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POR QUE FALAR DOS DESAFIOS DA FORMAÇÃO JURÍDICA NO 

CONTEXTO DE INTENSAS TRANSFORMAÇÕES DIGITAIS? 

 

Ao longo dos estudos anteriormente publicados pelo Centro de Ensino e Pesquisa em Inova-

ção (CEPI) no âmbito do projeto de pesquisa “Formando a advocacia do presente e do futuro: 

habilidades e perspectivas de atuação”, discutimos sobre habilidades e competências que 

são identificadas como essenciais aos advogados(as), considerando as mudanças tecnológicas 

da área, a inserção dessas habilidades/competências como soft ou hard skills, bem como a 

abrangência desses termos, a depender da conceituação adotada. E, em nosso último relató-

rio, destacamos como essas questões emergem no contexto da formação jurídica no Brasil. 

Como as Instituições de Ensino Superior (IES) têm lidado com essas evoluções tecnológicas? 

Quais temáticas têm sido inseridas nas grades curriculares? Quais competências/habilidades 

vêm sendo estimuladas pelas IES? Estas são algumas perguntas que exploramos neste. Boa 

leitura! 

 

 

Introdução  

Tomando como ponto de partida os resulta-

dos de tais estudos, sobretudo o mapeamento 

de competências/habilidades e dos novos se-

tores de atuação jurídica, surgem importantes 

questionamentos que dialogam com um dos 

eixos centrais da pesquisa - papel e os desafios 

da formação jurídica nesse contexto: como as 

Instituições de Ensino Superior (IES) têm li-

dado com essas evoluções tecnológicas? 

Quais temáticas têm sido inseridas nas grades 

curriculares? Quais competências/habilidades 

vêm sendo estimuladas pelas IES? Tais compe-

tências/habilidades encontram consonância 

com aquelas identificadas ao longo da pes-

quisa? (Confira nosso primeiro Relatório Te-

mático) 

Essas foram algumas das inquietações que nos 

instigaram a mapear e analisaras grades curri-

culares de algumas Instituições de Ensino Su-

perior brasileiras.  

 

Notas metodológicas

De acordo com o Cadastro Nacional de Cur-

sos e Instituições de Educação Superior (Ca-

dastro e-MEC), o Brasil possui 1.919 cursos de 

Direito ativos, sendo 173 deles ofertados por 

 
1 Dados disponibilizados pelo sistema e-MEC em 6 de outubro de 2022. 

instituições públicas e 1.746 ofertados por ins-

tituições privadas. 1 

https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/31999
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/31999
https://emec.mec.gov.br/
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Esse contingente não é homogêneo, englo-

bando cursos ofertados em formato presen-

cial ou online, para grandes ou pequenas tur-

mas, localizados em regiões geográficas com 

características significativamente distintas. 

Visando abarcar toda essa diversidade, a sele-

ção das grades curriculares analisadas se deu 

com base nos rankings de aprovação no 

Exame da Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB) (FGV;OAB, 2020) e o Ranking Universi-

tário da Folha de São Paulo (FOLHA DE SÃO 

PAULO, 2019). 

Em cada um desses rankings foram identifica-

das as 30 primeiras IES públicas e as 30 pri-

meiras IES privadas que possuem cursos de 

Direito, sendo que a amostra final foi consti-

tuída pelas instituições que apareciam em 

ambas as listas, totalizando 37 IES, sendo 23 

públicas e 14 privadas.  

Cabe destacar que as Faculdades de Direito 

da Universidade de São Paulo (USP) foram 

mapeadas separadamente por possuírem 

conteúdos programáticos diversos e por, no 

ranking da OAB, aparecem separadamente.  

