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NOVAS HABILIDADES

E M I S S Ã O  D E
CERTIFICADO

Em 2008, a Faculdade Baiana de Direito, instituição consagrada nacionalmente, deu um importante passo na 
sua trajetória no ensino Baiano, ao lançar seu Núcleo de Pós-Graduação, formando uma nova geração de 
especialistas nas mais diversas áreas do Direito. 

Promover a qualidade de ensino, formar profissionais conceituados, atender as necessidades do mercado são 
alguns pontos que fizeram com que a Pós Baiana se tornasse o maior Núcleo de Pós-Graduação em Direito da 
Bahia, sendo reconhecida e respeitada nacionalmente. 

Específica, a Pós Baiana reúne os coordenadores mais consagrados do Brasil com um projeto pedagógico 
diferenciado e um time de professores, em sua grande maioria, Doutores e Mestres, com grande experiência 
em suas respectivas áreas, o que resulta na confiança dos nossos discentes e na credibilidade da instituição.



30% Ex-alunos da Graduação da 
Faculdade Baiana de Direito.

10%
Conveniados (veja nossos convênios).

Bacharéis com até 02 (dois) anos de formação.

Jovens advogados (até 05 anos de filiação) 
adimplentes com a OAB.

50%
Sabemos que muitos advogados desejam fazer 
diversas especializações. Como política, 
instituímos que a segunda Pós-graduação na 
Faculdade Baiana de Direito e Gestão custará 
metade do preço. 

Para obter esse benefício, apresente o seu 
diploma ou um documento que comprove a sua 
conclusão da primeira Pós-graduação pela 
Baiana.

A FACULDADE 

Diferente de outras organizações educacionais, a Faculdade Baiana de Direito pertence a um grupo de conhecidos profes-
sores da área jurídica, com carreiras profissionais consolidadas, que fazem da educação um projeto de vida.

A percepção de que em tempo de educação em massa é possível construir um projeto diferenciado, que coloque a quali-
dade como objetivo primordial, fez com que a Faculdade Baiana de Direito priorizasse o elevado nível técnico e o rigor 
pedagógico para colaborar substancialmente com a formação profissional do aluno.

Ao final do curso, você estará apto a seguir com excelência a carreira selecionada em sua especialização.

DESCONTOS

BAIANA DE DIREITO



O avanço tecnológico das últimas décadas, aliado às notáveis transformações socioculturais, estabeleceram 
um novo cenário econômico e social:  os negócios crescem a nível internacional, surgem novas tecnologias de 
informação, a competitividade ganha diferentes contornos em um ambiente digital... Essas transformações 
colocam o cenário corporativo em um status diferenciado. Novas demandas promovem a expansão da 
advocacia empresarial, com a consolidação de segmentos de especialização – como direito societário, 
concorrencial e regulatório –  em nova roupagem. A nova realidade de mercado espera do profissional do direito 
competências que vão muito além do que apenas o conhecimento jurídico em sentido estrito: exige-se 
protagonismo, criatividade, visão global da operação, conhecimentos interdisciplinares, capacidade de tomar 
decisões mensurando variados impactos, postura pro-negócio, aferição e mitigação de riscos. Soluções 
jurídicas e empresariais; capacidade de resolução de problemas jurídicos complexos e compreensão das 
demandas dos mercado e do cliente.

Você está preparado para solucionar problemas jurídicos neste novo cenário? 

O LL.M. em Direito Empresarial é um programa de pós-graduação lato sensu oferecido pela Faculdade Baiana 
de Direito que objetiva capacitar seus alunos para a tomada de decisões corporativas e a prestação de serviços 
jurídicos de excelência, conectados com a realidade de mercado e com as habilidades múltiplas atualmente 
exigidas. O programa visa desenvolver a capacidade do aluno de solucionar problemas corporativos 
considerando que o jurídico está inserido em ambiente de negócios com outras variáveis e precisa estar 
alinhado a outros setores corporativos. Nosso curso proporciona uma formação interdisciplinar, possui como 
pressuposto a conexão entre teoria e a prática, e objetiva a formação de profissionais da área jurídica que 
consigam dar soluções pro-negócio. O corpo docente, altamente qualificado, possui relevante experiência 
profissional, além da basilar formação acadêmica. 

