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LOCALIZAÇÃO
Av. Barreto de Menezes, 809, Piedade

Jaboatão dos Guararapes/PE

PÓS-GRADUAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO

ÁREAS

ALGUNS CURSOS

Cursos de Pós-Graduação ″Lato Sensu″ em 
conformidade com a Resolução 01/2007 

do Conselho Nacional de Educação

§ MBA em Planejamento Tributário

§ MBA em Controladoria

§ Gestão em Psicologia Organizacional e 

do Trabalho

§ Psicopedagogia Clínica e Institucional

§ Neuropsicopedagogia

§ Alta Gastronomia com Ênfase em 

Cozinha Oriental e das Américas

§ Gastonomia Vegana

Continue evoluindo na sua carreira. Várias 

opções de cursos nas mais diversas áreas 

para quem deseja se especializar.

§ Direito

§ Engenharia

§ Educação

§ Gestão

§ Gastronomia

 LL.M. EM DIREITO 
 DAS FAMÍLIAS E 
 DAS SUCESSÕES 



§ A Família democrática à luz da Constituição Federal de 

1988

§ Casamento e União Estável

§ Regime de bens

§ Contratos e Autonomia Privada

§ Contornos Contemporâneos do Direito das Famílias

§ Do parentesco e das diversas formas de filiação

§ Interfaces do Direito Inclusivo e o Direito das Famílias

§ Poder familiar

§ Responsabilidade Civil e o Direito das Famílias

§ O Direito Sucessório: aspectos gerais e pressupostos das 

sucessões após a CF/88

§ A sucessão legítima

§ Sucessão testamentária

§ Análise Interdisciplinar do direito das famílias

§ Aspectos polêmicos das questões notariais 

§ Direito da Família e Direito Empresarial

§ Aspectos previdenciários e tributários

§ Violência na Família I: Alienação Parental (tutela 

material e Processual)

§ Violência na Família II: Violência de gênero – Lei Maria 

da Penha e demais instrumentos legais

§ As ações de Família

§ As ações de sucessões

§ Processo de Execução no Direito das Famílias

§ Mediação e constelação familiar

§ Metodologia da Pesquisa Científica

§ Didática do Ensino Superior

§ Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso

§ Congresso Estadual do IBDFAM (Opcional)

§ Estágio Docência (Opcional)

DISCIPLINASAPRESENTAÇÃO

O Direito das Famílias e das Sucessões vem pas-

sando por profundas modificações principalmente 

após o advento da Constituição da República em 

1988. A Doutrina e a Jurisprudência (em todas as 

suas instâncias) tem trazido à tona questões 

recorrentes das relações familiares que anterior-

mente estavam trancafiadas a realidade familiar e 

que hoje são objetos de litígios perante o Poder 

Judiciário.

Diante desta realidade e das nuanças que o Direito 

das Famílias e das Sucessões faz-se imperioso a 

capacitação dos profissionais que lidam com as 

experiências familiares e de sucessões como um 

todo, adotando uma abordagem multidisciplinar e 

sempre dialogada.

PÚBLICO-ALVO

OBJETIVOS

A proposta do curso envolve a contemplação de 

técnicas e conceitos em Direito das Famílias. Desta 

feita, o público-alvo Graduados em curso superior 

em qualquer área de formação, de forma 

particular os Bacharéis em Direito.

Proporcionar o aprendizado e a qualificação 

profissional e acadêmica de forma multidisciplinar, para 

estudantes e profissionais que atuam no Direito das 

Famílias e das Sucessões.

O CURSO

Documentos Necessários:

§ Preenchimento da ficha de pré-inscrição 

disponível no site

§ Cópia do diploma ou comprovante de 

conclusão de curso de graduação, obtido 

em uma instituição de nível superior 

reconhecida pelo MEC

§ Cópia dos documentos de identificação 

pessoal (RG, CPF)

§ 02 fotos 3x4

INSCRIÇÕES

§ Duração: 12 meses (9 meses de aulas 

presenciais e o restante para realização do 

projeto de conclusão de curso)

§ Carga-Horária: 380 horas/aula

§ Modalidade: Presencial

§ Aulas: Semanais - Sextas-feira das 18:30 às 

22:00 e Sábados das 08:00 às 17:40

CORPO DOCENTE

O curso é ministrado por professores mestres e 

doutores com vasta experiência em suas áreas 

de conhecimento, a fim de proporcionarem 

aos alunos o maior índice de aprendizagem, 

sempre alinhando com as novidades do 

mercado de trabalho. 
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