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SOBRE O CEDIN
Desde 2005, o grupo CEDIN atua com a principal finalidade de fomentar o desenvolvimento do ensino, da 
pesquisa e da extensão no Brasil e no mundo, por meio de duas vertentes: O Centro de Direito 
Internacional, voltado para a pesquisa, publicações e eventos na área internacional; e, por outro, o 
Centro de Estudos em Direito e Negócios, dedicado à realização de cursos em diversas áreas do Direito e 
Negócios. Nossa trajetória educacional é marcada por escolhas de sucesso, com espírito inovador e 
arrojado. Fomos pioneiros na criação de um Curso de Inverno de Direito Internacional nos moldes do 
Curso de Inverno de Haia fomos pioneiros, oferecendo ao mundo jurídico uma experiência única com 
professores e palestrantes internacionais e renomados.

Aprimorando o padrão internacional de educação do grupo CEDIN, em 2007, junto a instituições 
parceiras, criou-se o curso de especialização em Direito Internacional e Estudos Diplomáticos, com foco 
na preparação do aluno para o Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata (CACD) do Instituto Rio 
Branco, com a primeira especialização na área para o Concurso.

A partir de 2012, expandiu-se para além da área internacional, lançando cursos nas mais diversas áreas 
do Direito e Negócios: Direito dos Contratos; Direito Desportivo; Direito Minerário e Ambiental; Direito 
Notarial; Processo Administrativo e Judicial, Direito da Energia, Direito da Infraestrutura, Governança, 
Riscos e Compliance, Privacidade e Proteção de Dados, Novas Tendências da Justiça Criminal, que desde 
lançados, repetem-se semestralmente.

Em virtude da trajetória de sucesso e reconhecimento, por parte da sociedade jurídica no que diz respeito 
a qualidade e inovação, o CEDIN em 2018 credenciou-se ao MEC e obteve nota 5 (cinco) na autorização 
do Curso de graduação em Direito.

Já em 2021, O CEDIN abre sua primeira turma com uma matriz curricular inovadora, moderna e 
disruptiva. O curso de Direito é composto por professores altamente qualificados, com vasta experiência 
prática na área que leciona e ainda possui uma estrutura condizente com os anseios tecnológicos atuais.

Dessa forma temos a satisfação de apresentar o presente portfólio, convidando você a conhecer nossa 
instituição. Neste material, você encontrará cursos que refletem nosso compromisso com a formação e 
aprendizado de nossos alunos. Seja bem-vindo(a) à Faculdade CEDIN.

Joice Martins da Costa
Diretora da Faculdade CEDIN
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PROFISSIONAIS PARA O MUNDO
Com educação de excelência, cursos diversificados e inovadores, a Faculdade CEDIN visa a 
formação de profissionais que possam atuar no mercado de trabalho nacional e internacional. 

O CEDIN POSSUI:

+ de 200 cursos realizados

+ de 8.000 alunos formados

+ de 832 docentes mestres
e doutores
Fonte: Pesquisa de Avaliação Institucional 2021.1 e Secretaria Acadêmica
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NOSSOS VALORES

Educação de alta
qualidade e acessível

Corpo docente referencia
 no mundo jurídico

Ensino jurídico com 
enfoque prático

Internacionalização 
do ensino

Ambiente dinâmico 
e moderno

Ética, integridade 
e cooperação

Cultura de inclusão e
diversidade

Responsabilidade e 
compromisso com o ensino

Networking Inovação 03



GRADUAÇÃO EM DIREITO
A Educação jurídica do CEDIN, por meio da atuação de professores com reconhecida experiência 
acadêmica, prática e de uma matriz curricular moderna e inovadora, contribui para o desenvolvimento 
de habilidades e conhecimentos técnicos superiores ao padrão estabelecido pelo universo jurídico. 
Propomos um ensino disruptivo e condizente com as novas exigências do mercado de trabalho, bem 
como as que serão demandadas num futuro próximo.  O programa de graduação oferece:

.AMBIENTE DE ESTUDO MODERNO, DINÂMICO, CONFORTÁVEL E  COLABORATIVO;

.ATENDIMENTO PERSONALIZADO AO ALUNO POSSIBILITANDO AGILIDADE NOS REQUERIMENTOS E DEMANDAS ACADÊMICAS.

.O ALUNO COMO PROTAGONISTA NO MODELO DE APRENDIZADO;

.FORMAÇÃO FOCADA NA PRÁTICA PROFISSIONAL AVANÇADA E NO DESENVOLVIMENTO DE SOFT E
 HARD SKILLS DEMANDANDOS PELO ATUAL E FUTURO MERCADO DE TRABALHO;

.PROFESSORES ALTAMENTE RECONHECIDOS NO UNIVERSO JURÍDICO, COM PRÁTICA PROFISSIONAL NA ÁREA QUE LECIONA.

