HUMANAS

Direito
Visão crítica de mundo aliada a conhecimentos jurídicos sólidos
O Direito é a ciência das normas
que regem o convívio das pessoas
em sociedade e abrange diversas
possibilidades de carreiras. No setor
público, por exemplo, o profissional da área jurídica poderá prestar
vários concursos das carreiras jurídicas: Magistratura (juiz de direito),
Ministério Público (Promotor de
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Justiça), Defensor Público, Procurador do Estado, Delegado de Polícia,
entre outras.
O advogado poderá atuar também em empresas públicas e
privadas, além do atendimento em
escritório especializado em diversas
áreas. Para trabalhar com qualquer
um desses campos, é preciso pres-

tar o Exame da OAB (Ordem dos
Advogados do Brasil).
O Curso de graduação em Direito oferecida pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FCHS),
Câmpus de Franca, é estruturada
e ministrada a partir de uma visão
crítica da realidade e das próprias
Ciências do Direito. Isso possibilita

uma formação ao mesmo tempo
técnica e humanista, uma característica que diferencia o formando no
mercado de trabalho.
O número expressivo de aprovados na OAB e em concursos públicos
reforça o prestígio do curso e atraem
muitos candidatos. O curso se destaca por privilegiar o estudo de textos
contemporâneos, que vinculam o
aluno à realidade e os estimulam a
formar opiniões críticas e fundamentadas sobre os problemas sociais.
Aproximadamente 1800 bacharéis tiveram seu diploma referendado pelo Curso de Graduação em
Direito da UNESP, desde 1988. O
curso tem se projetado em pesquisas de publicações especializadas,
recebendo inclusive premiações,
além de ser um dos mais bem colocados no Enade (Exame Nacional
de Desempenho de Estudantes).
Um dos seus principais desta-

ques é o Centro Jurídico-Social,
que presta serviços à comunidade
carente e integra teoria e prática do
Direito, além do Núcleo de Prática
Jurídica, onde os estudantes desen-

Alto índice de
aprovação em
exames da OAB e em
concursos públicos
atrai muitos candidatos
volvem o estágio simulado através
da elaboração de peças processuais
e feitura de autos findos solicitados
pelos professores de processo Civil,
Processo Penal e Processo Trabalhista, possibilitando ao estudante
uma formação mais contextualizada
e prática na área jurídica.
Nos dois primeiros anos, o aluno

cursa as disciplinas de Economia,
Sociologia, Ciência Política, Antropologia, Psicologia, que habilitam
os discentes para o estudo das
matérias específicas e oferecem
uma sólida formação humanista.
As disciplinas que integram o
núcleo do curso – Direito Constitucional, Direito Administrativo,
Direito Penal, Direito Civil, Direito
do Trabalho, Direito Comercial, entre
outras – são oferecidas nos anos seguintes. Nesse período, também são
ministradas aulas que direcionam o
estudante para sua área de interesse.
A partir do quarto ano, os graduandos acompanham processos e
fazem estágios na Justiça Comum,
Justiça Criminal, Justiça Federal,
Justiça do Trabalho, em escritórios
de advocacia de Franca, entre outras
atividades, participam de audiências
e redigem peças processuais ampliando seus conhecimentos.
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