
Conquiste seu lugar

GUIA DA GRADUAÇÃO

 EM DIREITO



CONHEÇA O IDP

O IDP é um centro de excelência em ensi-
no, pesquisas e extensão nas áreas de Ad-
ministração Pública e Privada, Direito, Eco-
nomia e Comunicação. Criado há mais de 
20 anos, o Instituto vem se consolidando 
como um think tank independente, que 
visa contribuir para as transformações so-
ciais, políticas e econômicas do Brasil. Des-
de a sua fundação, a instituição buscou 
sempre o máximo.

Mais que formar profissionais, escolheu 
preparar pessoas capazes de contribuir 
para a evolução das suas áreas de atuação.

O IDP oferece ensino e pesquisa de excelên-
cia por meio de cursos de graduação, espe-
cialização, extensão, mestrado e doutorado. 

O Instituto desenvolve estudos e pesquisas 
aplicadas, difundidos por uma grande rede 
de publicações acadêmicas e de eventos 
de grande repercussão, nos quais reúnem 
palestrantes nacionais e internacionais de 
destaque, promovendo, assim, o intercâm-
bio global do conhecimento e estimulando 
o debate de alto nível acadêmico.

Localizado estrategicamente em Brasília, o 
IDP agrega profissionais, pensadores e lide-
ranças do país. Aqui, a trajetória profissional 
e acadêmica dos nossos estudantes alcança 
os níveis mais elevados de formação.

Viver o IDP é estar inserido em debates 
contemporâneos e plurais, em nível nacio-
nal e internacional.



INFRAESTRUTURA 

+20

O IDP convida você a conhecer a estrutura 
que colabora diretamente na transforma-
ção social, política e econômica do país. 
Localizada em Brasília, na Asa Sul, a sede 
do IDP funciona em um prédio moderno de 
seis andares, devidamente planejado para 
atender a pessoas com deficiência. Nossa 
estrutura atende a mais de 20 cursos de en-
sino superior, da Graduação ao Doutorado. 
As áreas de convivência do IDP favorecem 
e estimulam a prática do networking entre 
colegas e professores, por meio de um am-
biente acolhedor e confortável. 

Salas de aula e salas 
de estudos, amplas 
modernas, que facilitam 
a troca e o aprendizado 
do aluno.

Um espaço destinado 
para o relaxamento, 
onde os estudantes 
são convidados a 
desligarem  os celulares 
e fazerem uma rápida 
pausa nos estudos.

Além de acrevo físico 
da biblioteca, o aluno 
possui acesso a diversas 
plataformas digitais, 
como a Revistas dos 
Tribunais, os Periódicos 
da RT e o app Minha 
Biblioteca que reúne
mais de 8 mil títulos.

Auditório moderno e 
equipado, com acústica 
planejada e capacidade 
para 250 pessoas

Zen zone



Selo OAB Recomenda, 

outorgado pelo Conselho 

Federal da OAB

Única instituição privada com selo OAB 
Recomenda no região Centro-Oeste

1º lugar na OAB e referência nacional 
em educação superior

Acima de 70% de aprovação no Exame de 
Ordem e destaque em diferentes rankings: 

1 º LUGAR DF

1º IDP – DF

2º Universidade de Brasília - UnB – DF

3º Centro Universitário de Brasília - UniCEUB – DF

1 º LUGAR CENTRO-OESTE

1º- IDP – DF

2º Universidade de Brasília - UnB – DF

3º Universidade do Estado de Mato Grosso

UNEMAT – MT

1 º LUGAR ENTRE TODAS AS PARTICULARES DO 
BRASIL

1º IDP – DF

2º Pontifícia Universidade Católica - PUC – RJ

3º Pontifícia Universidade Católica - PUC – SP

4º Faculdade Baiana de Direito e Gestão – BA

5º Faculdade de Direito Milton Campos - FDMC – MG

10º LUGAR ENTRE PÚBLICAS EM NÍVEL NACIONAL

1º Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG – MG

2º Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF – MG

3º Universidade Federal Fluminense - UFF – RJ

4º Universidade Federal do Ceará - UFC – CE

5º Universidade de São Paulo - USP – SP

6º Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF – MG 

(Governador Valadares)

7º Universidade Federal de Pernambuco - UFPE – PE

8º Universidade Federal do Espírito Santo - UFES – ES

9º Universidade Federal de Lavras - UFLA – MG

10º IDP - DF



EXCELÊNCIA NO ENSINO

Com foco em uma aprendizagem de alto nível, nosso corpo docente 
é formado, exclusivamente, por Mestres e Doutores renomados, que 
trabalham com uma metodologia de ensino exclusiva. 

