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No Curso de Direito você vai desenvolver 
as habilidades fundamentais para seguir 
na carreira jurídica que escolher, seja no 
setor público ou na iniciativa privada.
Com disciplinas que lhe darão a base para 
uma análise crítica da realidade, o Curso 
de Direito da FACHA também prima pela 
preparação prática, permitindo que desde o 
início o estudante curse matérias específicas 
da carreira jurídica, sem esquecer, contudo, 
que o novo profissional do Direito deve 
também dominar as competências Socio-
emocionais, negociais e de liderança.  
Esses conhecimentos, aliados a uma base 
teórica e prática, o capacitarão a alcançar 
todos os seus objetivos profissionais.

CAROLINA MEDICI
Mestre em Ciências Penais, advogada criminalista, 
professora de cursos de graduação e pós-
graduação nas disciplinas Direito Penal e Processual 
Penal, examinadora de concursos públicos e 
membro da Comissão de Garantismo Jurídico 
Processual da OAB/RJ.
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A matriz curricular do curso de Direito é resultado de uma investigação intensa e contínua 
para entender quais as competências que o mercado demanda para o profissional de 
DIREITO e qual a regulamentação que o MEC e eventuais órgãos de classe estabelecem para 
o curso.

Ao final do curso de Direito esperamos formar um profissional com sólida formação 
humanista e atento às garantias fundamentais, aliado ao conhecimento técnico e prático, 
bem como postura reflexiva e visão crítica, essenciais às carreiras jurídicas, mas sem deixar 
de lado as competências e habilidades socioemocionais, determinantes para o sucesso em 
qualquer área que se pretenda atuar. Um profissional que saiba trabalhar em equipe e que, 
tendo aprendido a aprender, de forma autônoma e dinâmica, tenha ciência de que estará 
sempre em processo de aprendizagem e melhora contínua.
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Carga Horária Obrigatória

3440h

Atividades 
Complementares 

260h

Carga horária 
total do curso

3700h
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DISTRIBUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA CARGA HORÁRIA

Componentes Obrigatórios 3440h

Atividades Complementares

Carga horária total do curso

260h

3700h

1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 4º CICLO 5º CICLO

Sujeito e Sociedade
Direito Obrigacional 
e Responsabilidade 

Civil

60h 60h

Aspectos Históricos 
e Filosóficos da 

Advocacia

Constitucionalização 
do Direito Penal

60h 120h

Estado e Institutos 
Jurídicos

Práticas em Direito 
Internacional Público 

e Privado

120h 60h

Constitucionalização 
dos Negócios 

Jurídicos

Relações de Trabalho, 
Empresas e Reflexos 

da Economia

120h 60h

Práticas em Posse e 
Propriedade

Práticas em Família e 
Sucessões

120h 60h

Proteção ao Meio 
Ambiente

Processo e 
Procedimentos

60h 120h

Práticas em 
Sociedades 

Anônimas, Falência e 
Recuperação

Práticas em 
Investigação 

Penal, Cautelares e 
Procedimentos

60h 120h

Lições de Processo 
Jurisdicional

Conflitos Trabalhistas 
e o Processo

60h 60h

Sistema Recursal e 
Executivo Trabalhista

Tributação, 
Orçamento e 

Finanças Públicas

60h 60h

Crianças e 
Adolescentes na 
Ordem Jurídica

Sistema Recursal e 
Executivo Civil

60h 120h

Jurisdição 
Constitucional 

Brasileira

Práticas em Processo 
Penal e Recursos 

Criminais

60h 60h

Prática Judicial 
no Direito Civil e 

Consumerista

Prática Judicial em 
Direito Criminal

120h 120h

Tributação, Sociedade 
e Empresas Gabaritando na OAB I

60h 60h

Ética e Oratória no 
Direito

Gabaritando na 
OAB II

60h 60h

Artigo Científico I Artigo Científico II

160h 160h

Prática Judicial no 
Direito do Trabalho

Processo Judicial no 
Direito de Família

120h 120h

Contratos Civis e 
Empresariais

Estado Brasileiro e 
Normas Jurídicas

60h 60h

Dosimetria e 
Execução Penal

Crimes na Sociedade 
Brasileira

60h 120h

Práticas em Direito 
do Trabalho e 
Previdenciário

Administração 
Pública e Sua 

Atuação

60h 60h

Princípios, 
Direitos e Deveres 

Constitucionais

Direito, Tecnologia e 
Informação

120h 60h

Conflitos, Negociação 
e Argumentação

60h



1º
CICLO*

Não haverá certificação para o primeiro ciclo

Sujeito e Sociedade
Construir soluções pacificadoras e interdisciplinares entre indivíduo, grupo, ambiente, sistema 
e sociedade

