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valores
Promover o desenvolvimento

humano por meio de soluções

tecnológicas dando-lhes

condições de serem cidadãos

empreendedores assegurando

ascensão profissional, social,

cultural e econômica.

Ser referência no mercado nacional

como uma instituição que investe em

tecnologia e desenvolve os

melhores resultados na área de

educação presencial e a distância.

Competência e inovação.

Comprometimento com o

resultado. Ética. Qualidade na

educação. Respeito a

comunidade interna e externa.

Valorização dos

colaboradores.

Responsabilidade social.
visãomissão

Coordenação Curso de Direito Pan-Americana 2021/2



Dados do  Curso de Direito
Habilitação: Bacharelado

Modalidade: Presencial

Turno: Matutino e Noturno

Bases legais: Diretrizes Curriculares dos Cursos de Direito - Resolução nº 5 de 17 de

dezembro de 2018, do Conselho Nacional de Educação. 

Parecer CNE/ CES nº 757/2020, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional

de Educação, de 10/12/2020, homologado pela Resolução nº 2 de 19 de abril de 2021.

Local de funcionamento do curso: sede IES

Acesso: Processo seletivo Vestibular, Matrícula de Graduado e transferência ex officio.

Duração do Curso: 05 anos - 10 semestres

Integralização: Mínimo de 10 semestres (05 anos) e máximo de 16 semestres (08 anos).

Carga horária total em horas: 4.800 horas.

180 VAGAS ANUAIS
 



Perfil do Egresso

Formar um profissional diplomado nas diferentes áreas de

conhecimento, aptos para a inserção no mercado de trabalho. 

O egresso estará preparado para enfrentar problemas em

diferentes graus de complexidade que exigem habilidades de

negociação e decisão, conhecimentos sobre áreas da

administração pública, economia, direito, políticas públicas e

temas específicos à área de governo em que exercerão suas

atividades.

Capez de realizar transformações sociais, preparando técnicos

éticos, críticos, conscientes e comprometidos com o serviço
público escolhido e do seu papel no desenvolvimento da

sociedade brasileira.

Quem será nosso formado?



PRINCÍPIOS PPC
(i) Alto grau de sinergia e cooperação entre os cursos de Direito e

Administração em nível de bacharelado com ênfase em gestão

pública; 

(ii) Eixos formadores dotados de interdisciplinaridade; 

(iii) Estudo intensivo e com dedicação exclusiva dos acadêmicos; 

(iv) Estímulo à pesquisa na área jurídica e sua interface com a gestão

pública; 

(v) Ênfase na formação das capacidades básicas associadas ao

aprofundamento seletivo de alguns temas; 



PRINCÍPIOS PPC
(vi) Integração entre graduação e pós-graduação;

(vi) Estímulo ao estudo e discussão em grupo por meio de

metodologia adequada para treinar a capacidade de ouvir e falar; 

(vii) Estímulo à utilização de novas tecnologias e técnicas de ensino

e didática; 

(viii) Estímulo à pesquisa e à reflexão acerca de modelos

institucionais e jurídicos e a formação para protagonista no serviço

público; 

(ix) Flexibilidade e liberdade na montagem da grade curricular por

parte dos acadêmicos, de modo a estimular a identificação das reais

vocações e interesses destes. 



foco é o
desenvolvimento
 de competências
para as carreiras
públicas, e não
pura e simples

 formação
acadêmica



Curso de
Direito

 
A concepção geral do curso de Direito da Faculdade

Pan-Americana de Administração e Direito, em

relação a sua inserção institucional, política, geográfica

e social se refere ao propósito de preparar profissionais

para atuação nos diferentes campos da atividade

jurídica, em especial, para seguir as carrerias públicas,

com formação profissional humanística, generalista,

nexialista, reflexiva e crítica, sustentada por uma sólida

formação jurídica, desenvolvendo capacidade de

análise, interpretação dos fatos e aplicação da

legislação vigente e atento aos problemas sociais e

capaz de ser um instrumento de modificação social.

 



o Direito
Nexialista

o Direito
Tradicional

 A nova estrutura repensada pelo NDE, o conteúdo proposto e a metodologia a ser aplicada levarão o aluno a ter

noção global da existência dos diplomas normativos, ou seja, funcionam como um mapa das normas e

respectivos temas por onde poderá mover-se, pois terá recebido instrumental analítico que o capacita a enfrentar

problemas jurídicos com rigor e criatividade interpretativa e nexialista.  



