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1. A INSTITUIÇÃO 

 

Faculdade Estácio de Vila Velha – FESVV. 

 

Localizada na Rua Cabo Ailson Simões, na esquina com a Rua Charles Darwin, Quadra 

67, lote 01 a 06, Centro, Vila Velha, ES, CEP: 29.100-320. Telefone/Fax: (27) 3320-2900. Site: 

www.estacio.br. 

 

1.1.  BREVE HISTÓRICO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO  

 

A Faculdade Estácio de Vila Velha é uma instituição particular de ensino superior, 

integrante do Sistema Federal de Ensino e, como tal, preocupada em cumprir sua missão 

educacional sem olvidar de seu compromisso com o processo de transformação social, erige 

como seus objetivos institucionais precípuos: 

 A formação de profissionais e especialistas de nível superior nas áreas de 

conhecimento por si cultivadas; 

 O incentivo e o apoio à pesquisa e à produção acadêmica; 

 A realização e o incentivo às atividades criadoras, estimulando vocações e 

organizando programas, particularmente vinculados às necessidades regionais e nacionais; 

 A extensão do ensino à comunidade; mediante Cursos e serviços especiais, 

prestando colaboração constante na solução de seus problemas; 

 O oferecimento de condições para a realização de mestrado e doutorado de 

seu corpo docente; 

 O oferecimento de condições para especialização e aperfeiçoamento de seu 

corpo docente e técnico-administrativo;  

 O estímulo à criação cultural e ao desenvolvimento do espírito científico; 

 A cooperação com a comunidade local, regional e nacional, como organismo 

de consulta, assessoria e prestação de serviços a instituições de direito público ou privado, 

em matérias vinculadas aos seus fins e às suas atividades. 

 

A plena realização dos objetivos institucionais constitui um desafio assumido por 

toda a comunidade acadêmica: dirigentes, docentes, alunos e servidores técnico-

http://www.estacio.br/
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administrativos, cujo êxito resultará da conjugação de esforços dos três segmentos desta 

comunidade, na concretização da missão institucional de formar indivíduos com um perfil 

diferenciado, capazes de se ajustarem às mudanças no mercado de trabalho da Região 

Sudeste, especialmente do Espírito Santo, e de continuarem a se aperfeiçoar e se 

modernizar a cada dia. 

 

A inserção regional da IES contribui com as demandas de desenvolvimento 

socioeconômico, tecnológico e cultural em sua área de abrangência, e atenta às 

necessidades e novas exigências profissionais nas áreas das Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas, tem implementado Cursos dotados de um perfil diferenciado, quer em face da 

sua grade curricular atualizada e dúctil, quer em face da excelência do seu corpo docente. 

 

A instituição iniciou suas atividades acadêmicas no 2º semestre de 2000, com os 

Cursos de Graduação em Turismo1, e Administração com Habilitação em Comércio Exterior, 

Administração Geral e Marketing2.  

 

O Curso de Direito3 só veio a ser ofertado a partir do segundo semestre do ano de 

2004, disponibilizando 100 vagas anualmente, com o propósito de suprir a carência de uma 

formação superior voltada para a realidade do Estado do Espírito Santo e, em especial, da 

comunidade Vilavelhense. 

 

Nesse mesmo ano foi criada a Primeira Comissão Própria de Avaliação da FESVV, por 

meio da Portaria nº. 05, do dia 14 de junho, pelo então Diretor Geral, Carlos Augusto de 

Magalhães.  

 

Torna-se relevante ressaltar que em janeiro de 2005, a Faculdade Estácio de Vila 

Velha passou por grande reestruturação acadêmico-administrativa com a substituição de 

dirigentes, gestores e alguns coordenadores de Curso. Esta reestruturação trouxe vários 

benefícios para a FESVV, um deles foi implantação da autoavaliação institucional, uma vez 

                                                           

1 Portaria MEC nº 3.144 de 06 de outubro de 2004. 
2 Portaria MEC nº 3.145 de 06 de outubro de 2004. 
3 Portaria MEC nº 591 de 10 de setembro de 2004. 
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que sua comunidade interna foi ouvida e puderam criticar sobre os processos acadêmico-

administrativos vigentes na época, sugerindo ações de mudança e de desenvolvimento.   

 

Em 2006, a FESVV teve como meta consolidar a Pesquisa Científica. Com isso buscou 

ampliar a oferta de vagas na região central do Espírito Santo. Para, além disso, naquele ano, 

fez parte de suas metas a ampliação das áreas de conhecimento, por meio da oferta de 

Cursos na área de Ciências Sociais aplicadas. 

 

De 2006 a 2007, com maior investimento na área de Pesquisa e Extensão, o Curso de 

Turismo da Faculdade Estácio de Vila Velha, implantou em 2007 o evento denominado 

Prêmio Estácio Destaque, que teve como objetivo premiar os alunos egressos que de 

alguma forma se destacaram no mercado de trabalho a partir da sua profissionalização. Este 

evento ganhou tal importância, que hoje ele alcança todos os Cursos da IES. A premiação é 

uma importante forma de reconhecer todo o esforço empreendido pelos egressos na 

consolidação de sua carreira jurídica, e serve igualmente de estímulo para os que ainda 

estão estudando, que veem no colega um espelho a ser seguido.  

 

Em fevereiro de 2008, nova mudança administrativa-acadêmica fortaleceu a FESVV, 

uma vez que a administração participativa foi trazida pelo novo dirigente como o modelo de 

gestão. Formulou-se um Relatório Situacional, a partir de uma simulação de Avaliação 

Interna no campus, com a participação de três avaliadores docentes e coordenadores.  

 

No segundo semestre de 20084 o Curso de Pedagogia passou a ser ofertado, 

disponibilizando 100 vagas anualmente, com o propósito de suprir a carência de uma 

formação para o exercício do magistério e gestão escolar em nível superior, voltada para a 

realidade do Estado do Espírito Santo e, em especial, da comunidade do município. No 

mesmo ano foram iniciados os trabalhos de atendimento jurídico à comunidade vilavelhense 

no Laboratório de Práticas Jurídicas, LPJ. 

 

De 2009 a 2010 muitas ações de parcerias e trabalhos foram iniciadas com a 

                                                           

4 Portaria MEC nº 419 de 06 de junho de 2008. 
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comunidade, e foram intensificadas ao longo do tempo, como por exemplo: o trabalho social 

com a Associação de Handebol e Ação Social de Vila Velha que desenvolveu atividades para 

meninas e meninos adolescentes com foco na Arte, Cultura, Educação, Esporte e Lazer; o V 

Estácio Social – “O Dia da Responsabilidade Social’ – um grande evento promovido pela 

Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) que está inserido no 

calendário acadêmico da FESVV”. O objetivo desta parceria é promover por meio de ações 

diversas de atendimento à população, o sentimento de responsabilidade e compromisso da 

comunidade acadêmica e seus parceiros com a transformação social. A Campanha de 

Arrecadação de Produtos de Higiene Pessoal com o objetivo de auxiliar semestralmente uma 

instituição filantrópica escolhida por votação dos discentes. O Jornal de Pedagogia Social é 

um projeto de extensão desenvolvido em parceria com a Universidade Federal com o 

objetivo de formar Educadores Sociais que atuam na Educação de tempo integral de Vila 

Velha. 

