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Apresentação da Faculdade Baiana de Direito 
 

 
A Escola Baiana de Direito e Gestão Ltda, pessoa jurídica de direito privado, devidamente 

cadastrada no CNPJ do MF sob nº 08.346.085/0001-76, com sede na Rua Visconde de Itaborahy, 

989, Amaralina,Salvador/BA, é Mantenedora da Faculdade Baiana de Direito e Gestão. 

A Faculdade Baiana de Direito e Gestão origina-se de um antigo sonho de professores e 

educadores baianos, que há muito tempo imaginavam construir uma instituição exclusivamente 

voltada ao ensino jurídico. O Direito é uma área muito específica e complexa, e exatamente por 

isso esse grupo de professores imaginava ser possível e, sobretudo necessário, um projeto de 

curso jurídico autônomo, voltado ao que há de mais novo e avançado na área. 

No final de 2006, surgiu a oportunidade de concretização desse sonho. Os professores 

adquiriram, junto ao grupo Ideal, a FCCC (Portarias MEC nº 905 de 12/ 04/2006, nº 63 

de11/01/2005, nº 4.386 de 29/12/2004, nº 4.387 de 29/12/2004, nº 4.388 de 29/12/2004, nº 

4.389 de 29/12/2004), que possui autorização para oferecimento dos cursos de Direito, 

Administração, Turismo, Economia, Ciências Contábeis e Pedagogia. Ao iniciar o processo de 

construção de uma nova instituição, a antiga FCCC passou, desde o dia 29 de janeiro de 2007, a 

se chamar oficialmente Faculdade Baiana de Direito e Gestão (Portaria MEC nº 79 de 26 de 

janeiro de 2007). 

Passou-se, então, à construção de um projeto pedagógico diferenciado, trazendo à Bahia o que 

há de mais moderno no ensino jurídico brasileiro. Além de ser uma das primeiras instituições 

nacionais a concentrar-se exclusivamente no curso de Direito, amplo programa de estágios, 

inúmeros convênios e utilização de tecnologia avançada, deve-se destacar a larga experiência 

administrativa e pedagógica do grupo    diretor. 

Desta forma, a Faculdade Baiana de Direito assumiu a responsabilidade de iniciar a construção 

de uma nova experiência no ensino baiano. Uma experiência construída com base em uma 

educação responsável, ética e inovadora, a partir de um projeto pedagógico cuja estrutura de 

cada disciplina foi discutida e analisada, além da matriz curricular avançada e elaborada de 

acordo com o que há de mais atual no ensino do Direito. 

 

 
Diferenciais 

O corpo docente de destaque nacional é formado por renomados doutores e mestres. Os 

professores são escolhidos criteriosamente através de um conjunto de fatores c o m o : 

titulação, produção acadêmica, competência didática e a disciplina no cumprimento dos 

encargos profissionais. Estes abordam nas aulas os temas mais relevantes de forma atualizada 

e dinâmica. 

Com um projeto pedagógico inteligente, a experiência acadêmica não se restringe à sala de 

aula, contemplando, também, diversificados núcleos de trabalhos que visam a ampliar o 

conhecimento do aluno, estabelecendo um elo entre teoria e prática. Dentre eles estão: 



 

Núcleo de Prática Jurídica: criado em 2010, presta assistência advocatícia gratuita à 

comunidade carente; 

Núcleo de Cortes Simuladas: grupo que compete com outras instituições de ensino. A 

experiência garante ao aluno uma internacionalização da visão jurídica, bem como o 

desenvolvimento da oralidade e da capacidade de argumentação. Como resultado desse 

trabalho, a Faculdade Baiana de Direito foi, em 2015, finalista do Phillip C. Jessup Law Moot 

Court Competition, maior competição acadêmica de Direito Internacional, com simulação de 

procedimento levado à Corte Internacional de Justiça, que está na sua 56ª edição e é promovida 

pelo escritório White and Case. Trata-se do melhor desempenho de uma equipe do Norte-

Nordeste do país na história da competição. O expressivo resultado é fruto do trabalho 

desenvolvido ao longo dos últimos três anos, que chega antes do aguardado em razão da 

intensa dedicação e do potencial dos nossos estudantes. Em decorrência do excepcional 

desempenho, a equipe foi convidada a participar da competição mundial, em Washington/EUA, 

que acontecerá em abril de 2015; 

Núcleo de Apoio Profissional: auxílio na inserção profissional de alunos e egressos; 

Núcleo de Extensão e Iniciação Científica: é o setor da Faculdade Baiana de Direito responsável 

por pensar e executar o programa de iniciação científica, coordenando as atividades 

permanentes dos grupos supervisionados pelos docentes, bem como os projetos de extensão. 

