modo geral, 

habilidades e competências no domínio da linguagem, demonstrando sua 

capacidade para argumentar de maneira fundamentada, em particular por meio da 

expressão escrita. 

Também compõem o perfil desejado do ingressante as seguintes 

habilidades e competências: 
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i. capacidade de leitura e compreensão de textos;  

ii. capacidade de produção de textos adequados às diferentes necessidades e 

circunstâncias, fazendo uso de recursos expressivos e retóricos, tais como 

coerência, clareza, precisão lexical e argumentação exaustiva;  

iii. habilidade de análise, síntese e crítica;  

iv. domínio de diferentes linguagens;  

v. percepção do conhecimento e do processo de aprendizado não só como 

instrumentos úteis para o mercado de trabalho, mas principalmente como 

valores básicos para compreensão da comunidade em que vive. 

 

3.3. Apoio ao Discente 

 

Para apoio ao discente a Faculdade de Direito disponibiliza, em primeiro 

lugar, uma Coordenação de Atividades Pedagógicas, que tem como função 

realizar a orientação dos alunos em atividades internas e externas, em questões 

acadêmico administrativas, bem como acompanhamento das atividades 

pedagógicas do corpo docente.   

O Curso utiliza, também, os seguintes órgãos de apoio:  

 

- Gestão de Carreiras   

A Faculdade, por si ou por entidades públicas ou privadas, conveniadas à 

Fundação Armando Alvares Penteado, pode intermediar estágio curricular, ou 

profissional por meio da Gestão de Carreiras.  

 

- FAAP Pós-Graduação   

A Faculdade promove cursos Lato Sensu  e demais atividades de extensão, 

nos quais são desenvolvidas novas metodologias de ensino/aprendizagem, 

buscando alternativas consistentes e criativas capazes de contribuir para o 

aperfeiçoamento profissional da comunidade.  
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- Instituto Confúcio para Negócios FAAP 

O Instituto Confúcio para Negócios FAAP tem por objetivo promover a 

língua e cultura chinesas, com a ênfase em negócios, oferecendo, além do estudo 

da língua, seminários empresariais, cursos de capacitação sobre a China em nível 

de pós-graduação e atividades culturais e artísticas. Com o intuito de melhorar o 

conhecimento mútuo sino-brasileiro, criando uma plataforma sofisticada para 

temáticas relacionadas à China. 

 

- Idiomas FAAP 

Os alunos contam, também, com um Núcleo de Idiomas que oferece cursos 

de espanhol, inglês, português para estrangeiros, preparatório para o CELPE-

BRAS, IELTS, TOEFL IBT, comunicação escrita. 

 

- Assessoria de Relações Internacionais  

A Faculdade utiliza a Assessoria de Relações Internacionais com a 

finalidade principal de identificar programas de cooperação técnica e científica 

adequados às diretrizes de excelência, dando suporte à celebração, 

desenvolvimento, execução e organização dos convênios firmados.  

 

- Departamento de Processo Seletivo  

É o órgão responsável pelo ingresso do aluno e tem sob a sua 

responsabilidade não só a inscrição, mas também, pelo agendamento da 

orientação de carreira com o corpo acadêmico da Faculdade e orientação sobre 

bolsa de estudos, mensalidades, transferência.	 	
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4. MODELO DE GESTÃO 

 

4.1 Órgãos de Gestão 

 

De acordo com o Regimento em vigor (aprovado pela Portaria nº 1182, de 

21 de maio de 2003, do Ministério da Educação), a Faculdade de Direito da 

Fundação Armando Alvares Penteado contempla os seguintes órgãos: 

• Congregação; 

• Colegiado; 

• Diretoria; 

• Núcleo Docente Estruturante 

 

A Congregação reúne-se, ordinariamente, no primeiro trimestre de cada ano 

e, extraordinariamente, quando convocada pelo Diretor, por iniciativa própria ou a 

requerimento de um terço de seus membros. O Colegiado reúne-se, 

ordinariamente, duas vezes por semestre, e, extraordinariamente, quando 

convocado pelo Diretor ou a requerimento de um terço dos membros que o 

constituem. 

Mesmo não fazendo parte do Regimento, o curso é acompanhado pelo 

Núcleo Docente Estruturante.  

O NDE é constituído de 05 (cinco) professores do curso com as atribuições 

de: acompanhar, atuar, conceber e consolidar o Projeto Pedagógico do Curso – 

PPC. Visa também contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso, 

zelar pela integração curricular interdisciplinar, incentivar o desenvolvimento 

acadêmico. 

A renovação dos integrantes do NDE é regida por regulamento próprio da 

Faculdade de Direito, que se encontra disponível na Direção do curso.   
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OBS.: a composição dos órgãos colegiados e suas competências podem ser 

encontradas no Regimento Interno da Faculdade, divulgado na Portaria 40 

 

4.2. Ouvidoria 

 

Com o objetivo de: ampliar e aprimorar a comunicação entre os órgãos 

gestores do curso, e os demais componentes da comunidade acadêmica a 

Faculdade/Curso dispõe de uma Ouvidoria, que está instalada desde o início de 

2010 e tem atuado sistematicamente no encaminhamento de informações, 

questionamentos e propostas administrativas e pedagógicas sobre o curso. 

A Ouvidoria da Faculdade de Direito tem operacionalizado um grande 

número de solicitações, com destaque aos realizados de forma presencial, por 

meio do qual discentes, docentes e até mesmo público externo (incluídos aqui os 

ex-alunos que retornam à Instituição e os interessados em atividades e 

informações gerais sobre a Faculdade) dirigiram-se às dependências do setor para 

serem atendidos. 

 

4.3. Avaliação do Curso 

 

 O Projeto Pedagógico do curso é avaliado, internamente, pelo NDE e pela 

CPA: 

 

• Avaliação do NDE: O Núcleo Docente Estruturante, composto por 05 (cinco) 

professores e organizado segundo Regulamento próprio, é responsável, 

entre outras coisas, por:   

o criar e difundir as diretrizes do projeto pedagógico, estabelecendo 

uma cultura institucional; 

o acompanhar a implantação do PPC para, em um processo de 

avaliação, garantir a constante melhoria das condições de ensino;  e,  
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o propor modificações sempre que julgar necessário. 

