O que fizemos
em 2019?
NOVOS ESPAÇOS DE ESTUDO: PRIMEIRO SUBSOLO
Repensamos completamente os espaços físicos do IDP e conseguimos
criar um amplo e moderno espaço de estudos no primeiro subsolo, com
mais de 90 novos lugares, com um ambiente facilitador de estudos
individuais e trabalhos em equipe.
PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO
A inauguração da lanchonete e da praça de alimentação trouxe qualidade
e diversidade para as refeições no IDP, necessidade antiga de todo o público
da instituição.
REFORMA DAS SALAS DE AULA DO TÉRREO
Com o objetivo de trazer novas experiências de estudo, reformamos
as salas de aula do térreo. Trouxemos as melhores cadeiras do mercado que
possibilitam diferentes formatos de organização das cadeiras para melhorar
o processo de aprendizagem e criar espaços propícios à inovação.

INTERCÂMBIOS INTERNACIONAIS
Nossos alunos nunca viajaram tanto para estudar fora quanto em 2019!
No total, tivemos 17 intercâmbios em instituições de altíssimo nível, como
a George Mason Univesity, Universidade Nova de Lisboa, Università Roma Tre
e a University of Macau. E queremos democratizar ainda mais o acesso
a essa experiência. Por isso, nossas iniciativas de Internacionalização facilitam
e concedem apoio financeiro para os alunos.
PESQUISA ACADÊMICA: PAPIN, PROIC E PAGRUP
O investimento em pesquisa também cresceu muito em 2019. Nós tivemos
52 alunos beneficiados, 15 cidades visitadas, 5 competições disputadas e 8
projetos de iniciação científica. Houve também o lançamento de 3 edições
do Caderno Virtual, aberto e exclusivo para que nossos alunos possam
produzir e divulgar os trabalhos produzidos.

melhorias

DOUTORADO - CONQUISTA E LANÇAMENTO
Por conta do nosso excelente trabalho no
Programa de Pós-graduação Stictu Sensu, a
CAPES aprovou a abertura e lançamento do
nosso Programa de Doutorado.

IDP INTERNSHIP
Não é só em Brasília que nossos alunos fazem
sucesso. Em janeiro de 2019 nossos estudantes
foram selecionados por escritórios conveniados
em São Paulo para integrar seu corpo de colaboradores por algumas semanas, este projeto
pretende ampliar a prática jurídica dos discentes
e proporcionar uma experiência com a excelência característica do IDP.

CURSO DE INVERNO EM SÃO PAULO
Depois do sucesso do IDP Internship, nossos
alunos tiveram outra oportunidade de capacitação em São Paulo. Em julho, eles viajaram para
um curso de inverno, onde aprenderam sobre
o mercado atual, potencializaram o desenvolvimento pessoal e puderam conhecer empresas
que são referências em todo o Brasil, como
Google, XP Investimento, Uber e Pinheiro Neto
Advogados.

SALA DOS PROFESSORES
Com o intuito de trazer os melhores e mais
renomados professores, reformamos a Sala
de Professores para trazer um ambiente mais
agradável, confortável e estimulante. Dessa
forma, nossos docentes terão mais qualidade no
desenvolvimento de suas aulas e pesquisas.

CENTRO ACADÊMICO
Para criar uma experiência de comunidade
mais completa e encantadora, construímos um
Centro Acadêmico destinado exclusivamente
para nossos alunos. Um ambiente de descontração e convívio social, onde nossos alunos
podem ir para relaxar, conversar e até jogar
video game.

ZEN ZONE
Sabemos que a qualidade do estudo também
depende de momentos de relaxamento.
Por isso, criamos a Zen Zone, um espaço voltado
ao bem-estar dos alunos. Agora sabemos que
os estudantes poderão tirar um merecido
descanso, inclusive, com uma cadeira de
massagens.

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
Contamos com um novo espaço com
equipamentos modernos, atualizados com as
versões mais recentes dos softwares, que são
essenciais para um bom desenvolvimento das
habilidades de nossos alunos.

PROJETO OAB
Um dos maiores motivos para termos
excelência na aprovação do exame de Ordem,
o nosso Projeto OAB também contou com
mudanças que trouxeram uma maior qualidade
para os nossos alunos. Agora, os estudantes
contam com aulas semanais com revisão de
conteúdo, auxílio psicológico e até o uso de uma
versão exclusiva do OAB de Bolso, aplicativo de
preparação mais utilizado no Brasil.

IDP STATION
Criado para ajudar nossos alunos, o IDP Station é um dos melhores amigos dos
estudantes na hora da matrícula. De forma mais pessoal e interativa, o aluno
terá auxílio para organizar a grade horária, tirar dúvida de disciplinas e fazer
matrícula nas matérias certas para o semestre.

EVENTOS ACADÊMICOS
O ano de 2019 foi muito rico para a instituição. Tivemos um 153 eventos
acadêmicos durante todo o ano, tudo isso para atualizar e aprofundar os
conhecimento de nossos alunos. Nós recebemos grandes nomes do Direito
como Professor Fredie Didier, Professor Luís Greco, Professor Eugênio Pacelli,
Stephane Pinon, Professor Jorge Bacelar, Professor Nelson Rosenvald dentre
outros relevantes nomes.

