pós-graduação na
t e o r i a e na p rá t i c a

Direito Civil e Direito Processual
Civil: ênfase no novo código processo civil
Abordar os fundamentos do Direito Civil
e Direito Processual Civil, discutindo
criticamente conceitos e analisando a
legislação pertinente com o estudo da
complexidade dos conflitos de interesses
contemporâneos, com ênfase no novo
código de processo civil. O curso parte
de uma compreensão da abordagem do
acesso à ordem jurídica justa, procurando
mostrar as diferentes formas de tratar e
reparar os conflitos jurídicos.

Inscrições abertas •
univille.br/especializacoes

• Duração: 18 a 24 meses
• Dia/horário de aula: sexta-feira das 19h
às 22h30 e sábado das 8h30 às 13h
(aulas semanais com intervalo entre os
módulos)
• Valor: 24 x 613,001

A quem se destina

Documentação original para matrícula2

Bacharéis graduados em Direito,
advogados, delegados de polícia,
promotores de justiça, magistrados,
docentes universitários e egressos de
universidades da região.

• Diploma de curso superior
• Histórico escolar de curso superior (com a data
de colação de grau)
• CPF e RG
• Comprovante de residência
• Certidão de nascimento ou casamento

Desconto de até 25% • Verifique as
condições de benefícios disponíveis

Obs.: 1As parcelas serão reajustadas após 12 meses, tendo por base o IGPM da FGV • 2A documentação deverá ser entregue na Coordenação
da Educação Permanente e Continuada no ato da assinatura do Contrato • A Univille reserva-se o direito de não realizar o curso, caso o
número de vagas não seja preenchido.
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p ós-graduação na
t e oria e na prática

Matriz Curricular
Teoria geral do direito civil

16

Direito Civil e Direito
Processual Civil:
ênfase no novo código
processo civil

Responsabilidade civil e obrigações

24

Teoria geral dos contratos

16

Direito da família e sucessões

16

Direito do consumidor

16

Direito de empresa
Teoria geral do processo civil e processual
constitucional
Processo do conhecimento
Tutela provisória: tutela de urgência e tutela da
evidência
Procedimentos especiais
Cumprimento de sentença e execução de
títulos extrajudiciais
Processo de execução
Processo nos tribunais e meios de impugnação
das decisões judiciais
Negociação, conciliação, mediação e
arbitragem
Direito societário e direito falimentar

32

Carga horária total
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