Em resposta à crise do ensino jurídico brasileiro das últimas décadas, o LL.M. em Direito Empresarial entende 
que não há construção do conhecimento jurídico sem a efetiva participação do aluno. Por isso, nosso curso 
empreende uma proposta didática de estímulo ao ensino participativo, por meio da análise de casos e 
problemas concretos (problem-based learning), seminários, simulações e role-playing. Essas técnicas 
incentivam a formação de espírito crítico e o desenvolvimento de habilidades analíticas, preparando nossos 
alunos para as modernas demandas da carreira jurídica. 
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LOCAL E HORÁRIO DE MATRÍCULA

PÚBLICO-ALVO

As matrículas serão realizadas preferencialmente no site da instituição ou na sede do Stiep (Rua Doutor 
José Peroba, 123, Stiep. CEP: 41770-235. Salvador – Ba) de segunda a sexta-feira das 08 às 18h.

Esse curso de pós-graduação destina-se aos profissionais das diversas áreas do conhecimento com 
diploma de Ensino Superior. O foco especial, no entanto, é para advogados, bacharéis em Direito e 
servidores públicos que possuem o objetivo de expandir seus conhecimentos sobre esse ramo 
específico da área ou alavancar sua carreira.

HORÁRIO DAS AULAS
As aulas ocorrerão mensalmente, sendo nas quintas-feiras à noite (18 às 22:15h), sextas-feiras pela 
manhã (08:30 às 12:45h) e tarde (14 às 18:15h), e sábado pela manhã (08:30 às 12:45h). No decorrer 
do curso terão duas disciplinas com aulas de segunda a sexta-feira das 18 às 22:15h. Havendo neces-
sidade, os encontros terão intervalo inferior a um mês. 

*Eventualmente poderão ocorrer aulas em dias e horários distintos.  
**Estão previstas em cada curso aulas de Metodologia da Pesquisa, a serem realizadas em dias diversos aos das aulas de 
conteúdo jurídico.

LOCAL DAS AULAS
As aulas serão realizadas na sede do Stiep (Rua Doutor José Peroba, 123, Stiep. CEP: 41770-235. 
Salvador – Ba.) e/ou em outro local indicado pela instituição. 

DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA DO CURSO
O curso terá duração de 12 meses de aula + 6 (seis) meses para elaboração do TCC (trabalho de 
conclusão de curso) e carga horária obrigatória de 376 horas, distribuída em aulas presenciais e 
atividades online.
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METODOLOGIA
Planejados para duração de 12 meses de aula + 6 (seis) meses para elaboração do TCC (trabalho de 
conclusão de curso), os cursos são modulados e cada módulo possui conteúdo independente. A 
grade curricular é composta por aulas presenciais e atividades online.  

As aulas presenciais e expositivas trazem discussão de questões atuais e polêmicas, sempre com a 
análise da doutrina, jurisprudência e os informativos mais relevantes dos Tribunais Superiores. Para 
cada disciplina é escolhido um especialista que promove o debate e a troca de experiências entre os 
alunos.  

No conteúdo presencial, o professor é orientado a utilizar as metodologias ativas com foco no aluno, 
utilizando diversas ferramentas para que o conhecimento seja desenvolvido a partir da resolução de 
problemas e discussão de casos, promovendo o debate e a troca de experiências entre a comunidade 
acadêmica. Ensinar a resolver problemas não consiste somente em dotar os alunos de habilidades e 
estratégias eficazes, mas também, em criar neles o hábito e a atitude de enfrentar a aprendizagem 
como um problema para o qual deve ser encontrada uma resposta. 

