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DIREITO  

O curso de Direito do 
UNIDEP permite uma formação 

profissional humanizada, pautada 
em valores e princípios que 

contemplam o pluralismo e a 
dinâmica social. Esse é um curso 

de graduação intelectualmente 
estimulante e gratificante, 
com atividades teóricas e 

práticas planejadas para a o 
desenvolvimento das habilidades 

essenciais dos profissionais do 
Direito.



UM CURSO FEITO 
PARA VOCÊ

Aqui, a associação entre teoria 
e prática é conduzida por 
professores diferenciados, mestres 
e doutores, atuantes e com 
experiência na docência, além de 
uma infraestrutura de qualidade e 
ampla variedade de estágios, o que 
permite uma formação conectada às 
necessidades da sociedade.  

O curso oportuniza experiências de 
pesquisa, congressos nacionais, 
internacionais e oportunidades 
de intercâmbio para a Europa e 
Estados Unidos. 

Além dos conhecimentos 
fundadores e das vivências práticas 
em diferentes campos, aqui os 
acadêmicos são preparados e 
estimulados para a aprovação na 
OAB e em concursos públicos. 

Entre os diferenciais do UNIDEP 
estão, ainda, vivências na prática 
forense, startups, Direito Médico e 
Saúde. 
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AS MELHORES
EXPERIÊNCIAS
DE ENSINO



A MELHOR 
INFRAESTRUTURA
PARA VIVER O SEU 
SONHO



O Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) possui 
infraestrutura própria, com amplo Tribunal do Júri, 
salas para conciliação, audiência e estudo.  Na prática 
simulada, o aluno tem a oportunidade de estudar 
casos concretos, apresentar soluções e elaborar peças 
processuais sobre os mais variados temas.  Na prática 
real, além do acompanhamento de processos em 
andamento, os acadêmicos, sob orientação docente, 
ofertam serviços de advocacia à comunidade. 



NA
COMUNIDADE



Alunos vivem experiências reais de 
conciliação, contribuindo para o acesso da 

população à justiça 



Estágios em diferentes
campos de atuação 



Prática simulada é focada na área que o 
aluno escolhe

Preparação para a OAB e concursos 



Revista científica própria



Bolsas para iniciação científica 



Inovação e formação multidisciplinar

Hackathon de Direito 



Práticas de extensão
e voluntariado 



Estágios em procuradorias, escritórios 
e entidades conveniadas 



Aprendizagem ativa, focada na 

experiência 



Amor, cuidado e acolhimento na 
sua jornada acadêmica

Os estudantes do UNIDEP têm o Núcleo de 

Experiência Discente (NED), que oferece atendimento 

psicopedagógico e encaminhamento especializado 

durante toda a jornada acadêmica. Para tanto, o setor 

conta com uma equipe multidisciplinar, especializada 

e focada em orientação, acolhimento e cuidado, o 

que reflete numa formação humanizada, integral e de 

excelência. 



Conhecimento sem fronteiras

No UNIDEP, os acadêmicos têm acesso a uma ampla 

biblioteca física e digital, com mais de 95 mil livros e 

periódicos. Entre os acervos digitais estão: Biblioteca 

Virtual em Saúde – BIREME, UpToDate, Minha 

Biblioteca e EBSCO. 





ÁREAS DE
ATUAÇÃO



Advocacia 
Analista nos diversos tribunais do país

Assessoria jurídica (empresas ou instituições)
Defensoria pública nos Estados

Delegacias de Polícia (federal e estadual)



Docência
Escritórios especializados

Magistratura
Ministério Público

Procuradorias (federal, estadual e municipal)



Na advocacia, o bacharel pode optar pela área 
mais adequada às suas aptidões profissionais, 
tais como: área criminal, cível, empresarial, 
consumidor, trabalhista, tributária, ambiental, 
internacional, digital e seguridade social.



QUEM FAZ 
DIREITO É:



Estudioso 
Leitor assíduo 
Crítico 



Tem senso de justiça 
É atento às leis 
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Bolsas e financiamentos

DIREITO

https://processoseletivo.afya.com.br/iniciar-inscricao?linkGerado=7C8XPNPLZX
https://www.unidep.edu.br/sites/bolsas-e-financiamentos




O UNIDEP: uma Educação 
transformadora

22
de história

anos Nota máxima
no MEC

Maior
estrutura da
região 

Foco no 
aluno Professores

referência



Clínicas
de Saúde

 + de 95 mil  Biblioteca
metodologias
Salas de

Laboratórios
modernos
    em todas
  as áreas

Bolsas de
estudo,
pesquisa
e extensão 

+ de 50 convênios
para estágios com
empresas de várias
regiões do país  
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