


A área jurídica tem evoluído de forma bastante dinâmica e acelerada, tal

movimento tem gerado a necessidade de formação de profissionais com duas

capacidades distintas e complementares. Em primeiro lugar, deve-se atentar

para uma visão abrangente do direito com ênfase na prática jurídica e na

sólida formação profissional. Por outro lado, observa-se a necessidade de um

aprofundamento no processo de especialização em áreas inovadoras, capazes

de atender às novas demandas profissionais. Pretende-se, assim, formar

profissionais da área jurídica em um mundo em permanente mutação. Nosso

aluno deve responder ao binômio formado por conhecimento abrangente e

prático do universo do direito alinhado ao conhecimento aprofundado de novas

áreas inovadoras de oportunidades.

POR QUE ESCOLHER O CEDIN

Com mais de quinze anos de experiência em cursos de capacitação e

especialização na área do Direito, o CEDIN alinha dois valores essenciais para a

formação jurídica de excelência:

1- A preservação da tradição e da qualidade do ensino, dos elementos

formadores e essenciais do Direito; e

2- A inovação no processo de aprendizagem e na reestruturação curricular,

capaz de incluir as novas áreas de atuação jurídica em harmonia com os

desafios da atualidade.

PARA TANTO, O CEDIN DISPÕE DE

● Corpo docente altamente qualificado e especializado, seguindo a tradição

dos cursos de pós-graduação do CEDIN.

● Estrutura curricular diferenciada com ênfase nos aspectos práticos do



Direito.

● Inclusão de disciplinas inovadoras que refletem a dinâmica do momento

atual.

● Imersão e integração da graduação com modelos diversos dos cursos de

pós-graduação.

● Atividades voltadas para o empreendedorismo na gestão dos assuntos

jurídicos e na capacitação de um profissional atuante.

● Formação especializada na graduação, com acessos a disciplinas e atividades

extracurriculares promovidas pelo CEDIN em seus cursos de pós-graduação.

● Foco na internacionalização dos cursos de Direito.

EXPERIÊNCIA CENTRADA NO ALUNO

Hoje, o universo do Direito é distinto daquele de poucos anos atrás. As

mudanças realizadas de forma acelerada determinam basicamente duas

consequências na formação jurídica.

Em primeiro lugar, as expectativas profissionais e as possíveis áreas de atuação

são muito mais abrangentes do que aquelas clássicas, normalmente dispostas

em um currículo clássico de um curso de direito. Do mesmo modo, os

instrumentos à disposição de profissionais do Direito estão igualmente em

permanente e rápida mudança. Este conjunto de situações que alinham as

mudanças no processo de formação com as mudanças no processo de atuação,

exigem, portanto, que um bom curso de direito venha a reconhecer as

exigências próprias da inovação acadêmica.

Assim, hoje, uma formação de qualidade, deve necessariamente atentar para a

necessidade de um curso de Direito, centrado na expectativa do aluno de



atualizar-se diante dos desafios do mercado atual e de estar em harmonia com

os instrumentos possíveis e disponíveis para a atuação jurídica de qualidade.

No CEDIN, o aluno pode escolher disciplinas à disposição na pós-graduação do

CEDIN, para ir customizar seu curso de graduação, segundo a sua inclinação

profissional.

Sem prejuízo de uma formação clássica, o aluno terá contato com áreas atuais e

inovadoras do Direito. Essa proposta garante conhecimento mais abrangente e

permite, já na graduação, a definição de eventual área de especialização.

Assim, ainda na graduação, o aluno terá acesso às novas estruturas disruptivas

de atuação jurídica, o que permite maior conhecimento e uma visão mais

abrangente dos desafios jurídicos na atualidade.

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR

O Projeto de Formação Complementar da Faculdade CEDIN compreende um

conjunto de atividades que possibilitam ao aluno a aquisição de conhecimentos

formativos e críticos que complementem a sua formação.

A formação complementar é concebida por meio da oferta de atividades

complementares, disponibilizadas durante toda a extensão da graduação.

As atividades são organizadas e estruturadas em áreas específicas, com temas

rápidos e práticos, como complemento, desdobramento ou atualização de

determinada área ou ferramenta, imprescindível para formação humanística e

jurídica.

Confira alguns projetos complementares:



DIREITO, ARTE E CULTURA

A Arte possibilita formas disruptivas e críticas de pensar. A área de Direito, Arte

e Cultura da Faculdade CEDIN, visa complementar os estudos por meio do

desenvolvimento de atividades de formações socioculturais, como direito,

filosofia, democracia, cinema, literatura, música, fotografia e manifestações

artísticas em geral.