As atividades desenvolvidas são variadas, permitindo ao discente a livre escolha de acordo com 

o seu perfil e interesse. Algumas delas são ofertadas em caráter permanente, a depender das 

características, a exemplo dos programas de Monitoria e de Cortes Simuladas, do projeto 

Direito na Escola, do Fórum de Teses, além dos grupos de estudo e de iniciação científica. 

Pela excelência do projeto pedagógico, a Faculdade Baiana de Direito obteve reconhecimento 

nacional, sendo por diversas vezes, a melhor instituição particular do Brasil em aprovação no 

Exame da OAB. 

A Biblioteca da instituição possui um vasto acervo com mais de 40.000 livros e periódicos para 

consultas e empréstimos, os quais podem ser acessados também pela internet. A Biblioteca 

disponibiliza ainda aos seus usuários a sala de Cinema Jurídico, além de acesso aos principais 

jornais e revistas de circulação local e nacional. Uma estrutura que tem como função principal 

apoiar ao ensino, à pesquisa e à extensão universitária, além de estar aberta à comunidade 

para estudo e leitura. 

Por fim, ressalta-se que todos os projetos são idealizados pela atuação direta do Diretor 

Acadêmico e Professor da Faculdade Baiana de Direito, professor Fredie Didier Jr, que é um 

dos maiores autores em vendas de livros jurídicos do Brasil, além de ser Advogado e Consultor 

Jurídico. Também é Livre Docente na USP – Universidade de São Paulo, Pós-Doutor na 

Universidade de Lisboa, Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São P a u l o  

e Mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia (graduação, mestrado e doutorado). 

Foi Membro da Comissão de Juristas de apoio a Câmara dos Deputados para o novo Código de 

Processo Civil. 



 

O Núcleo de Pós-‐Graduação 

 

 
A experiência da Faculdade Baiana de Direito no ensino jurídico tornou a Instituição uma 

referência regional e nacional na Graduação e na Pós-Graduação. Em 2008, o Núcleo de Pós-

Graduação da Faculdade Baiana iniciou suas atividades e nesse período já formou uma nova 

geração de especialistas nas mais diversas áreas do Direito, através de parceria com renomadas 

instituições públicas e privadas. Sendo assim, nada mais natural do que o know-how adquirido 

na graduação seja contemplado também na Pós- G r ad u a ç ã o . A experiência adquirida é a base 

par a o ensino de qualidade. 

Ao longo do seu processo de consolidação, a Pós-Graduação da Faculdade Baiana de Direito 

estabeleceu parcerias com Instituições de grande relevância no meio jurídico, tais como a  EMAB 

- Escola dos Magistrados da Bahia e a Defensoria Pública do Estado da Bahia.  Nos últimos anos, 

cerca de 500 alunos, dentre eles 250 Juízes e 40 Defensores Públicos, estiveram em sala de 

aula se especializando e aprimorando seus conhecimentos nos diversos cursos de Pós-Graduação 

oferecidos pela Faculdade Baiana de Direito. 

Neste sentido, a fórmula de sucesso de cada curso está diretamente relacionada com a 

excelência do corpo docente formado por mestres e doutores com reconheci mento nacional e 

com grande experiência nas suas respectivas áreas. 

Os cursos de Pós-Graduação da Faculdade Baiana unem a experiência e a estrutura da faculdade 

particular de referência no ensino jurídico da Bahia com a excelência de um corpo docente de 

professores e coordenadores destacados no cenário nacional. 

A Faculdade Baiana de Direito oferece dez cursos de Pós-Graduação (Lato Sensu): Direito Civil, 

Direito Processual Civil, Direito e Processo do Trabalho, Direito e Prática Tributária, Direito e Prática 

Previdenciária, Direito Público e Ciências Criminais, Direito Eleitoral, Direito e Gestão imobiliária e 

Direito Internacional, cursos exclusivos que, ao mesmo tempo em que preparam o aluno para a 

carreira acadêmica, atendem à demanda do mercado de trabalho, aprimorando os conhecimentos 

para o exercício profissional. 
 

