
Montamos um time de profissionais 
do mercado e da educação e 
preparamos um formato único de 
ensino modular em que, a cada 
etapa, você desenvolve uma 
competência fundamental para 
melhorar a sua performance no seu 
caminho pcaminho profissional.

MUDE (Modelo Único de Ensino)

Presencial com virtual
O novo formato de ensino criado 
pela UNISUAM respeita o novo hoje: 
equilibra encontros presenciais com 
conteúdos remotos. Nosso suporte 
digital conta com aplicativo rápido, 
chat integrado e tutores sempre 
disponíveis para eventuais dúvidas.

Cada semestre, um certificado
Com o MUDE, você não vai mais 
esperar até o final da faculdade para 
aprender como atuar na sua área. A 
cada semestre na UNISUAM, você se 
especializa em um campo diferente da 
sua profissão e a sua competência é 
certificada por isso.

Foco na sua carreira
O nosso setor de Carreiras foi ao 
mercado buscar as competências 
necessárias para a sua melhor 
formação. A área conta com um grupo 
de profissionais experientes e 
especializados em diversas áreas de 
atuação, prontos para te apoiar no 
desedesenvolvimento profissional.

Direito

10 módulos | 5 anos

MODELO 
ÚNICO 
DE 
ENSINO

Módulo: Dogmática Jurídica 
e Transformações Digitais

Módulo: Ética, 
Administração Pública 
e Justiça Tributária

Módulo: Organização 
do Estado e das Pessoas

Módulo: Direitos Sociais 
Individuais e Coletivos, 
Desenvolvimento e Globalização

Módulo: Tutela Penal e 
Efetividade Processual das Liberdades

Módulo: A Organização 
Política do Brasil e sua 
Relação com Outros Países

Módulo: 
Instrumentalização 
do Processo na 
Solução dos 
Conflitos Privados

Módulo: As 
Ciências Criminais 
e sua Interface 
com a Prática

Módulo: Relações 
Jurídicas no Direito 
Público e Privado

Módulo: Determinantes 
Sócio-Históricos do Direito

Ciências 
Pessoais do 
Direito Estudo do 

Direito Público 
e Privado

Deontologia 
Jurídica

Internacionaliza-
ção do Direito e 
Organização 
Política

Formas na 
Solução de 
Conitos

Direito 
Criminal na 
Prática

Processo de 
Liberdades 
Penais

Direito do 
Trabalho 

Organização 
do Estado

Novos 
Direitos

A complexa relação 
entre o cidadão e o 
pagamento de tributos.

Preparando o prossional 
do Direito para lidar com a 
complexidade da estrutura 
estatal e normativa 
brasileira.

Em busca de um 
verdade possível.

Globalização e 
pós-modernidade.

Aprofundando os 
conhecimentos jurídicos 
nas relações constitucionais, 
sociais e internacionais em 
face dos desaos da 
sociedade contemporânea.

O crime e sua 
verdadeira face.

Teoria e prática criminal 
descomplicada.

Conhecendo a diversidade 
e o contexto social 
contemporâneo.

O aprendizado da 
vida em uma socie-
dade de direito.

Como ser um advogado 
no mundo digital.

Quem paga 
mais se bene-
cia menos, uma 
relação tênue 
entre Estado e 
indivíduos.

Inteligência arti-
cial e humana, um 
alinhamento 
positivo, necessá-
rio e temerário.

Direitos huma-
nos fundamen-
tais em um 
mundo global da 
pós-verdade A liberdade como 

instrumento da 
verdade.  

Conhecimentos 
teóricos e técni-
cos essenciais na 
formação da 
identidade pros-
sional do  opera-
dor do Direito

Construindo pontes 
às relações jurídicas 
público-privadas.

A luta pelos 
direitos através 
do processo 
judicial.

A face revelada 
do crime à luz do 
direito e das 
relações sociais.

Direitos huma-
nos e direitos 
fundamentais, o 
Brasil e o mundo 
em debate.

O Estado e os 
indivíduos em 
seu histórico 
alinhamento 
desalinhado.

CURSOS QUE COMPARTILHAM O MESMO MÓDULO

Nenhum



Aqui você coloca em 
prática e consolida os 
conteúdos que estudou 
nas plataformas digitais.
FFortalecendo todo o 
conhecimento que absor-
veu com as "mãos na 
massa!"

Você livre para estudar a 
hora e onde quiser, com o 
apoio de tutores, mate-
riais disponíveis 24 horas 
por dia, você se prepara 
da melhor maneira para 
encontrar a sua turma e 
eexercitar exatamente o 
que o mercado de traba-
lho exige.

Teoria do Direito; introdução ao estudo do direito.
Relações Jurídicas Direito Civil.
Ciência Política; constituição
Direito das Obrigações.