GRADE ABERTA
Autonomia para cursar as disciplinas no 
turno que você preferir, manhã ou noite.

ENSINO TRILÍNGUE
Oferta de disciplinas também em 
Espanhol e Inglês.

FLEXIBILIDADE
15% da grade composta por disciplinas 
optativas.

REFERÊNCIA 
O IDP é uma das instituições do Centro-
Oeste com maior proporção de doutores 
no seu corpo docente.

Direcione você mesmo  

a sua formação:



A EXPERIÊNCIA DE SER IDP

MONITORIA INSTITUCIONAL 
A monitoria institucional auxilia na constru-
ção do caminho acadêmico na instituição. O 
monitor eestá em sala para auxiliar os alunos, 
seja no conteúdo, na didática ou em questões 
administrativas, atuando como um facilitador 
institucional. 

CURSO DE INVERNO EM SÃO PAULO 
Para potencializar o desenvolvimento profis-
sional, nossos alunos são desafiados a parti-
cipar da realidade do mercado e ingressar em 
uma imersão no universo corporativo de em-
presas referências, como Google, XP Investi-
mentos, Uber, Pinheiro Netto advogados. 

BIBLIOTECA 
Nossa biblioteca conta com infraestrutura mo-
derna, proporciona ambientes de estudos in-
dividuais e possui salas de estudos coletivos. 
O acervo é híbrido e está disponível em 6 idio-
mas: 11 mil livros físicos e 110 mil livros digitais. 
Nossa plataformas virtuais podem ser acessa-
das presencial ou remotamente. 

CURSO DE VERÃO EM LISBOA 
O IDP oferta, uma vez por ano, uma disciplina 
da graduação em Portugal, com professores 
brasileiros, portugueses e espanhóis, abordan-
do temas contemporâneos e de extrema rele-
vância no cenário internacional. 



CENTRO DE ACOMPANHAMENTO
DISCENTE – CAD
Nosso foco está na excelência e conquista, por 
parte de nossos alunos, do tão sonhado des-
taque no mercado de trabalho. Por isso, bus-
camos estar presentes para auxiliar, sempre 
que preciso, o desempenho acadêmico. O CAD 
é responsável por oferecer o apoio necessário 
para o desenvolvimento das potencialidades 
de cada um de nossos graduandos. 

IDP INTERNSHIP 
O IDP Internship é um programa anual que es-
timula e seleciona alunos para ingresso em um 
estágio de verão nos principais escritórios de 
advocacia de São Paulo. Esta é uma experiên-
cia única e que oportuniza desenvolvimento 
profissional e pessoal aos estudantes. 

IDP SAUDÁVEL 
O IDP prioriza o bem-estar de sua comunidade 
acadêmica e, por isso, oferta, todos os semes-
tres, atividades físicas com aulas práticas de 
meditação, pilates, jiu-jitsu e alongamento. 

ZEN ZONE 
Sabemos que a qualidade do estudo também 
depende de momentos de relaxamento. Por 
isso, criamos a Zen Zone. O espaço é voltado 
ao bem-estar dos alunos e estimula o usufruto 
de pausas entre uma disciplina e outra. 

IDP STATION 
Criado para ajudar nossos alunos, o IDP Station 
é um dos melhores amigos dos estudantes na 
hora da matrícula. De forma pessoal e interati-
va, o aluno tem auxílio para organizar a grade 
horária, tirar dúvida de disciplinas e fazer ma-
trícula nas matérias ideais para o semestre. 

IDP CONSCIENTE 
O IDP Consciente incentiva e expressa o de-
senvolvimento de um diálogo para o desenvol-
vimento da conscientização social dentro da 
comunidade acadêmica. 



IDP DIGITAL

O IDP conta com uma estrutura digital de ponta e as melhores ferramentas para o apren-
dizado dos alunos, totalmente integrada com a sala de aula e com a excelência da nossa 
instituição. Neste ambiente, os alunos encontram, de forma intuitiva, diversas maneiras 
de interação, conteúdos e atividades que proporcionam uma experiência com qualidade 
acadêmica. Tudo isso com o apoio de uma equipe especializada para acompanhamento.