Aspectos Históricos 
e Filosóficos da 

Advocacia

Refletir sobre o papel do Advogado e da Advocacia com ênfase no desenvolvimento do Direito 
no Ocidente 

Estado e Institutos 
Jurídicos

Refletir sobre cultura brasileira e sistema normativo, com ênfase na evolução do Estado e relações com a 
Sociedade Civil

Constitucionalização 
dos Negócios 

Jurídicos

Descrever a função dos princípios de Direito Civil-Constitucional para análise dos defeitos 
do Negócio Jurídico

Direito Obrigacional e 
Responsabilidade Civil

Compreender os institutos das obrigações, perdas e danos, juros e cláusula penal para ser capaz de 
resolver uma situação concreta em que se apure a responsabilidade civil

Constitucionalização 
do Direito Penal

Categorizar o conceito analítico de delito para resolver situações concretas acerca da existência ou 
não de responsabilidade penal a partir das noções apreendidas, utilizando as técnicas de interpretação 
constitucional

Práticas em Direito 
Internacional Público e 

Privado

Analisar as formas de solução de conflitos no plano internacional para resolução de questões do Direito 
Internacional público e Privado da atualidade do mundo globalizado, tais como familiares, sucessórias e 
contratuais

Relações de Trabalho, 
Empresas e Reflexos 

da Economia

Analisar os principais aspectos da Teoria da Empresa e das Relações de Trabalho, como os atos de 
comércio, o empresário, registro, nome empresarial, pejotização, com a classificação das relações de 
trabalho e emprego, demonstrando sua relevância para a economia

*DURAÇÃO DE 2 SEMESTRES

PROJETO OBJETIVO
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2º
CICLO*

Contratos Civis e 
Empresariais

Analisar e elaborar um contrato em espécie, bem como outros documentos de caráter negocial

Dosimetria e Execução 
Penal 

Conhecer os institutos da execução penal e a sentença penal condenatória, fazendo a respectiva 
dosimetria da pena

Práticas em Direito 
do Trabalho e 
Previdenciário

Conhecer e analisar os direitos individuais do trabalho, inclusive por aplicação das normas do direito 
coletivo, sob a perspectiva constitucional, através de proposições concretas, bem como a análise dos 
benefícios previdenciários

Princípios, 
Direitos e Deveres 

Constitucionais
Identificar os princípios fundamentais, os direitos fundamentais e a organização dos poderes

Estado Brasileiro e 
Normas Jurídicas

Compreender o processo legislativo, a organização do Estado e o Estado de exceção

Crimes na Sociedade 
Brasileira

Analisar a jurisprudência relativa aos crimes contra a vida, patrimônio, dignidade sexual e administração 
pública, sob a perspectiva constitucional

Administração Pública 
e Sua Atuação

Conhecer as possibilidades de intervenção na propriedade privada e contratos administrativos 
em espécie

Direito, Tecnologia e 
Informação

Analisar as leis e jurisprudência sobre os aspectos do direito digital e consumidor brasileiro

*DURAÇÃO DE 2 SEMESTRES

PROJETO OBJETIVO

Conflitos, Negociação 
e Argumentação

Conhecer as estratégias de autocomposição de conflitos através da resolução de uma situação concreta 
de mediação, com utilização de instrumentos adequados, com técnicas de argumentação

Não haverá certificação para o primeiro ciclo
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DIREITO E SUA REALIZAÇÃO SOCIAL



3º
CICLO*

Práticas em Posse 
e Propriedade

Compreender os institutos de posse, a propriedade e o direito de vizinhança através da análise de 
situações concretas de uso, fruição, aquisição e garantia

Proteção ao Meio 
Ambiente

Compreender a estrutura constitucional de proteção ao meio ambiente por meio da avaliação do processo 
de tomada de decisões com base em princípios éticos e de responsabilidade socioambiental

Práticas em 
Sociedades Anônimas, 

Falência 
e Recuperação

Analisar as sociedades anônimas e suas operações, aplicando os institutos da recuperação judicial 
e o processo falimentar a partir de casos concretos

Lições de Processo 
Jurisdicional

Conhecer as estruturas do direito processual e os princípios constitucionais processuais

Práticas em Família 
e Sucessões

Conhecer os institutos do direito sucessório para resolução de uma questão concreta de inventário ou 
testamento considerando os diversos tipos de família, formas de constituição e dissolução