A lista das instituições mapeadas pode ser 

consultada nas tabelas abaixo (quadros 1 e 2): 

 

Quadro 1: Lista de instituições de ensino superior públicas com cursos de Direito mapeadas pela pesquisa 

Instituições de Ensino Superior Públicas 
Localização 

Região Estado/DF 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FD-USP) Sudeste São Paulo 

Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo (FDRP-USP) 

Sudeste São Paulo 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)  Sudeste Minas Gerais 

Universidade de Brasília (UNB)   Centro-Oeste Distrito Federal 

Universidade Federal do Paraná (UFPR)  Sul Paraná 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)  Nordeste Pernambuco 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)  Sul Rio Grande do Sul 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) Sudeste Rio de Janeiro 

Universidade Federal Fluminense (UFF)  Sudeste Rio de Janeiro 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Sul Santa Catarina 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) Nordeste Bahia 

Universidade Estadual Paulista (UNESP)  Sudeste São Paulo 

Universidade Federal do Ceará (UFC)  Nordeste Ceará 

Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) Centro-Oeste Mato Grosso 

https://images.jota.info/wp-content/uploads/2020/04/eou-emnumeros--pdf-pdf-1.pdf?x30411
https://images.jota.info/wp-content/uploads/2020/04/eou-emnumeros--pdf-pdf-1.pdf?x30411
https://images.jota.info/wp-content/uploads/2020/04/eou-emnumeros--pdf-pdf-1.pdf?x30411
https://ruf.folha.uol.com.br/2019/ranking-de-cursos/direito/
https://ruf.folha.uol.com.br/2019/ranking-de-cursos/direito/
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Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) Sudeste Espírito Santo 

Universidade Estadual de Maringá (UEM) Sul Paraná 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) Sudeste Minas Gerais 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) Nordeste Rio Grande do Norte 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL) Nordeste Alagoas 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) Sudeste Minas Gerais 

Universidade do Estado do Amazonas (UEA) Norte Amazonas 

Universidade Federal do Piauí (UFPI) Nordeste Piauí 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel) Sul Rio Grande do Sul 
 

Fonte: elaboração própria . 
 

Quadro 2: Lista de instituições de ensino superior privadas com cursos de Direito mapeadas pela pesquisa 

Instituições de Ensino Superior Privadas 
Localização 

Região Estado/DF 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP) Sudeste São Paulo 

Universidade Presbiteriana Mackenzie  Sudeste São Paulo 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC Rio) Sudeste Rio de Janeiro 

Centro Universitário Curitiba (UNICURITIBA) Sul Paraná 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC Campinas) Sudeste São Paulo 

Faculdade de Direito de Vitória (FDV) Sudeste Espírito Santo 

Faculdade de Direito Milton Campos (FDMC) Sudeste Minas Gerais 

Universidade Salvador (UNIFACS) Nordeste Salvador 

Centro Universitário Sete de Setembro (FA7) Nordeste Ceará 

Centro Universitário do Rio Grande do Norte (UNI-RN) Nordeste Rio Grande do Norte 

Faculdade de Direito Professor Damásio de Jesus  Sudeste São Paulo 

Escola Superior Dom Helder Câmara (ESDHC) Sudeste Minas Gerais 

Faculdade Baiana de Direito e Gestão (FBDG) Nordeste Bahia 

Faculdades Integradas Antônio Eufrásio de Toledo de Presi-
dente Prudente  

Sudeste São Paulo 

Fonte: elaboração própria . 
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Após a seleção das instituições, foi feito o ma-

peamento das respectivas grandes curricula-

res, pesquisadas nos sites oficiais de cada IES. 

Nosso objetivo era identificar disciplinas e 

projetos curriculares específicos que dialo-

gassem com temas como: tecnologia, soft 

skills, diversidade, proteção de dados, méto-

dos alternativos de solução de conflitos etc., 

que representam características destacadas 

(conforme verificado em relatórios anterio-

res) como essenciais para os profissionais da 

advocacia do futuro. Nesse primeiro mapea-

mento, foram identificadas 232 disciplinas. 