O diferencial de cada curso está diretamente relacionado com a excelência do corpo docente de 

professores e coordenadores doutores e mestres, com reconhecimento e destaque nacional e com 

grande experiência nas suas respectivas áreas 

Os cursos de PósGraduação são indicados para profissionais graduados com qualquer área de 

formação, que desejam aperfeiçoamento e especialização no campo do Direito escolhido. Além 

de ampliar o conhecimento e as competências profissionais, a PósGraduação possui finalidades 

múltiplas como atualização de conteúdos, debates sobre temas atuais e controversos, bem 

como discussão de questões práticas do dia a dia do aluno. 



 

 

Cursos corporativos 

 

A Faculdade Baiana de Direito planeja e organiza cursos corporativos personalizados e 
exclusivos, de modo a satisfazer às demandas/necessidades da organização parceira com 
o objetivo de promover e/ou ampliar os conhecimentos de seus colaboradores nas 
diversas áreas do Direito. 

Os cursos corporativos oferecidos pela Faculdade Baiana de Direito dividem-se em 
especialização, através dos cursos de PósGraduação (Lato Sensu) e Cursos de extensão, 
conforme descritivo abaixo: 

Curso de PósGraduação: voltado aos profissionais graduados que desejam maior 
aprofundamento em áreas específicas; 

Curso de Extensão: capacitação Jurídica para Gestores e colaboradores, graduados ou não, 
de diversas áreas, que necessitem de noções básicas de conhecimento jurídico e/ou 
aprofundamento de temas relevantes da Ciência do Direito. 

No âmbito corporativo, a promoção de cursos aos membros do parceiro enseja o seu 
crescimento pessoal e profissional, disseminando na cultura organizacional o sentimento 
de valorização do colaborador, tornando-o mais confiante, comprometido e estimulado. 
Ademais, contribui de forma expressiva para o melhor desenvolvimento de suas 
competências e habilidades profissionais. 

O planejamento, desenvolvimento e execução dos cursos corporativos são realizados 
conforme indicação da organização parceira no tocante à carga horária, à duração, ao 
cronograma, ao conteúdo programático, além de dia, horário e local das aulas. 

 
Modalidades de Cursos Corporativos 
 

A) Curso de Extensão na Sede da Faculdade Baiana de Direito. 
B) Curso de Extensão In-company. 
C) Curso de Extensão Online. 
D) Curso de Pós-Graduação (Lato Sensu) na Sede da Faculdade Baiana de Direito. 
E) Curso de Pós-Graduação (Lato Sensu) In-company. 
F) Curso de Pós-Graduação (Lato Sensu) Online. 
G) Outra modalidade a ser definida entre as instituições parceiras. 

 



 

 

 

Pós-Graduação em Direito Eleitoral 

 
O Direito Eleitoral se constitui em um dos mais prósperos ramos do direito contemporâneo, 

atraindo um número cada vez maior de estudiosos interessados na compreensão dos seus 

institutos e de sua sistemática. Vinculado diretamente à construção material do Estado 

Democrático de Direito, o Direito Eleitoral tem como objeto a busca da garantia da normalidade e 

da legitimidade do exercício do poder de sufrágio popular, constituindo-se, no exercício deste 

mister, em microssistema jurídico, composto de normas de natureza material e processual, bem 

como de diversos institutos jurídicos peculiares, ainda pouco disseminados nos cursos de 

graduação em direito. O presente curso de Especialização em Direito Eleitoral, oferecido pela 

Faculdade Baiana de Direito, visa a preencher uma importante lacuna existente no ensino jurídico 

do estado da Bahia, ao oferecer a oportunidade de realização de estudos aprofundados da doutrina 

e da jurisprudência deste importante ramo do direito público, contribuindo, assim, para a 

disseminação de uma cultura democrática e para a formação de profissionais aptos a exercer 

papéis de destaque no exercício da prática forense no âmbito da Justiça Eleitoral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conteúdo Programático  

 

Módulo - Fundamentos do Direito Eleitoral 

 Conceito, objeto e objetivos do Direito Eleitoral 

 Princípios do Direito Eleitoral 

 Direitos políticos: formação, exercício, suspensão e perda 

 Reforma eleitoral e os impactos da lei 13.165/15. 

 Ministério Público Eleitoral 

 Pesquisas eleitorais 

 Propaganda política 

 Administração financeira das campanhas eleitorais e prestação de contas 

 Convenções partidárias, registro de candidaturas e substituição de candidatos 

 Condições de elegibilidade 

 Causas de inelegibilidade 

 Sistemas eleitorais 

 O processo político e as mídias sociais 

 Justiça Eleitoral 

 Liberdade de expressão nas campanhas eleitorais 

 Financiamento das campanhas eleitorais 

 Corrupção Eleitoral e Política de constrangimento. 