 

• Avaliação da CPA: A avaliação do Projeto Pedagógico do Curso é parte 

decisiva do processo de autoavaliação e enfoca a concepção do currículo, a 

organização didático-pedagógica, práticas pedagógicas e as práticas 

institucionais. Dentre as questões que são avaliadas, pode-se identificar: a 

sistemática e periodicidade da revisão curricular, os critérios que orientam o 

trabalho de revisão, a correspondência do currículo e programas ao perfil 

esperado do egresso e a maneira como as diretrizes curriculares foram 

incorporadas pelo PPC. 

 

O Relatório Final da CPA é encaminhado para a Faculdade, no momento 

em que é anexado no e-MEC. 

Em razão de estar predeterminada uma data para a postagem dos relatórios 

de auto-avaliação no e-MEC, a CPA definiu que: a Faculdade deve entregar, 

sempre no mês de novembro, cópia de todos os documentos para serem 

analisados, objetivando verificar se as recomendações que foram indicadas no 

relatório anterior estão sendo seguidas e as fragilidades estão sendo corrigidas. 

As pesquisas de opinião dos docentes, técnicos-administrativos e egressos 

são aplicadas eletronicamente sempre 2º semestre letivo e o resultado, das 

mesmas, é disponibilizado no Blackboard e a cópia física fica disponível na sala da 

CPA. Já, as pesquisas de opinião aplicadas ao corpo discente (avaliação 

institucional e avaliação docente) são realizadas semestralmente e o processo de 

disponibilização é o mesmo. 

A cada dois anos é realizada, pelos membros da CPA, uma revisão das 

pesquisas no sentido de adequar cada questionário a realidade  do momento. 

Algumas revisões são feitas em razão dos comentários que os participantes, das 

pesquisas, deixam registrados. 
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• Avaliação Externa: Além das avaliações internas, de acordo com a 

legislação vigente, o curso estará sujeito, também, à avaliação externa por 

uma Comissão de Especialistas “ad hoc”. 

4.4. Avaliação do Ensino e da Aprendizagem 

       

O sistema de avaliação do desempenho escolar está estruturado por 

disciplina, incidindo sobre a frequência e o aproveitamento. O critério de avaliação 

para as disciplinas do curso é composto pela soma de quatro notas: N1 + N2 + N3 

+ Avaliação Interdisciplinar. As notas N1 e N2 são obtidas por meio das provas 

bimestrais oficiais. Já a N2 resulta de um processo de avaliação continuada. Este 

é definido pelo professor, de acordo com as características próprias de cada 

disciplina.  Já a avaliação integrada constitui-se em uma prova, que objetiva 

trabalhar de forma global os conhecimentos obtidos não apenas no semestre 

específico cursado pelo aluno, mas também conhecimentos acumulados ao longo 

de todo o curso. 

A frequência às aulas e às demais atividades escolares, permitida apenas 

aos matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas. Independentemente dos 

demais resultados obtidos, é considerado reprovado na disciplina o aluno que não 

obtenha frequência mínima de setenta e cinco por cento às aulas e demais 

atividades escolares de cada disciplina. 

A verificação e o registro de frequência são de responsabilidade única do 

professor.  

Compete ao professor da disciplina elaborar os exercícios escolares, sob 

forma de provas e trabalhos, bem como julgar-lhes os resultados. Os exercícios 

escolares, em número mínimo de uma prova escrita, por período letivo, visam à 

avaliação progressiva do aproveitamento do aluno. 

A cada verificação de aproveitamento é atribuída uma nota, expressa em 

grau de zero a dez.  

O aluno que deixar de comparecer a N1 ou N3 nas datas fixadas, poderá 

realizar uma prova substitutiva em período definido no Calendário Escolar. 
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Partindo da premissa que só é possível a realização dos objetivos 

educacionais quando as avaliações são eficazes, nossa principal meta é realizar, 

até o final de 2015, uma ampla discussão com o Núcleo Docente Estruturante, 

visando aperfeiçoar o processo de avaliação. 

4.5. Integração entre Graduação, Pós-Graduação e Extensão  

             

No processo de construção de sua qualidade acadêmica, o curso de Direito 

da FAAP promove a articulação entre o curso de graduação, os cursos de pós-

graduação lato sensu e as atividades de extensão por meio do trânsito docente e 

discente entre os diversos projetos institucionais e, em especial, por meio de uma 

proposta de desenvolvimento comum de palestras e experiências com novos 

métodos de ensino e aprendizado.  

A estrutura dos cursos de pós-graduação lato sensu e extensão conta com 

a ativa participação dos professores do curso de Direito, tanto ministrando aulas 

bem como fazendo a coordenação técnica dos programas, tendo em vista os 

seguintes objetivos comuns:  

• consolidar o conceito de educação continuada; 

• identificar as necessidades de mercado na área de competência; 

• atender as expectativas dos alunos egressos e buscar novos alunos 

nas suas diferentes modalidades.  

 

A articulação entre graduação e extensão é obtida, em particular, por meio 

de diferentes atividades externas realizadas como atividade complementar ao 

estudo de graduação, tais como visitas realizadas ao Ministério Público, Tribunais, 

escritórios de advocacia, empresas, órgãos do mercado financeiro, órgãos 

legislativos, institutos ou outros órgãos públicos.  

 

4.6. Articulação do PPC com o PDI 
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O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) se articula com a missão, a 

finalidade e os objetivos institucionais apresentados no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) da Faculdade de Direito da FAAP. 

Observando-se a política de desenvolvimento institucional apresentada, no 

PDI, para o período 2013-2017, torna-se ainda mais clara a articulação entre os 

cursos de graduação e de pós-graduação lato sensu, pois está claramente 

definida a proposta de desenvolvimento comum das experiências voltadas para a 

multiformação e a interdisciplinariedade.  É relevante, também, a ênfase em uma 

maior integração entre teoria/prática, instituição/comunidade, bem como na 

divulgação e no aperfeiçoamento de técnicas preventivas e negociais de decisão 

de conflitos, frente às tendências da dinâmica social contemporânea e à 

necessidade de redução da litigiosidade no contexto da sociedade brasileira atual. 

Todo esse trabalho tem por objetivo o processo de construção de sua qualidade 

acadêmica. 