● CINE CEDIN

O CINE CEDIN visa a interlocução do universo acadêmico jurídico com o cinema,

de maneira a proporcionar aos alunos uma reflexão sobre temas

contemporâneos e correlatos ao Direito.

A cada sessão do CINE CEDIN, profissionais do campo jurídico e da cultura são

convidados a debater com os alunos sobre determinado filme, aplicando-o ao

universo jurídico.

● DIREITO, LITERATURA E MÚSICA

O Projeto Direito, Literatura e Música, visa a inserção da Literatura e

Música aliada a interpretação jurídica. A Literatura e Música aplicada

ao Direito adquire bases sólidas e novas formas de conhecimento, capazes de

orientar a visão de mundo e humanizar o jurista, perante a diversos conflitos do

cotidiano da profissão e da sociedade.

● DEMOCRACIA

O Projeto Democracia e Direito visa apresentar aos alunos os principais

princípios da Democracia e a sua aplicabilidade. Entre as suas atividades,

encontra-se o CEDIN DEBATE. O CEDIN DEBATE quer promover a cidadania, os

valores democráticos e o pensamento crítico, por meio da participação dos

alunos, professores e da sociedade civil em processos discursivos e



deliberativos promovidos pelo CEDIN. Por meio de convidados externos, o

fomenta discussões importantes sobre a para a sociedade brasileira,

contribuindo para construções de relações pautadas na tolerância, diversidade

e respeito.

● FILOSOFIA

O Direito é, inevitavelmente, Filosofia aplicada, e a Filosofia, por sua vez, não é

mero ornamento ou orientação, mas, sim, condição de possibilidade. Com isso,

o Projeto Filosofia e Direito, tem como objetivo apresentar aos alunos o estudo

do Direito junto a Filosofia, mais especificamente no que diz respeito aos

paradigmas de racionalidade atrelados ao fenômeno jurídico.

● CULTURA

A cultura é uma dimensão constitutiva da existência humana. Cultura é muito

mais que saber, cultura é sobre conhecer você e o outro. O Projeto Direito e

Cultura, busca explorar as mais diversas culturas, sejam elas nacionais e/ou

internacionais. Para isso, o Projeto, por meio de feiras, exposições, música,

comida típica, arte e muitas outras atividades, visa o conhecimento sobre a

cultura e sua relação com o Direito.

● CENTROS DE CONHECIMENTO

Os Centros de Estudos da Faculdade CEDIN contribuem para a expansão e

desenvolvimento dos estudos e da pesquisa dentro das áreas de especialidade

da Instituição. As atividades são desenvolvidas pelos alunos da pós-graduação,

alunos da graduação, professores e coordenadores de cursos.

DIREITO E GEOPOLÍTICA



O Projeto Direito e Geopolítica tem como objetivo apresentar aos alunos os

principais pontos da Geopolítica Internacional e os principais e atuais Temas

Contemporâneos correlatos.

CAPACIDADE ANALÍTICA E LÓGICA

Como instrumento de aprendizagem, os jogos ajudam e contribuem no

desenvolvimento do aluno. Com isso, o Projeto Direito e Jogos tem como

objetivo a realização de oficinas de jogos, de modo a contribuir no

desenvolvimento da capacidade analítica e de raciocínio lógico do aluno.

DIREITO E LÍNGUAS

O Projeto de Direito e Línguas, visa aprimorar os estudos da língua portuguesa

e inglesa, proporcionando aos alunos, uma formação bilíngue.

Para isso, a Faculdade CEDIN dispõe de parcerias com instituições de idiomas,

para incentivo ao estudo da língua, bem como a oferta de uma disciplina

curricular em Linguagem e Interpretação de Texto, com a realização de

encontros e oficinas presenciais.

PROFISSIONALIZANDO SUA CARREIRA

A área de formação complementar profissionalizante, por meio do Projeto

Profissionalizando Sua Carreira, visa a promoção de cursos complementares,

de modo a oferecer aos seus alunos conhecimentos sobre: Pacote Office;

Oratória; Consultoria de Imagem; Inteligência Emocional, entre outras.

DISCIPLINAS DA PÓS-GRADUAÇÃO



No Curso de Graduação em Direito da Faculdade CEDIN, o aluno pode escolher

cursar disciplinas à disposição na pós-graduação do CEDIN, de acordo com a sua

inclinação profissional.

O aluno pode escolher até 1 módulo dos cursos de pós-graduação para

complementação dos seus estudos, de acordo com a sua preferência.

PREPARATÓRIO OAB

A Faculdade CEDIN, por meio do Projeto Preparatório OAB, busca, desde o

primeiro período, preparar nossos alunos para o Exame Nacional da Ordem dos

Advogados do Brasil, por meio da aplicação de simulados semestrais.

