
A Pós-graduação Digital em Direito do Agronegócio possui 
como Patrono Regente o professor Francisco de Godoy 
Bueno – Conselheiro e vicepresidente da Sociedade Rural 
Brasileira. Mestre em Direito Civil pela Universidade de São 
Paulo. Membro da comissão de agronegócios da Ordem 
dos Advogados do Brasil - Seção São Paulo, do Câmara 
Técnica de Assuntos Jurídicos do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (CONAMA) e da Câmara de Compensação 
Ambiental (CCA) da Secretaria do Meio Ambiente.

Nosso Patrono

Dr. Francisco Godoy Bueno

O Curso de pós-graduação em Direito do Agronegócio da EBRADI propicia ao aluno 
uma robusta e completa base teórica e prática, partindo da Teoria Geral do Direito 
Agrário e do Agronegócio perpassando até complexos procedimentos relacionados ao 
comércio internacional de produtos e seus novos mercados, sempre sob o viés 
jurisprudencial aplicável, de modo a capacitar o aluno a uma atuação de excelência 
nesse promissor ramo do Direito.

Com didática interativa entre teoria e casos práticos e uma linguagem acessível ao Com didática interativa entre teoria e casos práticos e uma linguagem acessível ao 
profissional, o aluno terá contato com as novas tendências jurídicas, sociais e 
modernas pertinentes ao relevante setor do Agronegócio.

Assim, a Escola Brasileira de Direito - EBRADI apresenta, com muito cuidado e 
sensibilidade o curso em comento, para que você alcance uma atuação jurídica 
de destaque no mercado de trabalho.

DIREITO DO AGRONEGÓCIO
PÓS-GRADUAÇÃO DIGITAL

Curso elaborado para o profissional do Direito que visa se especializar e ser inserido 
nas mais relevantes e modernas reflexões no ramo do Agronegócio. 

NOVOS CURSOS



  
(opção )

  
(Whatsapp)

Entre em contato com
a Central de Vendas:
Entre em contato com
a Central de Vendas:

Garanta mais % de desconto 
cumulativo com os  valores do site Ebradi.

Condições Especiais

Acesso ilimitado a 
milhares de obras do direito

Tenha acesso 
gratuito a Ebradi Live

Mais de 400 casos práticos Nota máxima no MEC

2 módulos especiais: 
Business Law e Law Case

Marketing jurídico, 
networking e estudo de casos

Nossos Diferenciais

A metodologia diferenciada do curso de 
Pós-graduação Digital em Direito do Agronegócio 
garante que você tenha contato com problemas 
reais enfrentados pelos maiores escritórios de 

advocacia e as mais renomadas câmaras arbitrais 
do país que tratam dessa seara, bem como os 

principais temas atinentes discutidos em tais e nos 
Tribunais, justamente com o objetivo de viabilizar 
os meios para que possa se manifestar sobre as 
inúmeras possibilidades de teses procedimentais 

do dia a dia da seara em comento.

Nossa Metodologia