Por outro lado, tanto as políticas de qualificação docente e seu plano de 

carreira, quanto o processo de autoavaliação institucional demonstram uma 

compreensão de complementaridade entre as experiências acadêmicas 

institucionais e um compromisso de que os investimentos institucionais atendam 

às demandas pedagógicas que sustentam este Projeto Pedagógico do Curso. 
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5. CURRICULO, REGIME E DURAÇÃO DO CURSO 

 

5.1. Diretrizes 

 

A nova estrutura curricular do curso de Direito é resultante da reflexão sobre 

sua missão, concepção e objetivos, anteriormente apresentados, e tendo por base 

legal as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Direito. 

 

5.2. Regime e Duração do Curso 

 

O quadro abaixo fornece dados sobre o regime e duração do curso: 

 

Curso Bacharelado em Direito 

Tempo de Integralização 
Mínimo de 05anos e no máximo 07 anos, 

cursados. 

 Hora aula Hora 

Carga Horária das disciplinas 4446 3705 

Carga Horária do Estágio 

Supervisionado 
396 330 

Carga Horária das Atividades 

Complementares 
286 239 

Carga Horária Total 5128 4274 

Turno de Funcionamento Matutino  

Regime do Curso Semestral 

Vagas Anuais 160 

LIBRAS 36 30 
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5.3. Matriz Curricular – Estrutura por Núcleos de Concentração  
	

 
 

A matriz curricular da Faculdade de Direito da FAAP parte do pressuposto 

de que o mundo contemporâneo apresenta seus desafios mais complexos com 

relação a quatro questões fundamentais:  

a) o problema da pessoa humana, na garantia de sua dignidade e 

diversidade,  

 

b) o problema da soberania estatal, na organização da vida pública (tanto em 

âmbito nacional como internacional),  

 

c) o problema da atuação particular, nas diferentes esferas da vida privada 

(tanto em âmbito real como tecnológico-virtual), e 
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d) o problema das políticas públicas (para as relações de trabalho, meio 

ambiente, educação, esporte, saúde, situação agrária etc.), cuja gestão 

envolve a participação tanto da sociedade civil quanto dos agentes 

econômicos do mercado.  

 

Com base nessa divisão, o curso reconhece que o Direito contemporâneo 

somente será desenvolvido em sua forma mais plena na medida em que os 

bacharéis aqui formados puderem articular e integrar habilidades e competências 

no âmbito das relações humanas, públicas, privadas e socioeconômicas, tendo em 

vista, respectivamente, a realização da justiça, da ordem, da liberdade e da 

igualdade.  

Por isso, os conteúdos teóricos e práticos do curso, tanto de Direito Material 

quanto de Direito Processual, foram organizados, respectivamente, em quatro 

grandes Núcleos de Concentração, correspondentes à divisão acima: 

 

a) o Núcleo de Formação Humanística, que é composto pelas disciplinas 

que desenvolvem os conteúdos obrigatórios de Noções de Direito (Direito I), 

Direito Romano, Economia, História do Direito, Linguagem Jurídica, 

Metodologia Científica, Política, Sociologia, Sociologia do Direito, Teatro – 

Arte e Expressão (I e II), Teoria Geral do Direito (I e II), Filosofia, Filosofia 

do Direito e Ética e Direitos Humanos. Também compõem este núcleo a 

disciplina do Laboratório de Ética Profissional e as disciplinas eletivas de 

Inglês Jurídico (I e II) e Comunicação e Direitos Fundamentais.  

 

b) o Núcleo de Formação Pública, que é composto pelas disciplinas que 

desenvolvem os conteúdos obrigatórios de Direito Penal (I a V), Direito 

Processual Penal (I a V), Direito Constitucional (I a III), Direito 

Administrativo (I a III), Direito Internacional Público (I e II), Medicina Legal, 

Criminalística, Direito Financeiro e Direito Tributário (I e II). Também 

compõem este núcleo as disciplinas do Laboratório de Prática Criminal e a 

disciplina eletiva de Direito Municipal e Urbanístico. É igualmente 
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responsável pelos Laboratórios de Prática Integrada (Empresarial-Tributário 

e Penal-Civil-Tributário), que realizados em conjunto com o Núcleo de 

Formação Privada.  

 

c) o Núcleo de Formação Privada, que é composto pelos conteúdos 

obrigatórios de Direito Civil (I a IX), Direito Processual Civil (I a VI), Direito 

Empresarial (I a VI) e Direito Internacional Privado (I e II). Também 

compõem este núcleo as disciplinas do Laboratório de Prática Civil (I e II) e 

a disciplina eletiva de Direito das Novas Tecnologias. É igualmente 

responsável pelos Laboratórios de Prática Integrada (Empresarial-Tributário 

e Penal-Civil-Tributário), que são realizados em conjunto com o Núcleo de 

Formação Pública. 

 

d) o Núcleo de Formação Socioeconômica, que é composto pelos 

conteúdos obrigatórios de Microeconomia, Macroeconomia, Direito & 

Economia, Direito do Trabalho (I a III), Direito Processual do Trabalho, 

Direito Previdenciário, Direito Econômico, Direito do Consumidor, Direito 

Ambiental, Direito Bancário e Mercado de Capitais e Técnicas de Mediação, 

Negociação e Arbitragem. Também compõem este núcleo as disciplinas do 

Laboratório de Prática Trabalhista e as disciplinas eletivas de Direito Agrário 

e Imobiliário, Direito e Desenvolvimento, Ética e Sustentabilidade, 

Multidisciplinariedade e Inovação: Estudo de Casos, Direito Desportivo e 

Solução e Prevenção de Conflitos. 
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5.3.1. Quadro de distribuição da estrutura por Núcleos de Concentração  

 

Á
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Ç
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B
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1º
 s

em
es

tr
e 

Direito I X    

Direito Romano X    

Economia  X    

História do Direito X    

Linguagem Jurídica X    

Metodologia Científica X    

Política X    

Sociologia X    

Teatro -  Arte e Expressão I X    

Teoria Geral do Direito I X    

          

2º
 s

em
es

tr
e 

Direito Civil I   X  

Direito Empresarial I   X  

Filosofia X    

Microeconomia    X 

Direito Penal I  X   

Seminário Jurídico  X    

Sociologia do Direito X    

Teatro -  Arte e Expressão II X    

Teoria Geral do Direito II X    

          

3º
 s

em
es

tr
e 

Direito Civil II   X  

Direito Constitucional I  X   

Direito Empresarial II   X  

Filosofia do Direito X    

Macroeconomia    X 

Direito Penal II  X   
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Direito Processual Civil I   X  