Após identificadas as disciplinas, foram anali-

sados os programas (quando disponíveis nos 

sites das IES) de cada uma delas para identifi-

car quais são as metodologias aplicadas e 

quais as competências/habilidades são de-

senvolvidas pelos/com os alunos(as). A aná-

lise de programas levou em conta 165 docu-

mentos. 

Cabe ressaltar que o mapeamento visou iden-

tificar disciplinas específicas, o que não signi-

fica que os temas não sejam tratados dentro 

das instituições de diferentes maneiras, a 

exemplo da sua inserção no currículo de disci-

plinas tradicionais2  ou em projetos de exten-

são, por exemplo. 

 

Panorama curricular dos cursos de Direito no brasil 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) 

surgem em substituição ao Currículo Mínimo 

dos cursos de graduação (Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional 4.024/61), que 

instituía um patamar uniforme entre cursos 

de graduação no país e acabava por engessar 

a grade curricular e reduzir a liberdade das 

instituições de ensino de organizarem seus 

cursos. 

Tais diretrizes são referência para que as ins-

tituições de ensino elaborem seus programas 

de formação e estabeleçam as áreas que pre-

tendem dar prioridade, garantindo flexibili-

dade e diversidade nos programas oferecidos 

por diferentes instituições.  

 

Quadro 3: Objetivos das diretrizes curriculares nacionais 

OBJETIVOS DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS 

 

Conferir maior autonomia às instituições de ensino superior na definição dos currículos de seus 
cursos, a partir da explicitação das competências e das habilidades que se deseja desenvolver, 

 
2 Consideramos como disciplinas tradicionais aquelas com enfoque dogmático de conhecimento e aplicação do Direito, 
abrangendo diversos ramos da Ciência Jurídica, por exemplo: direito civil, direito penal, direito do trabalho, etc. 
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através da organização de um modelo pedagógico capaz de adaptar-se à dinâmica das deman-
das da sociedade, em que a graduação passa a constituir-se numa etapa de formação inicial no 
processo contínuo da educação permanente;  

 

Propor uma carga horária mínima em horas que permita a flexibilização do tempo de duração 
do curso de acordo com a disponibilidade e esforço do aluno;  

 

Otimizar a estruturação modular dos cursos, com vistas a permitir um melhor aproveitamento 
dos conteúdos ministrados, bem como a ampliação da diversidade da organização dos cursos, 
integrando a oferta de cursos sequenciais, previstos no inciso I do art. 44 da LDB;  

 

Contemplar orientações para as atividades de estágio e demais atividades que integrem o saber 
acadêmico à prática profissional, incentivando o reconhecimento de habilidades e competên-
cias adquiridas fora do ambiente escolar; e  

 

Contribuir para a inovação e a qualidade do projeto pedagógico do ensino de graduação, nor-
teando os instrumentos de avaliação. 

Fonte: Parecer CNE/CES nº 146/2022. 

 

Em termos gerais, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais estabelecem para os cursos de gra-

duação em Direito, Ciências Econômicas, Ad-

ministração, Ciências Contábeis, Turismo, 

Hotelaria, Secretariado Executivo, Música, 

Dança, Teatro e Design que as instituições de 

ensino devem definir, com clareza, no projeto 

pedagógico os elementos que lastreiam a 

concepção do curso, por exemplo: objetivos 

gerais do curso, condições objetivas de 

oferta, cargas horárias, formas de realização 

de interdisciplinaridade, modos de integra-

ção entre teoria e prática, formas de avalia-

ção, modos de integração entre graduação e 

pós-graduação, incentivo à pesquisa, concep-

ção e composição das atividades de estágio, 

atividades complementares, oferta de cursos 

sequenciais e de tecnologia (quando for o 

caso). 

Estabelecem também que a organização cur-

ricular fica à cargo das instituições de ensino, 

de modo a prever a integralização curricular 

do curso como condição para a conclusão e 

colação de grau, carga horária e duração do 

curso. Enfatiza-se também a necessidade de 

o Estágio Curricular Supervisionado ser inse-

rido no conteúdo curricular como atividade 

obrigatória e diversificada. 