 

Em 2010, o principal evento acadêmico foi a implantação do Novo Modelo de Ensino 

da Estácio, resultado da concretização dos valores assumidos. O novo modelo foi construído 

de forma coletiva, através de projetos pedagógicos integrados sem perder as características 

municipais. Com um forte controle de qualidade, tem como características a 

sustentabilidade e a responsabilidade social, e investe na capacitação do corpo docente e 

administrativo, e numa comissão própria de avaliação fortemente estruturada. Essa nova 

proposta pedagógica insere a tecnologia na gestão do ensino e como interface integradora 

entre professor e aluno, bem como, instrumento de linguagem mais acessível e dinâmica. 

 

A estruturação desse projeto considerou a necessidade de um novo paradigma para 

transformação da sociedade, apresentada nos traços da Constituição Federal de 1988, 

associando a qualificação técnica-científica aos valores e princípios que envolvem a ética 

coletiva, prima pela sustentabilidade e instrumentaliza-se por meio da tecnologia na busca 

de uma formação integral, dinâmica e autônoma, capaz de reconstruir-se em novas 

habilidades e competências aplicadas aos desafios contemporâneos de uma nova ação sobre 

a organização social, política e econômica. 

 

Sob a orientação desses valores, a partir de 2011 observou-se uma maior 
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participação dos coordenadores e professores em Congressos e Eventos Nacionais e 

Internacionais. Naquele ano, quatro professores tiveram trabalhos aprovados nas 

categorias: Artigo Científico, Paper e Curso de Extensão, no IV Concurso Científico da 

Faculdade Estácio, em nível nacional. Para, além disso, ainda contamos com a Renovação de 

Reconhecimento dos Cursos de Administração. 

 

Os projetos de responsabilidade Social vinculados aos Projetos de Extensão dos 

Cursos promoveram a primeira Semana de Pedagogia organizada pelos discentes do Curso 

de Pedagogia e aberta para professores da rede de ensino básico e fundamental da região. O 

evento teve como objetivo a discussão dos novos caminhos e possibilidades da Educação em 

vários seguimentos, e como pilar os aspectos culturais locais como foco de valorização da 

diversidade humana. Na Semana da Pedagogia, eventos culturais evidenciam a cultura local 

com a apresentações de vários grupos de dança, capoeira, música e exposição de artes de 

artistas locais. 

 

Ainda no início de suas atividades, em 2011 o Projeto de Extensão e Pesquisa do 

Curso de Administração firmou parceria com o Centro Metal Mecânico do Espírito Santo, 

uma entidade que agrega indústrias do setor metal mecânico para estudo e organização do 

arranjo produtivo dessa atividade no Estado.  

 

Em 2013/1 foi instituído pelo Curso de Direito uma importante ação de extensão 

denominada Café com Prosa, cujo principal objetivo é estabelecer uma relação de 

reciprocidade entre os representantes comunitários do Município de Vila Velha e a 

Instituição de Ensino Estácio, criando assim a oportunidade de ouvir as demandas e ajustar o 

planejamento institucional de acordo com as principais necessidades da comunidade. Além 

disso, a ação visa reunir os principais representantes comunitários de Vila Velha, juntamente 

com os coordenadores dos Cursos da FESVV, coordenadores dos Núcleos Jurídicos e alunos; 

apresentar aos representantes comunitários a Instituição Estácio de Vila Velha, sua 

estrutura, seus cursos; evidenciar a necessidade de interação entre a comunidade e a 

Instituição de Ensino; apresentar o Laboratório de Práticas Jurídicas do Curso de Direito da 

Instituição; relacionar as principais necessidades da comunidade; verificar como se poderá 

estabelecer a parceria Estácio Vila Velha com a comunidade. 
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Em 2014/2 foi instituído também outra importante ação voltada para a comunidade 

local, o Curso de Extensão Saber Direito, na qual os alunos do Curso de Direito terão a 

oportunidade de transmitir os conhecimentos adquiridos ao longo da graduação aos 

estudantes da rede pública de educação, por meio de eventos como palestras, seminários e 

oficinas. A primeira ação social ocorreu no Dia da Responsabilidade Social, realizada em 

20/09/2014, na Escola Leonel Brizola, localizada em Santa Rita, Vila Velha, ES, e contou com 

a participação de professores e alunos do Curso. Na ocasião, alunos do Curso de Direito 

também puderam participar na orientação jurídica a pessoas da comunidade, sob a 

supervisão de um professor e advogado. 

 

Todo esse movimento nos aponta para uma perspectiva promissora para os anos 

subsequentes. No período de vigência deste PDI algumas ações serão intensificadas 

objetivando atingirmos maior eficiência no que se refere à participação dos professores e 

alunos em eventos, produção de artigos científicos, projeto de extensão, entre outras 

questões relacionadas com ao bom desempenho institucional na busca de seus objetivos e 

aprimoramento do novo modelo de ensino. 

 

Em 2012 obteve conceito 4 no ENADE.  

 

Fato este que se repetiu em 2015, tornando-se o 4º melhor curso de Direito no 

ranking do Espírito Santo, entre as faculdades particulares. 

 

Em 2017 foi autorizado o aumento do número de vagas do Curso por meio da 

Portaria MEC nº 654, de 29 de junho de 2917, publicado no Diário Oficial da União do dia 

30/06/2017. 

 

1.2.  INSERÇÃO REGIONAL 

 

Por sua atuação na área educacional a Faculdade Estácio é protagonista do projeto 

de desenvolvimento sustentável do Estado do Espírito com campi na Capital e em Vila Velha, 

portanto, com forte penetração em toda a Região metropolitana, área de maior expressão 
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econômica do Estado. A excelência dos serviços, pautada nos princípios éticos, profissionais 

e sociais, são as características que identificam a Faculdade Estácio de Vila Velha e reflete no 

crescimento social da região, com vistas ao bem estar da humanidade.  

 

Em consonância com o Código de Ética e Conduta5 da Sociedade do Ensino Superior 

Estácio de Sá Ltda., a Faculdade Estácio de Vila Velha tem como missão buscar promover a 

formação e ascensão profissional dos alunos através de uma educação de qualidade, 

contribuindo para o desenvolvimento sustentável das comunidades onde atua. 

 

A Faculdade Estácio de Vila Velha por sua atuação na área educacional é protagonista 

do projeto de desenvolvimento sustentável do Estado do Espírito com campi na Capital e em 

Vila Velha, portanto, com forte penetração em toda a Região metropolitana, área de maior 

expressão econômica do Estado. A excelência dos serviços, pautada nos princípios éticos, 

profissionais e sociais, são as características que identificam a Faculdade Estácio de Vila 

Velha, e reflete no crescimento social da região, com vistas ao bem estar da comunidade. 