Direito Processual Penal I  X   

Direito do Trabalho I    X 

          

4º
 s

em
es

tr
e 

Direito Civil III   X  

Direito Constitucional II  X   

Direito e Economia    X 

Direito Empresarial III   X  

Ética e Direitos Humanos X    

Direito Penal III  X   

Direito Processual Civil II   X  

Direito Processual Penal II  X   

Direito do Trabalho II    X 

          

5º
 s

em
es

tr
e 

Direito Civil IV   X  

Direito Constitucional III  X   

Direito Administrativo I  X   

Direito Empresarial IV   X  

Direito Internacional Público I  X   

Direito Penal IV  X   

Direito Processual Civil III   X  

Direito Processual Penal III  X   

Direito do Trabalho III    X 

          

6º
 s

em
es

tr
e 

Direito Administrativo II  X   

Direito Civil V   X  

Direito Empresarial V   X  

Direito Internacional Público II  X   

Laboratório de Prática Jurídica: Civil I   X  

Direito Penal V  X   

Direito Processual Civil IV   X  

Direito Processual do Trabalho     X 

Direito Processual Penal IV  X   
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8º
 s

em
es

tr
e 

Direito Civil VII   X  

Criminalística  X   

Direito Econômico    X 

Direito Financeiro  X   

Direito Internacional Privado II   X  

Laboratório de Prática Jurídica: Criminal I  X   

Laboratório de Prática Jurídica: Ética Profissional X    

Direito Processual Civil VI   X  

Direito Tributário II  X   

        

9º
 s

em
es

tr
e 

Direito Ambiental    X 

Direito Civil VIII   X  

Direito do Consumidor    X 

Laboratório de Prática Jurídica: Criminal II  X   

Laboratório de Prática Jurídica: Empresarial e Tributário  X(1) X(1)  

Laboratório de Prática Jurídica: Trabalho    X 

Técnicas de Mediação, Negociação e Arbitragem    X 

        

El
et

iv
as

 9
º 

se
m

es
tr

e Direito Agrário e Imobiliário    X 

Direito e Desenvolvimento    X 

Ética e Sustentabilidade    X 

7º
 s

em
es

tr
e 

Direito Internacional Privado I   X  

Direito Administrativo III  X   

Direito Civil VI   X  

Direito Empresarial VI   X  

Laboratório de Prática Jurídica: Civil II   X  

Medicina Legal  X   

Direito Previdenciário    X 

Direito Processual Civil V   X  

Direito Processual Penal V  X   

Direito Tributário I  X   



 
 
 

 
FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO 

FACULDADE DE DIRETO 
 

Recredenciada pela Portaria MEC nº 1448 de 12 de dezembro de 2016 
Curso Reconhecido pela Portaria SERES nº 157 de 04 de abril de 2013 

 

 35 

Multidisciplinariedade e Inovação: Estudo de Casos    X 

Inglês Jurídico I X    

10
º s

em
es

tr
e 

      

Direito Civil IX   X  

Direito Bancário e Mercado de Capitais    X 

Direito do Autor   X  

Laboratório de Prática Jurídica: Penal, Civil, Tributário  X(1) X(1)  

El
et

iv
as

 1
0º

 s
em

es
tr

e 

      

Direito das Novas Tecnologias   X  

Direito Municipal e Urbanístico  X   

Solução e Prevenção de Conflitos    X 

Comunicação e Direitos Fundamentais X    

Direito Desportivo    X 

Inglês Jurídico II X    

Obs.: (1) As disciplinas de: Laboratório de Prática Jurídica: Empresarial e Tributário (9º semestre) 

e Laboratório de Prática Jurídica: Penal, Civil e Tributário (10º semestre), por suas características  

foram alocadas nas áreas de Formação Pública e Formação Privada. 

 

5.4. Carga horária curricular das diferentes áreas de formação  

 

  Os conteúdos das disciplinas estão distribuídos em módulos com duração 

de 50 minutos cada.  Se as aulas são duplas, as disciplinas  tem um total de 36 

horas/aula por semestre. As disciplinas com carga horária de 3 módulos semanais 

perfazem um total de 54 horas/aula. Com 4 módulos semanais perfazem, um total 

de 72 horas/aula por semestre, e, com 6 módulos semanais temos 108 horas/aula 

por semestre. Tudo isso considerando que devemos ter, no mínimo 18 semanas 

de aula e alcançarmos 200 dias letivos. 

  



 
 
 

 
FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO 

FACULDADE DE DIRETO 
 

Recredenciada pela Portaria MEC nº 1448 de 12 de dezembro de 2016 
Curso Reconhecido pela Portaria SERES nº 157 de 04 de abril de 2013 

 

 36 

DIREITO 

1º SEMESTRE HORA- AULA TOTAL 
HORA- AULA 

HORA 
RELÓGIO 

TOTAL HORA 
RELÓGIO 

Direito I 72  60  

Direito Romano 72 60 

Economia  36 30 

Linguagem Jurídica 36 30 

História do Direito  36 30 

Metodologia Científica 36 30 

Política 36 30 

Sociologia 36 30 

Teatro -  Arte e Expressão I 54 45 

Teoria Geral do Direito I 54 45 

  468  390 

2º SEMESTRE HORA AULA TOTAL 
HORA- AULA 

HORA 
RELÓGIO 

TOTAL HORA 
RELÓGIO 

Direito Civil I 72  60  

Direito Empresarial I 36 30 

Filosofia 36 30 

Microeconomia 36 30 

Direito Penal I 108 90 

Seminário Jurídico  36 30 

Sociologia do Direito  36 30 

Teatro – Arte e Expressão II 54 45 

Teoria Geral do Direito II 72 60 

  486  405 

3º SEMESTRE HORA AULA TOTAL 
HORA- AULA 

HORA 
RELÓGIO 

TOTAL HORA 
RELÓGIO 

Direito Civil II 72  60  

Direito Constitucional I 72 60 

Direito Empresarial II 36 30 

Filosofia do Direito  36 30 

Macroeconomia 36 30 

Direito Penal II 72 60 
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Direito Processual Civil I 72 60 