Em relação às Atividades Complementares, 

as DCNs dispõem que deve ser estimulada a 

prática de estudos independentes, transver-

sais, opcionais, de interdisciplinaridade, com 

avaliação de habilidades e competências, in-

clusive as adquiridas fora do ambiente esco-

lar. 

Especificamente sobre avaliações, destaca-se 

que as IES devem adotar formas específicas e 

alternativas, internas e externas, de modo a 

favorecer a compreensão da totalidade do 
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curso, sendo que a Monografia/Trabalho de 

Conclusão de Curso, no eixo dos cursos cita-

dos acima, seja considerada opcional. 

Em termos específicos do curso de Direito, as 

diretrizes estipulam algumas habilidades que 

devem ser desenvolvidas:

Figura 1 - Habilidades nos cursos de Direito 

 

Fonte: elaboração própria . 

 

Por fim, estabelece-se que os projetos peda-

gógicos e a organização curricular dos cursos 

de Direito devem contemplar conteúdos que 

atendam três eixos de formação: I) Conteúdos 

de Formação Fundamental; II) Conteúdos de 

Formação Profissional; III) Conteúdos de For-

mação Prática. 

O primeiro eixo tem o objetivo de integrar o 

estudante no campo do Direito, estabele-

cendo a relação dessa área com outras áreas 

de conhecimento, abrangendo Ciência Polí-

tica, Economia, Sociologia Jurídica, Filosofia e 

Psicologia aplicada ao Direito e Ética Geral e 

Profissional. O segundo eixo refere-se ao en-

foque dogmático, levando em conta os diver-

sos ramos do Direito, contextualizados de 

acordo com a evolução da Ciência Jurídica. Por 

fim, o terceiro eixo diz respeito à integração 

entre a prática e os conteúdos teóricos desen-

volvidos nos eixos anteriores, destacando-se, 

sobretudo, a prática de estágio curricular. 

 

Direito e tecnologia: mapeamento das disciplinas inseridas no currículo dos 
cursos de direito 
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As 37 Instituições de Ensino Superior mapea-

das encontram-se localizadas em 16 estados, 

alcançando todas as regiões brasileiras, 

sendo 1 no Norte, 10 no Nordeste, 2 no Cen-

tro-Oeste, 18 no Sudeste e 6 no Sul. A distri-

buição da amostra está demonstrada no 

mapa abaixo – Figura 01). 

Segundo dados do Cadastro Nacional de Cur-

sos e Instituições de Educação Superior (Ca-

datro e-MEC) a maior concentração de oferta 

de cursos de Direito está na região Sudeste, 

com aproximadamente 39% dos cursos, 

 
3 Dados consultados em 6 de outubro de 2022. 

sendo 357 em São Paulo, 115 no Rio de Ja-

neiro, 234 em Minas Gerais e 43 no Espírito 

Santo.3 Essa maior concentração de cursos 

pode ter se refletido na amostra do levanta-

mento. Ressaltamos, no entanto, que com-

preendemos que a diversidade das grades 

curriculares analisadas pode ser maior, caso 

seja adotado um recorte mais amplo.  

A incidência de cursos de Direito nas outras 

regiões do país é a seguinte: 7,5% na região 

Norte, 24,5% na região Nordeste, 11,77% no 

Centro-Oeste e 17,19% no Sul. 
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Figura 2: Distribuição das instituições de ensino pelo país 

Fonte: elaboração própria . 

Quanto às grades curriculares das IES, apenas 

o Centro Universitário Curitiba (UNICURI-

TIBA) não apresentava esse dado em seu site. 

Além disso, a Faculdade de Direito Professor 

Damásio de Jesus teve que ser excluída da 

amostra por ter encerrado as suas atividades. 

Dessa forma, para análise da grade curricular 

foram consideradas 35 instituições.  

