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Encontros de orientação e carreira (EDOC). O Direito e sua interdisciplinaridade. Soft skills e hard skills.
Palestras e Workshops sobre temas atuais e de interesse dos alunos e alunas. Direito, mercado de trabalho e
novas tecnologias. Simulações e práticas visando a uma melhor preparação.
Orientar os alunos e alunas no planejamento de suas carreiras. Ouvir nossos ex-alunos e ex-alunas da FGV
Direito Rio que queiram compartilhar conosco suas boas experiências. Participar de palestras e Workshops de
capacitação. Preparar os alunos e as alunas para processos seletivos e mercado de trabalho. Auxiliar os alunos
OBJETIVOS
e alunas a pensar em outras áreas do direito, especialmente as que provoquem a aproximação do Direito com
a tecnologia. Também serão realizadas vistas aos escritórios e órgãos públicos parceiros da FGV Direito Rio a
fim de que nossos alunos e alunas possam conhecer um pouco da vivência desses parceiros.
Serão ministradas aulas teóricas e aulas práticas, as quais contarão com palestras e Workshops com
METODOLOGIA profissionais do mercado, além da realização de oficinas com apresentação de casos práticos, dinâmicas
simuladas e discussão de temas com enfoque na vida profissional e no mercado de trabalho.
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência
estrangeira comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas.
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas.
X Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão.
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito.
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor
HABILIDADES X soluções e decidir questões no âmbito do Direito.
X Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos.
Exigência
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de
MEC
utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito.
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida
CNE/CES nº
utilização de processos, atos e procedimentos.
5, 18 de
Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas.
dezembro de
EMENTA

2018

X Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural.
X Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.

AULA

Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito.
Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter
X
interdisciplinar.
Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos.
Outras: Conhecer as diferentes áreas nas quais a carreira jurídica pode se desenvolver e pensar em como se orientar
X
profissionalmente
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
TEMA

1

Apresentação dos Encontros de Orientação e Carreira (EDOC)

2

O(A) profissional do futuro: o que o mercado espera de vocês?

3

EDOC Carreira Privada/Pública

4

Marketing pessoal, autoconhecimento e comunicação assertiva

5

EDOC Carreira Privada/Pública

6

Como se comportar em um processo seletivo/dinâmica de grupo?

7

EDOC Carreira Política/Carreira Internacional

8

Como fazer um ótimo currículo/perfil no Linkedin?

9

EDOC Direito e Tecnologia/Novos Direitos
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10

Workshop Legal Engineering

11

Como fazer um ótimo currículo/perfil no Linkedin?

12

EDOC Carreira Acadêmica

13

Apresentação dos resultados

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

Os alunos e alunas serão avaliados mediante a entrega ou apresentação das seguintes atividades:
1) Prova de currículo: análise do currículo construído em sala de aula e apresentado na aula seguinte
2) Prova de LinkedIn: análise do perfil construído em sala de aula e apresentado na aula seguinte
3) Prova prática: participação em uma simulação de dinâmica de grupo
4) Prova de vídeo: gravação de um vídeo-descrição como avaliação final a ser apresentada na última aula
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