
OBJETIVO 
Oferecer, aos profissionais da educação em geral e aos operadores da área 
jurídica, fundamentos do Direito Educacional, apresentando e discutindo a 
legislação, a doutrina do direito, e as medidas administrativas e judiciais 
aplicáveis ao ensino e aos estabelecimentos educacionais. 

Capacitar profissionais que atuam em Instituições de Ensino públicas ou 
privadas e outros interessados nos desafios enfrentados pelas Instituições de 
Ensino, Sindicatos, Associações de Ensino e Pesquisa e Empresas 
prestadoras de serviços educacionais 

  

PÚBLICO-ALVO 
O curso destina-se aos profissionais das mais diversas áreas, como 
Pedagogos, Secretários Acadêmicos, Coordenadores de Curso, Gestores de 
Instituições de Ensino públicas ou privadas, Advogados e demais operadores 
jurídicos, Professores, funcionários de Sindicatos e Associações de Ensino e 
Pesquisa, bem como outros profissionais interessados em atuar ou ampliar 
seus conhecimentos na área. 

  

JUSTIFICATIVA 
O curso Direto Educacional oferece visão teórica e prática sobre a 
responsabilidade civil ocorrida nas Instituições de Ensino como fornecedoras 
de serviços educacionais, bem como o trabalho de casos reais vivenciados 
pelos estabelecimentos de ensino, a partir do estudo da constituição de 1988 
e das principais legislações educacionais, como a LDB, Lei das anuidades 
escolares, Código de Defesa do Consumidor, decretos, portarias e outros 
instrumentos normativos oriundos do Mec. 

Para tanto , o curso oportunizará o conhecimento das principais estruturas do 
contrato de prestação de serviços educacionais, os fundamentos legais que 
a rege e a aplicabilidade do Direito Educacional nas relações contratuais, 
bem como instrumentalizar o aluno no sentido de conhecer a aplicabilidade 
das principais medidas preventivas que uma Instituição de Ensino poderá 
adotar a fim de se precaver de eventuais conflitos nas relações jurídicas 
educacionais, bem como aos mecanismos judiciais para pacificação dos 
conflitos que envolvem alunos, professores e gestores educacionais, como 
principais partes da relação jurídico-pedagógica. 

  



METODOLOGIA DE ENSINO 
As disciplinas serão desenvolvidas, conforme a carga horária de cada 
disciplina de forma presencial, obedecendo o número de créditos 
estabelecidos na matriz curricular. No final de cada disciplina será realizada 
uma avaliação, como requisito para obtenção da aprovação. 

  

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC 
O trabalho de conclusão de curso consta da produção de um projeto de 
pesquisa, o qual será apresentado perante uma banca examinadora, 
constituída por professores Mestres e Doutores que possuam pesquisas na 
área objeto de discussão.  

MATRIZ CURRÍCULAR 
Módulos e Disciplinas Carga 

Horária1. Princípios filosóficos, sociológicos e  
epistemológicos do Direito Educacional

30 h

2. Direito aplicado à Educação 30 h
3. Legislação e Organização do Ensino no Direito 
Educacional I

30 h

4. Legislação e Organização do Ensino Superior 
no Direito Educacional  II

30 h

5. Contratos de Prestação de Serviços 
Educacionais

30 h
6. Responsabilidade Civil dos Estabelecimentos 
de Ensino

30 h
7. Instrumentos Preventivos à Educação 30 h
8. Instrumentos Judiciais de proteção e garantias 
à Educação

30 h

9. Didática do Ensino Superior 30 h
10. Metodologia da Pesquisa 30 h
11. Aspectos da psicologia da educação 
aplicadas ao Direito Educacional

30 h

12. Estudo de caso do Direito Educacional 30 h
13. Vulnerabilidade de acesso à Educação e 
responsabilidade social

30 h

14. 15. Orientação de Trabalho de Conclusão de 
Curso

----
Total de Horas do Curso 420 h


