
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: O Direito e Seus 
Desafios Constitucionais, 
Éticos e Tecnológicos

Módulo: 
Administração Pública 
e Justiça Tributária

Módulo: Relações 
Patrimoniais, Negociais 
e Familiares

Módulo: Direitos Sociais 
Individuais, Coletivos e 
Atividade Empresarial

Módulo: Tutela Penal e 
Efetividade Processual das Liberdades

Módulo: Direitos 
Fundamentais, 
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

Determinantes 
socio-históricos 
do Direito

Relações 
Jurídicas de 
Direito Privado

Administra-
ção Pública 
e Justiça 
Tributária

Soluções 
Processuais 
Civeis

Direitos 
Fundamentais 
e Relações 
Internacio-
nais

Teoria e 
Prática 
Criminal

Elementos 
Práticos do 
Processo Penal

Prática 
Trabalhista e 
Empresarial

Teoria e 
Prática: 
Patrimônio 
e Familia

Conhecimentos 
Constitucionais, 
Éticos e Tecnoló-
gicos

Compreender a 
organização e as pessoas 
na Administração Pública e 
dominar os mecanismos 
de execução orçamentária, 
suas fontes de arrecadação 
e seus resultados

Interpretar e aplicar as 
normas jurídicas, com a 
resolução prática de 
problemas relativos à 
posse, propriedade e 
direitos reais, além das 
questões no âmbito do 
DiDireito das Famílias 

Compreender os elementos 
estruturantes do processo penal 
e dominar a liturgia processual 
penal brasileira

Compreender a materialidade 
do Direito do Trabalho 
Individual e Coletivo e analisar o 
contexto teórico da atividade 
empresarial na sociedade

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

Interpretar e aplicar os direitos 
fundamentais previstos no 
texto constitucional e em 
tratados internacionais de 
direitos humanos

Dominar os conceitos e 
institutos jurídicos penais e 
ter capacidade analítica de 
conhecimento da composi-
ção do fato típico penal

Reconhecer a diversidade e o 
pluralismo cultural e os conheci-
mentos socioantropológicos. Além 
de identicar os fundamentos 
cientícos do Direito, com ampla 
capacidade argumentativa Compreender os métodos 

interpretativos, com a necessária 
capacidade de pesquisa e de 
utilização da legislação, da 
jurisprudência, da doutrina e de 
outras fontes do Direito

Apreender conceitos deontologico-
-prossionais da advocacia e sobre 
o empreededorismo e as inovações 
tecnológicas 

Administração 
Pública, Finanças 
Públicas e Tribu-
tos em Espécies.

Deontologia jurídica; 
Empreendedorismo 
e Inovação e 
Controle de Consti-
tucionalidade

Direito do Trabalho 
e Teoria da Empresa

Jurisdição; compe-
tência e ritos 
processuais penais

Noções Introdutórias 
do Direito e Argu-
mentação Jurídica

Dominar os conheci-
mentos sobre as 
relações jurídicas do 
Direito Civil

Constituição, 
Estado e Direito 
Internacional

Legislação Penal 
Geral e as teorias 
do crime

Processo Civil e as 
diversas soluções 
de conito

Contratos em 
espécie; Direitos 
Reais; Família e 
Sucessão

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.

Relações Jurídicas Direito Civil.
Direito das Obrigações.
Responsabilidade Civil.
Contratos Civeis.

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e 1 de 
desenvolvimento de projeto realizados semanalmente.

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Relações Jurídicas Direito Civil.
Direito das Obrigações.
Responsabilidade Civil.
Contratos Civeis.

Co
nh
ec
im
en
to
s

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;

Compreender a hermenêutica e os métodos inter-
pretativos, com a necessária capacidade de pes-
quisa e de utilização da legislação, da jurisprudên-
cia, da doutrina e de outras fontes do Direito;  

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

Co
m
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tê
nc
ia
s

RELAÇÕES JURÍDICAS DO DIREITO PRIVADO | 308h 

Noções Introdutórias de Estudos Socioantro-
pológicos; Histórias e culturas afrobrasileiras e 
indígenas
Introdução aos Conhecimentos Sociológicos; 
Relações étnicos-raciais; Ciência Política
Introdução ao Estudo do Direito
História do Direito; Leitura e Produção de 
Textos. Metodologia da Pesquisa; normas abnt

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e 1 de 
desenvolvimento de projeto realizados semanalmente.

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  Reconhecer a diversidade e o pluralismo cultural.

Utilizar os saberes e os conhecimentos socioan-
tropológicos no estudo das relações humanas, 
desenvolvidas nos diferentes setores sociais, no 
Brasil e no mundo.

Identificar os fundamentos conceituais, discipli-
nares e metodológicos delimitadores do campo 
científico do Direito.