AULAS | TURNOS

Manhã: Segunda à Sexta1 | 07h40 às 11h20 (4 horários de 50 minutos)

Tarde: Segunda à Sexta2 | 14h00 às 17h30 (4 horários de 50 minutos)

Noturno: Segunda à Sexta3| 19h00 às 22h30 (4 horários de 50 minutos)

COORDENADORES DO CURSO

● Leonardo Nemer Caldeira Brant

Pesquisador Bolsista do CNPq, produtividade em pesquisa, PQ2. Doutor em

Direito Público pela "Université Paris X Nanterre". Tese de doutorado laureada

com o "Prix du Ministère de la Recherche" em Paris, França. Mestrado e

graduação em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Atuou como funcionário das Nações Unidas e membro do corpo jurídico na

Corte Internacional de Justiça (CIJ), Haia. Ex-Membro do Comitê Consultivo para

3 O sábado é considerado dia letivo.

2 O sábado é considerado dia letivo.

1 O sábado é considerado dia letivo.



Nomeações do Tribunal Penal Internacional (TPI), Haia. Estágio Sênior na

"Columbia University". Candidato indicado pela Presidência da República ao

posto de juiz do Tribunal Penal Internacional, Haia. Candidato indicado pelo

Ministério das Relações Exteriores para a lista de juízes para a composição do

Tribunal Especial para o Líbano, Haia. Professor convidado do "Institut des

Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II" e da

Université Caen Basse Normandie", França. Professor Convidado do

"Lauterpacht Centre, Cambridge University", UK. Professor convidado da

"Aix-Marseille Université", França. Professor convidado do "Institut d'Études

Politiques d'Aix-en-Provence", França. Membro da "Academia Nacional de

Derecho de la Argentina". Professor do XXXVII Curso de Direito Internacional da

Organização dos Estados Americanos (OEA). Conferencista na "Gilberto Amado

Memorial Lecture", junto à Comissão de Direito Internacional da Organização

das Nações Unidas (CDI/UN), Genebra. Professor Catedrático Titular de Direito

Internacional Público e Chefe do Departamento de Direito Público da

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Membro honorífico da

Academia Mineira de Letras Jurídicas. Membro da "Société Française de Droit

International (SFDI)". Diretor do ramo brasileiro da "International Law

Association" (ILA Brasil). Presidente honorífico do Centro de Direito

Internacional (CEDIN).

Lattes: http://lattes.cnpq.br/0973738431683871

● Mariana Ferreira Bicalho

Doutoranda e Mestra (2019) em Teoria do Direito e da Justiça no Programa de

Pós-graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais,

com bolsa CAPES, onde coordena o Núcleo de Pesquisa Redes de Direitos

Humanos do PPGD PUC Minas (REDES DH). Professora de Introdução ao Estudo

do Direito do curso de graduação em Direito do CEDIN (Centro de Estudos em

Direito e Negócios), onde coordena o Grupo de Estudos em Democracia,

Diversidade e Direitos Humanos. Foi assessora técnica em Direitos Humanos da

Subsecretaria de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social do Governo de Minas Gerais e do Sistema Estadual de Redes em Direitos

http://lattes.cnpq.br/0973738431683871


Humanos (SER-DH). Tem experiência em filosofia do direito, sociologia jurídica,

teoria e história do direito, atuando principalmente nos seguintes temas:

democracia, Estado, justiça, hermenêutica jurídica, direitos humanos e políticas

públicas.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/0235144562107969

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE DIREITO

A matriz curricular do Curso
de Graduação em Direito da
Faculdade CEDIN é
estruturada em módulos,
ofertados durante os cinco
anos de jornada acadêmica,
de maneira cíclica,
interdisciplinar, flexível e
inovadora, atendendo as
necessidades do profissional
da área jurídica.

Como metodologia de ensino são adotadas aulas expositivas, interativas e

práticas. A matriz curricular distribui as unidades curriculares em quatro

pilares:

● FUNDAMENTOS DA ÁREA

Disciplinas fundamentais, que oferecem ao aluno a base necessário para os

estudos jurídicos, contribuindo para o desenvolvimento das

habilidades e competências essenciais para o profissional da área do Direito. 

http://lattes.cnpq.br/0235144562107969


● PRÁTICA PROFISSIONAL E CARREIRAS

Disciplinas de aprendizado transformador, voltadas para a atuação prática do

profissional do Direito, desenvolvendo habilidades e competências

para inserção no mercado de trabalho.

● FORMAÇÃO HUMANÍSTICA

Disciplinas que atrelam o conhecimento jurídico a formação humanística e

ética.

● CAPACITAÇÃO

Disciplinas e módulos à disposição dos cursos de pós-graduação do CEDIN, para

capacitação segundo a sua inclinação profissional.