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e 1 
de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Teoria do Direito; introdução ao estudo do direito.
Relações Jurídicas Direito Civil.
Ciência Política; constituição
Direito das Obrigações.

Co
nh
ec
im
en
to
s

Dominar instrumentos da metodologia jurídica, 
sendo capaz de compreender  e aplicar conceitos, 
estruturas e racionalidades fundamentais ao exer-
cício do Direito.

Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos.

Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de 
raciocínio e de argumentação jurídicos com objeti-
vo de propor soluções e decidir questões no âmbito 
do Direito

Co
m
pe
tê
nc
ia
s

RELAÇÕES JURÍDICAS NO DIREITO PÚBLICO E PRIVADO | 296h • Certificação Intermediária: Estudo do Direito Público e Privado

Leitura e Produção de Textos.
História do Direito.
Metodologia da Pesquisa; normas abnt.
Estudos socios antropológicos.

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e 1 
de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Leitura e Produção de Textos.
História do Direito.
Metodologia da Pesquisa; normas abnt.
Estudos socios antropológicos.

Co
nh
ec
im
en
to
s

Reconhecer a diversidade e o pluralimos cultural.

Comunicar-se com precisão de forma oral e escrita.

Demostrar capacidade argumentativa e um bom 
uso da língua culta portuguesa

UtilizaUtilizar os saberes e os conhecimentos socioantro-
pológicos no estudo das relações humanas, de-
senvolvidas nos diferentes setores sociais, no Brasil 
e no mundo.

Co
m
pe
tê
nc
ia
s

DETERMINANTES SÓCIO-HISTÓRICOS DO DIREITO | 296h • Certificação Intermediária: Ciências Pessoais do Direito

Processo do Conhecimento; procedimento 
comum, ordinário, sumário, sumaríssimo
Recusos Cíveis; Estrutura Recursais dos Tribunais.
Dos Contratos Cíveis.
Formas consesuais de solução de conflitos

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e 1 
de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Processo do Conhecimento; procedimento 
comum, ordinário, sumário, sumaríssimo
Recusos Cíveis; Estrutura Recursais dos Tribunais.
Dos Contratos Cíveis.
Formas consesuais de solução de conflitosCo

nh
ec
im
en
to
s

Desenvolver técnicas de raciocínio e de argumen-
tação com objetivo de propor soluções e decidir 
questões no âmbito do Direito.

Articular conhecimento teórico com resolução de 
problemas

Utilizar meios consesuais de soluções de conflitos.

Co
m
pe
tê
nc
ia
s

INSTRUMENTALIZAÇÃO DO PROCESSO NA SOLUÇÃO DOS CONFLITOS PRIVADOS | 296h • Certificação Intermediária: Formas na Solução de Conflitos

Teoria do crime;  filosofia; antropologia; princípios 
constitucionais
Teoria da Pena; vitimologia; dosimetria; raciocío 
lógico
Criminologia; sujeitos do crime; cidadania.
Teoria Geral do Processo; normas processuais; 
conceito de ação.

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e 1 
de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Teoria do crime;  filosofia; antropologia; princípios 
constitucionais
Teoria da Pena; vitimologia; dosimetria; raciocío 
lógico
Criminologia; sujeitos do crime; cidadania.
Teoria Geral do Processo; normas processuais; 
conceito de ação.

Co
nh
ec
im
en
to
s

Dominar os conceitos e a terminologoa jurídica.

Desenvolver a capacidade de trabalhar em 
grupos.

Utilizar corretamente a terminologia e as catego-
rias jurídicas

Co
m
pe
tê
nc
ia
s

AS CIÊNCIAS CRIMINAIS E SUA INTERFACE COM A PRÁTICA | 296h • Certificação Intermediária: Direito Criminal na Prática



Aqui você coloca em 
prática e consolida os 
conteúdos que estudou 
nas plataformas digitais.
FFortalecendo todo o 
conhecimento que absor-
veu com as "mãos na 
massa!"

Você livre para estudar a 
hora e onde quiser, com o 
apoio de tutores, mate-
riais disponíveis 24 horas 
por dia, você se prepara 
da melhor maneira para 
encontrar a sua turma e 
eexercitar exatamente o 
que o mercado de traba-
lho exige.

Leis extravagantes; leis especiais.
Rito processual Penal; Recursos Penais.
Dos Crimes em Espécies; Da parte especial do 
código penal
Inquérito; ação penal; procedimentos

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e 1 
de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Leis extravagantes; leis especiais.
Rito processual Penal; Recursos Penais.
Dos Crimes em Espécies; Da parte especial do 
código penal
Inquérito; ação penal; procedimentosCo

nh
ec
im
en
to
s

Articular conhecimento teórico com resolução de 
problemas

Compreender a hermenêutica e os métodos 
interpretativos

AAdquirir capacidade para desenvolver técnicas de 
raciocínio e de argumentação jurídicos com obje-
tivo de propor soluções e decidir questões no 
âmbito do Direito

Co
m
pe
tê
nc
ia
s

TUTELA PENAL E EFETIVIDADE PROCESSUAL DAS LIBERDADES | 296h • Certificação Intermediária: Processo de Liberdades Penais

Constitucional.
Teoria da Constituição e Direitos Fundamentais.
Organização Político Administrativa do Estado
Direito Internacional

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e 
1 de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Constitucional.
Teoria da Constituição e Direitos Fundamentais.
Organização Político Administrativa do Estado
Direito Internacional

Co
nh
ec
im
en
to
s

Interpretar o direito nacional, observando a experi-
ência estrangeira e comparada.