CAFÉ COM O COORDENADOR
Para aumentar a proximidade entre alunos e a coordenação, criamos o Café
com Coordenador. Essa é a hora que os estudantes podem conversar, expor as
demandas, sugestões e reclamações diretamente ao Coordenador.

IDP CONSCIENTE
Consciência é uma pauta que está sendo discutida em todo o mundo e não
é diferente aqui dentro. O IDP Consciente expressa o desenvolvimento de um
diálogo e conscientização social dentro da comunidade acadêmica.

CENTRO DE ACOMPANHAMENTO DISCENTE - CAD
Como o nosso foco é a excelência, buscamos melhorar ainda mais o
desempenho acadêmico dos nossos alunos, para eles serem destaque no
mercado de trabalho. O CAD é responsável por acompanhar toda a trajetória
dos estudantes e oferecer todo o apoio necessário para o desenvolvimento das
potencialidades de cada um de nossos graduandos.

2020

E ainda vem
muito mais por aí!
Olha só o que faremos em 2020:

NÚCLEO DE COMPETIÇÕES ACADÊMICAS
Para estimular ainda mais a pluralidade dentro
da nossa instituição, o Núcleo de Competições
Acadêmicas é um local onde nossos alunos
poderão se preparar para diferentes modalidades de competições acadêmicas, tanto para
níveis nacionais quanto para internacionais.

WI-FI
Essa é uma das melhores notícias para os
nossos alunos. Seremos a única instituição
do Centro-Oeste a contar com o Wi-Fi 6, uma
tecnologia que permite maior qualidade e velocidade de navegação para todos os conectados
e em todos os lugares da instituição.

DISCIPLINA EM LISBOA
Em janeiro de 2020, pela primeira vez, o IDP
vai ofertar uma disciplina da graduação em
Portugal, com professores brasileiros, portugueses e espanhóis. Os estudantes selecionados
participaram de um processo seletivo de análise
de currículo e entrevista. A matéria abordará
temas emergentes de Direitos e garantias
fundamentais.

PROGRAMAS DE INCENTIVO
Com objetivo de melhorar nossa pesquisa
acadêmica, nós reformulamos os editais para
ampliar as verbas oferecidas e potencializar ao
máximo a participação dos nossos estudantes
em eventos e congressos nacionais e internacionais.

IDP FELLOWS
Um dos nossos objetivos para 2020 é proporcionar espaços para que nossos alunos possam
mostrar e desenvolver talentos fora da aula de
aula. O IDP Fellows é uma proposta inovadora
onde ajudaremos os nossos alunos a desenvolver produtos como vídeos, filmes, podcasts
e ainda mais, sobre assuntos que estão sendo
discutidos na atualidade.

ELEVADOR
Com o intuito de promover mais comodidade e
conforto para os nossos usuários, instalaremos
um novo elevador, mais moderno e mais amplo,
para melhorar o fluxo de pessoas dentro do
nosso prédio.

NOVO APLICATIVO
Nós sabemos que o futuro está no mundo
digital. Por isso, para melhorar os nossos
processos e comunicações, estamos atualizando
e melhorando o nosso APP, para deixar a sua
experiência ainda melhor.

IDP SKILLS
Reconhecendo a potencialidade de seus alunos,
esse ano o IDP ganha uma atividade em que
todo mundo ensina e aprende. Nesse dia,
alunos e professores poderão ofertar atividades
baseadas em suas habilidades ao público
interno e externo ao IDP.

BIBLIOTECA
A biblioteca Ministro Moreira Alves também será
totalmente reformulada, com um novo acervo
físico e digital. Em 2020, o espaço terá um novo
sistema de atendimento para facilitar os acessos
dos estudantes.

QUALIFICAÇÃO CORPO DOCENTE
Hoje o IDP já é uma das instituições com maior
proporção de doutores no seu corpo docente no
Centro-Oeste. Mesmo assim, estamos focados
em aprimorar ainda mais a qualificação do
nosso corpo docente. Ao final de 2020, devemos
alcançar os índices das instituições mais renomadas do mundo.

COMUNIDADE
Neste semestre o IDP ganha uma rua compartilhada, espaço dedicado ao
bem-estar e convívio de qualidade e trocas da nossa comunidade. Além
disso, para melhorar o relacionamento com os estudantes, a Central de
Aluno ganha nova estrutura pensada para criar um espaço de atendimento
e diálogo constante.

CLUBE DE ATIVIDADES
Ampliaremos nossas atividades ofertadas com yoga e alongamento, além
de pilates e jiu-jitsu que já integravam o nosso quadro de atividades físicas
disponíveis aos alunos.

NOVO SISTEMA DE ACESSO AO IDP
O sistema de acesso ao nosso prédio foi melhorado para ser mais rápido e
preciso. Agora teremos um fluxo melhor de entrada e saída, além de mais
segurança para o nosso público.

SALAS DE AULA
Assim como as salas do térreo, as outras salas de aula também foram reformuladas e trarão novas experiências de estudos, possibilitando diferentes
formatos de organização e criando espaços propícios para a inovação.

A CPA - Comissão Própria de Avaliação - é o lugar onde conduzimos a
avaliação da instituição e propomos as melhorias para todos vocês.
Qualquer dúvida, você pode mandar um email para cpa@idp.edu.br.

Você indicou,
a CPA avaliou,
o IDP realizou.

A ESCO LHA Q U E
TRANSFORMA
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