Utilização da plataforma Canvas 
Mesma plataforma utilizada pelas principais 
universidades do mundo, como Harvard, 
Stanford, USP e Pasadena.

Plataforma moderna e intuitiva

Aulas ao vivo

Canais de comunicação exclusivos

Conteúdos Atualizados

Acesso à Biblioteca Virtual



INTERNACIONALIZAÇÃO

Depoimentos

Em busca de uma visão global na formação 
jurídica, o IDP estabelece convênios com 
universidades e institutos estrangeiros de 
renome. A iniciativa proporciona ao aluno 
a oportunidade de vivenciar imersões de 
estudos e pesquisas internacionais. Esses 
convênios possibilitam o ingresso em mais 
de 15 instituições de ensino, em cerca de 
seis diferentes países. Confira algumas en-
tidades conveniadas:

“O intercâmbio que eu fiz para a Universidade 
de Macau, China, foi uma das melhores e mais 
grandiosas experiências que eu já vivi até hoje. 
Ganhei maturidade, aprendi a fazer e a viver 
coisas que jamais imaginei, conheci pessoas 
do mundo inteiro, visitei lugares maravilhosos, 
históricos, enfim foi algo único, que irei lembrar 
e ser grata para sempre.” Victoria

“O intercâmbio pelo IDP foi com certeza um di-
visor de águas para mim. Ampliou minhas pers-
pectivas sobre o meu foco profissional, além de 
proporcionar um amadurecimento acadêmico e 
pessoal incrível.” Gabriel Souto

UNIVERSIDADE DE MACAU, CHINA

GEORGE MASON UNIVERSITY, EUA



EXCELÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO

CAREER CENTER
O Career Center é responsável por aproximar o 
estudante IDP da real idade do mercado. Isso 
acontece por meio de palestras, workshops e 
debates com profissionais consolidados, uma 
forma de apresentar ao estudante as possibili-
dades, desafios e perspectivas do universo pro-
fissional da sua área. Uma das principais ativi-
dades do Career Center é a Job Fair, iniciativa 
pioneira em todo o Centro-Oeste.

CENTRO DE CARREIRAS PÚBLICAS
O Centro de Carreiras Públicas prepara você 
para carreiras públicas: desde palestras com 
agentes públicos, para maior entendimento do 
setor; programa de coaching específico; grupos 
de estudo orientados por professores; ofertas 
de disciplinas optativas e até um grande evento 
anual sobre o tema.

JOB FAIR
Uma vez por ano, o IDP traz o mercado para 
dentro da faculdade. Esse momento é a Job 
Fair, uma mega feira de carreiras jurídicas que 
reúne grandes escritórios de advocacia, de todo 
o país, em uma programação de palestras com 
profissionais de referência nas diversas áreas do 
Direito. Em um momento específico, os alunos 
de graduação e pós-graduação do IDP podem 
fazer entrevistas de estágio e emprego com os 
escritórios representados no evento.



EXCELÊNCIA NA PESQUISA E EXTENSÃO

SOCIEDADE DE DEBATES (SDIDP) 
Um dos nossos grupos de extensão que aposta 
no protagonismo discente. Trata-se de ambien-
te para o desenvolvimento, na prática, das ha-
bilidades de retórica e argumentação. O IDP é 
uma das instituições presentes no Campeonato 
Brasileiro de Debates, que conta com a presen-
ça de discentes de todo o país. 

EMPRESA JÚNIOR 
Para desenvolver a prática da advocacia não 
contenciosa, os alunos IDP contam com o 
apoio logístico e acadêmico da Empresa Jú-
nior. A organização proporciona aos estudan-
tes a oportunidade de prestar atendimento a 
clientes reais e fomentar negócios próprios.  
Um exercício prático e fundamental para com-
plementação dos conhecimentos adquiridos 
em sala de aula. 

CLÍNICA DE DIREITOS HUMANOS 
A Clínica de Direitos Humanos (CDH) é um pro-
jeto de extensão idealizado para contribuir com 
a proteção e promoção de Direitos Humanos 
no Brasil. A CDH atua em parceria com coleti-
vos, associações, organizações e movimentos 
sociais. Além disso, promove prática integrada 
com a pesquisa - Observatório de DH - e ensino, 
proporcionando o exercício de conhecimentos 
adquiridos nas disciplinas de Direitos Humanos 
e Prática Jurídica. A CDH é coordenada pelos 
professores Luciana Garcia, Wellington Panta-
leão e Priscilla Sodré. 

