
149 - ESTUDOS JURÍDICOS 
 

Apresentação 
 

A área de concentração em estudos jurídicos é uma modalidade de 

especialização curricular capaz de conferir aos estudantes dos Bacharelados 

Interdisciplinares o domínio de conhecimentos jurídicos básicos, numa 

perspectiva inovadora de formação. Apesar de oferecer uma organização 

curricular com um claro horizonte de especialização, a área de concentração 

não perde a dimensão interdisciplinar da matriz dos BIs. Ela se integra ao 

conjunto de práticas pedagógicas em plena sintonia com os conteúdos do(s) 

BI(s) de Humanidades. 
 

Assim, a área de concentração em estudos jurídicos se constitui num 
importante elemento de formação humanística do alunado, abrindo espaço 
para a progressão linear para a graduação completa em Direito, ou para um 
mestrado, ou, ainda, permitindo, com o só bacharelado, a formação 
profissionalizante para o exercício de atividades que exijam conhecimentos 
jurídicos básicos e fundamentais para a ocupação de diversos espaços sociais 
não exigentes da graduação em Direito, como educação formal linear.  

 

 

Projeto pedagógico da AC em Estudos Jurídicos (F. Direito/UFBA) 
 

Matriz Curricular AC em Estudos Jurídicos  
 

4o. semestre 5o. semestre 6o. semestre 
   

DIR213 Ciência Política 
DIR005 Direito DIR007 Direitos 

Constitucional I * Fundamentais  
   

DIRA45 Teoria do Direito I 
DIR030 Teoria Geral do 

Optativa da AC (OC) 
Processo **   

   

DIRA75 Metodologia de 
DIRA81 Teoria do Direito II Optativa da AC (OC) 

Pesquisa em Direito   
   

Optativa da AC (OC) Optativa da AC (OC) Optativa da AC (OC) 
   

Optativa da AC (OC) Optativa da AC (OC) Optativa da AC (OC) 
    

 
 
 
 
 

O estudante vinculado à AC em Estudos Jurídicos deve cumprir, além dos 5 

componentes obrigatórios do BIH (HACA01, HACA03, HACA34, LETE43 e 

LETE45), mais 6 obrigatórios da AC em Estudos Jurídicos (DIR007, DIR030, 

DIR213, DIRA45, DIRA75, DIRA79 e DIRA81). 



Deve cumprir também 8 componentes optativos da AC (OC), entre os 

seguintes: DIR012, DIR015, DIR018, DIR031, DIR034, DIR035, DIR043, DIR190, 

DIR193, DIRA54, DIRA74, DIRA80, DIRA82, DIRA86, DIRA90 e DIRA95. 
 

Deve cumprir ainda 3 componentes optativos de Grande Área (OG), entre 

componentes com código HAC, EDC, ADM, ECO, COM, DIR, FCH, IPS. 
 

Além dos 3 entre 5 Estudos (Sociedades, Cultura, Desenvolvimento, Poderes 

e Subjetividades), 2 componentes científicos (OY) e 2 artísticos (OZ). E 

Atividade Complementar de 360hs, referente ao período integral do BI, do 

1o. ao 6o. semestre. 
 
 

 

Para mais informações, dúvidas, sugestões, ver Projeto Pedagógico e Matriz 
 

Curricular da Área e também entrar em contato com Claudia Albagli, 
 

professora da Faculdade de Direito e coordenadora da área de concentração 

em Estudos Jurídicos, pelo email: claudiaalbagli@gmail.com 

mailto:claudiaalbagli@gmail.com