Direito Processual Penal I 36 30 

Direito do Trabalho I 36 30 

  468  390 

4º SEMESTRE HORA AULA TOTAL HORA 
AULA 

HORA 
RELÓGIO 

TOTAL HORA 
RELÓGIO 

Direito Civil III 72  60  

Direito Constitucional II 72 60 

Direito e Economia 36 30 

Direito Empresarial III  36 30 

Ética e Direitos Humanos 36  30 

Direito Penal III 72 60 

Direito Processual Civil II 72 60 

Direito Processual Penal II 36 30 

Direito do Trabalho II 36 30 

  468  390 

5º SEMESTRE HORA AULA TOTAL 
HORA- AULA 

HORA 
RELÓGIO 

TOTAL HORA 
RELÓGIO 

Direito Civil IV 36  30  

Direito Constitucional III 36 30 

Direito Administrativo I 72 60 

Direito Empresarial IV 36 30 

Direito Internacional Público I 36 30 

Direito Penal IV 72 60 

Direito Processual Civil III 72  60  

Direito Processual Penal III 36 30 

Direito do Trabalho III 36 30 

  432  360 

6º SEMESTRE HORA AULA TOTAL 
HORA- AULA 

HORA 
RELÓGIO 

TOTAL HORA 
RELÓGIO 

Direito Administrativo II 72  60  

Direito Civil V 108 90 

Direito Empresarial V 36 30 

Direito Internacional Público II 36 30 
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Laboratório de Prática Jurídica: Civil I 36 30 

Direito Penal V 72 60 

Direito Processual Civil IV 72 60 

Direito Processual do Trabalho 36 30 

Direito Processual Penal IV 36 30 

  504  420 

7º SEMESTRE HORA AULA TOTAL 
HORA- AULA 

HORA 
RELÓGIO 

TOTAL HORA 
RELÓGIO 

Direito Internacional Privado I 36  30  

Direito Administrativo III 36 30 

Direito Civil VI 72 60 

Direito Empresarial VI 72 60 

Laboratório de Prática Jurídica: Civil II 36 30 

Medicina Legal 36 30 

Direito Previdenciário 36 30 

Direito Processual Civil V 72 60 

Direito Processual Penal V 36 30 

Direito Tributário I 72 60 

  504  420 

8º SEMESTRE HORA AULA TOTAL 
HORA- AULA 

HORA 
RELÓGIO 

TOTAL HORA 
RELÓGIO 

Direito Civil VII 72  60  

Criminalística 36 30 

Direito Econômico 36 30 

Direito Financeiro 36 30 

Direito Internacional Privado II 36 30 

Laboratório de Prática Jurídica: Criminal I 36 30 

Laboratório de Prática Jurídica: Ética 

Profissional 

36 30 

Direito Processual Civil VI 72 60 

Direito Tributário II 72 60 

  432  360 

9º SEMESTRE HORA AULA TOTAL 
HORA- AULA 

HORA 
RELÓGIO 

TOTAL HORA 
RELÓGIO 
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Direito Ambiental 36  30  

Direito Civil VIII 72 60 

Direito do Consumidor 36 30 

Laboratório de Prática Jurídica: Criminal II 72 60 

Laboratório de Prática Jurídica:Empresarial e 

Tributário 

36 30 

Laboratório de Prática Jurídica: Trabalho 36 30 

Técnicas de Mediação, Negociação e 

Arbitragem 

36 30 

  324  270 

Disciplinas Eletivas – 9º semestre HORA AULA TOTAL 
HORA- AULA 

HORA 
RELÓGIO 

TOTAL HORA 
RELÓGIO 

Direito Agrário e Imobiliário 36  30  

Direito e Desenvolvimento 36 30 

Ética e Sustentabilidade 36 30 

Multidisciplinaridade e Inovação: Estudo de 

Casos 

36 30 

Inglês Jurídico I 36 30 

Obs.: O aluno deverá cursar duas disciplinas  72  60 

10º SEMESTRE HORA AULA TOTAL 
HORA- AULA 

HORA 
RELÓGIO 

TOTAL HORA 
RELÓGIO 

Direito Civil IX 72  30  

Direito Bancário e Mercado de Capitais 36  30  

Direito do Autor 36  30  

Laboratório de Prática Jurídica: Penal, Civil, 

Tributário 

72  60  

  216  180 

Disciplinas Eletivas – 10º semestre HORA AULA TOTAL 
HORA- AULA 

HORA 
RELÓGIO 

TOTAL HORA 
RELÓGIO 

Direito das Novas Tecnologias 36  30  

Direito Municipal e Urbanístico 36 30 

Solução e Prevenção de Conflitos 36 30 

Comunicação e Direitos Fundamentais 36 30 

Direito Desportivo 36 30 

Inglês Jurídico II 36 30 
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Obs.: O aluno deverá cursar duas disciplinas  72  60 

  TOTAL HORA AULA TOTAL HORA RELÓGIO 

ESTAGIO SUPEVISIONADO 396 330 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 286 239 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 5164 4304 

DISCIPLINA OPTATIVA – LIBRAS(1) 36  30  

[1] Decreto nº 5.626 de 22 de Dezembro de 2005, que regulamenta a Lei nº 10.436/2002, que dispõe sobre a Língua 

Brasileira de Sinais – Libras, e o art.18 da Lei nº 10.098/2000 – Libras não está computada na carga horária total do curso 

por ser optativa. 

 

5.5. Quadro de distribuição das disciplinas por Áreas de Formação 
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1º
 s

em
es

tr
e 

Direito I X   

Direito Romano X   

Economia X   

Historio do Direito X   

Linguagem Jurídica X   

Metodologia Científica X   

Política X   

Sociologia X   

Teatro -  Arte e Expressão I X   

Teoria Geral do Direito I X   

     

2º
 s

em
es

tr
e 

Direito Civil I  X  

Direito Empresarial I  X  
Filosofia X   

Microeconomia X   

Direito Penal I  X  

Seminário Jurídico X   

Sociologia do Direito X   

Teatro -  Arte e Expressão II X   

Teoria Geral do Direito II X   

     

3º
 

se m
e

st
re

 

Direito Civil II  X  
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Direito Constitucional I  X  

Direito Empresarial II  X  

Filosofia do Direito X   

Macroeconomia X   

Direito Penal II  X  

Direito Processual Civil I  X  

Direito Processual Penal I  X  

Direito do Trabalho I  X  

     