 Reforma política no Brasil: tendências e possibilidades 

 Marketing político 

 Estatuto da Pessoa com Deficiência e suas implicações no processo eleitoral. 

 Abuso de poder nas eleições 

 Condutas vedadas nas eleições 

 Atuação dos tribunais de contas e seus reflexos no processo eleitoral 

 Jurisprudência eleitoral nas eleições 2016 

 Deveres políticos fundamentais 

 Improbidade administrativa e seus reflexos no processo eleitoral 

 

Módulo - Contencioso Eleitoral 



 Direito Eleitoral e democracia 

 Teorias da democracia 

 Princípios gerais do Novo CPC e o processo eleitoral 

 Introdução ao processo eleitoral 

 Financiamento de campanhas eleitorais 

 Influências do Novo CPC no processo eleitoral 

 Teoria dos precedentes e o processo eleitoral 

 Planejamento das eleições e urna eletrônica 

 Ação de Investigação Judicial Eleitoral 

 Representação por condutas vedadas 

 Representação por captação ilícita de sufrágio 

 AIRC 

 Representação por infidelidade partidária 

 Práticas Cartorárias 

 Captação ilícita de recursos 

 Representação por propaganda irregular e direito de resposta 

 AIME 

 RCED e Ação Rescisória 

 Mandado de segurança e habeas corpus no processo eleitoral 

 Recursos eleitorais 

 Crimes eleitorais 

 Processo penal eleitoral 

 Tutela coletiva no processo eleitoral 

 Provas no processo eleitoral 

 Jurisprudência eleitoral 

 Oficina de prática eleitoral 

 

 

*Metodologia da Pesquisa 
**Havendo necessidade, o conteúdo programático poderá ser alterado sem aviso prévio. 
 

 

 

 

 

  



 

Corpo Docente  
 
Ana Carolina Mascarenhas (BA) 

Ana Cláudia Santano (PR) 

André Bonelli (BA) 

Augusto Aras (BA) 

Carlos Rátis (BA) 

Cláudio André de Souza (BA) 

Djalma Pinto (CE) 

Edson de Resende Castro (MG) 

Fábio Roque (BA) 

Jaime Barreiros Neto (BA) 

Janiere Portela Leite Paes (BA) 

João Paulo Oliveira (BA) 

José Herval Sampaio Júnior (RN) 

Leonardo Hernandez (GO) 

Ludgero Liberato (ES) 

Luiz Viana Queiroz (BA) 

Marlon Reis (MA) 

Maurício Amaral (BA) 

Rafael Barretto (BA) 

Rafael Matos (BA)  

Rafael Petracioli (BA) 

Rita Tourinho (BA) 

Rodolfo Viana Pereira (MG) 

Rodrigo Lopez Zílio (RS) 

Rodrigo Moraes (BA) 

Salomão Viana (BA) 

Tiago Leal Ayres (BA) 

Waldir Santos (BA) 

 
 

*Corpo docente sujeito a alteração de acordo com a disponibilidade dos professores e conveniência da instituição. 

 

 
 
 
 

http://posbaiana.com.br/docente/ana-carolina-mascarenhas/
http://posbaiana.com.br/docente/andre-bonelli/
http://posbaiana.com.br/docente/augusto-aras/
http://posbaiana.com.br/docente/carlos-ratis/
http://posbaiana.com.br/docente/claudio-andre-de-souza/
http://posbaiana.com.br/docente/djalma-pinto/
http://posbaiana.com.br/docente/edson-de-resende-castro/
http://posbaiana.com.br/docente/fabio-roque/
http://posbaiana.com.br/docente/jaime-barreiros-neto/
http://posbaiana.com.br/docente/janiere-portela-leite-paes/
http://posbaiana.com.br/docente/joao-paulo-oliveira/
http://posbaiana.com.br/docente/jose-herval-sampaio-junior/
http://posbaiana.com.br/docente/leonardo-hernandez/
http://posbaiana.com.br/docente/luiz-viana-queiroz/
http://posbaiana.com.br/docente/marlon-reis/
http://posbaiana.com.br/docente/mauricio-amaral/
http://posbaiana.com.br/docente/rafael-barretto/
http://posbaiana.com.br/docente/rita-tourinho/
http://posbaiana.com.br/docente/rodolfo-viana-pereira/
http://posbaiana.com.br/docente/rodrigo-lopez-zilio/
http://posbaiana.com.br/docente/rodrigo-moraes/
http://posbaiana.com.br/docente/salomao-viana/
http://posbaiana.com.br/docente/tiago-leal-ayres/
http://posbaiana.com.br/docente/waldir-santos/