P PACTA
EMPRESA JÚNIOR



PROIC | PROGRAMA DE INICIAÇÃO  
CIENTÍFICA 
Programa que incentiva a participação de es-
tudantes  selecionados, por edital público, em 
atividades de  pesquisa e produção acadêmi-
ca, sob supervisão de  docentes da instituição, 
por meio da concessão de  auxílio financeiro 
ao desenvolvimento de projetos de  pesquisa 
individuais. 
“O programa ProIC do IDP proporciona aos  
alunos uma oportunidade para realizar  pesqui-
sas acadêmicas. É o primeiro passo para  o in-
ício da jornada como pesquisador, e ter um  
suporte financeiro é essencial para que o aluno  
consiga se dedicar ao seu projeto de pesquisa  
sem a necessidade de procurar remunerações  
ou patrocínios para apoiar os custos do proje-
to.  Para mim, ter a certeza e a confiança que 
o  IDP acredita no meu desenvolvimento como  
pesquisador me motiva a traçar objetivos mais  
altos e a mudar a sociedade com os resultados  
dos meus estudos.” 

PAGRUP | PROGRAMA DE APOIO AO  
DESENVOLVIMENTO DE GRUPOS DE  
PESQUISA 
Programa que financia a participação de gru-
pos de  estudantes e professores em eventos 
acadêmicos,  nacionais e internacionais, e a real-
ização de projetos de  pesquisa, em grupo, que 
demandem financiamento. 
“É extremamente relevante participar de even-
tos  jurídicos no decorrer da faculdade. A ex-
periência, de  um lado, descortina fronteiras 
do conhecimento;  de outro lado, expande as 
conexões com pessoas  do mundo jurídico. In-
dependentemente da  perspectiva, é notável a 
sua importância para  construção de uma car-
reira bem sucedida.  Ocorre que esses eventos 
são normalmente  pagos e o investimento fi-
nanceiro nem sempre  cabe no bolso do aluno, 
circunstância essa que  se soluciona a partir do 

PAPIN | PROGRAMA DE APOIO À INICIAÇÃO  
CIENTÍFICA E À PESQUISA 
Programa que financia a participação individu-
al  de estudantes em eventos acadêmicos, na-
cionais e  internacionais, para apresentação dos 
resultados de  suas pesquisas. 
“Durante a curso, a instituição nos estimula com  
participação de grupos de pesquisa e de eventos  
científicos para desenvolvermos nossa carreira  
acadêmica. E o Programa de Apoio à Iniciação  
Científica e a Pesquisa (PAPIN) fornecido  pelo 
IDP é de extrema importância para isso.  
Nos permite a obtenção de todos os recursos  
necessários à nossa inserção em eventos como  
o CONPEDI, desde inscrição quanto a materi-
ais  necessários para apresentarmos nosso tra-
balho,  da forma mais adequada e facilitada, 
fazendo  com que o estudante se sinta capacit-
ado e  estimulado para apresentar e desenvolv-
er novas  pesquisas acadêmicas. 

Gabriel Araújo Souto,  
aluno da Graduação  
em Direito do IDP.

Mônica Coelho Costa,  
aluna da Graduação  
em Direito do IDP. 

Davi da Silva Filho,  
aluno da Graduação  
em Direito do IDP.

A VIDA NO IDP

PAGRUP. No meu caso,  indiscutivelmente, a 
participação na Sociedade  de Debates, na Com-
petição de Processo Civil, na  Competição de 
Arbitragem, no CONPEDI, dentre  vários outros 
eventos, só foi possível em razão  investimento 
do IDP. O patrocínio à formação  de excelência 
é oportunidade que deve ser  aproveitada sem 
moderação.” 



FORMAS DE INGRESSO

VESTIBULAR 
O vestibular é a nossa forma tradicional 
de acesso à Graduação. Duas vezes por 
ano, os estudantes têm a oportunidade 
de fazer uma prova destinada, exclusiva-
mente, ao  ingresso no IDP e entrar para 
a única  faculdade particular do Centro-
-Oeste com o selo OAB Recomenda.

