
área: direito

EAD
PRÓXIMA TURMA: OUTUBRO 2020 

CARGA HORÁRIA: 360H

INVESTIMENTO: 12X R$230,00

PÚBLICO-ALVO
Direcionado especialmente para profissionais com 
formação em Direito: Bacharéis em Direito, Advogados, 
Promotores, Juízes, Funcionários Públicos, Magistrados, 
professores da área do direito e da filosofia, e demais 
profissionais das áreas de sociologia e ciência política.

COORDENAÇÃO
Profa. Dra. Ana Cláudia Archanjo 
Graduada em Filosofia; Mestre em Filosofia; Doutora em 
Ciências da Religião

DISCIPLINAS
• Metodologia do Trabalho Científico
• Princípios da Filosofia do Direito
• Filosofia Jusnaturalista
• A doutrina do direito de Kant
• Direito e política na dialética de Hegel
• Teoria da Justiça
• Teoria Geral do Direito
• Hermenêutica jurídica e Teoria Crítica: Ética, Democracia e 
Direitos Humanos
• Fundamentação filosófica dos direitos humanos nas 
teorias da justiça contemporâneas

área: direito

O curso oferece ao aluno a oportunidade de tomar decisões mais justas, por 
meio de reflexões e questionamentos que incentivam a busca pela verdade real e 
processual.  A combinação entre a necessidade objetiva das decisões que 
envolvem a análise valorativa das leis e do sistema jurídico e a crítica a partir do 
olhar filosófico para as ideias e comportamento humano que envolvem os 
fundamentos da justiça, da ética, dos valores humanos, política e os regimes de 
governo, constituem o escopo do vasto campo da Filosofia do Direito. O 
conhecimento na área tem sido exigido em concursos públicos,  salientamos a 
resolução 75 do Conselho Nacional de Justiça, bem como o provimento 144 do 
Conselho Federal da OAB, exigem para o ingresso na magistratura e na ordem a 
aferição em conhecimentos da Filosofia do Direito. 
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filosofia do direito