Com base nesses pressupostos, o curso de graduação não segue
o ensino linear do Direito. 

 
Trabalha com a noção de ciclos, de maneira a possibilitar ao

acadêmico a abordagem de diversos temas de acordo com sua
maturação intelectual.

 
O curso é estruturado em quatro ciclos: 

Formação Fundamental Formação Profissional Formação Prática Formação Carreiras Públicas



01. Formação

fundamental

Aprender a pensar

Direito

Fapad

02. Formação

Profissional

aplicando os conteúdos

03. Formação

Prática

Adquirindo habilidades 

03. Formação

Carreiras Publicas

Aperfeiçoando Vocações

META: Introduzir o discente na ciência jurídica fazendo-o conhecer e manejar a terminologia e as

noções básica do Direito como ciência e sua inter-relação com outras disciplinas. Competências

a serem desenvolvidas: de comunicar-se em linguagem jurídica, de fazer raciocínios jurídicos, de

localizar a solução de problemas nos conjuntos normativos adequados, de formular

interpretações e discutir a validade de normas e atos, bem como de elaborar de documentos

maneira clara, objetiva, a partir dos princípios do design. 

META: Adquirir competência no repertório comum do Direito a partir do

conhecimento das Leis Estruturantes. O objetivo é fazer com que o

discente conheça as leis (sua organização, seus conceitos básicos e

contexto em que a lei se insere), os procedimentos práticos para a

aplicação das leis, os novos desafios do direito digital e sua

instrumentalização.

META: Destina-se ao treinamento para adquirir as

habilidades na aplicação das macros teorias jurídicas de

outras disciplinas teóricas importantes para a

competência em interpretar adequadamente o direito na

ordem sistêmica. É o momento em que o discente, uma

vez tendo adquirido uma visão global da sociedade e do

Direito e dominando o repertório básico, aplicará a norma

abstrata ao caso concreto.

META: Após o desenvolvimento de atividades dos três

primeiros ciclos e já tendo completado um conjunto

consistente de conteúdos obrigatórios para o curso de

Direito, o discente passará, neste ciclo, para compreensão

das vocações ao exercício de cargos públicos e as funções

inerentes a cada um.

Em todos os eixos há a oferta de

oficinas com carga horária de 10h cada

e atividade de extensão curricular

propostas pelo NDE, além das 240

horas de atividades complementares a

serem cumpridas durante os 10

semestres do curso.



FORMAÇÃO GERAL
622h

FORMAÇÃO TÉCNICA
2478h

FORMAÇÃO PRÁTICA
520h

4800h



4800h

TCC
140h

ESTÁGIO CURRICULAR
380h

OPTATIVAS ELETIVAS
300h

EXTENSÃO
480h

ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

240h

FORMAÇÃO
3100h

ENSINO EAD ATÉ 40%
1632h (34%)

OFICINAS
160h



A jornada
A proposta do curso de Direito visa assegurar formação

profissional desenvolvendo assim as habilidades e

competencias esperadas conforme DCC e PPC de forma

progressiva e consistente.

o Direito e sua complexidade. 
Nos primeiros semestre o discente é instigado a
ingressar no apaixonante mundo do Direito e das
profissões jurídicas. A sólida formação técnico-jurídica
se dá em diálogo entre as diversas expressões do
conhecimento filosófico e humanístico, das ciências
sociais envolvendo saberes de áreas formativas. 
Saber pensar, escutar, aprender, lidar com a diversidade
inerente aos grupos sociais... 
Conhecer e identificar que o Direito está em todas as
relações.

Conhecer



Que o direito possui uma linguagem
própria e que as palavras são a ferramenta
de trabalho do profissional do direito. A
mensagem precisa ser clara, precisa,
técnica, com propriedade, riqueza de
vocabulário e raciocínio lógico-
interpretativo.
Leitura, interpretação e compreensão para
que ser possível a correta aplicação das
normas jurídicas. O Direito será resultado
da argumentação de persuasão e de
reflexão crítica, habilidades a serem
desenvolvidas nesta fase.

