Direito Civil, do Consumo e Processo
O aluno será capaz de atuar profissionalmente, na advocacia ou no serviço público, em
qualquer ramo do direito civil. A abordagem interdisciplinar dará ao aluno a capacidade de
compreender todas as nuances de cada caso, tanto no direito material quanto no processual.
Isso faz com que o egresso do curso se diferencie no mercado, haja vista que poucos
profissionais conseguem ter a capacidade de avaliação interdisciplinar que é desenvolvida
neste curso de pós-graduação.


Conhecimentos: O curso busca tratar de modo
interdisciplinar os grandes temas de direito civil, processual e do
consumo, de modo a permitir uma visão global acerca das
temáticas atuais relativas à matéria.

Habilidades: O curso permitirá ao aluno uma compreensão
global e interdisciplinar acerca dos grandes temas de direito civil,
do consumo e processo.

Descrição do curso
Apesar de o profissional do Direito, cada vez mais, ser obrigado a possuir uma
compreensão ampla das temáticas jurídicas atuais, os cursos de Graduação e PósGraduação ainda adotam abordagens despreocupadas em oferecer a necessária visão
interdisciplinar exigida pelo mercado.
Pensando nisso, a Pós-Graduação em Direito Civil, do Consumo e Processo tem seu foco
na interdisciplinaridade. No curso, o aluno terá a oportunidade de analisar os temas mais
atuais desses ramos do direito a partir de uma abordagem que permitirá uma
compreensão de todas as interligações que os envolvem.

Diferenciais


Abordagem interdisciplinar.



Aulas se preocupam com as exigências do mercado.



Currículo alinhado às exigências dos editais de concursos públicos.

Mercado de trabalho

Os grandes escritórios de advocacia buscam, constantemente, profissionais especializados
nas suas áreas de atuação. O curso, que aborda de forma conjunta as áreas de Direito Civil,
do Consumo e Processo, pode contribuir para a capacitação desses profissionais tão
procurados no mercado.



Módulo I – Relação jurídica civil, consumerista e processual



Módulo II – Contratualidade e sua tutela processual



Módulo III – Responsabilidade civil e sua tutela processual



Módulo IV – Direitos reais, familiares e sucessórios e sua tutela processual



Módulo V – O CPC/2015 e sua influência sobre o direito civil e consumerista



TCC

Carga horária total: 360 Horas