2 ª GRADUAÇÃO 
Modalidade de acesso para quem já con-
cluiu uma graduação e possui interesse 
na Graduação em Direito. Nessa forma 
de ingresso, é realizada uma avaliação 
em que  é possível aproveitar as disci-
plinas  já cursadas e compatíveis com a 
grade do curso. 

ENEM 
O candidato pode utilizar a notados  últi-
mos três exames como forma de  ingresso 
na Graduação IDP. Para isso,  é necessário 
que a média aritmética  do candidato, no 
ENEM, seja superior  a 600 pontos. 

TRANSFERÊNCIA 
Processo destinado aos alunos matricu-
lados em outras instituições  e que de-
sejam transferir o curso para o IDP. Pela 
Transferência, é possível aproveitar as 
disciplinas compatíveis  com nossa gra-
de. Para ingresso na  Graduação, a ava-
liação é feita com  base no histórico aca-
dêmico do  candidato.



CONHEçA ALGUNS PROFESSORES

ATALÁ CORREIA

Doutor em Direito
Juiz do TJDFT

MARILDA SILVEIRA

Doutora em Direito
Advogada

NEY BELLO

Pós-Doutor em Direito 
Desembargador Federal no TRF

LUIZ ALBERTO GURGEL

Doutor em Direito
Ministro do STJ

GILMAR MENDES

Doutor em Direito
Ministro do STF

NEFI CORDEIRO

Doutor em Direito
Ministro do STJ

JANETE RICKEN

Mestra em Direito
Diretora de Secretaria no TJDFT

PAULO GONET

Doutor em Direito
Subprocurador-Geral  
da República

JOÃO TRINDADE CAVALCANTE

Mestre em Direito
Consultor Legislativo no Senado 
Federal

ROBERTA CORDEIRO

Mestra em Direito
Juíza do TJDFT

LUCIANA GARCIA

Doutora em Direito
Advogada

ULISSES SCHWARZ VIANA

Doutor em Filosofia e Direito
Procurador do Estado do  
MS - PGE/MS

MARCELO PROENÇA

Doutor em Direito
Procurador do DF e Advogado

VLADIMIR ARAS

Mestre em Direito
Procurador Regional  
da República

MARCO BUZZI

Mestre em Direito
Ministro do STJ

DIAULAS COSTA RIBEIRO

Pós-Doutor em Direito
Desembargador do TJDFT



matriz curricular

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

3º SEMESTRE

4º SEMESTRE

Filosofia Política
Formação SOcial do Brasil
Introdução ao Estudo do Direito
Linguagem do Direito
Metodologia da Pesquisa 
Teoria do Estado e da Constituição

Análise Econômica do Direito
Direitos Humanos
História do Direito
Organização do Estado
Sociologia Jurídica
Teoria do Direito Privado
Teoria Geral do Processo

Direito das obrigações
Direitos e Garantias Fundamentais
Processo de Conhecimento
Seminário interdisciplinar I
Teoria da Norma e do Crime

Direito Administrativo I
Direito dos contratos
Direito Internacional Público
Jurisdição Constitucional
Métodos de Soluções de Conflitos
Sisitema Recursal do Processo Civil
Teoria da Pena



5º SEMESTRE

6º SEMESTRE

7º SEMESTRE

9º SEMESTRE

8º SEMESTRE

10º SEMESTRE

Crimes em Espécie
Direito Administrativo II
Direito do Trabalho I
Direito Internacional Privado
Execução e Cumprimento de Sentença

Direito em Família
Direito Econômico
Direito Processual Penal
Prática Jurídica I
Processo Constitucional

Direito Ambiental
Direito do Trabalho II
Direito Empresarial
Direito Financeiro
Prática Jurídica II

Direito Empresarial II
Direito Tributáro II
Prática Jurídica IV
Tópicos Especiais II
Trabalho de Conclusão de Curso I

Direito do Consumidor
Direito Tributário I
Prática Jurídica III
Seminário Intersdisciplinar II
Tópicos Especiais

Direito, Tecnologia e Inovação
Prática Jurídica V
Seminário Instersdisciplinar III
Trabalho de Conclusão de curso II



www.idp.edu.br/conquiste/direito

SGAS Quadra 607 - Módulo 49 - Via L2 Sul 
Brasília - DF | CEP 70.200-670 

/idpgraduacao              (61) 3535-6565

Conquiste seu lugar