 

O trabalho fundamental da FESVV é a fixação de diretrizes para uma política de 

crescimento social. Para tanto, a FESVV vem desenvolvendo, ao longo de sua história, uma 

série de iniciativas de cunho social, visando a partilhar com a sociedade os conhecimentos 

obtidos com as atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas no seu âmbito 

acadêmico.  

 

Através do Programa de Responsabilidade Social, a FESVV promove diversas 

atividades visando à aproximação da academia com a comunidade, seja por meio do 

trabalho voluntário, seja por meio de projetos específicos, em parceria ou não com outras 

instituições.  

 

O Programa de Responsabilidade Social é integrado por um grupo multidisciplinar de 

profissionais, e tem como missão desenvolver estudos, pesquisas, projetos e programas de 

atendimento à comunidade, bem como, promover o desenvolvimento científico e 

                                                           
5 O Código de Ética faz parte da cultura da Faculdade Estácio de Sá e é um instrumento que orientará a conduta 
dos profissionais na instituição com os diferentes públicos com os quais se interagem. 
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tecnológico. As atividades desenvolvidas, muitas vezes, são propostas pelos próprios alunos 

sob a supervisão docente, o que viabiliza o desenvolvimento da cidadania e também da 

capacidade de saber fazer, gerando a inclusão social de forma objetiva.  

 

A Faculdade Estácio de Vila Velha desenvolve suas atividades na cidade de Vila Velha, 

considerada atualmente a mais próspera cidade da região metropolitana, e está situado a 12 

quilômetros ao sul da capital do estado. Vila Velha ocupa uma área de 208,820 quilômetros 

quadrados, sendo que 54,57 quilômetros quadrados estão em perímetro urbano e os 154,25 

quilômetros quadrados restantes constituem a zona rural.  

 

O Estado do Espírito Santo compreende uma área total de 46.098.519 km² e conta 

com uma população total estimada em 2016 de 3.973.697 habitantes, dos quais 83,5% 

encontram-se nas áreas urbanas. A projeção populacional demonstra a tendência crescente 

com projeção para 2030 de 4.481.671. (censo demográfico 2010 – IBGE).  

 

A População entre 15 e 39 anos, representa 38,2% da população total e é esta a faixa 

etária dos alunos de ensino médio e superior.(PNAD 2015).  

 

O rendimento nominal mensal domiciliar per capita da população residente 2015 foi 

de R$1.074,00 (um mil e setenta e quatro reais)6. A economia do Espírito Santo é baseada 

principalmente nas atividades portuárias, de exportação e importação, a maior do país, e 

está indo muito bem na indústria de celulose e de rochas ornamentais de mármore e 

granito, também a maior do mundo. Ocupa o segundo lugar em exploração de petróleo e a 

primeira em exploração de gás natural, além da diversificada agricultura, principalmente do 

plantio do café. Seus extensos recursos naturais e seu grande potencial, foram explorados 

somente após a década de 1950, pois o estado foi abandonado para servir de barreira 

natural, por causa da densa floresta e pelas altas montanhas do estado para conter possíveis 

invasões estrangeiras que almejassem chegar ao ouro das Minas Gerais, o estado somente 

voltou a ser povoado de verdade com a introdução do café, mas só começou a crescer com a 

industrialização na década de 1940.  

                                                           
6 IBGE- Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua 2015.   
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De 2010 a 2015 o PIB do Espírito Santo obteve crescimento maior que a média do 

país, a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo informou um crescimento 

industrial da ordem de 5% em 2015, quando o PIB do país reduzia em 2.3%. No entanto, a 

análise das estatísticas recentes mostraram redução das atividades econômicas do Espírito 

Santo e a queda o PIB em 2016. Estudos do instituto de estatística do Espírito Santo indicam 

como causa principal o desastre ambiental da Samarco em Mariana e a crise hídrica, 

afetando a indústria extrativa e a agricultura (Fig 01). Especialistas apontam que os ajustes 

ambientais e estruturais que permitirão a retomada das atividades devem impactar 

positivamente o crescimento do PIB estadual nos próximos anos e consideram o forte lastro 

das indústrias, a exportação e resultados dos investimentos em tecnologia, turismo e cultura 

como pontos de retomada do crescimento.  

 

Figura 01 – PIB Trimestral – IBCR e Produção Industrial no ES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PNAD – IBGE - 2016  

Apesar da queda observada nos indicadores de nível de atividade, os resultados 

relacionados aos rendimentos do trabalho no estado vêm apresentando estabilidade desde 

o primeiro trimestre de 2015 (FIG 02).  
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Figura 02 –Massa de Rendimento no ES. (deflacionados pelo INPC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PNUD – IBGE - 2016 

 

Em 2016 o PIB do estado respondeu por 2,3% do PIB nacional, é composto por, 

principalmente, Agropecuária que representa 9,3%, a Indústria com 34,5% e dos Serviços 

que responde por 56,3% da economia estadual.  

 

A agricultura baseia-se nos cultivos de arroz, feijão, café, legumes, cana-de-açúcar e 

diversas frutas (nas áreas litorâneas há plantações de banana, abacaxi, mamão, maracujá e 

limão, enquanto que nas montanhas são cultivados, morango e uva). O Espírito Santo é o 

segundo maior produtor de café em grãos do Sudeste, atrás somente de Minas Gerais.  

 

O setor industrial destaca-se pelos segmentos, alimentício, madeireiro, fabricação de 

celulose, siderúrgico e têxtil.  

 

O Espírito Santo é grande exportador de ferro, aço e granito, é também o segundo 

produtor de petróleo e gás natural do país, sua produção é inferior apenas à do Rio de 

Janeiro. Com a descoberta de grandes reservas petrolíferas em 2002, o estado passou da 

sexta para a segunda posição entre os detentores das maiores reservas do País. Com o início 
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da exploração do petróleo da camada pré-sal, o estado aumentou de forma significativa sua 

produção.  

 

Em dezembro de 2016, as exportações capixabas seguiram em trajetória ascendente, 

com incremento de +24,30% ante o mês anterior. Os principais produtos exportados pelo 

estado são: Minério de ferro: 46%, Produtos siderúrgicos: 25%, Celulose: 10%, Granito: 6% e 

Café em grãos: 6%. 

 

Outro setor de importância econômica no estado, o turismo apresenta tendência 

ascendente com forte geração de emprego e renda. O Espírito Santo é rico em 

potencialidades turísticas, com belas praias, montanhas e lugares paradisíacos que, veem 

recebendo investimentos adequados para atender a demanda crescente. Do mar à 

montanha, o foco do turismo estadual são praias, turismo náutico, religioso e agroturismo. 