 
4 As disciplinas que tratam sobre meios alternativos de 
solução de conflitos, arbitragem, mediação e concilia-

A partir da análise das desses documentos foi 

possível elaborar uma matriz das temáticas 

relacionadas às competências destacadas por 

relatórios internacionais como necessárias 

aos advogados do futuro, em disciplinas es-

pecíficas nos cursos de Direito. Foram mape-

adas 232 disciplinas que tratavam sobre 39 te-

máticas diferentes4. A lista das temáticas e a 

ção foram inseridas em separado por estarem em sepa-
rado na maioria das grades curriculares, muito embora 
tenham similaridade no conteúdo ministrado. 
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incidência das disciplinas nas grades curricu-

lares pode ser observada no gráfico abaixo 

(Gráfico 1). 

Das 232 disciplinas mapeadas, 75 estavam in-

seridas dentro do currículo obrigatório dos 

cursos e 157 identificadas como disciplinas 

eletivas, o que pode ser um indicativo de que 

disciplinas envolvendo transformações tec-

nológicas e aspectos comportamentais ten-

dem a ingressar na grade curricular em for-

mato eletivo. Além disso, as disciplinas mape-

adas relacionam-se tanto com o desenvolvi-

mento de soft skills quanto de hard skills, des-

tacando-se as disciplinas voltadas para ética 

que representa 15,5% da amostra. Quanto a 

disciplina de ética, não é possível afirmar se 

busca desenvolver a soft skills relacionada à 

ética ou se é voltada ao estudo das regras da 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), disci-

plina cobrada no exame de ordem e, por-

tanto, mais relacionada ao desenvolvimento 

de hard skills.  

Entre as disciplinas obrigatórios encontra-

vam-se: 28 disciplinas de ética, 12 sobre mé-

todos alternativos de solução de conflitos (in-

cluindo arbitragem, conciliação, mediação), 9 

de linguagem e redação, 6 sobre argumenta-

ção, 5 de direito digital, 3 de direito e tecnolo-

gia, 2 de lógica, 2 sobre empreendedorismo, 

2 de gestão de carreira, 2 de propriedade in-

telectual, 1 de informática jurídica, 1 de ges-

tão de conflitos, inovação, 1 de transforma-

ção digital. 

Outro ponto importante nesse mapeamento 

de disciplinas diz respeito ao desenvolvi-

mento de competências e habilidades. No pri-

meiro relatório temático da pesquisa, mapea-

mos algumas competências que são destaca-

das em relatórios internacionais como neces-

sárias para a advocacia do futuro. Cruzando 

esses dados com o presente levantamento, 

percebemos que algumas habilidades têm 

sido objeto das disciplinas mapeadas:

 

https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/31999/adv_habilidades_capas_tr1_v.2.0.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/31999/adv_habilidades_capas_tr1_v.2.0.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Gráfico 1: Temáticas e disciplinas nas grades curriculares 

 

Fonte: elaboração própria 
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Figura 3: Habilidades identificadas nas disciplinas mapeadas 
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Fonte: elaboração própria 
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Outras competências/habilidades, no en-

tanto, não encontram uma compatibilidade 

de tão fácil identificação, sendo necessário 

analisar as metodologias aplicadas nas aulas 

e a própria menção de habilidades nos pro-

gramas das disciplinas para se identificar se 

há o estímulo para se desenvolver colabora-

ção, criatividade, escuta, empatia, flexibili-

dade, iniciativa, liderança, proatividade, por 

exemplo. 

Das 35 instituições analisadas, 10 não disponi-

bilizavam os programas das disciplinas em 

seus sites e 4 delas divulgavam apenas alguns 

programas, o que resultou em 67 disciplinas 

que não puderam ser analisadas quanto à ob-

jetivos, metodologia, avaliação e menção de 

competência. 

