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EMENTA
O que o Brasil pode trazer para a mesa da humanidade? Os maiores desafios do Brasil no século
XXI. Grandes modelos interpretativos do Brasil, com foco nos aspectos jurídico-institucionais da
constituição e das relações entre Estado, mercado e sociedade civil no país. Um novo paradigma
para entender o processo de evolução do Brasil e seu sistema jurídico. O papel dos juristas e
advogados na transformação do Brasil. Propostas para renovar Estado, mercado e sociedade civil
no país.
OBJETIVOS GERAIS
Expor alunos e alunas ao desafio de pensar o Brasil de modo sistemático, ousado, criativo e
autoconfiante, usando o direito como ponto-de-vista e instrumento de tal pensar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Estimular os alunos e alunas a tomar para si a responsabilidade de bem-pensar e de transformar
o Brasil através do direito, desenvolvendo propostas para o Estado, o mercado e a sociedade civil
do futuro.
METODOLOGIA
Após exposição e discussão de elementos necessários para a compreensão do tema de cada aula,
estudantes serão convidados a participar de debate tão ousado e criativo quanto organizado.
PROGRAMA
 Primeira Aula: Brasil: grandes desafios e modelos
 Segunda Aula: Novo paradigma da evolução do Brasil e seu sistema jurídico
 Terceira Aula: O futuro da sociedade civil no Brasil
 Quarta Aula: O futuro do mercado e do Estado no Brasil
 Quinta Aula: O que o Brasil pode trazer para a mesa da humanidade?
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Presença às aulas e redação de duas páginas sobre tema a ser proposto em conjunto com
estudantes
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
Material a ser enviado em tempo oportuno.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Será indicada no decorrer do curso.
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