As montanhas, em especial, fazem do Estado capixaba um pedaço atraente e aconchegante 

do Brasil com forte presença das imigrações italianas e alemãs, com grandes belezas naturais 

é um dos três melhores climas do mundo e a segunda maior cobertura de Mata Atlântica no 

país. Além do turismo, o investimento em cultura, principalmente na capital, compôs outro 

importante gerador de riquezas no Espírito Santo.  

 

Importante informar que o crescimento econômico do Estado se reflete nas 

condições sociais, a relação entre o Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo e sua 

população em 2014 era a quinta maior de todo o Brasil e, de acordo com IDH 2010, dois 

municípios da Região Metropolitana figuram com IDH entre os mais altos do País, Vila Velha, 

a 2ª colocada no estado, possui índice de nação desenvolvida, isto é, 0,800.  

 

Vila Velha, está situada na Microrregião de Vitória, na Mesorregião Espírito-santense 

e pertence a Região Metropolitana de Vitória, situada a 5 Km da capital. Ocupara área de 

210,067 Km², sendo 54,57Km² estão em perímetro urbano, é a segundo Município mais 

populoso do estado com uma população estimada em 2016 de 479.664 habitantes.  

 

Atualmente, tem um grande porte industrial e é o segundo maior centro comercial 

do estado, depois da capital. Possui 32 quilômetros de litoral, sendo praticamente todo 
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recortado por praias, as quais constituem importantes ícones turísticos e paisagísticos.  

 

A indústria é a principal atividade econômica, destacando os polos de confecção dos 

bairros Glória e Santa Inês, a Indústria de Chocolates Garoto e o setor portuário.  

 

A maioria dos terminais do “Porto de Vitória” está situada em Vila Velha com grande 

diversidade de mercadorias movimentadas e foco da maior expansão imobiliária do país nos 

últimos anos.  

 

O estudo do perfil das empresas instaladas em Vila Velha, mostrou que as 

microempresas respondem por 66,6%, empresas de pequeno porte: 2,8% e outras: 30,5%. A 

agropecuária: responde por 0,28% do PIB, a indústria: 27,29% e comércio e serviços 

por72,44% do PIB. Estudos da secretaria de Desenvolvimento Sustentável datado de 2014 

apontam as principais potencialidades de Vila Velha como a indústria de comércio exterior e 

sistema portuário, indústrias leves (alimentos, confecções e bebidas), comércio e serviços e 

o Turismo (histórico, cultural e natural)  

 

Um estudo do IPC Maps, empresa especializada em informações de mercado, feito 

entre 2015 e 2016, apontou potencial de consumo das famílias de Vila Velha em R$ 11,86 

bilhões, o maior do estado. Vila Velha é propícia para novos empreendimentos e possui 

vantagens em relação a outros Municípios da Região Metropolitana.  

 

Nos últimos 10 anos grandes investimentos foram destinados ao planejamento 

urbano que atualmente garante espaço para a atração de empresas, em especial as 

empresas de comércio e serviço, que correspondem a mais de 50% da economia da cidade.  

 

Com um perfil propício para o desenvolvimento dos empreendimentos logísticos, Vila 

Velha tem investido em diversos projetos no setor portuário. Entre eles, a conclusão do 

corredor Leste-Oeste, ligando Cariacica a Vila Velha, melhorando o transporte de cargas 

entre a zona portuária canela-verde e a malha rodoviária interestadual. 

 

O terminal portuário e os investimentos públicos em logística, como as futuras 
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rodovias ES-388 e Leste-Oeste, atraem novos investidores para a cidade e demandam 

profissionais qualificados para manutenção do desenvolvimento.  

 

Segundo dados do poder público municipal, a atividade portuária responde por quase 

metade da arrecadação municipal de ISS (Imposto sobre Serviços). Um dos destaques é o 

Terminal Portuário Vila Velha (TVV), único ponto da Região Metropolitana de Vitória onde 

ocorre movimentação de contêineres, que realiza o embarque e desembarque de carga 

geral, produtos siderúrgicos, granito e veículos, bem como armazéns alfandegados.  

 

O papel do município de Vila Velha, na Região Metropolitana, pode ser claramente 

identificado quando se observa a centralização populacional, econômica, tributária, 

produtiva e difusão da cultura, da informação, do conhecimento, do intercâmbio com o 

exterior e dos serviços derivados da condição de maior município da Região Metropolitana. 

 

O crescimento populacional e a diversificação da atividade econômica na Região 

possibilitam, de um lado, o aumento das potencialidades locais e, de outro, suscitam novos 

desafios e novos problemas para os quais a IES deve estar preparada a dar respostas 

positivas.  

 

Estão concentradas nessa Área Metropolitana cerca de 50% da população, 79% dos 

empregos do setor serviço, 53% dos veículos de passeio e de transportes registrados no 

Espírito Santo e 35% da arrecadação, participando Vila Velha com 38,61% no ICMS Estadual.  

 

Vários setores da economia se destacam na região: Comércio Exterior (exportações 

de celulose, mármore, granito, aço) com 4,8% das exportações brasileiras e 6% das 

importações nos grandes portos do Estado (Porto de Vila Velha, Capuaba, Tubarão e Praia 

Mole); Comércio e serviços (Várias redes de hotéis, shoppings e restaurantes); Industrial 

(com a presença de grandes indústrias: Arcellor Mittal, Vale e Fibria).  

 

Os dados, da região onde a Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha está localizada, 

apontam para um leque diversificado de demanda, em termos de formação educacional e 

profissional adequada e qualificada. O crescimento vertiginoso e diversificado das atividades 
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industrial, comercial, agrícola e turística da área metropolitana justifica essa exigência de 

sólida qualificação profissional para atuação nesse complexo econômico, com repercussões 

internas e externas.  

 

A “Agenda 21” da Cidade de Vila Velha aparece como oportunidade que se mantém 

os serviços educacionais, saúde e outros como foco de investimentos. 

 

As questões educacionais são tema de relevância social e econômica, tanto no Estado 

como na Região Metropolitana que abriga o maior número de estudantes nos diversos 

níveis. Dados da Secretaria Estadual de Educação indicam os números do quadro 1 no ano 

de 2015.  

 

Quadro 2 - Números de Matrículas nas Redes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo - SEDU - Ano Base 2015.  

 

Nos últimos anos, tem crescido significativamente a participação do município no 

Ensino Fundamental, após processo de municipalização da Educação que aconteceu no 

Estado por volta do ano de 1997 assim como da iniciativa privada, atualmente O Município e 

a rede privada detém 100% da pré escola e o Município oferta 36 Centros de Educação 

Infantil, comum aumento de 06% de escolas nos últimos 2 anos. 

