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PROPOSTA DO CURSO DE DIREITO 
  
Para uma maior integração com a sociedade globalizada e multifacetada, exige-se 
do profissional de Direito uma soma de atitudes e experiências voltadas para 
atender as necessidades do meio em que está inserido e, ainda, antecipar os 
problemas intrínsecos ao sistema social, do qual o sistema jurídico é um dos seus 
subsistemas. 
  
Nessa perspectiva, é relevante a inserção qualificada desses indivíduos num 
mundo tecnologicamente avançado, sem fronteiras e em constante mutação.  O 
acompanhamento desse processo deve estar orientado não só pelo acúmulo de 
informações por parte dos estudantes, mas sim pela possibilidade de habilitá-los 
para uma análise crítica e aplicação coerente das teorias difundidas e inovadas 
pela cultura jurídica. 
  
Diante de uma estrutura social exigente e complexa, os modelos ou padrões 
normativos revelam-se incapazes de impedir os conflitos presentes na vida 
contemporânea, que a todo o momento desafia a argúcia dos estudiosos, 
incapazes também de solucionar os desencontros verificados entre a 
aprendizagem e a aplicação em situações reais. O ensino na esfera do Direito não 
pode mais se limitar na primitiva transmissão de conhecimentos acerca de normas 
legais e de sua técnica de elaboração e aplicação. Existe uma presença constante 
de modificações conceituais e legais moldadas às diversas práticas dos cidadãos. 
  
Urge a necessidade de atender a demanda do mercado de trabalho para os 
bacharéis em Direito. Demanda essa que deve ser respeitada na sua 
concretização com a consciência da função social que esses profissionais 
desempenharão, como elementos transformadores da sociedade, assumindo o 
papel de atores sócio-jurídicos perfeitamente conscientes do alcance e 
repercussão de suas ações no contexto político, social e econômico. 
  
A viabilização de um curso de Direito qualificado, socialmente referenciado, é o 
que realiza o Instituto de Educação Superior Raimundo Sá, pois se trata de uma 
região com alto potencial de desenvolvimento, com uma dinâmica sócio-
econômica bem particular já que está situada em uma região que se encontra em 
franco desenvolvimento e com grande fluxo de pessoas oriundas de outros 
municípios e até de outros estados para se dirigirem em busca de serviços 
(comércios, clínicas médicas e odontológicas, etc) e de oportunidades de estudos 
e emprego. 
  
Diante da limitada disponibilidade de cursos por Instituições de Ensino Superior em 
nossa macro-região e do reconhecimento cada vez mais difundido – inclusive já 
contemplado em políticas públicas através do PROUNI (Programa Universidade 
para Todos) e do Sistema de Cotas nas Universidades Públicas para estudantes 
oriundos de escolas públicas – de que o desenvolvimento de um país e de seu 
povo passa pelo acesso a educação cada vez mais ampliado em todos os níveis, 
inclusive o superior. O Instituto está inserido nesse contexto oferecendo à 
comunidade cursos de graduação de qualidade. 