 
4º

 s
em

es
tr

e 

Direito Civil III  X  

Direito Constitucional II  X  

Direito e Economia X   

Direito Empresarial III  X  

Ética e Direitos Humanos X   

Direito Penal III  X  

Direito Processual Civil II  X  

Direito Processual Penal II  X  

Direito do Trabalho II  X  

     

5º
 s

em
es

tr
e 

Direito Civil IV  X  

Direito Constitucional III  X  

Direito Administrativo I  X  

Direito Empresarial IV  X  

Direito Internacional Público I  X  

Direito Penal IV  X  

Direito Processual Civil III  X  

Direito Processual Penal III  X  

Direito do Trabalho III  X  

     

6º
 s

em
es

tr
e 

Direito Administrativo II  X  

Direito Civil V  X  

Direito Empresarial V  X  

Direito Internacional Público II  X  

Laboratório de Prática Jurídica: Civil I   X 

Direito Penal V  X  

Direito Processual Civil IV  X  

Direito Processual do Trabalho  X  

Direito Processual Penal IV  X  

     

7º
 s

em
es

tr
e Direito Internacional Privado I  X  

Direito Administrativo III  X  

Direito Civil VI  X  

Direito Empresarial VI  X  
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Laboratório de Prática Jurídica: Civil II   X 

Medicina Legal  X  

Direito Previdenciário  X  

Direito Processual Civil V  X  

Direito Processual Penal V  X  

Direito Tributário I  X  

     

8º
 s

em
es

tr
e 

Direito Civil VII  X  

Criminalística  X  

Direito Econômico  X  

Direito Financeiro  X  

Direito Internacional Privado II  X  

Laboratório de Prática Jurídica: Criminal I   X 

Laboratório de Prática Jurídica: Ética Profissional   X 

Direito Processual Civil VI  X  

Direito Tributário II  X  

     

9º
 s

em
es

tr
e 

Direito Ambiental  X  

Direito Civil VIII  X  

Direito do Consumidor  X  

Laboratório de Prática Jurídica: Criminal II   X 

Laboratório de Prática Jurídica:Empresarial Tributário   X 

Laboratório de Prática Jurídica: Trabalho   X 

Técnicas de Mediação,Negociação e Arbitragem  X  

     

El
et

iv
as

 9
º 

se
m

es
tr

e 

Direito Agrário e Imobiliário  X  

Direito e Desenvolvimento  X  

Ética e Sustentabilidade X   

Multidisciplinaridade e Inovação: Estudo de Casos X   

Inglês Jurídico I X   

10
º s

em
es

tr
e 

    

Direito Civil IX  X  

Direito Bancário e Mercado de Capitais  X  

Direito do Autor  X  

Laboratório de Prática Jurídica: Penal,Civil,Tributário   X 

El
et

iv
as

 1
0º

 s
em

es
tr

e 

    

Direito das Novas Tecnologias  X  

Direito Municipal e Urbanístico  X  

Solução e Prevenção de Conflitos  X  

Comunicação e Direitos Fundamentais X   

Direito Desportivo  X  

Inglês Jurídico II X   
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5.6 Atividades complementares  

 

Para se conseguir formar esse profissional, o curso de Direito não trabalha 

só com a estrutura curricular, mas desenvolve um conjunto de atividades 

complementares consideradas essenciais para a sua formação. 

Essas atividades para os efeitos previstos pelo Projeto Pedagógico do 

Curso de Direito, são aquelas que, guardando relação de conteúdo e forma com 

atividades do curso, representam estudos de caráter transversal e interdisciplinar 

para o enriquecimento do repertório e do perfil do formando. 

Na composição da estrutura curricular, estão contidas as atividades 

complementares, que se dividem em três espécies: atividades de ensino, 

atividades de pesquisa e atividades de extensão. 

As atividades de ensino serão compostas pela realização obrigatória da 

disciplina de Criatividade e a possibilidade de cursar disciplinas eletivas do curso, 

além das necessárias para a composição da carga horária total da estrutura 

curricular e pela realização de disciplinas em outros cursos das Faculdades 

mantidas pela Fundação Armando Alvares Penteado. 

As atividades de pesquisa ocorrerão por meio da produção de pesquisa e 

trabalhos escritos sobre diferentes assuntos da área jurídica, à escolha do aluno, 

sob acompanhamento de um professor orientador.  

Já as atividades de extensão serão desenvolvidas com a participação do 

aluno em debates e palestras internas e externas, visitas a órgãos públicos e 

privados, casas legislativas e tribunais, sob a coordenação de um professor 

responsável e, em algumas oportunidades, com produção de trabalho acadêmico 

para maior aproveitamento da atividade.  

Os alunos devem completar 286 horas aula de atividades complementares 

e sua integralização é condição indispensável à colação de grau. 
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5.7. Estágio Curricular Supervisionado 

	

De	 acordo	 com	 a	 Resolução	 CNE/CES	 nº	 9,	 de	 29	 de	 setembro	 de	 2004,	 que	

instituiu	as	Diretrizes	Curriculares	Nacionais	do	Curso	de	Graduação	em	Direito,	o	Eixo	de	

Formação	 Prática,	 objetiva:	 	 a	 integração	 entre	 a	 prática	 e	 os	 conteúdos	 teóricos	

desenvolvidos	nos	demais	Eixos,	especialmente	nas	atividades	relacionadas	com	o	Estágio	

Curricular	Supervisionado,	TCC	e	Atividades	Complementares.	

O	estágio	curricular	supervisionado	é	componente	curricular	obrigatório	e	o	aluno	

deverá	cumprir	396	horas	aula,	que	corresponde	a	330	horas	relógio.	

Esta	 atividade	 é	 marcadamente	 desenvolvida	 pela	 colocação	 do	 aluno	 em	

escritórios,	empresas,	órgãos	públicos,	organizações	públicas	ou	privadas	e	outros	centros	

de	atuação	do	operador	do	Direito	para	realização	de	estágio.	

Nesse	sentido,	a	instituição	mantém	convênio	com	o	Tribunal	de	Justiça	do	Estado	

de	São	Paulo,	oferecendo	aos	alunos	o	 Juizado	Especial	Cível	–	FAAP,	onde	os	discentes	

desenvolvem	estágio	na	qualidade	de	 conciliadores	e	orientadores	de	questões	 reais	da	

população,	sob	a	orientação	de	um	professor	coordenador	dos	trabalhos.		