Coordenação do Curso 
 
Jaime Barreiros Neto 
 
Analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Auditor do Tribunal de Justiça Desportiva do 
Futebol da Bahia. Doutorando em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia. Professor da Fa-
culdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, Universidade Católica do Salvador e Faculdade 
Baiana de Direito. Vice-Diretor da Escola Judiciária Eleitoral da Bahia. Vice-Presidente do Instituto de Di-
reito Constitucional da Bahia. Autor de diversas obras jurídicas. 

 
Duração do curso e Carga horária 

 

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 364 horas, distribuída em aulas presenciais, atividades extraclasse 
e educação à distância. 

 

Metodologia do Curso 

A grade curricular é composta por aulas presenciais, educação a distância e atividades extraclasse.  

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 tema é 
escolhido um especialista que promove o debate e a troca de experiências entre os alunos. 

Nas aulas de metodologia, os alunos serão orientados para definição dos temas do TCC e normas para 
apresentação dos trabalhos. A caraga horária de EAD será disponibilizada simultaneamente a um dos módulos 
presenciais. 

Para acompanhamento do curso, os alunos terão acesso ao conteúdo online através da plataforma acadêmica, 
onde estarão disponíveis os roteiros de aula, bibliografia, textos, jusrisprudências e notícias importantes.    

 

Avaliações 

 

A verificação do rendimento escolar será feita mediante:  

I - Frequência; 

II – Avaliação Online; 

III - TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), sob a modalidade Monografia.  

 

De acordo com a legislação educacional vigente, é obrigatória a frequência de, no mínimo, 75% da 

carga horária do curso, gerando a reprovação automática em caso de descumprimento. 

 

Para aprovação no curso, o aluno deve ter média maior igual a 7,0 (sete) no módulo EAD, média 

maior igual a 7,0 (sete) no TCC e deve atender a 75% da carga horária de cada um dos seguintes 

módulos/atividades: 

 

 

 



I – Módulo 1 – carga horária de 132 horas (mínimo de 116 presenças); 

II – Módulo 2 – carga horária de 132 horas (mínimo de 116 presenças); 

II – Módulo EAD – carga horária de 60 horas, a ser aferida pelo acompanhamento das vídeoaulas, 

leituras obrigatórias, exercícios de fixação e participação em fóruns e chats;  

III - Atividades extraclasse – carga horária de 40 horas (mínimo de 30 horas). 

 

A critério do Coordenador do Curso poderão ser instituídas outras modalidades de avaliação, tais 

como: avaliações em grupo, seminários, questionários, fichamentos, artigos científicos, avaliações 

escritas, que deverão ser informadas no início do curso. 

Para composição do rendimento escolar, as notas das avaliações previstas no parágrafo anterior, 

quando houver, terão peso 1 (um) e o TCC, peso 9 (nove).   

 

Duração do Curso, local das aulas e periodicidade 

As aulas ocorrerão a cada 15 dias sendo sexta-feira no período da noite (18 às 22:15h) e sábado no 

período da manhã (08:30 às 12:45). Excepcionalmente ocorrerão aulas aos sábados no período da 

tarde (14 às 18:15h) e havendo necessidade, os encontros terão intervalo inferior a 15 dias. 

*Eventualmente poderão ocorrer aulas em dias e horários distintos. 

 **Estão previstas em cada curso 2 aulas de Metodologia da Pesquisa, a serem realizadas em dias 

diversos aos das aulas de conteúdo jurídico. 