Das 165 disciplinas cujos programas consta-

vam nos sites da IES, apenas 6 mencionavam 

explicitamente as competências/habilidades 

desenvolvidas ao longo do curso, sendo que 5 

dessas disciplinas são ministradas na Univer-

sidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a 

outra disciplina é ministrada pela Faculdade 

de Direito de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo (FDRP-USP). Dessas disciplinas 

que apresentavam explicitamente habilida-

des e competências, duas delas configuram-

se como obrigatórias (ética e negociação e 

mediação) e as demais como eletivas (arbitra-

gem, propriedade intelectual e 2 evolvendo 

leitura, escrita e argumentação). 

Dentre as competências mencionadas estão: 

interpretação, escrita, comunicação/argu-

mentação, pensamento estratégico, resolu-

ção de problemas, mediação, diversidade, 

tecnologia, letramento digital, trabalho em 

equipe e interdisciplinaridade.  

Esse segundo passo do mapeamento permi-

tiu adicionar ao mapa de competências e dis-

ciplinas apresentado acima mais três compe-

tências : interpretação, trabalho em equipe e 

interdisciplinaridade.  

Cabe destacar que não podemos afirmar que 

as instituições não possuam um programa 

mais detalhado especificando as competên-

cias desenvolvidas. Tais documentos, caso 

existam, não constavam no site da instituição 

e, portanto, não puderam ser consultados. 

Em relação às metodologias empregadas nas 

aulas foram identificadas algumas que se re-

lacionam ao desenvolvimento de algumas 

competências/habilidades mapeadas anteri-

ormente. Podemos citar como exemplos: (i) 

as atividades que envolvem discussão de tex-

tos, que podem desenvolver habilidades rela-

cionadas a interpretação, leitura, escuta e co-

municação/argumentação; (ii) trabalhos em 

grupo, que podem desenvolver habilidades 

de trabalho em equipe, comunicação, escuta, 

colaboração e flexibilidade; (iii) apresentação 

de seminários, que podem desenvolver habi-

lidades relacionadas a comunicação e apre-

sentação. 

As metodologias identificadas no mapea-

mento são bastante tradicionais no ensino do 

Direito e nos trás o questionamento se essas 

metodologias são suficientes para desenvol-

ver completamente as habilidades que se pro-

põem ou se eventual uso de metodologias 

participativas, por exemplo, aumentariam a 

eficiência do desenvolvimento dessas habili-

dades.
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FGV Direito SP 

 A Escola de Direito de São Paulo acabou não sendo incluída no mapeamento por conta dos crité-
rios do ranking da OAB, que considera em sua amostragem instituições com mais de 100 inscritos nas 
provas. No entanto, para compartilhar a experiência do local onde o Centro de Ensino e Pesquisa em Ino-
vação (CEPI) se vincula, apresentamos as informações de maneira separada. 

A FGV Direito SP foi criada em 2005 com a proposta de uma abordagem contemporânea do Direito e a 
inclusão de metodologias participativas e interdisciplinaridade. Do mapeamento das disciplinas da insti-
tuição, encontramos as seguintes matérias que dialogam com as competências destacadas como neces-
sárias aos advogados do futuro:   

Obrigatórias Eletivas 

Ética Argumentação jurídica 

Contabilidade Mediação 

Projeto multidisciplinar (engloba temáticas de finanças 
e inteligência artificial) 

Proteção de dados 

Regulação e governança da Inteligência Artificial 
 

Todos os programas estão disponíveis no site da faculdade e apenas dois deles não apresentavam as com-
petências e habilidades a serem desenvolvidas ao longo da disciplina. As competências/habilidades des-
tacadas foram listadas abaixo:  

[ ] Ética: interpretação, trabalho em equipe, colaboração, apresentação e comunicação. 

[ ] Contabilidade: raciocínio lógico, comunicação, escrita e trabalho em equipe. 

[ ] Projeto multidisciplinar: empreendedorismo, liderança, interdisciplinaridade, resolução de proble-
mas, iniciativa e trabalho em equipe. 