.MAIS DE 15 ANOS COM FOCO NO ENSINO JURÍDICO DE ALTA QUALIDADE;

.POSSIBILIDADES DE EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS COM INTUITO DE EXPANDIR MAIS O LEQUE PROFISSIONAL DO ALUNO;

.A MATRIZ CURRICULAR É A  MAIS INOVADORA, MODERNA, DISRUPTIVA E DE TODA A AMÉRICA LATINA.
TORNANDO-O UM CURSO ÚNICO E INCOMPARÁVEL

.CONVÊNIOS E PARCERIAS COM OS MELHORES ESCRITÓRIOS, EMPRESAS E INSTITUIÇÕES DE BELO HORIZONTE PARA ESTÁGIOS.

.POSSUI UM CONJUNTO DE CENTROS DE ESTUDOS EM DIVERSAS ÁREAS DO DIREITO, DE FORMA QUE O ALUNO
 POSSA DESENVOLVER PESQUISAS, PUBLICAR ARTIGOS, LIVROS E AINDA IMPLEMENTAR PROJETOS PRÁTICOS JUNTO
 AOS NOSSOS PARCEIROS.

Joice Martins da Costa
Coordenadora da Graduação

Natália Helena
Coordenadora Acadêmica
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PÓS-GRADUAÇÃO

CURSOS

Voltada para profissionais que buscam uma atualização multidisciplinar e atual sobre as demandas do 
mercado, a Pós-graduação da Faculdade CEDIN é direcionada à prática profissional, dentro da área de 
escolha. Com conteúdo acessível, nossos alunos, por meio do ambiente virtual, podem acessá-los a 
qualquer momento, quantas vezes desejarem e de onde estiverem. Com flexibilidade de escolha, o aluno 
pode assistir às aulas de maneira presencial, ao vivo e gravada, na mesma matrícula, sem custos
adicionais. O Programa de Pós-graduação oferece:

.AMBIENTE DE ESTUDO DINÂMICO E FLEXÍVEL;

.CONTEÚDO PRÁTICO E ATUALIZADO;

.ESTUDO APROFUNDADO DE CASOS;

.REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS E WORKSHOPS;

.NETWORKIG E COLABORAÇÃO;

.DOCENTES RENOMADOS;

.PROJETOS DE APLICAÇÃO PRÁTICA

.INTERNACIONALIZAÇÃO.

.Pós-graduação em Direito Notarial e Registral;

.Pós-graduação em Direito Internacional;

.Pós-graduação em Novas Tendências do Direito Processual Civil;

.Pós-graduação em Novas Tendências da Justiça Criminal;

.Pós-graduação em Direito da Mineração.
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MBA

CURSOS

Nossos MBAs são cursos de especialização com alta aplicabilidade, buscando formar especialistas aptos 
a empreender, gerenciar, tomar decisões, assessorar e efetivamente atuar nas diversas áreas de 
atuação no mercado de trabalho, dentro da área de escolha. A didática é inédita e diferenciada, com
viés prático, voltado para a construção do saber mediante a participação ativa dos alunos no processo 
de construção do conhecimento, por meio de ferramentas e técnicas aplicadas pelos professores, como 
a realização de webinários, análise de hard cases, entrevistas com profissionais de renome e oficinas 
práticas, além de aulas que unem a prática aos seus fundamentos teóricos indispensáveis. Entre os 
diferenciais se destacam:

.PRÁTICA DE MERCADO;

.ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL;

.NETWORKING E COLABORAÇÃO;

.DOCENTES RENOMADOS;

.CONTEÚDO ATUALIZADO E FLEXÍVEL;

.PROJETOS DE EXTENSÃO;

.INTERNACIONALIZAÇÃO.

.MBA em Governança, Riscos e Compliance;

.MBA em Negócios no Esporte e Direito Desportivo;

.MBA em Gestão e Negociação de Contratos;

.MBA em Direito Tributário;

.MBA em Privacidade e Proteção de Dados;

.MBA em Negócios e Direito da Infraestrutura;

.MBA em Direito Ambiental;

.MBA em Direito do Agronegócio.
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LLM

CURSOS

Nossos cursos de L.L.M (Latin Legum Magister) são cursos de especialização com alta aplicabilidade, 
buscando formar especialistas aptos a empreender, gerenciar, tomar decisões, assessorar e 
efetivamente atuar nas diversas áreas de atuação no mercado de trabalho em solo internacional. A 
didática é inédita e diferenciada, com viés prático voltado para a construção do saber mediante a 
participação ativa dos alunos no processo de construção do conhecimento, por meio de ferramentas e 
técnicas aplicadas pelos professores, como a realização de webinários, análise de casos, entrevistas
com profissionais de renome e oficinas práticas, além de aulas que unem a prática aos seus fundamentos 
teóricos indispensáveis. Entre os diferenciais se destacam:

.PRÁTICA DE MERCADO;

.ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL;

.NETWORKING E COLABORAÇÃO;

.DOCENTES RENOMADOS;

.CONTEÚDO ATUALIZADO E FLEXÍVEL;

.PROJETOS DE EXTENSÃO;

.FOCO NA INTERNACIONALIZAÇÃO DO PROFISSIONAL.

