
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 
 

 

 

 

 

 

 

PRÁTICA EM DIREITO 
CONTRATUAL 

 

 

 

 

 

ESPECIALIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Acima de tudo, a Prática!” 
 

 



 

Contando com a experiência de um time de professores que atua no Proordem desde 2000, os 

cursos de pós-graduação têm como diferencial o olhar para o futuro, antecipar tendências e 

saber aplicar o que há de mais atual no Direito de forma prática! Essa é a nossa missão. Todos 

os cursos de pós-graduação do Proordem contam com algumas disciplinas e experiências 

inéditas, pioneiras e exclusivas, tais como: 

 

● Módulo de “Futuro e Tendências no Direito”; 

● Módulo de “Planejamento de Carreira”; 

● Módulo de “Comunicação e Oratória”; 

● Visitors: Um espaço na grade para grandes nomes na área, com atuação 

prática. 

 

Além disso, o curso foi elaborado com forte visão prática, para que você, a cada aula, leve 

exemplos, ferramentas e estratégias para usar no dia seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É assim que o Proordem irá lhe proporcionar uma virada de página na sua carreira! 

 



 

A palavra da coordenadora geral 

  

Carolina Defilippi possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas, Pós-Graduação em Direito pelo Centro Universitário Salesiano e Pós-Graduação em 

Direito pelo INPG. É mestre em Educação pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo. É 

advogada criminalista, professora universitária, coordenadora da faculdade de Direito da Unità. 

É coautora do livro "Inovações e Métodos para Nativos Digitais", “Inovação em Sala de Aula” e 

“Direito Penal para a OAB”. Tem experiência na área do Direito e da Educação, especialmente 

em Direito Penal e Educação para Nativos Digitais. 

 
A palavra do coordenador do curso 

 
 

Advogado desde 1997. Pós-graduado em Direito Material e Processual do Trabalho; Direito 

Material e Processual Civil; Direito Contratual. Mestre em Direitos Difusos e Coletivos, com 

ênfase em Função Social dos Contratos. Professor em graduação e pós-graduação. Palestrante. 

Autor de Artigos Científicos publicados em revistas especializadas e em periódicos. Autor de 

Artigo Científico publicado na CONPEDI LAW REVIEW - VII Encontro Internacional do Conpedi - 

Braga/PT. Autor de capítulos de livros. Presidente da Comissão de Direitos e Valores Imobiliários 

da OAB/SP - 3ª Subseção, Campinas/SP 

 

 

 

"Busquemos o conhecimento, mas jamais nos esqueçamos que 

ele de nada serve se não fizer de nós pessoas melhores para 

buscarmos a Justiça."  

Profa. Carolina Defilippi. 

 

“O ano de 2020 desafiou nossa adaptação e precisamos ser 

resilientes e construir nosso caminho profissional e nada melhor 

que uma pós-graduação para ser o divisor de águas”   

Prof. Renato Ferraz Sampaio Savy 

 



 

OBJETIVOS DO CURSO 

Preparar o profissional da área cível para atuar num mercado cada vez mais competitivo, com 

plena compreensão das questões que são mais cobradas deste tipo de profissional na sua 

prática do dia a dia diante das frequentes alterações legislativas e mudanças na orientação da 

jurisprudência dos Tribunais. 

Além disso, o aluno desenvolverá neste programa uma forte capacidade de oratória, 

argumentação e didática, bem como as principais competências comportamentais para um 

bom planejamento da sua carreira. 

 

PÚBLICO ALVO 

Acadêmicos e Bacharéis em Direito, Advogados e outros profissionais da área do Direito ou 

áreas correlatas. 

 

ESTRATÉGIAS E MÉTODOS 
 
Não há mais espaço na Educação para aulas meramente expositivas. O presente e o futuro da 

Educação exigem o uso das chamadas metodologias ativas, onde o aluno é colocado na posição 

de protagonista do seu aprendizado e não mais um mero expectador de aulas chatas e 

monótonas. O Proordem desenvolveu um novo “jeito de dar aulas”, chamado de Método 3. 

Nele, as aulas são divididas em 3 etapas: Fundamentação teórica, Aplicação prática e 

Discussão/conclusão. Desta forma, as aulas são planejadas de forma a proporcionar uma 

experiência completa de aprendizado. A intenção é que o aluno saia de cada aula preparado 

para aplicar aqueles conceitos no dia seguinte. Trata-se de uma visão prática e aplicada, que 

busca valorizar cada minuto que o aluno invista na sua formação. 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DOS MÓDULOS DO CURSO 

PLANEJAMENTO DE CARREIRA 

Visão geral sobre gestão de planejamento de carreira e desenvolvimento de competências. 

Grupo de competências: Técnicas, Comportamentais e de Gestão. As competências que mais 

impactam a carreira em Direito. Avaliação 360 graus de competências. Roteiro e metodologia 

para a confecção do planejamento de carreira. 