Demonstrar capacidade argumentativa e um 
bom uso da língua culta portuguesa nos proces-
sos comunicacionais no Direito.

Co
nh
ec
im
en
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s Noções Introdutórias de Estudos Socioantropoló-

gicos; Histórias e culturas afrobrasileiras e indí-
genas
Introdução aos Conhecimentos Sociológicos; 
Relações étnicos-raciais; Ciência Política
Introdução ao Estudo do Direito
História do Direito; Leitura e Produção de Textos. 
Metodologia da Pesquisa; normas abnt

Co
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DETERMINANTES SÓCIO-HISTÓRICOS DO DIREITO | 308h 



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 da Constituição.
Direitos Fundamentais, Direitos Humanos e 
Ordem Social.
Teoria do Estado, Organização Político-admi-
nistrativa.
Organização dos Poderes e funções essenciais 
à justiça.
Direito Internacional Público e Privado.

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e 1 de 
desenvolvimento de projeto realizados semanalmente.

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Teoria da Constituição.
Direitos Fundamentais, Direitos Humanos e 
Ordem Social.
Teoria do Estado, Organização 
Político-administrativa.
OOrganização dos Poderes e funções essenciais à 
justiça.
Direito Internacional Público e Privado.

Co
nh
ec
im
en
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s

Compreender os elementos estruturantes da 
Constituição;

Interpretar e aplicar os direitos fundamentais 
previstos no texto constitucional e em tratados 
internacionais de direitos humanos, articulando 
elementos teóricos com a análise de julgamen-
tos de referência;

Identificar o funcionamento do Estado brasileiro, 
tanto na organização do sistema federativo 
quanto na organização dos poderes estatais e 
das funções essenciais à justiça;

Dominar as regras sobre a relação do Brasil com 
outros países e o tratamento do estrangeiro no 
país.

Co
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DIREITOS FUNDAMENTAIS, ORGANIZAÇÃO POLÍTICA DO BRASIL E SUA RELAÇÃO COM OUTROS PAÍSES | 308h 

Teoria Geral do Direito Penal
Teoria Geral do Crime
Estudo da Parte Especial do Código Penal
Legislação Penal Extravagante

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e 1 de 
desenvolvimento de projeto realizados semanalmente.

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Teoria Geral do Direito Penal
Teoria Geral do Crime
Estudo da Parte Especial do Código Penal
Legislação Penal Extravagante

Co
nh
ec
im
en
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s

Dominar os conceitos e institudos jurídicos 
penais;

Capacidade analítica de conhecimento da 
composição do fato típico penal;

Utilização de raciocínio jurídico e de 
argumentação para adequação típica;

RReconhecer  os aspectos do direito penal 
especial. 

Co
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AS CIÊNCIAS CRIMINAIS E SUA INTERFACE COM A PRÁTICA | 308h 



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.

Princípios; sistemas, investigação preliminar e 
ação penal.
Jurisdição; competência e ritos processuais
Teoria da prova; sujeitos do processo penal e 
medidas cautelares
Teoria geral dos recursos e ações autônomas 
de impugnação

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e 1 de 
desenvolvimento de projeto realizados semanalmente.

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Princípios; sistemas, investigação preliminar e ação 
penal.
Jurisdição; competência e ritos processuais
Teoria da prova; sujeitos do processo penal e medi-
das cautelares
Teoria geral dos recursos e ações autônomas de 
impugnação

Co
nh
ec
im
en
to
s

Compreender os elementos estruturantes do pro-
cesso penal;

Dominar a liturgia processual penal brasileira;

Desenvolver  técnicas argumentativas e raciocínios 
jurídicos objetivando compor as melhores formas 
de soluções de conflitos;

Aprimorar capacidade técnica formal e argumenta-
tiva de convencimento às reformas de decisões 
judiciais vestibulares.

Co
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TUTELA PENAL E EFETIVIDADE PROCESSUAL DAS LIBERDADES | 308h

Formas consensuais de solução de conflitos, 
mediação, conciliação e arbitragem.
Teoria Geral do Processo; normas processuais; 
conceito de ação.
Processo do Conhecimento e Garantias Constitu-
cionais.
Recursos e Execução Cível

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e 1 de 
desenvolvimento de projeto realizados semanalmente.

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Formas consensuais de solução de conflitos, 
mediação, conciliação e arbitragem.
Teoria Geral do Processo; normas processuais; 
conceito de ação.
Processo do Conhecimento e Garantias Constitu-
cionais.
Recursos e Execução Cível

Co
nh
ec
im
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Utilizar meios consensuais de soluções de confli-
tos;

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;

Apreender conceitos deontológico-profissionais e 
desenvolver perspectivas transversais sobre direi-
tos humanos.