As aulas serão realizadas na sede do Jardim Armação (Rua Pedro Silva Ribeiro, 272, Jardim 

Armação. CEP: 41750-130. Salvador – Ba.), na sede da Amaralina (Rua Visconde de Itaborahy, 989, 

Amaralina. Cep: 41900-000. Salvador – Ba.) e/ou em outro local indicado pela instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta Financeira 

 
Apresentamos abaixo a proposta financeira do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direit Eleitoral: 

 
 

PROPOSTA PARA 364 HORAS DE CURSO 
 

VALOR REGULAR 

VALOR PARCELAS VALOR DAS PARCELAS 
DESCONTO POR 
ANTECIPAÇÃO 

 R$                              13.552,96  24  R$                                     564,71  - 

 R$                              13.146,35  18  R$                                     730,35  3,00% 

 R$                              12.943,09  12  R$                                 1.078,59  4,50% 

 R$                              12.468,72  1  R$                               12.468,72  8,00% 

    
VALOR ATÉ 5 ALUNOS - 10% DE DESCONTO 

VALOR PARCELAS VALOR DAS PARCELAS 
DESCONTO POR 
ANTECIPAÇÃO 

 R$                              12.197,74  24  R$                                     508,24  - 

 R$                              11.831,67  18  R$                                     657,32  3,00% 

 R$                              11.648,77  12  R$                                     970,73  4,50% 

 R$                              11.221,85  1  R$                               11.221,85  8,00% 

    
 

VALOR - 6 A 10 ALUNOS - 15% DE DESCONTO 

VALOR PARCELAS VALOR DAS PARCELAS 
DESCONTO POR 
ANTECIPAÇÃO 

 R$                              11.520,08  24  R$                                     480,00  - 

 R$                              11.174,36  18  R$                                     620,80  3,00% 

 R$                              11.001,62  12  R$                                     916,80  4,50% 

 R$                              10.598,41  1  R$                               10.598,41  8,00% 

    

    

 

VALOR - 11 A 20 ALUNOS - 20% DE DESCONTO 

VALOR PARCELAS VALOR DAS PARCELAS 
DESCONTO POR 
ANTECIPAÇÃO 

 R$                               10.842,43  24  R$                                    451,77  - 

 R$                               10.517,04  18  R$                                    584,28  3,00% 

 R$                               10.354,46  12  R$                                    862,87  4,50% 

 R$                                  
9.974,98  

1  R$                                 9.974,98  8,00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



 

VALOR - 21 A 30 ALUNOS - 25% DE DESCONTO 

VALOR PARCELAS VALOR DAS PARCELAS 
DESCONTO POR 
ANTECIPAÇÃO 

 R$                               10.164,78  24  R$                                    423,53  - 

 R$                                  
9.859,73  

18  R$                                    547,76  3,00% 

 R$                                  
9.707,31  

12  R$                                    808,94  4,50% 

 R$                                  
9.351,54  

1  R$                                 9.351,54  8,00% 

    
VALOR - A PARTIR DE 31 ALUNOS - 30% DE DESCONTO 

VALOR PARCELAS VALOR DAS PARCELAS 
DESCONTO POR 
ANTECIPAÇÃO 

 R$                                  
9.487,13  

24  R$                                    395,30  - 

 R$                                  
9.202,41  

18  R$                                    511,25  3,00% 

 R$                                  
9.060,16  

12  R$                                    755,01  4,50% 

 R$                                  
8.728,10  

1  R$                                 8.728,10  8,00% 

 
Validade da proposta: 15 dias 
 
 
Observações: 
 

A) A  proposta tem validade para a quantidade de alunos indicada.  
 

B) Caberá a Faculdade Baiana de Direito: 
  

1. Contratação e pagamento dos professores; 

2. Pagamento e definição de passagens, traslados, hospedagem e alimentação dos 

professores convidados; 

3. Pagamento e gestão da coordenação acadêmica do curso; 

4. Disponibilização de Ambiente Virtual de Aprendizagem; 

 

 

5. Tutoria 

6. Orientação e Correção de Trabalhos 

7. Inscrição de alunos em eventos próprios ou de parceiros 

8. Materiais 

9. Emissão dos Certificados; 

10. Início das aulas: 07/07/2017  

 

 



Procedimento e Dados para Pagamento 
 
O Pagamento deverá ser feito através de depósito na conta bancária abaixo: 
 

1. ESCOLA BAIANA DE DIREITO E GESTÃO 
2.  CNPJ: 08 346 085 0001---76 
3. INSC ESTADUAL: ISENTO 
4. BRADESCO 
5. Agência: 3573 
6. Conta: 0025092-9 

 
Nas ocasiões em que o dia correspondente ao depósito forem em �nais de semana (ou 
feriado), a operação deverá ser feita no primeiro útil após a data. 

Após a compensação de cada depósito, a Faculdade Baiana de Direito enviará ao setor 
competente da contratante a Nota Fiscal correspondente à parcela paga. 

 
 

Salvador, 07 de junho de 2017 
 
 
 
 
 

TIAGO CESAR DOS SANTOS 
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  

 
 

 