L.L.M em Direito da Energia e Negócios no Setor Elétrico.
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MONTE SUA PÓS
O programa Monte Sua Pós é uma inovação trazida pelo CEDIN. É voltado para profissionais que buscam 
uma grade personalizada, de acordo com seus objetivos e necessidades. Mescla o viés prático de nossos 
MBAs com a flexibilidade e interatividade de nossas Pós-Graduações, tornando-se a inovação que o 
CEDIN emana. O Monte Sua Pós oferece:

.PRÁTICA DE MERCADO;

.NETWORKING E COLABORAÇÃO;

.DOCENTES RENOMADOS;

.CONTEÚDO ATUALIZADO E FLEXÍVEL;

.PROJETOS DE APLICAÇÃO PRATICO

.FOCO NA INTERNACIONALIZAÇÃO PROFISSIONAL;

.GRADE CURRICULAR PERSONALIZADA, MONTADA PELO ALUNO.

08



PARCERIAS E CONVENIOS
A Faculdade CEDIN desenvolve o Programa de Parcerias e Capacitação Empresarial por meio de 
convênios firmados com instituições públicas e privadas para oferecer descontos aos seus 
colaboradores, beneficiários e dependentes sobre o valor do curso de Graduação, Pós-Graduação e
Extensão. No âmbito deste programa, a Faculdade CEDIN, igualmente, promove sorteio de bolsas para 
os parceiros e descontos exclusivos nos eventos.
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IN COMPANY
O programa Cursos In Company realizado pela Faculdade CEDIN, oferece um planejamento estratégico 
para atender todos os setores das empresas, entidades de classe e universidades corporativas, no intuito 
de oferecer melhores capacitações aos colaboradores, atender as demandas empresariais e oferecer 
diversas soluções em treinamentos. Com conteúdo 100% personalizado, o programa forma profissionais 
de alta performance, capacitados, assertivos e atualizados em sua área de atuação, resultando em
melhorias significativas na lucratividade e no ambiente de trabalho. Principais empresas atendidas:

CEMIG – Companhia Energética de Minas Gerais:
Desde 2012, o CEDIN realiza a capacitação In Company para o corpo jurídico da CEMIG.
Foram realizados 20 cursos nas mais variadas áreas do direito e negócios.

BDMG – Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais:
Em 2014, o CEDIN realizou a capacitação In Company do corpo jurídico do BDMG. Foram realizados 5 
cursos com diversos temas na área do Direito Societário, Direito Tributário, Direito Administrativo, Direito 
Processual e Direito dos Contratos.

TJMG – Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
Nos anos de 2016 e 2017, o CEDIN realizou a capacitação In Company do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerias. Foram realizados 15 cursos nas mais variadas áreas do direito.

PBH – Prefeitura Municipal de Belo Horizonte:
Em 2016, o CEDIN realizou a capacitação In Company sobre o Novo Código de Processo Civil para os 
funcionários da Procuradoria Geral do Munícipio.

FEAM – Fundação Estadual do Meio Ambiente:
Em 2017, o CEDIN realizou a capacitação In Company sobre Direito Minerário e Direito Ambiental para os 
funcionários da FEAM.

Fundação Konrad Adenauer:
Em agosto de 2020, o CEDIN está realizando um curso In Company sobre Direito Humanos, nos mais 
diversos temas, para os colaboradores e público da Fundação Konrad Adenauer.
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EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
A Extensão Universitária do CEDIN visa ampliar o conhecimento, acrescentar experiências e oferecer 
suporte para a evolução cultural, social e profissional do aluno. Cada projeto desenvolvido permite ao 
aluno a possibilidade de colocar em prática o conhecimento aprendido no Curso, proporcionando 
experiências na carreira escolhida e aplicabilidade às necessidades e demandas da sociedade. Os 
projetos de extensão permitem aos alunos:

.ACOMPANHAR ATUALIZAÇÕES E DEMANDAS DO MERCADO;

.DESENVOLVER COMPETÊNCIAS TÉCNICAS, HUMANÍSTICAS E INTERPESSOAIS;

.EXPLORAR TEMAS E CONCEITOS VINCULADOS À SUA ÁREA DE FORMAÇÃO;

.APRIMORAR CAPACIDADES ESPECÍFICAS PARA SUA ATUAÇÃO PROFISSIONAL.

Os cursos de Extensão são cursos de curta duração, voltados para a capacitação profissional, a fim de 
enriquecer o currículo profissional, promover a especialização e o aperfeiçoamento de conhecimentos 
em determinadas áreas. Os cursos de curta duração podem ser realizados nas
modalidades presencial e online. O Programa de Extensão oferece:

.CONTEÚDO PRÁTICO, INTENSIVO E FLEXÍVEL;

.CAPACITAÇÃO;

.ATUALIZAÇÃO;

.APERFEIÇOAMENTO;

.NETWORKIG E COLABORAÇÃO INTERNACIONALIZAÇÃO.
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