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2&XUVRGH'LUHLWRIRUPDSURʻV
sionais capazes de utilizar os conhecimentos do universo do Direito, da
OHJLVOD©¥RHGDVQRUPDVDʻQVUHODFLR
nando-os e aplicando-os à realidade,
permitindo avaliar as situações proveQLHQWHVGDPXOWLSOLFLGDGHGRVFRQʼLWRV
entre o fato e a norma. O advogado
assessora e patrocina questões de
interesse das pessoas físicas e jurídicas na defesa do direito e da justi©D2SURʻVVLRQDOGR'LUHLWRDWXDQR
0LQLVW«ULR3¼EOLFRQD0DJLVWUDWXUDQD
3RO¯FLDHPHPSUHVDVSULYDGDVHS¼EOL
cas em geral, em penitenciárias e em
HVFULWµULRVSDUWLFXODUHV2%DFKDUHOHP
Direito, para tornar-se advogado, deve
ser aprovado no Exame aplicado pela
2UGHPGRV$GYRJDGRVGR%UDVLO 2$% 

Direito
INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO
O curso de Direito da Ufes possui um corpo
GRFHQWHTXDOLʻFDGRHSUHRFXSDGRHPDOLDU
o estudo dos textos clássicos aos problemas
correntes, mantendo os alunos constantemente atualizados sobre as inovações e os
debates dos mais relevantes temas jurídicos. Os trabalhos desenvolvidos em aula
V¥RFRPSOHPHQWDGRVFRPVHPLQ£ULRVDʻP
de ampliar o horizonte de teorias e propostas que aprofundem a problematização das
mais atuais questões jurídicas, e permitam
aos alunos ter uma visão mais abrangente
da produção teórica contemporânea.
Esse trabalho de aprendizado se estende
aos grupos de pesquisa, para possibilitar
ao aluno a oportunidade de iniciar sua
produção acadêmica, tornando-o não apenas um mero receptor e reprodutor passivo
das aulas, mas também desenvolvendo a
sua capacidade crítica e autonomia intelectual. Com isso, possibilita-se o preparo do aluno para o desenvolvimento de
pesquisas mais aprofundadas visando a um
futuro mestrado e doutorado.
O curso de Direito da Ufes também possui projetos de extensão que têm como
ʻQDOLGDGHSHUPLWLUDRDOXQRDSOLFDUHP
casos práticos, o conhecimento adquirido
ao longo do curso, além de possibilitar que
ele tenha contato com situações e problemas reais e que, ao vivenciar essas experi-

ências, possa apreender de um modo mais completo e real a forma como se organiza a estrutura
HFRPRVHRUTXHVWUDRFRWLGLDQRGDVSURʻVV·HVGR
Poder Judiciário.
Assim, o ensino e a pesquisa se encontram com a
extensão, permitindo que a academia intervenha
GLUHWDPHQWHQDVROX©¥RGHSUREOHPDVTXHDʼLJHP
a sociedade. Deste modo, o curso de Direito da
Ufes objetiva a formação de um acadêmico politizado, capaz de compreender com fundamentos
WDQWRRXQLYHUVRWHµULFRHʻORVµʻFRGDSURʻVV¥R
quanto as técnicas que o tornem apto a exercer
FRPHʻFL¬QFLDDFDUUHLUDTXHYLHUDHVFROKHU
ș0RGDOLGDGH(QVLQR3UHVHQFLDO
ș,Q¯FLRIXQFLRQDPHQWRGHMDQHLURGH
ș'RFXPHQWRGHUHFRQKHFLPHQWR'HFUHWRQ|

ș1|YDJDVSRUVHPHVWUH SRUDQR
ș(QWUDGD6HPHVWUDO
ș7LWXOD©¥R%DFKDUHOHP'LUHLWR
ș'XUD©¥R0¯QLPDGHVHPHVWUHVHP£[LPDGH
VHPHVWUHV

PRINCÍPIOS NORTEADORES
O curso de Direito da Ufes objetiva prover os seus
alunos de um ensino abrangente e pautado pela
excelência, integrando o ensino, a extensão e a pesTXLVDYDOHQGRVHGRVVHJXLQWHVSULQF¯SLRV
ș)RUPDUSURʻVVLRQDLVFRQVFLHQWHVHLQWHJUDGRVDRV
YDORUHVGHIHQGLGRVQDVQRUPDVGR'LUHLWR1DFLRQDO
para que em sua atuação conheçam os parâmetros
éticos, a dignidade da pessoa humana, o Estado
democrático de direito, a justiça, a igualdade, a
liberdade e a democracia.
ș)RUPDUEDFKDU«LVFRPSURPHWLGRVVRFLDOPHQWHH
que utilizem o conhecimento adquirido para proPRYHUPXGDQ©DVEHQ«ʻFDVQDVRFLHGDGHEUDVLOHLUD
ș%XVFDURDSHUIHL©RDPHQWRFRQVWDQWHDSDUWLUGD
autocrítica em seu relacionamento com outras
instituições de ensino.
ș3URGX©¥RFLHQW¯ʻFDYLVDDLQFHQWLYDUDFULD©¥R
e consolidação de linhas de pesquisa que mantenham uma produção constante de saber.
ș0¼WXDFRRSHUD©¥RHVWUHLWDURVOD©RVHQWUHD
instituição de ensino e a sociedade por meio do
fortalecimento dos projetos de extensão.
ș(ʻFL¬QFLDEXVFDURP£[LPRDSURYHLWDPHQWRGD
grade curricular exigindo e incentivando o aluno a
participar amplamente das diversas modalidades
GHHQVLQRGHPRGRDSHUPLWLUXPUHʻQDPHQWRGH
suas aptidões técnicas e teóricas.
ș&ULWLFLGDGHLQFHQWLYDUDDXWRQRPLDGRHVWXGDQ
te por meio do contato com diversas correntes
WHµULFDVSDUDTXHVROLGLʻTXHVXDVYLV·HVSDXWDGDV
em uma compreensão pessoal embasada e fundaPHQWDGDQDWUDGL©¥RʻORVµʻFD
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