Compreender a hermenêutica e os métodos inter-
pretativos

Possuir capacidade de análise para instrumenta-
ção dos direitos Fundamentais

Co
m
pe
tê
nc
ia
s

A ORGANIZAÇÃO POLÍTICA DO BRASIL E SUA RELAÇÃO COM OUTROS PAÍSES | 296h

Direito Reais; direito de laje; direito da cidade.
Prática Forense Civil; petição inicial; argumenta-
ção, oralidade.
Direito Administrativo: Organização e Agentes da
Administração Pública
Familia e sucessões; espécies de família; plurali-
dade de famílias.

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e 
1 de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Direito Reais; direito de laje; direito da cidade.
Prática Forense Civil; petição inicial; argumenta-
ção, oralidade.
Direito Administrativo: Organização e Agentes da
Administração Pública"
Familia e sucessões; espécies de família; plurali-
dade de famílias.

Co
nh
ec
im
en
to
s

Compreender a hermenêutica e os métodos inter-
pretativos

Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural

Atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, admi-
nistrativas ou judiciais, com a devida utilização de 
processos, atos e procedimentos

Co
m
pe
tê
nc
ia
s

ORGANIZAÇÃO DO ESTADO E DAS PESSOAS | 296h • Certificação Intermediária: Organização do Estado

Direito individual e Coletivo do Trabalho
Processo do Trabalho
Recursos
Execução Cível.

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e 1 
de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Direito individual e Coletivo do Trabalho
Processo do Trabalho
Recursos
Execução Cível.

Co
nh
ec
im
en
to
s

Possuir capacidade de análise.

Compreender a hermenêutica e os métodos inter-
pretativos

Possuir capacidade de análise das peças proces-
suais

Co
m
pe
tê
nc
ia
s

DIREITOS SOCIAIS INDIVIDUAIS E COLETIVOS, DESENVOLVIMENTO E GLOBALIZAÇÃO | 296h 



Aqui você coloca em 
prática e consolida os 
conteúdos que estudou 
nas plataformas digitais.
FFortalecendo todo o 
conhecimento que absor-
veu com as "mãos na 
massa!"

Você livre para estudar a 
hora e onde quiser, com o 
apoio de tutores, mate-
riais disponíveis 24 horas 
por dia, você se prepara 
da melhor maneira para 
encontrar a sua turma e 
eexercitar exatamente o 
que o mercado de traba-
lho exige.

Metodologia da Pesquisa jurídica; normas abnt.
lawtech / Empreendedorismo e Inovação
Processo Eletrônico; TJ, JF, TRT.
Novas Tecnologias
Trabalho de curso

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e 1 
de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Metodologia da Pesquisa jurídica; normas abnt.
lawtech / Empreendedorismo e Inovação
Processo Eletrônico; TJ, JF, TRT.
Novas Tecnologias
Trabalho de cursoCo

nh
ec
im
en
to
s

Dominar tecnologias e métodos para perma-
nente comprensão e aplicação do Direito

Comprrender o impacto das novas tecnologias 
na área jurídica.

Possuir capacidade de análise das ferramentas 
digitais de jurimetria.

Construir projeto inovador para solcução de 
casos jurídicos.

Co
m
pe
tê
nc
ia
s

DOGMÁTICA JURÍDICA E TRANSFORMAÇÕES DIGITAIS | 296h • Certificação Intermediária: Novos Direitos  

Bens públicos
Deontologia; filosofia; ética; estatuto OAB.
Prática Forense Trabalhista; peticião inicial; con-
testação; recursos.
Finanças Pública e Tributos em Espécies.

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e 1 
de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Bens públicos
Deontologia; filosofia; ética; estatuto OAB.
Prática Forense Trabalhista; peticião inicial; con-
testação; recursos.
Finanças Pública e Tributos em Espécies.Co

nh
ec
im
en
to
s

Aplicar conceitos, estruturas e racionalidades 
fundamentais ao exercício do direito.

Possuir capacidade de análise do exercício da 
advocaciaCo

m
pe
tê
nc
ia
s

ÉTICA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E JUSTIÇA TRIBUTÁRIA | 296h • Certificação Intermediária: Deontologia Jurídica


