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Sempre foi um dos cursos mais demandados, tanto pela alta
empregabilidade ou pelas saídas de emprego. Também é a opção dos que
não têm opção

Este curso te ajudará a encontrar uma lógica aos desa�os e as principais questões do ser humano

Escola Superior de Administração, Direito e Economia

A ESADE tem como foco oferecer um ensino com capacidade de estreitar relações
entre empresa e universidade, articulando os espaços de re�exão teórica e
prática, proporcionando ao estudante uma visão ampla e crítica do mundo dos
negócios. Objetiva oferecer as melhores condições para que os pro�ssionais em
formação encontrem signi�cado nas atividades desenvolvidas e satisfação...

Formar alunos com alta capacidade técnica, capazes de encarar os desa�os da
sociedade, conciliando teoria e prática desde o primeiro semestre, tornando o
andamento das aulas mais dinâmico e atrativo.

O curso tem uma duração de 10 semestres.

Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas

Com a primeira turma de graduação iniciada em 2005, a Escola de Direito de São
Paulo da Fundação Getúlio Vargas inovou no ensino do Direito ao propor um curso
onde o aluno é o protagonista. A escola iniciou a primeira turma de graduação
com 50 alunos por ano, estudando em período integral.

O curso tem como objetivo formar pro�ssionais que atuem nas diversas áreas do
Direito público ou privado, de maneira ativa e comprometida com a ética. O método
participativo de ensino permite que o aluno seja protagonista da formação de seu
conhecimento e, com isso, possa ser capaz de construir soluções inovadoras e
consistentes para os desa�os que se apresentam.

Além de exercer a advocacia, ultrapassando sua concepção tradicional, e para
enfrentar um mercado de trabalho extremamente competitivo, esse pro�ssional
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6 universidades para estudar Direito

O curso de Direito é considerado uma das ciências básicas dos estudos
universitários, que ajudou no estabelecimento e na criação da sociedade
atual.



Estudar Direito requer dedicação quase que diária, o que signi�ca que acaba
sendo quase impossível que você passe numa prova estudando dois dias
antes. 



Não é verdade que os artigos se estudam decorando. Na maioria dos casos, os
professores pedirão que você saiba o número e a explicação com as suas
palavras daqueles artigos importantes.
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também é preparado para tornar-se um formador das políticas públicas,
atendendo a demanda recente do país diante de sua nova realidade econômica e a
con�guração de suas instituições.

O curso tem uma duração de 5 anos.

Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo  

A Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo é uma autarquia municipal que
recebeu o selo de qualidade “OAB Recomenda” em2001, 2003, 2007 e 2011 pela
Ordem dos Advogados do Brasil. Oferece o curso de graduação em Direito e pós-
graduação Lato Sensu.

Durante os 5 anos do curso, o aluno tem contato com matérias básicas no primeiro
ano, apropriando-se assim de uma visão ampla do Direito. A partir do segundo ano,
ele começa a se familiarizar com cada área do Direito, a partir de disciplinas
voltadas para o conhecimento especi�co de cada campo de trabalho. No quarto e
quinto ano, as disciplinas terão um foco maior em áreas de especialização.

O curso tem uma duração de 5 anos. 
 
Centro Universitário Antônio Eufrásio de Toledo de Presidente Prudente

A função do bacharel em Direito é zelar pela harmonia e correção das relações entre
os cidadãos, as empresas e o poder público. Ele analisa as disputas e os con�itos
com base no que está estabelecido na Constituição e regulamentado pelas leis
existentes em diversos campos, como penal, civil, previdenciário, tributário e
comercial. Resolve litígios. Este curso tem uma duração de 10 semestres.

Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas

A FGV Direito Rio opta por uma metodologia participativa, em que o aluno não é
mero espectador, mas sujeito ativo da aula. Isso signi�ca uma metodologia de
ensino dinâmica, que privilegia o debate ao invés das aulas puramente expositivas.
Assim ocorre no chamado método socrático, base didática das aulas na Escola.

A proposta deste curso é formar pro�ssionais preparados para atender às reais
necessidades e expectativas da sociedade brasileira em tempos de globalização.
Para isso, desenvolve no aluno a capacidade crítica e de argumentação através
de experiências de renovação, resultando em uma visão ampla das questões
jurídicas, com sólidas bases acadêmicas e prática. O curso tem uma duração de 10
semestres.

Escola Superior Dom Helder Câmara

A Escola Superior Dom Helder Câmara é uma instituição de educação superior
especializada em Direito, com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Oferece
cursos de graduação, mestrado e doutorado nesta área. A escola tem sua
qualidade reconhecida em todas as avaliações do Ministério da Educação, desde sua
autorização.

Sua característica principal é oferecer ao aluno um ensino personalizado.
Professores, psicólogos e educadores procuram fazer com que o ensino leve a sério a
pessoa humana de cada um a �m de valorizar seus esforços, suprir suas
necessidades e potencializar ao máximo seus dons.

Por meio do Núcleo de Ensino Personalizado, o estudante conta com
acompanhamento psicopedagógico, estudos orientados, grupos de estudos,
monitoria, orientação a trabalhos de conclusão, entre outros.

 O curso tem duração de 10 semestres.
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