O	 aluno,	 também,	desenvolve	 as	 atividades	de	estágio	na	própria	 instituição	por	

meio	do	Núcleo	de	Prática	Jurídica	da	Faculdade	de	Direito	da	FAAP,	que	está	estruturado	

e	 operacionalizado	 com	 regulamentação	 própria.	 O	 Núcleo	 de	 Prática	 Jurídica	 tem	 por	

principais	objetivos	a	organização	e	a	promoção	das	atividades	práticas	do	corpo	discente,	

tendo	em	vista	o	aperfeiçoamento	da	formação	profissionalizante	buscada	neste	curso.		

Todas	 as	 atividades	 são	 supervisionadas	 por	 um	 professor	 indicado	 pelo	

Coordenador	de	Curso,	ouvido	o	Núcleo	Docente	Estruturante.	

O	estágio	curricular	obrigatório,	válido	para	a	composição	da	carga	horária	total	do	

curso	 é	 realizado	 do	 3º	 até	 o	 10º	 semestre,	 e	 as	 atividades	 são	 validadas	 quando	 da	

correção	do	Relatório	de	Acompanhamento	de	Estágio.	

As	atividades	de	Estágio	são	avaliadas	ao	final	de	cada	ciclo	e	são	reprogramadas	e	

reorientadas	de	acordo	com	os	resultados	teórico-práticos	obtidos	pelos	alunos.	
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O	 estágio	 realizado	 nos	 1º	 e	 2º	 semestres	 entram	 como	 atividades	 extra-

curriculares.	

	

OBS.: O aluno tem acesso ao Regulamento de Estágio pelo site da FAAP -  Gestão de Carreiras, 

pelo Blackboard e será entregue para a Comissão de Especialistas “ad hoc”, quando da visita para 

a renovação de reconhecimento do curso. 

 

5.8. Trabalho de Conclusão de Curso  

 

Para a conclusão do curso de graduação em Direito, será obrigatória a 

apresentação e defesa oral do Trabalho de Conclusão de Curso, denominada 

Monografia, perante banca examinadora, de conformidade com este regulamento. 

A elaboração e defesa do TCC têm por finalidade: proporcionar aos alunos 

da graduação a oportunidade de demonstrar os conhecimentos adquiridos ao 

longo do curso, a capacidade de realização de pesquisa científica, segundo 

critérios ditados pela Metodologia Científica e a capacidade de interpretação e 

crítica sobre tema jurídico pertinente ao programa desenvolvido durante o curso. 

No início do 9º semestre deverá entregar na Coordenadoria de Pesquisa, 

anteprojeto assinado pelo Professor Orientador, devendo finalizar o trabalho no 

10º semestre, conforme calendário letivo. 

Durante os dois semestres, nas datas estipuladas pela Coordenadoria de 

Pesquisa, o aluno deverá entregar relatórios parciais que serão avaliados, sendo 

que essas notas farão parte da Avaliação Final do TCC. 

O aluno poderá indicar o seu orientador, observados os critérios de 

aceitação estabelecidos pelos professores e cada professor poderá orientar até o 

máximo de 8 (oito) alunos. 

O professor orientador deverá escolher seus orientandos dentro do prazo 

estabelecido pela Coordenadoria de Pesquisa, sendo-lhe facultado o direito, 

quando entender necessário, de entrevistar o candidato, analisar seu projeto de 
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pesquisa, bem como utilizar outros critérios classificadores, inclusive testes ou 

provas. 

A elaboração do TCC, cuja entrega deverá ser feita no prazo estipulado 

pela Coordenadoria de Pesquisa no 10º semestre, compreende as seguintes 

fases: 

• escolha do tema, do orientador e do anteprojeto de monografia no início do 

9º semestre; 

• elaboração de 4 (quatro) relatórios a serem entregues no decorrer do 9º e 

10º semestre, conforme data e cronograma estabelecidos pela 

Coordenadoria de Pesquisa; 

• concordância expressa do orientador para a apresentação final do trabalho; 

• defesa da monografia perante banca examinadora constituída do orientador 

e dois professores convidados. 

 

O professor-orientador deverá: 

• atender aos alunos nos horários previamente estabelecidos na Instituição, 

fora do horário de aulas do aluno;  

• controlar a frequência na data da orientação, reunindo material apresentado 

em uma pasta da qual constará o nome dos seus orientandos. 

• presidir a banca examinadora da defesa da monografia do aluno sob sua 

orientação. 

 

A banca examinadora poderá ser integrada por docentes externos, 

convidados a critério do orientador ou pela Coordenadoria de Pesquisa. E, cada 

sessão de defesa de monografia terá a duração de 40 minutos. 

A nota final, de 0 (zero) a 10 (dez), será o resultado da média das notas 

atribuídas pelos membros da banca examinadora. 

A monografia que não atender aos requisitos mínimos de adequação 

científica será reformulada pelo aluno, por uma só vez, com a anuência do 

professor orientador, cabendo a designação de nova banca. 
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OBS.: O aluno tem acesso ao Manual de TCC pelo site e pelo Blackboard e será entregue para a 

Comissão de Especialistas “ad hoc”, quando da visita para a renovação de reconhecimento do 

curso. 

 

5.9. Núcleo de Prática Jurídica 

 

As atividades práticas realizadas na própria instituição são desenvolvidas 

por meio do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito da FAAP, que está 

estruturado e operacionalizado com regulamentação própria. O Núcleo de Prática 

Jurídica tem por principais objetivos a organização e a promoção das atividades 

práticas do corpo discente, tendo em vista o aperfeiçoamento da formação 

profissionalizante buscada neste curso.  

Para tanto, procura empreender (I) uma otimização da compreensão crítica 

e interdisciplinar da atuação profissional no campo do Direito, bem como (II) a 

efetiva interação entre as dimensões teóricas e práticas do processo de 

aprendizagem das disciplinas especificamente jurídicas.  

Na implementação do projeto pedagógico da faculdade, a otimização e a 

interação acima mencionadas foram inicialmente associados à aprendizagem 

proporcionada pelos diversos Laboratórios de Prática Jurídica. Estes Laboratórios 

são oferecidos sob a forma de aulas presenciais, obrigatórias a partir do sexto 

semestre do curso, nas seguintes áreas: Direito Civil, Direito Processual Civil, 

Direito Empresarial, Direito Criminal, Direito do Trabalho, Direito Previdenciário e 

Ética. 

