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APRESENTAÇÃO DO CURSO 

O curso possui total de 420 h, divididas em diferentes áreas do Direito Contratual, 

complementadas com metodologia para trabalho de conclusão de curso e horas de 

dedicação ao TCC. 

Além das etapas de formação na área jurídica o profissional inscrito desenvolverá suas 

competências e habilidades gerenciais para atuar como negociador, mediador de conflitos, 

gestor de escritório e/ou de departamentos jurídicos e desenvolvimento de marketing 

jurídico. 

O curso também abordará as alterações trazidas pelo novo Código de Processo Civil no 

Direito Civil. 

O curso de Estudos Avançados em Direito Contratual é um aprofundamento nos 

institutos que envolvem as diversas modalidades contratuais nas diferentes áreas, tais 

como: contratos cíveis típicos e atípicos, contratos imobiliários, contratos de consumo, 

contratos bancários, contratos do agronegócio, contratos administrativos, contratos 

empresarias, contratos internacionais, contratos societários, contratos eletrônicos, 

contratos ambientais, etc.  

A dinâmica privilegiará questões práticas e de grande aplicabilidade, por meio dos estudos 

de casos reais, discussão de jurisprudência e elaboração de atividades simuladas. 

O principal diferencial do curso será a abordagem dos conteúdos de forma prática e 

voltadas para o exercício da advocacia cível (contenciosa ou consultiva).  

O corpo docente contará com grandes nomes do cenário jurídico nacional e regional, todos 

com grande experiência de mercado e na docência. 

O curso também possui dois módulos exclusivos: em Gestão de escritórios e 

departamentos jurídicos e Gestão em Marketing jurídico, com a reconhecida experiência do 

UNIALFA como Escola de Negócios.  

OBJETIVOS 

 Aprofundar os conhecimentos sobre os negócios jurídicos privados, inclusive com a 

realização de atividades práticas direcionadas e simuladas, tais como, confecção 

de contratos, estudos de cases e elaboração de pareceres.  

 Apresentar e desenvolver as técnicas de negociação, mediação e conciliação, com 

o propósito de dotar o profissional das competências necessárias a atuar como 

líder, negociador e/ou mediador de negociações privadas e/ou conflitos.  

 Apresentar e desenvolver noções de gestão de escritório e de departamentos 

jurídicos, marketing jurídico e ênfase no desenvolvimento da capacidade de 



 
 
 

liderança, postura proativa e cooperativa, bem como atuação voltada para 

resultados. 

PÚBLICO ALVO 

Advogados, bacharéis em Direito e profissionais da área jurídica em geral que tenham 
interesse em exercer a advocacia na área do Direito dos Contratos em suas diferentes 
temáticas. 
 
Local: SEDE ESA 

Periodicidade: Sexta, Sábado e Domingo – 1 final de semana por mês (conforme 

calendário acadêmico). 

Horário de Aula: Sexta: Das 18:00 às 22:00 - Sábado: Das 08:00 às 18:00 – Domingo: 

das 8:00 às 12:00 horas, totalizando 24 horas por encontro (complementadas por 

atividades extraclasse).  

Duração aproximada: 18 meses (sujeito a alteração conforme calendário acadêmico 

semestral). 

  



 
 
 

ESTRUTURA CURRICULAR  

PROGRAMA:  Pós Graduação em Estudos Avançados em Direito Contratual 

TEORIA GERAL DOS CONTRATOS CIVIS 24 

CONTRATOS CÍVEIS EM ESPÉCIE 48 

CONTRATOS DAS RELAÇÕES IMOBILIÁRIAS 24 

CONTRATOS EMPRESARIAIS E CONTRATOS 
SOCIETÁRIOS 

24 

CONTRATOS INTERNACIONAIS 24 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 24 

CONTRATOS DE CONSUMO 24 

CONTRATOS BANCÁRIOS E DO SISTEMA FINANCEIRO 24 

CONTRATOS ELETRÔNICOS 24 

CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM e 
COMPETÊNCIAS DE NEGOCIAÇÃO 

24 

CONTRATOS DO AGRONEGÓCIO  24 

CONTRATOS AMBIENTAIS 24 

GESTÃO DE ESCRITÓRIO E DEPARTAMENTOS 
JURÍDICOS 

24 

MARKETING JURÍDICO 24 

Projeto de Pesquisa: On-line 30 

Trabalho de Conclusão da Pós Graduação  30 

CARGA HORÁRIA TOTAL 420 

 



 
 
 

EMENTAS 

TEORIA GERAL DOS CONTRATOS CIVIS 

Aspectos atuais da Teoria dos Contratos. Os princípios contratuais segundo a jurisprudência. 

Revisão dos contratos (Teoria da imprevisão e da Onerosidade Excessiva – no CCB e no 

CDC). Inadimplemento contratual e suas consequências práticas. Modalidades de Garantias 

contratuais. Constituição e eficácia de garantias contratuais. Hipóteses e consequências do 

inadimplemento contratual.  Atividade prática = análise de cases. 

Atividade prática = análise de jurisprudência. 

CONTRATOS CÍVEIS EM ESPÉCIE 

Contratos cíveis previstos no CCB. Contratos cíveis fora do CCB. Atividade prática = 

elaboração e discussão de minutas de contratos. 

CONTRATOS DAS RELAÇÕES IMOBILIÁRIAS 

Contrato de corretagem. Contratos de locações (e seus diversos tipos). Incorporação 

imobiliária. Contratos com Shopping Center. Contrato Buit to Suit. Contratos de Incorporação 

Imobiliária. Atividade prática = elaboração e discussão de minutas de contrato. 