  

O ensino superior tem sua concentração na Região Metropolitana, que detém cerca 

de 82% dessa atividade e praticamente a totalidade da Pesquisa e da Pós-Graduação. Nesse 

contexto, destaca-se a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), com 61 cursos de 
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graduação, abrangendo as mais diversas áreas do conhecimento e 44 cursos de Pós-

Graduação. A UFES apresenta áreas de excelência como Fisiologia Cardiovascular, 

Automação Industrial, Informática e Engenharia Ambiental.  

 

Para atender à demanda elevada de educação no Ensino Superior, o Estado tem 

apenas duas universidade e três centros universitários. Há, então, uma enorme necessidade 

de instituições que ofereçam Ensino, Pesquisa e Extensão para a formação profissional e 

humana de uma população num Estado em franco crescimento.  

 

Na “Agenda 21” da Cidade de Vila Velha, encontramos com relação ao Ensino 

Superior, a indicação de aumento por vagas nos últimos anos e, com tendência a crescer 

ainda mais, pela forte pressão dos alunos que vêm concluindo o Ensino Médio. A 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) foi responsável, em 2014, por 49% das 

matrículas, em 41 cursos de Graduação e 74 de Pós-Graduação, desenvolvendo, ainda, 

atividades de Extensão e Pesquisa. Constata-se um grande crescimento da iniciativa privada 

da Educação Superior do Município, oferecida em faculdades isoladas.  

 

Segundo Porto e Régnier (2003, p. 8) está ocorrendo no ensino superior:  

 

“[...] uma inversão significativa na natureza da educação e de seu posicionamento no 

campo social. Fala-se mesmo em uma possível ‘quebra de paradigmas’ como forma de 

caracterizar a abrangência das mudanças em curso. Além destes elementos, não se pode 

esquecer que o avanço das relações capitalistas de produção chegou também no âmbito da 

educação, ainda que esta permaneça sendo considerada com um bem público e, portanto 

de responsabilidade do Estado (responsável pelo fornecimento, concessão, regulação etc.). 

O crescimento da iniciativa privada no campo é um movimento praticamente universal, que 

se cruza com a redução da capacidade de financiamento e de atuação direta dos estados-

nação”.  

 

Vale acrescentar, que a história e a recente investigação científica indicam que o 

desenvolvimento da produção resulta da conjunção da ciência e tecnologia e depende da 

qualificação/especialização da mão de obra para formação do capital humano suficiente em 
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número e qualidade.  

 

Quanto à profissionalização no Estado do Espírito Santo, os dados são preocupantes 

considerando-se o nível de tecnologia e especialização exigido pelo perfil das vagas 

disponibilizadas pelos maiores geradores de postos de trabalho. O Instituto de Pesquisa do 

estado, na nota técnica 31, datada de agosto de 2014, relatou que o Espírito Santo possuía o 

sexto maior PIB per capita e ocupava a nona posição em escolaridade média da população 

adulta. Para apresentar um bom alinhamento a população do estado deveria possuir uma 

escolaridade média mínima de 7,9 anos de estudo, no mesmo ano, apontada em 7,1.  

 

A parcela da população adulta que completou o ensino superior é de 10%, nesse 

critério o Estado está na média nacional, no entanto, se mantem abaixo dos outros Estados 

da região sudeste e, principalmente, abaixo da demanda criada com a expansão econômica 

do Estado.  

 

Outro dado importante refere-se ao perfil docente, do ensino fundamental e médio, 

do Estado, apenas 88,1% dos professores do ensino fundamental possuem ensino superior 

contra 96% na região sudeste. Considerando todos os estados da região sudeste esse 

percentual é de 95%.  

 

A comparação do censo escolar de 2010 e 2015 indicam aumento de 40,3% no 

número de alunos matriculados no ensino médio. 

 

Todos os dados sobre educação no Estado apontam para a necessidade de maiores 

investimentos em qualificação e educação de uma força de trabalho cuja perspectiva é de 

crescimento. As perspectivas de crescimento econômico do estado do Espírito Santo trazem 

mais oportunidades e diversificação das ocupações, mas também exigem mais qualificação e 

capacitação para ocupá-las de acordo com as tendências mundiais e para que a expansão 

econômica originada da indústria extrativa possa trazer qualidade de vida e de 

desenvolvimento para a população local.  

 

A Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha, no caminho do cumprimento de sua missão 
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tem a clara visão sobre a necessidade premente da educação superior como subsidio para 

que o desenvolvimento econômico no estado do Espírito Santo signifique desenvolvimento 

humano com sustentabilidade e qualidade de vida para todos.  

 

A criação de novos cursos de graduação e pós-graduação lato sensu na Instituição, 

tem como orientação o histórico e o contexto contemporâneo regional. O cenário 

econômico e social acima exposto, demonstra a crescente demanda por profissionalização e 

a concentração de oportunidades de trabalho, sobretudo no setor de indústria e serviços. 

Alia-se a essa realidade o fato de, praticamente, um terço da população da grande Vila 

Velha, ser composta por jovens além da consideração da região agregar um considerável 

número de pessoas das regiões circunvizinhas do Estado em busca de formação superior e 

especialização.  

 

A Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha traz em seu histórico grande experiência na 

atividade de manutenção e administração do ensino, e desenvolve projetos pedagógicos e 

institucionais voltados para os interesses e necessidades da comunidade local e regional 

alinhados com a proposta de formação para cidadania ética e profissionalização de 

qualidade. Nesse sentido, considera as necessidades do mercado de trabalho de recursos 

humanos especializados, com agregação de valores técnicos e éticos e de gestão, reconhece 

as extensas alterações na relação do conhecimento com sua aplicabilidade bem como, a 

velocidade determinada pela tecnologia e seu impacto no meio como o conhecimento é 

desenvolvido, adquirido e transmitido.  

 

Desta forma, entende como principal desafio para a educação a qualidade de suas 

ações no aspecto humano e tecnológico como preparação do capital humano para suporte 

da expansão econômica de forma a garantir que tal crescimento signifique qualidade de vida 

com sustentabilidade e respeito ao meio ambiente, desafios contemporâneos na 

organização social. Nesse caminho, compreende a educação como a construção conjunta de 

novos modelos de relações sociais e da relação produtiva com o ambiente. Para atender aos 

novos desafios, acredita na visão sistêmica, na gestão e construção do conhecimento 

compartilhado com seus resultados materializados na comunidade por meio da pesquisa, da 

extensão de eficiência social, de apoio e incentivo as manifestações culturais nas suas mais 
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diversas origens e formas e, especificamente na região onde está inserida, na formação 

superior em tecnologia e gestão, áreas de conhecimento de maior demanda regional e, 

absolutamente necessárias, para manutenção da rota e ritmo de crescimento determinados 

pela indústria extrativa, pela exportação e os arranjos produtivos derivados dessas 

atividades. Essas considerações têm como base o plano de desenvolvimento do Estado do 

Espírito Santo para 2015-2025 e suas ações já efetivadas no Estado e região. O Plano de 

Desenvolvimento da IES considera e agrega, ainda, nas suas metas e ações propostas, as 

demandas nacionais de qualidade de ensino e do desenvolvimento nacional.  