Nesse sentido, para complementação dessas aulas, o Núcleo de Prática 

Jurídica organizou atividades simuladas diversificadas e estimulou junto a todo 

corpo discente o aproveitamento da estrutura do Juizado Especial Civil para 

ampliação das relações entre ensino e extensão na Faculdade de Direito da 

FAAP. Além disso, também compõe as atividades do Núcleo a exigência de 

acompanhamento de atos jurisdicionais, negociais ou deliberativos, comprovado 

por meio de relatórios assinados pelas autoridades competentes ou responsáveis 

pelos atos.   



 
 
 

 
FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO 

FACULDADE DE DIRETO 
 

Recredenciada pela Portaria MEC nº 1448 de 12 de dezembro de 2016 
Curso Reconhecido pela Portaria SERES nº 157 de 04 de abril de 2013 

 

 49 

6. METODOLOGIA DE ENSINO 

 

6.1. Características gerais 

 

A operacionalização do processo ensino-aprendizagem é implementada 

através da utilização de mecanismos didático-pedagógicos múltiplos e flexíveis, 

em ações em sala de aula e fora da sala de aula. 

Em sala de aula os principais mecanismos/estratégias de aprendizagem 

são: 

• aulas expositivas ministradas pelo corpo docente; 

• apresentação oral pelos alunos de trabalhos por eles desenvolvidos; 

• discussão em grupo; 

• apresentação de estudos de casos; 

• dinâmica de grupo; 

• exercícios de aplicação sobre conceitos e ferramentas; 

• apresentação de trabalhos interdisciplinares; 

• avaliações multidisciplinares e interdisciplinares. 

 

É de se observar que cada módulo é um momento de ensino-aprendizagem 

no qual o docente, necessariamente, atua com um ou mais mecanismo/estratégia 

de aprendizagem. 

Fora da sala de aula os principais mecanismos e ações são: 

• palestras e eventos de extensão; 

• trabalhos de pesquisa por disciplina; 

• trabalhos interdisciplinares; 

• estágio curricular supervisionado; 

• trabalho de conclusão de curso. 
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6.2. Interrelação das disciplinas na concepção do currículo 

 

Esta interrelação se verifica durante os seguintes momentos do 

desdobramento curricular: 

a) na execução dos conteúdos das disciplinas 

b) na implementação de trabalhos Interdisciplinares 

c) no cumprimento, pelo aluno, do programa de Estágio Curricular 

Supervisionado e do Trabalho de Conclusão de Curso 

 

6.3. Flexibilidade curricular 

 

A flexibilidade, de forma bem direta, está garantida com as disciplinas 

eletivas do 9º e 10º semestres e com a disciplina de Seminário Jurídico, ministrada 

no 2º semestre.  

As disciplinas eletivas permitem que os alunos orientem sua formação de 

acordo com seus interesses e aptidões. 

Já a disciplina de Seminário se constitui em fórum adequado para estudo e 

debate de tendências e assuntos novos relacionados à teoria e à prática jurídica. 

Além das disciplinas eletivas e da disciplina Seminário Jurídico, o aluno tem  

a possibilidade de cursar disciplinas extra-curriculares em outros cursos oferecidos 

pelas demais Faculdades mantidas pela Fundação Armando Alvares Penteado. 

Esta prática estimula a transversalidade disciplinar e a identificação da diversidade 

de vocações e interesses específicos dos alunos. 
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6.4. Revisão curricular 

 

A revisão curricular é realizada pela Coordenação de Curso em conjunto 

com o NDE, e apresentada para o corpo docente, nas reuniões regimentais do 

Colegiado de Curso. 

Nestas reuniões todas as inovações relativas aos aspectos teóricos e 

mercadológicos, bibliográficos e tecnológicos são devidamente avaliadas e, 

quando pertinentes, introduzidas nas práticas acadêmicas. 

 

6.5. Adequação curricular  

 

Em virtude de documentos legais promulgados para a adequação dos 

cursos de graduação, na modalidade presencial, aos processos de atendimento de 

necessidades especiais, o Projeto Pedagógico do Curso busca adaptar-se 

permanentemente à realidade político-pedagógica brasileira.  

 

6.5.1. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 
1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002)  

 

Inserindo-se nas relevantes discussões sobre as necessidades de estudos 

e reflexão sobre o ambiente, a disciplina de Direito Ambiental, no 9º semestre, do 

curso incorpora em seu conteúdo a discussão da preservação ambiental e dos 

recursos naturais. 

A discussão das políticas ambientais, também, é realizada na disciplina 

eletiva Ética e Sustentabilidade, assim como, nas disciplinas e atividades afetas à 

discussão de Direito Internacional, Direito Urbanístico e Direito Agrário e 

Imobiliário. 
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6.5.2. EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS (RESOLUÇÃO Nº 1, DE 
17 DE JUNHO DE 2004) 

 

Visando atender a Resolução acima, que dispõe sobre adequações e 

reformulações de programa de ensino, para atender as exigências político-

pedagógicas relacionadas à “Educação das Relações Étnico-raciais”, foram 

destacados aspectos já previsto nas disciplinas Ética e Direitos Humanos, Direito 

Constitucional e Sociologia do Direito com objetivo de ressaltar a presença deste 

conteúdo específico no Curso. Neste sentido foi dada maior visibilidade ao 

conteúdo, anteriormente já abordado em outras disciplinas:  

 

6.5.3. INSERÇÃO DE LIBRAS (DECRETO Nº 5.626 DE 22 DE DEZEMBRO DE 
2005) 

 

Os alunos podem cursar a disciplina "LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais" 

prevista como componente curricular na modalidade de Disciplina Optativa com 

carga horária de 36 h/a, conforme preceitua o Decreto acima, na busca do 

atendimento de necessidades especiais.  

 

6.5.4. EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS (RESOLUÇÃO Nº 1, DE 30 DE 
MAIO DE 2012)  

 

Visando atender ao diploma legal acima especificado no que se refere a 

formação para a vida e para a convivência, no exercício cotidiano dos Direitos 

Humanos como forma de vida e de organização social, política, econômica e 

cultural os referidos conteúdos serão objeto de reflexão na disciplina de Ética e 

Direitos Humanos. Além disso, a questão é abordada de forma transversal, no 

bojo de disciplinas como Direito Constitucional, Direito Processual Penal e Direito 

Civil, entre outras.  

 