CONTRATOS EMPRESARIAIS e CONTRATOS SOCIETÁRIOS 

Espécies Societárias. Contratos Sociais. Sociedade Limitada. Sociedades em Conta de 

Participação. Sociedades de Propósito Específico. Acordos e grupos societários. Teoria Geral 

dos Contratos Empresariais. Contratos empresariais em espécie. Franquia. Agência. 

Distribuição. Representação comercial. Factoring. Atividade prática = elaboração e discussão 

de minutas de contratos. 

CONTRATOS INTERNACIONAIS 

Sistema Geral dos Contratos Internacionais. Contratos de Importação e Exportação. 

Interpretação e execução de contratos internacionais. Mediação e arbitragem internacionais. 

Atividade prática = estudos de caso e análise de minutas de contratos de importação e 

exportação. 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS  

Teoria Geral dos Contratos Administrativos. Cláusulas comuns nos contratos Administrativos. 

Contratos Administrativos típicos. Parcerias Públicas e Privadas. Especificidades na 

Inadimplência e para a execução de contratos administrativos. Contrato de Obra Pública. 

Tarefa. Empreitada. Contratos de Prestação de Serviço. Contratos de Fornecimento. 

Contratos de Concessões. Atividade prática = estudo e aplicação de cases. 

 

 



 
 
 

CONTRATOS DE CONSUMO 

Institutos aplicáveis aos contratos de consumo. Cláusulas abusivas. Contratos de Adesão. 

Análise jurisprudencial dos contratos de consumo.  Atividade prática = análise de 

jurisprudência. 

CONTRATOS BANCÁRIOS E DO SISTEMA FINANCEIRO 

Sistema Financeiro Nacional. CDC e os contratos bancários. Contratos de empréstimo (mútuo 

bancário). Leasing ou Arrendamento Mercantil. Alienação Fiduciária em Garantia (bens 

móveis e imóveis). Ações Revisionais de Contratos Bancários. Cédulas de Crédito Bancário, 

Industrial, Imobiliária, Comercial. Cédulas Rurais. Cédula de Produto Rural. Garantias 

vinculadas às Cédulas de Crédito. Defesas em ações de execução. Atividade prática = 

análise de jurisprudência. 

CONTRATOS ELETRÔNICOS 

Formação dos contratos eletrônicos. Aspectos técnicos dos contratos eletrônicos. Validade e 

declarações de vontade por meio eletrônico. Tipos de contratos eletrônicos. Atividade prática 

= elaboração e análise de contratos. 

CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM E COMPETÊNCIAS DE NEGOCIAÇÃO 

Aspectos práticos da Conciliação e da Mediação aplicáveis a disputas contratuais. Cláusula 

Compromissória e Compromisso Arbitral. Execução e validade de sentenças arbitrais. Noções 

gerais de negociação. Tipos de negociação. Planejamento e elaboração das alternativas / 

proposta de negociação. Riscos da negociação. Teoria dos Jogos aplicada à negociação. 

Ética na negociação. Atividade prática = sessões de conciliação, mediação e arbitragem - 

atividades simuladas. 

CONTRATOS DO AGRONEGÓCIO 

Contratos Agropecuários Típicos. Contratos Agropecuários Atípicos. Atividade prática = 

análise e elaboração de contratos. 

CONTRATOS AMBIENTAIS 

Princípios do Direito Ambiental aplicáveis aos contratos. Contrato de Prestação de Serviços 

Ambientais. Contratos de Preservação. Cláusulas ambientais obrigatórias. Atividade prática = 

análise e elaboração de contratos. Atividade prática = análise e elaboração de contratos. 

GESTÃO DE ESCRITÓRIOS E DEPARTAMENTOS JURÍDICOS 

Empreendedorismo na área jurídica. Gestão de Escritório. Noções de Fluxo de Caixa. Gestão 

de Pessoas.  Desenvolvimento de Competências de Liderança.  

Atividade prática = Desenvolvimento de Plano de Negócios. 

 



 
 
 

MARKETING JURIDICO 

Publicidade e ética na advocacia. Apresentação e marketing pessoal. Relacionamento e 

comunicação com a mídia. Fidelização da clientela em serviços jurídicos. Atividade prática = 

atividades simuladas. 

 

 

  



 
 
 

COORDENAÇÃO 

Prof. MARIA IZABEL DE MELO OLIVEIRA DOS SANTOS  

Professora e Coordenadora dos Cursos de Direito do UNIALFA – Centro Universitário 
Alves Faria (em Goiânia). Mestranda em Direito Agrário pela Universidade Federal de 
Goiás e Especialista em Direito Civil e Processo Civil. Advogada com mais de 10 anos de 
atuação em Direito Privado (Cível e Trabalhista).  
 
INSCRIÇÃO 

Realize a pré-inscrição para a Pós-Graduação UNIALFA no curso de sua escolha no site  

www.unialfa.com.br. 

Uma vez concluída, sua pré-inscrição será enviada à equipe de consultores, que entrará 

em contato com você para eventuais esclarecimentos e darmos início ao processo de 

matrícula. 

PROCESSO DE MATRÍCULA 

Para realização da matrícula será necessária a apresentação dos seguintes documentos 

na Central de Atendimento ao Aluno.  

 RG. CPF. 

 Comprovante de Endereço 

 Certidão de Nascimento ou de Casamento 

 Diploma ou Declaração de Conclusão da Graduação 

 Histórico Escolar - Foto 3x4 

 Currículo Profissional 

 

 

http://www.unialfa.com.br/

