
Graduação em Direito 

O curso de Direito é um dos mais almejados porque está presente em todos os aspectos 

de nossas vidas, seja na esfera pública ou mesmo nas relações privadas. O curso de Direito 

permite aos profissionais mais capacitados acesso a posição de extrema relevância e que 

contribuem não só para a sua ascensão econômica, mas também para o desenvolvimento 

da sociedade.  

 

 Na FASEC, estimulamos a plena formação jurídica e humanística através de atividades 

de aprendizagem, ensino, pesquisa e extensão, proporcionando a aquisição de 

habilidades, competências e saberes necessários para que o futuro operador do Direito 

possa atuar com desenvoltura nas mais diversas áreas do mundo jurídico. 

 

Perfil do Egresso 
O bacharel em Direito terá completa formação geral, técnica-prática e humanística, com 

domínio de conceitos e da linguagem jurídica, habilidade de interpretação, argumentação, 

retórica e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, com a capacidade de fazer uso 

quando oportuno dos meios alternativos de solução de conflitos, além de ser capaz de 

compreender e aplicar os conhecimentos dogmáticos jurídicos, com base estrutural e 

racionalidade fundamental ao exercício do Direito, com o objetivo de privilegiar o ideal 

de justiça. 

 

Através de uma postura reflexiva e visão crítica construtiva, será consciente sobre a 

necessidade de formação e aprendizagem continua, de forma autônoma e dinâmica, 

indispensável ao exercício e prática do Direito, à prestação da justiça e ao 

desenvolvimento da cidadania, guardando os direitos e garantis fundamentais de todo 

cidadão e colaborando para a formação de uma sociedade compatível com a diversidade, 

pluralismo cultural e consciência ambiental.  

 

Público Alvo 
Estudantes concluintes do ensino médio, lideranças comunitárias e membros da sociedade 

civil organizada que visam melhor representar suas lideranças, profissionais formados em 

outras áreas do conhecimento cientifico que queiram expandir seu leque de opções para 

conduzir sua carreira profissional, servidores públicos que almejam aprimorar seus 

conhecimentos e habilidades, pessoas que buscam ingressar na carreira pública por meio 

de concursos públicos e ainda cidadãos interessados em desenvolver-se academicamente 

para pesquisar, inovar, empreender e ser capaz de fazer a diferença no mundo atual. 

 

Objetivo 
Formar bacharéis, com perfil ético e crítico, capazes de atuar nas esferas pública e 

privada, conscientes de seu papel numa sociedade plural e diversificada, com habilidades 

e competências que possibilitem a compreensão dos métodos interpretativos e da 

hermenêutica, com a necessária capacidade de pesquisa e de utilização da legislação, da 

jurisprudência e demais fontes do direito sempre atendo as inovações tecnológicas, 

sabendo ainda observar a experiência estrangeira do Direito comparado, quando couber, 

articulando conhecimento teórico com ampla atuação prática transversal do ensino. O 

curso visa assegurar a autonomia e o quilate intelectual do estudante, conscientizando-o 



para atender às novas demandas científicas, interagindo em vários níveis de atuação, 

demonstrando engajamento com as questões ligadas à sustentabilidade socioambiental. 

 

Mercado de Trabalho 
Espera-se que os profissionais do Direito formados pela FASEC adquiram a compreensão 

da necessidade do contínuo aperfeiçoamento profissional e do desenvolvimento da 

autoconfiança e liderança para o exercício profissional. O mercado de trabalho para o 

profissional de Direito é abrangente. O profissional estará apto às demandas da sociedade 

brasileira e às exigências formativas específicas para o Estado do Tocantins e à 

imprescindível contribuição que os estudos jurídicos devem prestar ao desenvolvimento 

regional e social. 

  

O egresso do curso de Direito, será um profissional integrado numa dimensão entre a 

Ordem Jurídica e o Poder Judiciário, conhecedor da necessária proposta de 

aprofundamento das disciplinas que se vinculam às políticas para o moderno 

desenvolvimento brasileiro e regional. 

Estrutura Curricular 
Para alcançar os objetivos gerais da proposta pedagógica do curso de Direito, a estrutura 

de organização curricular indicada obedece à Portaria MEC nº 1.886/94, que dispõe sobre 

as disciplinas do currículo mínimo e viabiliza, também, o aprendizado do conhecimento 

transmitido através de disciplinas conexas, que permitam ao futuro profissional do Direito 

conhecer o seu mundo e o mundo do conhecimento que predeterminam a sua formação e 

o destino das leis. 

 

As disciplinas obrigatórias complementares traduzirão a vocação desta proposta de curso 

e serão oferecidas em condições de perfeita integração com as disciplinas obrigatórias 

mínimas, básicas ou profissionais. É propósito da Instituição, com base nas disciplinas 

curriculares regulares e complementares, subsidiar e determinar as linhas de pesquisa, 

assim como as Atividades Complementares e as concentrações dos próprios Estágios. Por 

outro lado, e, complementarmente, serão oferecidos Seminários Especiais de natureza 

eletiva, como especial forma de se atender ao desenvolvimento das Atividades 

Complementares, indicadas na Portaria MEC n.º 1886/94. 

 

Coordenador do curso: ROGER RODRIGUES LIPPI   

Email: c.direito@fasec.edu.br 

Endereço: Quadra 103 Norte, Rua de Pedestre NO-03, n°. 26 - Plano Diretor Norte  

Cidade: Palmas – TO  

CEP: 77001-018 

Telefone: (63) 3216-6004  

Turno: Matutino/Noturno 

Vagas: 100 

Grau outorgado: Bacharelado  

Duração: 05 anos  

Duração mínima de curso: 10 semestres  

Duração máxima de curso: 16 semestres  

Carga horária total: 3.700 horas  

Modalidade: Presencial 



Aulas: de segunda-feira a sexta-feira das 09h às 12h10 – Matutino  

Aulas: de segunda-feira a sexta-feira das 18h50 às 22h – Noturno  

Sábado: das 9h00 às 12h  

Situação Legal do curso: Autorizado pelo MEC por meio da portaria 34 de 08 de janeiro 

de 2007. Reconhecido através da Portaria 116 de 17 de fevereiro de 2017. 
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