MATRIZ CURRICULAR | Graduação Direito

1º ANO

1A 1B

Disciplinas CR Disciplinas CR
Introdução ao Estudo do Direito IA 6 Introdução ao Estudo do Direito IB 6
Processo Civil IA: Organização da
Justiça e do Processo

6 Processo Civil IB: Organização da
Justiça e do Processo

6

Ciência Política e Teoria Geral do
Estado

8 Direito Penal I: Teoria do Crime 8

Linguagem e Interpretação de Texto 4 Filosofia, Antropologia e Sociologia
do Direito

8

Direito Civil I: Parte Geral - Direito das
Pessoas

8 Democracia, Cidadania e Direito da
Tolerância (EAD)

4

Criminologia e Psicologia Jurídica
(EAD)

4 Legal Skills (EAD) 4

Marketing Pessoal e Jurídico (EAD) 4 Planning Your Future 4
40 CR 40 CR

2º ANO

2A 2B



Disciplinas CR Disciplinas CR
Constitucional I: Teoria da
Constituição e Direitos Fundamentais

8 Direito Penal II: Teoria da Pena,
ação penal e extinção de
punibilidade

8

Direito Civil II: Bens e Fatos 8 Metodologia e Redação Jurídica 4
Direito Internacional Público 8 Mediação, Conciliação e

Arbitragem
4

Direito Digital e Proteção de Dados 4 Processo Civil II: Processo de
Conhecimento

8

Direito da Energia (EAD) 4 Direito Empresarial I: Teoria da
Empresa e Sociedades Empresariais

8

Legal Design e Visual Law (EAD) 4 Hermenêutica Jurídica (EAD) 4
Estatuto de Ética da OAB (EAD) 4 Negócios e Direito da

Infraestrutura (EAD)
4

40 CR 40 CR

3º ANO

3A 3B

Disciplinas CR Disciplinas CR
Direito Civil III: Das Obrigações e
Responsabilidade Civil

8 Direito Penal IIIA: Crimes em
Espécie

8

Direito Constitucional II: Organização
do Estado e dos Poderes

8 Processo Penal I: Inquérito, Prisão e
Provas no Processo Penal

8

Direito Eleitoral 4 Direito Empresarial II: Sociedade
Anônima

6

Direito Administrativo I 8 Direito do Trabalho 6
Direito Desportivo (EAD) 4 Processo Civil III: Sentença e

Recurso
8

Compliance Jurídico (EAD) 4 Empreendedorismo Jurídico (EAD) 4
Jurimetria   (EAD) 4

40 CR
40 CR

4º ANO

4A 4B

Disciplinas CR Disciplinas CR
Direito Penal IIIB: Crimes em Espécie 8 Processo Penal II: Procedimentos,

Recursos e Execução no Direito
Penal

8

Direito Civil IVA: Direito dos
Contratos – parte geral

6 Direito Civil IVB: Direitos Reais 8

Direito Administrativo II 6 Direito Civil V: Contratos em
espécies

6

Direito Tributário I 6 Processo Civil IV: Execução 8



Direito Constitucional III: Defesa das
instituições democráticas e controle
de constitucionalidade

6 Trabalho de Conclusão de Curso I
(EAD)

4

Simulação e Prática Jurídica Civil 8 Simulação e Prática Jurídica Civil 6

40 CR 40 CR

5º ANO

5A 5B

Disciplinas CR Disciplinas Carga-H
orária

Direito Civil VIA: Direito das Famílias,
Infância e Adolescência

8 Processo Civil V: Procedimentos
Especiais

4

Direito Civil VIB: Sucessões 8 Trabalho de Conclusão de Curso II 4
Direito Tributário II 8 Direito Internacional Privado 6
Direito Processual do Trabalho 8 Direito Empresarial III: Títulos de

Crédito, Recuperação Judicial e
Falência

6

Simulação e Prática Jurídica Trabalho 8 Direito Minerário (EAD) 4
40 CR Direito Ambiental (EAD) 4

Direito do Consumidor (EAD) 4
Simulação e Prática Penal 8

40 CR

Carga-Horária Total do Curso | 4.000 horas-aula/ 400 Créditos

Programa Disciplinar sujeito à alterações*



CONTATO

Unidade Graduação | Belo Horizonte
R. Paraíba, 1170 – Funcionários CEP 30130-145
CNPJ: 07.808.205/0001-47 Belo Horizonte/MG – Brasil

TELEFONE: (31) 9 8617-9664

EMAIL: alexandre.mattos@cedin.com.br

VENHA VIVENCIAR A EXPERIÊNCIA CEDIN

A MELHOR GRADUAÇÃO DO BRASIL!