Que cada relação jurídica tem suas
especificidades, características,
resultados e soluções ímpares.
Neste momento a jornada da
formação perpassa pelas mais
diversas áreas do direito, orientadas
pela Constituição. Além do enfoque
dogmático, o conhecimento e a
aplicação do direito são estudados
sistematicamente e
contextualizados de acordo com a
sua evolução e aplicação às
mudanças sociais, econômicas,
políticas e culturais, sem
desconsiderar as relações
internacionais. Neste fase, se
reconhecem as demandas
individuais e sociais, para ter
consciência dos problemas de seu
tempo e de seu espaço. 

Aprender

Analisar



A partir do domínio do conteúdo do
ordenamento jurídico vigente, ciente e
consciente das demandas sociais, é o
momento de avaliar e equacionar
problemas e buscar soluções.
 A partir do contato com as disciplinas
processuais, busca-se nesta fase
desenvolver a capacidade identificar,
compreender e analisar os problemas e
suas formas de solução, consequencias
jurídicas e aplicar formas judiciais e
extrajudiciais de prevenção e solução de
conflitos individuais e coletivos, com
olhar especial para a prevenção.

Nos últimos semestres, o pensamento
crítico e avaliativo é provocado novamente
pelo TCC, além dos estudos referentes ao
letramento digital, práticas remotas
mediadas por tecnologias de informação e
comunicação na aplicação do direito aos
casos concretos no Estágio Supervisionado.
A capacidade de trabalhar em equipe
disciplinar e interdisciplinar é vivenciada no
NPJ para resolver as demandas sociais
reais, ainda que muitas acontecidas no
virtual, no diálogo entre direito e tecnologia,
interação com o Meio Ambiente e os os
desafios impostos pelas rápidas
transformações da sociedade, do sistema
jurídico, das relações interpessoais e do uso
de novas tecnologias, em especial a
digitalização do direito e provocação do
Poder Judiciário, reconhecendo-se como
agente de transformação social, qualificado
para a vida, trabalho e cidadania.

Avaliar

Aplicar



Representação gráfica do perfil de formação



MATRIZ CURRICULAR



MATRIZ CURRICULAR



MATRIZ CURRICULAR

*CH. T. – Carga Horária Teórica.

**CH. P. – Carga horária prática (atividade de prática profissional e resolução de problemas que

constará do plano de ensino com referência no ementário do componente curricular).

***CH. I. – Carga horária interdisciplinar (É destinada ao desenvolvimento de atividade integradora

curricular elaborada pelo professor da disciplina e constante do Plano de Ensino e da ementa.)

****CH. E. – Carga Horária Extensão (atividade de extensão destinada ao desenvolvimento de

projetos elaborado pelo professor da disciplina, que constará do Plano de ensino e da ementa,

podendo ser de ação prática, com envolvimento direto em campo, como realização de produto para a

comunidade, sempre com viés local. 

CH EAD – Carga horária de ensino à distância (Portaria nº 2117/2019). Ela poderá sofrer alteração na

distribuição.

# Pré-requisito disciplinas processuais: Direito Civil Processual I, II e III, Direito Processual Penal I e II e

Direito Processual do Trabalho.

## Pré-requisito disciplinas: Estágio Orientado - Observação e Simulação I, II e III.

### Pré-requisito disciplina: TCC 1



Valores éticos, honestidade, coerência, pensamento autônomo e crítico, liberdade e responsabilidade;
Espírito cooperativo e de equipe, respeito às diferenças e capacidade de dialogar de forma empática;
Espírito de pesquisa e que busca a compreensão de fenômenos, o conhecimento técnico-científico, a
integração da teoria e da prática, a consciência de aprender a aprender e atualizar-se sempre, o conhecimento
sensitivo, artístico e estético, a apropriação crítica das informações e dos recursos tecnológicos;
Capacidade de se comunicar e argumentar com o domínio da comunicação oral e escrita;
Capacidade de solucionar problemas, apoiado em fundamentos teóricos, da capacidade empreendedora,
estratégica, da capacidade na elaboração de conceitos autônomos e críticos, na elaboração de projetos e
propostas, no espírito de iniciativa, invenção e imaginação e, em especial, da capacidade de exercer a liderança.

Ao final da jornada, a formação do egresso deverá evidenciar: 

O egresso estará  apto a atuar em diversas áreas profissionais, com destaque para: Profissões públicas-
Magistratura, Ministério Público, Advocacia, Procuradorias, Cartórios e cargos jurídicos em órgãos do executivo,
judiciário e legislativo federal, estaduais e municipais. Profissões na área privada: Advocacia, Assessoria jurídica,
cargos técnicos em empresas e no Terceiro Setor.