Os cursos são modulados e cada módulo possui conteúdo independente. Os módulos presenciais são 
divididos em disciplinas e cada uma delas possui no mínimo 3 encontros/aulas, sendo ministrada por 
um único docente. Nesse cenário, o professor possui à sua disposição uma carga horária mínima de 
12h para construir com os alunos uma cadeia de conhecimento, tornando o ensino mais plural e asser-
tivo. Ao final de cada disciplina, como forma de conclusão do conteúdo produzido, é aplicada uma 
avaliação em consonância com a Resolução CNE/CES N° 01, de 06 de Abril de 2018.  

Nas aulas de metodologia, os alunos serão orientados para definição dos temas do TCC e normas 
para apresentação dos trabalhos. As atividades online serão disponibilizadas simultaneamente aos 
módulos presenciais.  

Para acompanhamento do curso, os alunos terão acesso ao conteúdo das aulas presenciais através 
da plataforma acadêmica, onde estarão disponíveis os roteiros de aula, bibliografia, textos, jurispru-
dências e notícias importantes.  
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MATRÍCULA
Para se matricular, o candidato pode: 
I – Preferencialmente, realizar matrícula online através do site da instituição. 
 a) Na matrícula online o candidato fará o seu cadastro no site da instituição e será remetido 
à página de pagamento do curso escolhido. 
 b) O contrato de prestação de serviço será assinado eletronicamente no momento do aceite 
do termo eletrônico. 
 c) Após a confirmação de pagamento, o candidato receberá em seu e-mail login e senha do 
ambiente virtual da instituição para fazer upload imediato dos documentos indicados no inciso II. 
 d) Os documentos disponibilizados no ambiente virtual da instituição devem ser apresenta-
dos em seus originais ao Núcleo de Pós-Graduação, ou enviados pelos correios para o endereço: R. Dr. 
José Peroba, 123 - Costa Azul, CEP: 41770-235 - Salvador/BA, aos cuidados da Secretaria de Pós-gra-
duação até 30 dias após o início das aulas do curso para o qual se matriculou. 
 e) Caso o candidato não consiga fazer o upload dos documentos no ambiente virtual da 
instituição, deverá apresentá-los ao Núcleo de Pós-Graduação no prazo de até 10 dias corridos após 
a confirmação do pagamento. Não sendo possível o comparecimento no prazo supramencionado, o 
candidato terá o prazo máximo de 48 horas para agendar nova data de entrega dos documentos, 
através do e-mail academico1@faculdadebaianadedireito.com.br. 
 f) O candidato que não entregar a documentação e/ou não apresentar a original, terá sua 
matrícula online cancelada, não havendo reembolso do valor pago a título de primeira parcela. 
 g) Nesta modalidade, a matrícula do candidato só estará efetivada após a confirmação de 
pagamento, assinatura digital do contrato de prestação de serviços educacionais e entrega dos docu-
mentos com apresentação dos originais.  

II – Excepcionalmente, comparecer ao Núcleo de Pós-Graduação, preencher a ficha de matrícula, 
assinar o contrato de prestação de serviços educacionais e apresentar os seguintes documentos: 
 a) Original e cópia ou cópia autenticada do Diploma de Graduação ou Declaração de Conclu-
são de Curso de graduação, expedida pela Instituição de Ensino de origem; 
 b) Original e cópia ou cópia autenticada do Histórico da Graduação; 
 c) Original e cópia da Cédula de Identidade; 
 d) Original e cópia da Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
 e) Original e cópia do Comprovante de residência; 
 f) Documentação específica exigida no caso de alunos estrangeiros. 
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COORDENAÇÃO
Lara Britto
Advogada, sócia do Fiedra, Britto e Ferreira Neto Advocacia Empresarial, 
onde atua especialmente com arranjos contratuais, societários e regulação 
da atividade econômica, com destacada atuação no setor de Comércio 
(Varejo). Por anos seguidos, tem sido referenciada como uma das 
advogadas mais admiradas do país pela publicação “Análise 500”. Mestre 
em Direito dos Negócios pela FGV Direito SP. Pós-graduada em Direito 
Tributário pelo IBET. Professora da UFBA. Foi pesquisadora Visitante do 
Instituto de Empresas de Madrid. Foi premiada pela FGV Direito SP em 
razão da destacada qualidade do trabalho de conclusão para obtenção do 
grau de Mestre. Foi condecorada com diploma de honra ao mérito pela 
conclusão da graduação em Direito com excelência. Professora Substituta 
de Direito Empresarial e Societário da UFBA. Professora de Direito 
Empresarial da UCSAL (2011-2019). É membro do Comitê Jurídico da 
Associação Brasileira de Supermercados e coordenadora do mesmo 
Comitê na Bahia. É também membro do Instituto de Direito Privado (IDP) e 
da Associação Brasileira de Jurimetria (ABJ).

