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Buscando apresentar aos nossos alunos e alunas os novos 
horizontes do profissional do direito, o IDP criou um curso 
intensivo que busca conectar os estudantes com o atual 
mercado de trabalho e aproximá-los das habilidades 
fundamentais para este novo momento.

O curso acontecerá em São Paulo, na Escola de Negócios 
Trevisan, entre os dias 29 de julho a 02 de agosto e, com 
uma metodologia mista, dividirá o tempo dos alunos
e das alunas entre encontros teóricos e visitas
institucionais.

Sendo a troca de experiências um dos objetivos centrais 
do curso, contaremos com com referências nacionais e 
parceiros localizados em São Paulo para a integração do 
projeto. Essa confluência de fatores será fundamental 
para amadurecimento dos alunos e alunas

O curso equivalerá a uma disciplina optativa de 40 horas 
sem pré-requisitos e será aberto à comunidade acadêmi-
ca. As inscrições vão até o dia 05 de julho com o valor de 
800 reais.



NOMES CONFIRMADOS

ZEINA LATIF 
Doutora em economia USP
Economista-chefe da XP Investimentos

WILLIAM CORNETTA
Doutor em Direito pela PUC/SP
Diretor Jurídico e Compliance na
Motorola Solutions

ERIC JASPER 
Mestre em Direito (LL.M) pela Columbia Law 
School e Mestre em Filosofia pela UnB
Advogado

JOÃO PAULO BACHUR 
Pós-doutor em Ciência Política
Coordenador do Doutorado no IDP

MAURO RIBEIRO
Mestre em Direito
Assessor Especial da Presidência do
Banco do Brasil e Procurador da Fazenda

GEORGES ABBOUD
Doutor em Direito pela PUC-SP
Advogado-sócio do escritório Nery Advogados



VISITAS INSTITUCIONAIS

Sendo considerada uma das maiores empresas de investimentos do 
Brasil, a XP Investimentos há mais de 15 anos vem transformando o 
mercado de investimentos no país. Hoje, são referência quando o 

assunto é assessoria de investimentos.

Uber Technologies Inc. é uma empresa multinacional americana, 
prestadora de serviços eletrônicos na área do transporte privado 

urbano que está transformando a maneira como pessoas se
movimentam.

Google LLC é uma empresa multinacional de serviços online e 
software dos Estados Unidos. O Google hospeda e desenvolve uma 

série de serviços e produtos baseados na internet e tem como 
missão organizar as informações do mundo para que sejam 

universalmente acessíveis e úteis para todos.

Pinheiro Neto Advogados é um escritório brasileiro, independente, 
de atuação diversificada (full service), especializado em operações 
multidisciplinares e capaz de traduzir o ambiente legal brasileiro 

em benefício de seus clientes nacionais e internacionais.



A  E SCOLHA  QU E
TRANSFORMA
O  S E U  F U T U RO