Para atingir esse desiderato o egresso é orientado a desenvolver aptidão para aprendizagem autônoma e dinâmica. 



Avaliação 
Ensino

Aprendizagem

O regime de avaliação do curso de Direito contempla avaliações parciais, com datas

discutidas e definidas com os acadêmicos, e expressas nos planos de ensino, em que

deverão constar, também, os critérios de avaliação.  

Para alcançar a proposta educacional e efetivar o perfil do egresso, a

interdisciplinaridade e a extensão também se farão presentes no momento das

avaliações. A forma da avaliação será de escolha do professor/professores do

semestre dentre os múltiplos instrumentos de avaliação.

O aluno é considerado aprovado quando atingir, conjuntamente, a frequência

mínima de 75% da carga horária e aproveitamento mínimo de setenta pontos. Será

considerado reprovado quando não atingir a frequência mínima 75% da carga

horária ou aproveitamento abaixo de cinquenta pontos, ou ainda se não atingir

setenta pontos na prova final.  

A verificação do rendimento do aluno no Estágio Supervisionado e  no Trabalho de

Conclusão de Curso ocorrerá conforme Regulamento próprio, 

Além disso, é um procedimento institucional que todos os docentes devem oferecer

um retorno aos acadêmicos sobre a qualidade do seu desempenho. Os resultados

das avaliações são dados em sala de aula, com todos os esclarecimentos solicitados

pelos Estudantes, inclusive a importância de cada conteúdo lecionado e a

importância do próprio acadêmico, uma vez que muitas são as situações em que a

produção dos acadêmicos não pode ser avaliada apenas como correta ou incorreta.   
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desenvolver competências ou habilidades dos

acadêmicos que possam apresentar

dificuldades de aprendizagem, ou deficiências

oferecer suporte necessário a acadêmicos, para

um melhor aproveitamento no processo ensino-

aprendizagem

acompanhar o desempenho acadêmico, a

evasão escolar, índices de aproveitamento e de

frequência às aulas e demais atividades dos

acadêmicos

Núcleo de
apoio ao
discente
O Núcleo de Apoio ao Discente
da Faculdade Pan-Americana,
tem como objetivos atender,
mediar e solucionar situações
que possam surgir no decorrer
da vida acadêmica do corpo
discente.  



TUTORES
Graduados e especializados na

área específica de tutoria.

Primando pela qualidade do ensino, a Faculdade Pan-Americana de Administração e Direito está respondendo de forma

propositiva, mas coerente, correspondendo de modo excelente com a dimensão do corpo docente e tutorial e às condições de

infraestrutura física e tecnológica para o ensino e a iniciação científica ao estabelecer o número de vagas, frente aos resultados

de consultas à comunidade que apontam o curso de Direito como uma das principais opções de curso superior..

PROFESSORES
Mestres e Doutores renovados

nacional e internacionalmente.

Com sólida experiência em

docência, pesquisa e extensão, bem

como prática de carreiras públicas.

CORPO DOCENTE



Diferenciais

4.800h
Extensão e Pesquisa dentro da carga horária curricular

Metodologias Ativas
Sala de aula invertida

Aprendizagem a partir de problemas e projetos
Tutoria em todas as unidades curriculares

Até 40% em ensino à distância
Matriz curricular que atende as necessidades regionais e as novas

habilidades exigidas do profissional do direito (direito financiero,
políticas públicas, direito econômico, análise economica do direito,

direito digital, tecnologias e inovação e legal design).
Projeto Empresa Júnior de Direito

Laboratório Jurídico em Políticas Públicas
Laboratório Jurídico em Direito e Negócios

Prática e Clínica Jurídica a partir do Sétimo Semestre
Prática e Clínica Jurídica específico para Advocacia Pública, Ministério

Público e Magistratura
Oficinas em todos os semestres

NPJ virtual 
Atividades Complementares que podem ser desenvolvidas em eventoss

virtuais



Núcleo Docente Estruturante  

Apresentação Projeto Pedagógico do curso de Direito da Faculdade Pan-
Americana de Administração e Direito / Núcleo Docente Estruturante (NDE)
– 2021. 

 27f.

1. Regulamento Interno.