Co
m
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INSTRUMENTALIZAÇÃO DO PROCESSO NA SOLUÇÃO DOS CONFLITOS PRIVADOS | 308h



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.

Contratos em espécie.
Direito Reais; direito de laje; direito da cidade.
Familia; espécies de família; pluralidade de famí-
lias.
Sucessões
Estagio II

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e 1 de 
desenvolvimento de projeto realizados semanalmente.

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Contratos em espécie.
Direito Reais; direito de laje; direito da cidade.
Familia; espécies de família; pluralidade de famílias.
Sucessões
Estagio IICo

nh
ec
im
en
to
s

Compreender a hermenêutica e os métodos 
interpretativos da legislação contratual com o uso 
da jurisprudência, da doutrina e enunciados do 
Conselho da Justiça Federal;
 
InterpInterpretar e aplicar as normas jurídicas, articu-
lando o conhecimento teórico com a resolução 
prática de problemas relativos à posse, proprie-
dade e direitos reais;

Desenvolver técnicas de raciocínio e de argu-
mentação jurídicos com objetivo de propor solu-
ções e assessorar a decisão de questões no 
âmbito do Direito das Famílias;
  
Atuar em diferentes instâncias: judiciais, adminis-
trativas e cartoriais, com a devida utilização de 
processos, atos e procedimento.

Co
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RELAÇÕES PATRIMONIAIS, NEGOCIAIS E FAMILIARES | 428h

Direito Individual do Trabalho
Direito Previdenciário
Direito Coletivo do Trabalho
Processo do Trabalho
Teoria da Empresa e Sociedades Anônimas
Estagio I

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e 1 de 
desenvolvimento de projeto realizados semanalmente.

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Direito Individual do Trabalho
Direito Previdenciário
Direito Coletivo do Trabalho
Processo do Trabalho
Teoria da Empresa e Sociedades Anônimas
Estagio I

Co
nh
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Compreender a materialidade do Direito do 
Trabalho;

Desenvolver a argumentação coletiva do Direito 
do Trabalho;

Possuir capacidade de análise da estrutura do 
processo do trabalho;

AnalisaAnalisar o contexto teórico da atividade empresa-
rial na sociedade.

Co
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DIREITOS SOCIAIS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E ATIVIDADE EMPRESARIAL | 428h 



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.

Deontologia jurídica e Estatuto da OAB.
Empreendedorismo e Inovação.
Processo Eletrônico, Lawtech e Novas Tecnologias.
Controle de Constitucionalidade
Estagio IV
Trabalho de Curso

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e 1 de 
desenvolvimento de projeto realizados semanalmente.

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Deontologia jurídica e Estatuto da OAB.
Empreendedorismo e Inovação.
Processo Eletrônico, Lawtech e Novas Tecnologias.
Controle de Constitucionalidade
Estagio IV
Trabalho de Curso

Co
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Apreender conceitos deontolo�gico-profissionais 
da advocacia;

Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos 
formados por profissionais do Direito ou de caráter 
interdisciplinar;

Possuir capacidade de manusear ferramentas 
jurídicas digitais;

AtuaAtuar no controle da validade constitucional de 
normas em diferentes instâncias extrajudiciais, 
administrativas ou judiciais, com a devida utiliza-
ção de processos, atos e procedimentos.

Co
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O DIREITO E SEUS DESAFIOS CONSTITUCIONAIS, ÉTICOS E TECNOLÓGICOS | 388h 

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Co
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E JUSTIÇA TRIBUTÁRIA | 428h 

2 encontros de integração do conhecimento e 1 de 
desenvolvimento de projeto realizados semanalmente.

Administração Pública, sua organização, atos e 
processos, pessoas, bens e serviços.
Licitação e contratos administrativos. 
Intervenção do Estado na propriedade e atuação 
do Estado na ordem econômica. 
Responsabilidade extracontratual do Estado e 
controle dos atos da Administração Pública.
Finanças Públicas eFinanças Públicas e Tributos em Espécies.
Projeto de pesquisa.
Estagio III

Administração Pública, sua organização, atos e 
processos, pessoas, bens e serviços.
Licitação e contratos administrativos. 
Intervenção do Estado na propriedade e atuação do 
Estado na ordem econômica. 
Responsabilidade extracontratual do Estado e con-
trole dos atos da Administração Pública.
Finanças Públicas e Tributos em Espécies.
Projeto de pesquisa.
Estagio III

Compreender a organização, as manifestações e 
as pessoas na Administração Pública;

Identificar os instrumentos de interação Estado-
-sociedade, seus limites, controles e responsabi-
lidades;

Dominar os mecanismos de execução orçamen-
tária, suas fontes de arrecadação e seus resulta-
dos;

Apreender a capacidade de desenvolver um pro-
jeto de pesquisa científico para a carreira jurídica.

Co
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