
 

 

REGULAR CARREIRAS JURÍDICAS 
Anual | Modular | 100% On-line (também ao vivo) 
 

 TURMAS E FORMATOS DISPONÍVEIS 
                 
 
 

Formatos Período Curso Turma 
Carga 

horária 
(50 min) 

Bônus 
LINDB 

Regular + QSJ  

On-line: inscrição Unidade 
Acesso às aulas: 365 dias corridos 
Ao vivo: de 31/7/17 a 20/6/18 – 2ª a 5ª 
Disponibilização online: de 1/8/17 a 21/6/18 

12275 05619 

701 

Curso:  
12830 
Turma:  
05826 
Acesso 

até  
20.12.17 

On-line: inscrição Site 
Acesso às aulas: 365 dias corridos 
Ao vivo: de 31/7/17 a 20/6/18 – 2ª a 5ª 
Disponibilização online: de 1/8/17 a 21/6/18 

12276 05620 

Completo 
Regular + QSJ + 
Complementar 
(descritivo próprio) 

On-line: inscrição Unidade 
Acesso às aulas: 365 dias corridos 
Ao vivo: de 31/7/17 a 20/6/18 – 2ª a 5ª 
Disponibilização online: de 1/8/17 a 21/6/18 

12280 
+ 

11603 

05621 
+ 

05610 

701 + 
360 = 
1061 

  

 

 SOBRE O CURSO 
 

 O Curso Regular Carreiras Jurídicas 100% On-line é destinado a todos os candidatos que estão 

iniciando a preparação para concursos públicos e desejam uma formação essencial com a base do 

conhecimento para a maioria dos concursos da área jurídica como: Magistratura, Ministério Público, 

Defensorias, Procuradorias, Delegados, Cartórios com aulas com conteúdo teórico, comentários de 

questões e análise da jurisprudência (QSJ). 

  MANUAL DO ALUNO E REQUISITOS MINÍMOS - Consulte no Manual do Aluno todas as regras sobre aulas, reposição, 

tempo de acesso, requisitos e demais informações relevantes em: http://www.damasio.com.br/manualdoaluno 

  Disponibilização e acesso às aulas  
 

Disponibilização das aulas 
 Ao vivo - no momento em que as aulas estão sendo gravadas nos estúdios Damásio 

(gravações no período da manhã – das 8h00 às 11h40)1. 
 Gravadas – as aulas são disponibilizadas, de 2ª a 5ª em até 1 dia útil após a gravação 

O aluno poderá assistir ao vivo ou gravada. 
Além da aula ao vivo, o aluno poderá acessar ao vídeo da aula gravada por até 3 vezes 
(considerando cada clique como um acesso). 

Acesso aos vídeos e ambiente virtual 
As aulas ficam disponíveis aos alunos durante o “período de acesso”, considerado como dias 
corridos após a matrícula, com contagem apenas após a disponibilização da 1ª aula.  
Após o período de acesso às aulas, o aluno ainda poderá ter acesso ao ambiente virtual (sem 
acesso aos vídeos e materiais), pelo prazo de 45 dias. 
 
Questões, Súmulas e Jurisprudência – QSJ 
Os alunos do Curso Regular On-line recebem como bônus as aulas do curso de Questões, Súmulas 
e Jurisprudência. Gravações de 2ª a 5ª, com carga horária de 161 aulas. 

 

 

 

                                                           
1 Sistema de aulas on-line ao vivo poderá sofrer instabilidade em razão do serviço de internet.  

http://www.damasio.com.br/manualdoaluno


 

 

DIFERENCIAIS DO CURSO 

  MÓDULOS DO CURSO (DISCIPLINAS, CARGA HORÁRIA E PROFESSORES2) 

MÓDULO II (260 + 78 aulas QSJ) – 31/7/17 a 12/12/17 

Direito Administrativo Celso Spitzcovsky | Roberto Baldacci  28 

Direito Constitucional Flavio Martins | Ricardo Macau 34 

Direito Civil André Barros | Maurício Bunazar | Christiano Cassettari 46 

Direito Processual Civil Eduardo Francisco | Murilo Sechieri 40 

Direito Processual Penal Guilherme Madeira | Andre Estefam | Paulo Henrique 32 

Direito Penal Especial Gustavo Junqueira | Patricia Vanzolini  40 

Direito Tributário Omar Chamon | Marcos Oliveira 34 

Legislação Penal Especial Paulo Henrique | Gustavo Junqueira 6 

QSJ – disciplinas do módulo Professores das disciplinas 78 

MÓDULO I (280 aulas + 83 aulas QSJ) – 29/1/18 a 20/6/18  

Disciplina Professores Carga horária 

Direito Constitucional Flavio Martins | Ricardo Macau 36 

Direito Administrativo Celso Spitzcovsky | Roberto Baldacci  28 

Direito Civil André Barros | Maurício Bunazar | Christiano Cassettari 48 

Direito Processual Civil Eduardo Francisco | Murilo Sechieri 44 

Direito Processual Penal Guilherme Madeira | Andre Estefam | Paulo Henrique 36 

Direito Penal Geral André Estefam  46 

Direito Empresarial Elisabete Vido 34 

Legislação Penal Especial Paulo Henrique | Gustavo Junqueira 8 

QSJ - disciplinas do módulo  Professores das disciplinas 83 

  Importante  

 Carga horária por disciplina e professores poderão sofrer alteração durante o curso. 

 O conteúdo programático será disponibilizado no início das aulas em caráter meramente de sugestão 
aos professores (que poderão fazer alterações no decorrer do curso). 

 Não haverá disponibilização de aulas na semana do dia  4 a 7 de setembro de 2017; 9 a 12 de outubro 
de 2017; 30 outubro a 2 de novembro de 2017 e não haverá aula referente ao feriado de 15 novembro 
de 2017, sem prejuízo da carga horária total. No segundo semestre não haverá do dia 12 a 15 de 
fevereiro de 2018; 26 a 29 de março de 2018 e do dia 30 de abril a 3 de maio de 2018. 

 No calendário da Área do Aluno constará a data da disponibilização da aula, podendo o aluno acessar 
a qualquer tempo (após a disponibilização), pelo link “Curso online”, durante o tempo de curso. 

                                                           
*em caso de alteração no calendário de disponibilização, será publicado aviso no portal do aluno. Data de 

início do módulo, término, simulados, corpo docente e carga horária sujeitos a alterações. 

 

 
 

 Workshop “Como se preparar para concursos 

públicos” – fundamental para organização dos 

estudos e plano individual. 

 Aulas com professores especializados nos 

concursos e suas bancas. 

 Radar de Concursos.  

 Simulados (30/09/17 e 02/12/17) 

 Aulas Complementares Online 

 Pergunte ao Professor (Centro de Solução de 

Dúvidas) 

 

  Material de apoio: 1. Anotações (pós-aula) 

até 48h para liberação. 2. Material de apoio 

suplementar (quando disponibilizado pelo 

professor) até 24h após a aula ministrada. 

 Certificado de Conclusão 

 Reposição de Aula (para turmas 

telepresenciais) 


