
 
 

Direito no Ibmec é aprender com quem já é líder.  

Com um corpo docente composto por professores, diretores e palestrantes convidados que já 
atuam como líderes em suas áreas de domínio, o candidato apreenderá na prática a utilizar suas 
experiencias acumuladas e conhecimento teórico a agir como um líder e, principalmente, se 
tornar um. 

Nosso curso é a simulação da prática. Desde o primeiro semestre nossos alunos atuam no 
Núcleo de Prática Jurídica desenvolvendo competências profissionais de forma prática e 
evoluindo suas habilidades socioemocionais que serão fundamentais nas amplas possibilidades 
de uma carreira jurídica. 

Aqui, cada aluno tem uma jornada única. Com 5 anos de aprendizado prático voltado para a 
solução de problemas e com a construção sistêmica da ciência jurídica, criamos oportunidades 
para que cada aluno possa desenvolver seus soft skills em uma série de situações que 
incorporam novas realidades e desafios, para um mundo cada vez mais digital. 

Formamos líderes para o futuro do direito e das sociedades. O Ibmec encoraja seus alunos a 
explorar na prática a criação de novos conceitos e ideias, principalmente em uma área que vem 
sofrendo mudanças drásticas com a tecnologia. Mas mesmo em meio a estas mudanças 
constantes competências como liderança e empreendedorismo permanecem como skills 
essenciais para o futuro, por isso o Ibmec acredita que só há aprendizado com prática. 

Início das aulas: Fevereiro/2022 

Unidades e Turnos: 

Belo Horizonte, Barra, São Paulo (integral) 

e Centro (integral e noturno). 

Duração do Curso: 

10 semestres

Diferenciais 

 Selo OAB Recomenda; 

 Campus com infraestrutura de ponta; 

 Centro de Empreendedorismo e Inovação; 

 Do 7º ao 10º período, os alunos contam com foco extra para a Prova OAB; 

 Caminho em Y: privado ou público; 

 Desenvolvimento de habilidades em disciplinas pensadas na integração teórica e 

prática; 

 Projeto integrador que visa ampliar o conhecimento adquirido e proporciona a 

interdisciplinaridade; 
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 Orientação em carreiras;  

 Intercâmbio nacional: programa exclusivo para alunos de graduação do Ibmec que 

planejam realizar parte de seu curso em uma outra unidade da instituição no Brasil, 

cursando disciplinas de sua grade curricular ou disciplinas eletivas em caráter de 

intercâmbio; 

 Abrangência internacional: Entre as experiências que o Ibmec oferece aos seus alunos 

está a chance de viver e conhecer novos países e culturas. Isso possibilita que eles 

ampliem seus conhecimentos e se adaptem a ambientes multiculturais, tornando-se 

cidadãos globais. 

Ramos de atuação 

O mercado para o profissional da área oferece oportunidades em diversas empresas e startups 

de diferentes áreas, inclusive para trabalho remoto e no exterior. 

Carreira acadêmica: 

 Docente; 

 Pesquisador. 

Carreira pública: 

 Advocacia Geral da União; 

 Defensoria Pública; 

 Delegacia de Polícia; 

 Desembargador; 

 Diplomacia; 

 Magistratura; 

 Ministério Público Federal e 

Estadual; 

 Procuradorias Autárquicas; 

 Procuradoria Estadual, Federal e 

Municipal. 

Carreira privada: 

 Arbitragem Internacional; 

 Compliance; 

 Direito Administrativo; 

 Direito Bancário; 

 Direito Cível; 

 

 

 Direito Comercial; 

 Direito Constitucional; 

 Direito do Consumidor; 

 Direito Digital;  

 Direito Imobiliário; 

 Direito Empresarial; 

 Direito Penal; 

 Direito Trabalhista; 

 Direito da Tecnologia da 

Informação; 

 Direito Tributário; 

 Empreender na área escolhida; 

 Oportunidade em escritórios 

renomados. 

Cargos relacionados: 

 Analista de Cenários; 

 Analista em Relações 

Internacionais; 

 Carreira Diplomática; 

 Consultor; 

 Funcionário do Estado; 

Direito 
 



 
 

 Funcionário de Organismo 

Internacional; 

 Gerente de Exportação e 

Importação; 

 Operador de Comércio Exterior; 

 Operador de Logística; 

 Pesquisador em Relações 

Internacionais; 

 Professor 

 Relações Públicas Internacionais; 

 Trader. 

Tendências na carreira: 

 Cibersegurança; 

 Compliance; 

 Criptomoedas; 

 Mercado de capitais; 

 Proteção de dados. 

Para inscrições acesse: ibmec.br 
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