 

Suas propostas bem definidas no seu plano de expansão 2017-2021 quando 

apresenta os cursos de Graduação e Pós-Graduação, além dos investimentos na capacitação 

e qualificação de seu corpo docente, do destaque dos projetos de extensão de eficiência 

social e a previsão de investimentos em pesquisa e promoção de cultura.  

 

Desta forma, a visão da Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha, com base nos seus 

estatutos e numa leitura à época das tendências em relação ao ensino superior no Brasil, 

sempre se pautou no desenvolvimento e implantação de um projeto visionário e compatível 

com essas tendências, atende as demandas legais emanadas do Ministério da Educação e 

Cultura - MEC e normas específicas do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais - INEP e Conselho Nacional de Educação – CNE, em especial ao Decreto Federal 

nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e a Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007. 

Além de se amparar na Constituição Federal do Brasil de 1988 e pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (Lei 9.394/1996).  

 

Nessa premissa, prevê atuar no ensino pressupondo-o como fruto da socialização do 

conhecimento produzido pela humanidade na atividade de investigação, e assim adota-o 

como um processo dinâmico no qual a construção do conhecimento por meio da 

investigação e aplicação prática estruturarão os princípios pedagógicos nos quais os recursos 

acadêmicos instigarão as relações interpessoais, as relações com o ambiente, a ciência e a 

tecnologia de modo articulado e direcionado às soluções de problemas originados das 

cadeias sociais e produtivas concretizando o ensino e a ação investigativa em extensão de 

eficiência social.  
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Em sua proposta a pesquisa na Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha é o meio pelo 

qual as práticas pedagógicas adotam a indagação científica como instrumento de construção 

conjunta do saber. Tal concepção pretende viabilizar a formação crítica, reflexiva e 

instrumentalizada para formação continuada e interferência responsável e assertiva na 

sociedade. Dessa forma, a integração do ensino, pesquisa e extensão permeia e produz a 

educação para o desenvolvimento individual, social e econômico e constrói o canal de 

interlocução com a sociedade.  

 

No mesmo rumo, os programas de extensão são orientados por políticas de extensão 

bem definidas em seus Regulamento e Normas da Extensão compreendidas como parte 

integrante da educação, da cultura, da ciência e da tecnologia aplicada no atendimento das 

demandas da comunidade de forma eficiente, na geração de soluções sociais, empresariais e 

tecnológicas, no despertar de vocações e na transmissão dos conhecimentos desenvolvidos 

na comunidade.  

 

Permeando toda a proposta efetivadora de sua missão, a cultura é parte integrante 

dos processos de formação da cidadania e sempre presente, continuará a ser privilegiada em 

suas representações, nas manifestações intelectuais e artísticas, transversalmente às 

práticas pedagógicas de ensino como meio de expressão individual e coletiva da arte, da 

história e do livre pensar. A cultura na formação proposta pela IES toma os aspectos 

regionais com seus traços marcantes da cultura afro-brasileira representada pelas 

comunidades quilombolas do interior do Estado e sua preciosa memória cultural, bem como 

as tradições regionais datadas da descoberta do Brasil e as manifestações contemporâneas 

da cultura local representada principalmente pela música. Para além das questões regionais, 

a IES, deve seguir com a proposta de troca de informações e competências entre educação e 

cultura como o reconhecimento dos saberes tradicionais, como compartilhamento de 

projetos e recursos, como aprimoramento do ensino e da importância da troca de 

experiência cultural na formação do indivíduo e estabelecendo nas suas práticas 

pedagógicas a cultura como promoção e o acesso a repertórios do Brasil e do mundo, numa 

perspectiva não-instrumental. 
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Importante destacar que se justifica a importância da existência do Curso de Direito 

da Faculdade Estácio na localidade de Vila Velha a partir do expressivo crescimento do 

Município nas últimas décadas, com destaque no mercado de trabalho para o profissional do 

Direito, que é amplo, podendo o bacharel ingressar nas carreiras tradicionais, tais como a 

Magistratura, o Ministério Público, a Advocacia Geral, a Defensoria Pública, dentre outras, 

bem como exercer a advocacia como profissional autônomo ou mesmo advogado 

empregado. Existe ainda a possibilidade de o graduado ingressar na carreira diplomática, 

sem se afastar a hipótese de ele atuar em inúmeras novas e importantes funções que 

surgem com a dinâmica do mundo contemporâneo, como consultorias a clientes e 

empresas, orientações jurídicas diversas, orientações jurídicas diversas, docência para o 

ensino superior, e tantas outras que se apresentam aos profissionais capacitados na Ciência 

do Direito. 

 

Ademais, segundo o ranking feito pela Revista Veja, que excluiu as capitais dos 

estados, com base nos dados de 2013 do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, 

CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, a cidade de Vila Velha é o 9º Município 

do país que mais oferece qualidade de vida atrelada a oportunidades de trabalho com uma 

alta remuneração. Segundo os dados do CAGED empregos qualificados, que pagam salários 

acima de R$ 5 mil, estão em falta no mercado, menos em Vila Velha. O estudo feito pelo 

Cadastro Geral teve como objetivo identificar as regiões que mais empregam e que ao 

mesmo tempo têm melhores condições de manter o ritmo de contratações com essas 

características salariais durante 2014.  De acordo com o CAGED, em Vitória, em 2013, foram 

criadas vagas com remuneração de até R$ 17 mil para diretor de pesquisa e 

desenvolvimento. Em Vila Velha, empresas contrataram médico psiquiatra, engenheiros 

eletricista e de portos com salários de até R$ 8 mil. 7 

 

Portanto, em razão das potencialidades identificadas o Município agrega todas as 

condições para atrair ainda mais habitantes, com necessidade de formação superior, e o 

Curso de Direito de Vila Velha encontra-se preparado para dar a sua contribuição na 

formação dos profissionais do Direito que possam atender a todas as demandas de trabalho 

                                                           

7 Fonte: http://gazetaonline.globo.com/novo/_conteudo/2014/02/noticias/cidades/1480291-alexandre-
lemos-vila-velha-esta-entre-as-melhores-cidades-do-brasil.html 
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da cidade, seja como profissional liberal ou mesmo no exercício de uma função pública, 

como juiz, promotor, defensor público etc. 

 

2. A INSTITUIÇÃO 

 

2.1. MISSÃO INSTITUCIONAL 

 

A Faculdade Estácio de Vila Velha/ES tem como missão desenvolver e disseminar 

conhecimentos que melhorem a qualidade de vida das pessoas e colaborem com o 

desenvolvimento socioeconômico da comunidade e do país. 

 

2.4 FINALIDADES 

 

A FESVV, diante da missão de disseminar conhecimentos, buscando a melhoria de 

qualidade das pessoas em consonância com o desenvolvimento socioeconômico da 

comunidade e do país, por meio da qualidade de ensino, e ciente das suas responsabilidades 

sociais, tem por finalidade a transformação social por meio da geração e difusão do 

conhecimento, orientando suas ações de acordo com os paradigmas inovação, antecipação e 

excelência.  