[ ] Argumentação jurídica: argumentação. 

[ ] Mediação: mediação. 

Na instituição encontramos algumas similaridades com as disciplinas mapeadas anteriormente como: 
ética, contabilidade, argumentação e mediação. Diferencia-se, principalmente, pela disciplina obrigató-
ria de projeto multidisciplinar, que aplica metodologia de ensino pautada na experiência visando desen-
volver soft skills. 

Nessa disciplina de projetos multidisciplinares, implementada em 2019, foram desenvolvidos (até dezem-
bro de 2021), 10 temáticas envolvendo: estratégias para reparação e remediação de direitos humanos, 
aspectos jurídicos da atuação policial, administração púbica e a lei do fisco, direito de família e adoção, 
desafios regulatórios, tecnológicos e de direitos humanos envolvendo crianças e adolescentes, regulação 
de criptoativos, questões socioambientais e deslocamentos humanos, desafios éticos e jurídicos da pes-
soa biônica, reconhecimento facial e direito penal, ESG (Environmental, Social and Governance). 

Essa disciplina obrigatória e multidisciplinar possibilita a inserção constante de temas atuais na grade cur-
ricular e também possibilita que professores trabalhem em conjunto, já que é uma disciplina sempre mi-
nistrada por, no mínimo, dois docentes. 

Visando compartilhar a experiência e os desafios na implementação desse tipo de disciplina, a FGV lançou 
um livro “Ensino por projetos em Direito: experiência na FGV Direito SP”, que conta com várias entrevis-
tas com os docentes. 

https://direitosp.fgv.br/disciplina/etica-filosofia-politica
https://direitosp.fgv.br/disciplina/busca-resposta-certa-argumentacao-juridica-casos-dificeis
https://direitosp.fgv.br/disciplina/contabilidade-0
https://direitosp.fgv.br/disciplina/mediacao
https://direitosp.fgv.br/node/617
https://direitosp.fgv.br/disciplina/protecao-dados-pessoais
https://direitosp.fgv.br/disciplina/semana-imersao-estudos-regulacao-governanca-inteligencia-artificial
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/31849/2022.04.13%20-%20Ensino%20por%20Projetos%20na%20FGV%20Direito%20SP.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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Considerações finais 

• A maioria das disciplinas envolvendo tec-

nologia, soft skills, diversidade, etc. tende 

a aparecer nas grades curriculares como 

disciplinas eletivas. Tal prática pode se 

apresentar como teste para eventual in-

serção definitiva no currículo; 

• Embora as temáticas envolvendo inova-

ção e tecnologia possam ser inseridas em 

disciplinas tradicionais do currículo da 

graduação em Direito, o mapeamento 

pode indicar que muitos alunos não tem 

contato com a temática, tendo em vista 

que podem não escolher essas disciplinas; 

• Cerca de 97% dos programas das discipli-

nas disponíveis nos sites das Instituições 

de Ensino Superior não informavam as 

competências e habilidades a serem de-

senvolvidas ao longo da disciplina.  

• Tal achado pode ser um indicativo de que 

competências e habilidades não se encon-

tram no centro das preocupações das IES 

no momento da estruturação do pro-

grama das disciplinas. Outra hipótese é 

que os sites apresentam informações me-

nos detalhadas e as especificidades são 

descritas em planos internos, elaborados 

pelos professores para entrega direta aos 

alunos;  

• As competências/habilidades envolvendo 

escrita, leitura e interpretação são as mais 

comumente citadas nos programas das 

disciplinas, seja diretamente, seja no es-

paço dedicado às metodologias de en-

sino; 

• Algumas competências/habilidades ma-

peadas anteriormente na pesquisa não fo-

ram identificadas nos programas das dis-

ciplinas. São exemplos: curiosidade, em-

patia, inteligência emocional, life-long le-

arning e orientação para o cliente.
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