Ruy Andrade
Advogado e Empresário. Conselheiro de Administração da Petrobahia 
S.A. Mestre em Direito dos Negócios pela FGV/SP, Especialista em Direito 
pela Faculdade Baiana de Direito e Gestão. Formação complementar em 
Negociação pela Universidade de Harvard (EUA), em Direito Societário e 
Governança Corporativa pela London School of Economics (ING), em 
Fusões e Aquisições pela Northwestern University (EUA) e em Gestão dos 

Negócios pela Fundação Dom Cabral. 
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CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO

MÓDULO I - ESTRUTURAÇÃO E EFICIÊNCIA ORGANIZACIONAL DOS NEGÓCIOS: AS RELAÇÕES INTERNA 

CORPORIS

• Fundamentos de Contabilidade aplicada ao Direito e Finanças Corporativas

• Direito Tributário, Planejamento tributário e Tributação dos Negócios Empresariais

• Planejamento sucessório e empresas familiares

• Organização Contratual da Empresa, Governança Corporativa e Compliance Societário

• Planejamento estratégico e serviços jurídicos

• Liderança e Auto-liderança

MÓDULO II - A EMPRESA E O AMBIENTE DE NEGÓCIOS: AS RELAÇÕES COM STAKEHOLDERS

• Técnicas de Negociação

• Direito Contratual e Contratos Empresariais

• Direito Empresarial do Trabalho

• Regulação e Concorrência

• Mercado de Capitais e Operações Societárias (M&A)

• Contencioso empresarial: fase preparatória, litígios judiciais e arbitrais

• Metodologia da Pesquisa



MÓDULO I - ESTRUTURAÇÃO E EFICIÊNCIA ORGANIZACIONAL DOS NEGÓCIOS: AS RELAÇÕES INTERNA 

CORPORIS

• Fundamentos de Contabilidade aplicada ao Direito e Finanças Corporativas

• Direito Tributário, Planejamento tributário e Tributação dos Negócios Empresariais

• Planejamento sucessório e empresas familiares

• Organização Contratual da Empresa, Governança Corporativa e Compliance Societário

• Planejamento estratégico e serviços jurídicos

• Liderança e Auto-liderança

CALENDÁRIO
O calendário oficial do curso está disponível na página da pós-graduação. Se necessário, o Programa de 
Pós-Graduação Lato Sensu da Faculdade Baiana de Direito poderá alterar o calendário original do curso.

INVESTIMENTO
Todos os valores podem ser consultados em nosso site.  CLIQUE AQUI.

MAIS INFORMAÇÕES:
PósBaiana
Telefone: [71] 3205-7711/7715 | e-mail: pos@faculdadebaianadedireito.com.br

MÓDULO II - A EMPRESA E O AMBIENTE DE NEGÓCIOS: AS RELAÇÕES COM STAKEHOLDERS

• Técnicas de Negociação

• Direito Contratual e Contratos Empresariais

• Direito Empresarial do Trabalho

• Regulação e Concorrência

• Mercado de Capitais e Operações Societárias (M&A)

• Contencioso empresarial: fase preparatória, litígios judiciais e arbitrais

• Metodologia da Pesquisa