Processo e 
Procedimentos

Compreender os procedimentos relativos ao processo civil para elaboração de uma peça processual 
acerca de um dos procedimentos estudados, aplicando os princípios constitucionais e métodos de solução 
de conflitos consensuais no curso do processo

Práticas em 
Investigação 

Penal, Cautelares e 
Procedimentos

Compreender a estrutura do processo penal  e da persecução penal pela análise de situações concretas 
acerca da prisão cautelar considerando os institutos que visam a restituição da liberdade  
e as diferentes ações e procedimentos na esfera processual penal

Sistema Recursal e 
Executivo Trabalhista

Compreender a estrutura,  o funcionamento, os princípios e a competência da Justiça do Trabalho, por 
meio das espécies das ações trabalhistas, com enfoque na fase de conhecimento

*DURAÇÃO DE 2 SEMESTRES

PROJETO OBJETIVO

Não haverá certificação para o primeiro ciclo
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CONFLITOS E SOLUÇÕES JURÍDICAS



4º
CICLO*

Sistema Recursal e 
Executivo Trabalhista

Analisar a sistemática recursal e a fase de execução do Processo do Trabalho

Crianças e 
Adolescentes na 
Ordem Jurídica

Compreender a proteção legal à criança e ao adolescente, com leitura constitucional, através da análise da 
estrutura do ECA, para atuar em procedimento em que se apure ato infracional e medidas de proteção ou 
restrição aos menores

Jurisdição 
Constitucional 

Brasileira

Avaliar o controle de constitucionalidade e os remédios constitucionais a partir de casos paradigmáticos 
da jurisprudência, com problematizações

Prática Judicial 
no Direito Civil e 

Consumerista

Realizar atos processuais práticos através da elaboração de peças processuais no âmbito do Dir. Civil. 
Construir um processo

Tributação, Orçamento 
e Finanças Públicas

Analisar a atividade Financeira do Estado com ênfase em receitas, despesas e dívidas, bem como as 
categorias de obrigação e crédito tributário, para compreender  o funcionamento do Direito Tributário, 
aplicando a hermenêutica constitucional

Sistema Recursal
e Executivo Civil

Analisar o funcionamento do sistema recursal e de execução de títulos judiciais e extrajudiciais no âmbito 
cível, com incidência dos princípios constitucionais processuais

Práticas em Processo 
Penal e Recursos 

Criminais

Compreender as provas no âmbito do direito processual penal e analisar situações de nulidade, bem como 
os recursos na esfera criminal, para ser capaz de atuar judicialmente em diferentes instâncias

Prática Judicial em 
Direito Criminal

Realizar atos processuais práticos através da elaboração de peças no âmbito do Dir. Criminal. Construir 
um processo

*DURAÇÃO DE 2 SEMESTRES

PROJETO OBJETIVO

Não haverá certificação para o primeiro ciclo
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PRÁTICAS JURÍDICAS



5º
CICLO*

Tributação, Sociedade 
e Empresas

Analisar os tributos em geral, sob a perspectiva da constitucionalização do direito tributário, 
especialmente sobre patrimônio renda, produção, bens e serviços

Ética e Oratória
no Direito

Conhecer os deveres e prerrogativas do advogado para, utilizando-se de técnicas de persuasão e 
comunicação assertiva, ser capaz de convencer os demais atores da relação jurídica de direito material ou 
processual, inclusive em sessões nos tribunais via sustentação oral

Artigo Científico I Preparar e apresentar um projeto de pesquisa para desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso, 
consoante regras ABNT

Prática Judicial no 
Direito do Trabalho

Realizar atos processuais práticos através da elaboração de peças no âmbito do Dir. do Trabalho. Construir 
um processo

Gabaritando
na OAB I

Analisar assuntos corriqueiros que são exigidos no exame da OAB, utilizando questões de direito do 
trabalho, processo do trabalho, deontologia e constitucional

Gabaritando
na OAB II

Analisar assuntos corriqueiros que são exigidos no exame da OAB, utilizando questões de penal, processo 
penal, civil, processo civil, e empresarial

Artigo Científico II
Elaborar o Trabalho de Conclusão de Curso, na modalidade monografia, artigo científico ou projeto 
experimental, e defendê-lo perante Banca Examinadora

Processo Judicial no 
Direito de Família Realizar atos processuais práticos através da elaboração de peças no âmbito do Dir. de Família

*DURAÇÃO DE 2 SEMESTRES

PROJETO OBJETIVO

Não haverá certificação para o primeiro ciclo
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METODOLOGIA CIENTÍFICA E OAB



CONTATO
facha.edu.br

(21) 2102-3222

(21) 97065-4835

matriculas@facha.edu.br

https://facha.edu.br
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