 

FUTURO E TENDÊNCIAS NO DIREITO 

Visão geral sobre os conceitos de futuro, tendências e seus impactos na área jurídica. Estudo 

das ferramentas prospectiva e timelines (Linha do tempo) de futuro.  Como o Direito está e 

continuará sendo transformado pelas novas tecnologias e pelas mudanças promovidas pela 4ª 

Revolução Industrial. Cenários para a próxima década e impactos na área e no perfil dos 

profissionais. 

 

COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA 

A importância da comunicação e o poder da oratória. O que é comunicação. A comunicação 

como um processo de interação, conhecimento e convergência. Evolução da oratória e sua 

importância para o mundo jurídico. A oratória em prática. Características de um bom orador. 

Como elaborar um discurso - técnicas, dicas e aplicações práticas. 

 

DIREITO CONTRATUAL 

Ementa: Teoria Geral dos Contratos; Concepção do contrato; Os princípios constitucionais e sua 

ingerência sobre o contrato; A tese do diálogo das fontes; A teoria geral do negócio jurídico e a 

teoria contratual:  planos da existência, da validade, da eficácia; Princípios contratuais; Os vícios 

do negócio jurídico e suas repercussões para o contrato: Erro, dolo, coação, estado de perigo, 

lesão, simulação e fraude contra credores; Responsabilidade civil contratual. Inadimplemento 

obrigacional absoluto e relativo. Mora, juros, cláusula penal, perdas e danos e arras; Os direitos 

da personalidade e suas repercussões para o contrato. Análise de casos práticos; Extinção dos 

contratos; 

Ementa: Contratos de empréstimo, Comodato e mútuo; Contrato de depósito: a questão da 

prisão do depositário infiel sob o prisma civil-constitucional.; Mandato. Mandato judicial e 

extrajudicial. A responsabilidade do advogado; Da comissão, da agência e da distribuição; Do 

transporte. Diálogos entre o código civil, o código de defesa do consumidor e a legislação 

especial (convenção de varsóvia e código brasileiro de aeronáutica; Do contrato de seguro 

(seguro-saúde); Da transação e do compromisso. Análise da lei de arbitragem (lei n. 9.307/96); 

A Mediação e o Direito Contratual. Aspectos materiais e processuais; Contrato de Leasing  ou 



 

arrendamento mercantil; Teoria geral e contratos em espécies; Contratos bancários. 

Empréstimo, redesconto, antecipação, abertura de crédito, conta corrente, conta poupança, 

cofre de segurança, contratos de capitalização; Contrato de consórcio. Aspectos teóricos e 

práticos; Contrato de Shopping Center. Conceito, características e efeitos jurídicos; Contratos de 

previdência complementar aberta ou previdência privada aberta; Contratos Administrativos; 

Contratos eletrônicos; Doação; Contratos internacionais; 

Ementa: Teoria geral dos contratos de consumo. Análise do código de defesa do consumidor; 

Diferenças entre contrato de consumo e contrato de adesão; O Procon e a defesa contratual dos 

consumidores; A responsabilidade civil pelo CDC; Revisão dos contratos pelo código de defesa 

do consumidor e Código Civil;   

Ementa: Contrato de Locação imobiliária (Lei 8245/91 - Lei do inquilinato); Build to Suit; 

Contrato de fiança; Contrato de Shopping Center; Compra e Venda de Imóveis; Contrato de 

Permuta; Incorporação Imobiliária; Compra e Venda de Imóveis na Planta; Alienação Fiduciária; 

Contrato de corretagem; Contratos agrários. Teoria geral e contratos em espécies; 

Ementa: Contrato de prestação de serviços e da empreitada; Contratos de trabalho e proteção 

contratual dos trabalhadores; Contratos Desportivos I. Teoria e prática. Contratos de trabalho e 

transferências de atletas, Contratos de representação e agenciamento de atletas e contratos de 

patrocínio.; Contratos Desportivos II. Teoria e Prática. Contratos de cessão de Direito de 

Imagem, Direito de arena; Contratos Desportivos III. Contratos de parceria clubes/investidores, 

transformação de clubes em empresa e construção/gestão de estádios. 

 

PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO (ESTUDO DE CASO) 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso é o momento em que o aluno assume a responsabilidade 

sobre seu aprendizado. Ao analisar as diferentes dimensões da realidade, ele será capaz de 

produzir, com o suporte na sua base teórica e conceitual, utilizando as habilidades técnicas que 

desenvolveu ao longo do curso, a solução para um caso concreto.  Para tanto, deverá 

demonstrar durante o projeto as capacidades de compreensão, aplicação, análise e síntese.  

 

 

Este é o curso e este é o Proordem. O nosso comprometimento com o seu sucesso profissional 

está em cada detalhe deste curso. Venha fazer parte e transformar como pessoa e como 

profissional. 

 

 