 

Inova na medida em que utiliza estratégias, processos, planejamentos e avaliações 

baseados nos princípios e valores da pedagogia adotados nas organizações educacionais 

modernas. Antecipa-se, quando oferece, com base na análise de cenários futuros, Cursos 

regulares, de extensão e programas pedagógicos diferenciados, essenciais para a formação 

de um profissional detentor de competências e habilidades necessárias para atuar no 

mercado de trabalho extremamente dinâmico e competitivo. 

 

No contexto interno as ações desenvolvidas centram-se na verificação do grau de 

realização das ações para o cumprimento da Missão Institucional, tais como: políticas de 

inserção da comunidade; políticas de contratação e capacitação docente e técnico-

administrativo, no sentido de promover a excelência educacional superior que se propõe; 

melhoramento contínuo em todas as dimensões visando formar profissionais capazes e 
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socialmente responsáveis. 

 

A política de qualificação docente e técnico-administrativo foi fortalecida a partir de 

atividades que buscam a interação entre ensino e pesquisa. Com relação à gestão 

institucional, a FESVV tem procurado constantemente investir na ampliação, recuperação e 

manutenção da estrutura física e tecnológica.  

 

Busca a excelência educacional por meio de um projeto pedagógico baseado nos 

modernos fundamentos da educação e que envolve atividades de monitoria, iniciação 

científica, estágio, voluntariado, aulas práticas, visita técnicas, prática profissional, palestras 

e seminários, colocando em primeiro plano a qualidade dos serviços educacionais ofertados. 

 

Quanto ao contexto externo, a FESVV tem como finalidade apresentar-se junto à 

sociedade civil e à comunidade acadêmica como uma Instituição de elevada credibilidade 

por ofertar uma educação superior de alta qualidade, determinados pelos princípios e 

valores estabelecidos junto à sociedade de Vila Velha.  

 

Com participação ativa na comunidade desde a sua fundação a FESVV é parte 

integrante e atuante da rede social da comunidade onde está inserida e mantêm, por meio 

de convênios, parcerias técnico-científicas com entidades de classe, órgãos públicos, 

privados e organizações filantrópicas e não governamentais, participando, intensamente, da 

organização social e política da comunidade e do Estado. Nesse contexto, o convívio é 

campo fértil para o desenvolvimento de extensões de eficiência social, representada pelos 

inúmeros projetos descritos nesse documento, bem como, a produção do conhecimento 

aplicado por meio da pesquisa voltada para resolução de problemas regionais. Tais 

procedimentos agregam valores á formação profissional permeando a formação técnica-

científica com valores éticos e cidadania, integrando todos os atores educacionais na 

responsabilidade social. 

 

Para assegurar o cumprimento das suas finalidades, a IES incorpora a filosofia da 

melhoria continua em seus processos administrativos e pedagógicos, e garante a 

sustentabilidade da Instituição, tanto a curto quanto em longo prazo, através de estratégias 
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que distribuem as ações planejadas e realizadas de forma equilibrada e alinhadas com a sua 

missão e visão. 

 

2.2. METAS E OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

 

Os objetivos institucionais do Plano de Desenvolvimento Institucional representam 

as intenções de realização de ações para o presente e o futuro, que a Faculdade Estácio de  

Vila Velha espera atingir. A partir destes, emergiram a definição das metas e seus 

respectivos indicadores de qualidade como suporte para alcançar os mesmos. 

 

A Faculdade Estácio de Vila Velha, no intuito de cumprir as diretrizes do Plano de 

Desenvolvimento Institucional, estabeleceu os seguintes objetivos: 

 Ampliar a oferta de Cursos de graduação nas diversas modalidades; 

 Desenvolver condições necessárias à melhoria do desempenho discente, a 

partir do seu ingresso na Instituição visando a formação de profissionais competentes, 

habilitados ao pleno desempenho de suas funções, com sentido de responsabilidade e 

participação. 

 Incentivar a produção intelectual do corpo docente; 

 Incentivar e viabilizar o desenvolvimento de programas de pesquisa na 

comunidade acadêmica, por meio de instrumentos de incentivo a formação dos Stricto 

Sensu e capacitação específica para pesquisa para docentes; atualização dos laboratórios; 

aumento do número das linhas de pesquisa; bolsas de iniciação científica; incentivo para 

participação de discentes e docentes em eventos científicos e, finalmente, a organização e 

distribuição de oportunidades de fomento externo para pesquisa e eventos científicos com a 

criação do focal de pesquisa e coordenadores de pesquisa por curso; 

 Ampliar a abrangência dos programas de projetos sociais; 

 Desenvolver política de qualificação e aprimoramento docente que atenda as 

necessidades de um ambiente propício ao processo ensino-aprendizagem através de oficinas 

presenciais que possibilitem atender a demanda do corpo docente da IES; 

 Oferecer a comunidade uma formação continuada e um aprimoramento que 

possibilite o desenvolvimento profissional e de cidadania; por meio dos Cursos de extensão, 

ações de educação em saúde e gestão, recreação e lazer, apoio jurídico, ações de apoio a 
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formação de ensino médio de escolas públicas. 

 Oferecer a comunidade uma formação continuada e um aprimoramento que 

possibilite o desenvolvimento profissional e de cidadania; 

 Promover a avaliação docente e desenvolver trabalhos a partir dos resultados 

apresentados, por meio das reuniões específicas para avaliação dos resultados da 

autoavaliação institucional, e construção conjunta dos planos de ação que reorientarão as 

ações para o próximo semestre, compondo um ciclo de análise para autocorreção sem 

perder de vista os objetivos que foram construídos participativamente; 

 Fomentar, no meio acadêmico, o conhecimento por meio de discussões, 

investigações e divulgação do saber, despertando no indivíduo o desejo de transformar os 

valores da sociedade, incentivando o desenvolvimento de competências e habilidades que 

sejam capazes de reproduzir mudanças significativas de acordo com os ideais escolhidos. 

 

Os objetivos institucionais do Plano de Desenvolvimento Institucional representam as 

intenções de realização de ações para o presente e o futuro, que a Faculdade Estácio de Vila 

Velha espera atingir. A partir destes, emergiram a definição das metas e seus respectivos 

indicadores de qualidade como suporte para alcançar os mesmos. 

 

Estas ações estão descritas em dimensões que refletem as funções da educação 

superior e a viabilidade do cumprimento da Missão da FESVV junto à sociedade acadêmica e 

civil. 

 

A Faculdade Estácio de Vila Velha, no intuito de cumprir as diretrizes do Plano de 

Desenvolvimento Institucional, estabeleceu um cronograma para a realização de metas 

alinhadas com o plano de expansão geopolítico e econômico, tomando por base os rumos 

apontados pela instalação das indústrias petrolíferas e o crescimento imobiliário que 

indicaram a vocação da região para o crescimento tecnológico e de serviços especializados.  

