
Direito



A PROFISSÃO
O profissional de Direito deve ter traços 

de humanidade, empatia, altruísmo, 

de sensibilidade social e ética, de 

responsabilidade, consciente do tempo 

que vivemos e atento aos problemas 

sociais que permeiam a sociedade 

contemporânea, buscando a solução  

de conflitos com humanismo,  

celeridade e justiça social. 

O CURSO
O Curso de Direito da FEA (Fundação 

Educacional de Andradina) propõe uma 

formação jurídica multidimensional, 

visando a interação entre a teoria 

estudada com a prática jurídica, assim 

como agregar ao ensino a pesquisa e a 

extensão, tendo sempre presentes os 

problemas sociais contemporâneos, 

para estimular os discentes a refletirem e 

trazerem soluções com base nos estudos 

e por intermédio da interdisciplinaridade. 

Habilitação: Bacharel em Direito

Turno: Noturno   Duração: 10 semestres



O MERCADO  
DE TRABALHO

A graduação em Direito da FEA/FISMA 

oferece a oportunidade de uma formação de 

bacharéis plenamente aptos  à aprovação do 

Exame da Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB) e ao exercício das diferentes carreiras 

jurídicas, essenciais à realização da Justiça, 

tais como: advogados, juízes, promotores, 

defensores públicos, procuradores, 

delegados de polícia, tabeliães de cartórios, 

entre outros, além de pesquisadores nos  

mais diversos ramos desta ciência.



INFRAESTRUTURA
= Biblioteca com amplo acervo  

bibliográfico moderno

= Professores mestres e doutores, 

dedicados à facilitação do ensino-

aprendizagem

= Coordenador do curso com mais de 15 

anos de experiência no ensino superior e 

comprovada experiência na prática jurídica

= Salas de aula equipadas  

com ar condicionado.



PORQUE SOMOS 
DIFERENTES

Nosso diferencial é o acolhimento humano do 

acadêmico pelo corpo docente, que se destaca pela 

experiência, interdisciplinaridade e cooperação mútua, 

por meio da integração e harmonia de propósitos, 

visando em primeiro lugar o aprendizado sólido entre a 

teoria e a prática, notadamente por meio das inovações 

as inovações tecnológicas e conectado à era digital.

Afinal de contas, o Direito não é estático,  

mas evolui e acompanha a transformação do ser 

humano, dos seus costumes, seus valores e sua 

cultura, buscando sempre a convivência harmônica 

entre os indivíduos, da preservação de um meio 

ambiente saudável, e respeitando os direitos e 

garantias fundamentais e a dignidade humana.  



COORDENAÇÃO
Prof. Me. Edílson Gomes da Silva 

Advogado criminalista e especialista 

no Tribunal do Júri e sustentação 

oral nos Tribunais. Mestre em Direito 

Constitucional. Professor com mais de 

15 anos de experiência na docência do 

ensino superior, lecionando as disciplinas 

Direito Constitucional e Prática Processual 

Penal. Atualmente é o Coordenador do 

curso de Direito FEA/FISMA, de Andradina. 

Palestrante e ex-vereador, por dois 

mandatos consecutivos (1996-2004).



PROFESSORES  
DESTAQUE

Robson Alves Ribeiro

Thalita Elienai Trindade Rovere

Prof. Fábio de Sousa  
Nunes da Silva 
Professor e  
advogado 
especializado  
em Direito Público 
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