 

Nessa realidade, ainda em movimento, o plano de desenvolvimento da IES, que 

pretende, em curto prazo, fortalecer a área de conhecimento das ciências sociais com a 

implantação de novos Cursos de Graduação, Graduação Tecnológica e Lato Sensu. Para além 

da formação de profissionais e especialistas de nível superior, o plano de desenvolvimento 
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em saúde prevê o incentivo e apoio ao desenvolvimento de pesquisa em tecnologia aliando 

a área de ciências sociais à área das engenharias em parcerias técnico-científicas para 

produção de pesquisa e ensino em tecnologia, um tema que deve ser transversal no 

desenvolvimento dessas duas áreas de conhecimento. 

  

Considerando o crescimento industrial previsto para a região e a necessidade de 

desenvolvimento tecnológico para atender as demandas de energia e organização ambiental 

para o crescimento sustentável, a formação de profissionais na área de engenharia, 

tecnologia e sistema de informação e logística compõem uma das maiores contribuições da 

IES para o desenvolvimento da região. Dessa maneira, além dos Cursos da área de ciências 

sociais aplicadas a Faculdade Estácio de Vila Velha pretende investir nos Cursos de 

Graduação em Engenharias até 2016, assim como o curso de Redes de Computadores 

devem formam as ações para ensino e pesquisa com vistas ao atendimento de mercado em 

tecnologia e informação originado da rede produtiva gerada em torno da indústria extrativa 

do petróleo e da exportação, principais focos de desenvolvimento da economia do Estado. 

 

Na elaboração das estratégias de expansão o desenvolvimento do PDI considerou o 

fenômeno da migração da população de grandes centros, que trouxeram mão de obra 

especializada para o início do crescimento tecnológico e industrial e incrementou a mudança 

no comportamento consumidor e a necessidade crescente de serviços especializados, até 

então não existentes no Estado, hoje esse cenário tornou-se foco de um dos maiores 

desafios ao desenvolvimento do Estado e a formação de profissionais para atender essa 

demanda está prevista á curto e médio prazo no PDI e representado pelos Cursos 

tecnológicos, visando capacitação de mão de obra especializada em serviços e gestão, 

completando, assim, a previsão do ciclo de implantação de novos Cursos para os próximos 4 

anos.    

 

Suportando o plano de desenvolvimento, preparo do corpo docente é uma 

constante, efetivado com o Programa de Incentivo a Qualificação Docente; a Capacitação 

Presencial que visam o aprimoramento didático/pedagógico, assim como os Fóruns 

Docentes preparados especificamente para discussão das atividades docentes, boas práticas 

e premiação dos trabalhos de pesquisa dos docentes.  
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O incentivo a especialização de docentes já definido por bolsas de 50% para docentes 

cursarem qualquer curso Lato Sensu da IES. Por outro lado, o incentivo para formação em 

Stricto Sensu estão formalizados por concessão de bolsas para Mestrado e Doutorado, além 

do financiamento de passagens e hospedagem de professores aprovados nos Cursos Stricto 

Sensu da UNESA.  

 

A expansão em pesquisa prevista para os próximos quatro anos encontra-se bem 

delineada nas atuais linhas de pesquisa e projetos de extensão, com previsão de inserção 

dos temas, transversalmente integrados, pelos temas: Efetividade do Processo e Solução de 

Conflitos, e Direitos Fundamentais e Dignidade da Pessoa Humana. Dois temas que devem 

expandir para os projetos de extensão e responsabilidade social. Assim como os docentes, os 

empregados administrativos são constantemente capacitados para acompanhar as 

modificações nos processos internos direcionadas para o preparo para o crescimento 

previsto, mas principalmente pelos relatórios de melhorias gerados pela CPA.  

 

Bem estruturado no desenvolvimento da região, o plano de desenvolvimento 

institucional e o planejamento da capacitação de docentes e empregados administrativos 

elencam vários temas e contém, implicitamente, o preparo para o desenvolvimento de 

pesquisa e extensão de eficiência social, orientada amplamente pelo planejamento político e 

socioeconômico do Estado, e especificamente pela rede social da comunidade na qual a IES 

tem participação ativa.  

 

Tal posicionamento orienta as ações de extensão que compõem o rol de atividades 

voltadas para apoio educacional, atendimentos e orientação em saúde, apoio jurídico e 

atividades de lazer e cultura cooperando com a comunidade local, regional e nacional, como 

organismo de consulta, assessoria e prestação de serviços para as instituições de direito 

público ou privado, em matérias vinculadas aos seus fins e às suas atividades. No rol de 

atividades a IES oferece, ainda, à comunidade, alternativas de formação permanente e 

contínua, com Cursos nas áreas científica, tecnológica, cultural e artística, bem como na 

elaboração de projetos de alcance social.  
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Finalmente, a IES se prepara para os desafios assumidos para os próximos quatro 

anos incorporando práticas inovadoras em gestão, promovendo a profissionalização 

contínua de seus líderes, formalizados, principalmente, por capacitação da liderança 

administrativa e a especialização em gestão para os coordenadores de curso e aumentando 

a produtividade científica docente. Deve-se considerar ainda, o patamar de planejamento no 

qual a IES fundamenta novas práticas, considerando as práticas já incorporadas no novo 

projeto de ensino, implantadas em 2010 que se aperfeiçoaram no ciclo de autoavaliação e 

determinam efetivamente um modelo único de gestão participativa em constante 

movimento retroalimentada pelos planos de ações elaborados coletivamente, resultados 

das Avaliações institucionais.  

 

2.3. PRESSUPOSTOS E PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS 

 

A identidade institucional foi sendo construída ao longo da história   da Faculdade 

Estácio de Vila Velha e pode ser expressa nos pressupostos filosóficos, psicopedagógicos e 

didático-metodológicos que norteiam sua prática pedagógica. 

 

O ser humano, visto como sujeito da educação, está inserido num contexto sócio-

econômico-cultural-político e histórico. Tem uma dimensão ativa, criadora e renovadora e 

na sua interação com os outros seres e com o meio, produz conhecimento. A FESVV entende 

que o conhecimento é o produto desta interação social e que seu papel é trabalhá-lo na 

perspectiva da sua produção e preservação, colocando-o a serviço da sociedade. 

 

Dessa forma, a FESVV compreende a necessidade de promover a participação dos 

indivíduos como sujeitos da sociedade, da cultura e da história, priorizando a autonomia, a 

problematização e a conscientização. 

 

Considerando a aprendizagem como um processo eminentemente social, no qual se 

destaca a influência da cultura e das relações sociais, a FESVV vê o aluno como sujeito de seu 

processo educativo. Por isso, busca implementar uma prática pedagógica comprometida 

com a construção e reconstrução do conhecimento, com as dimensões social e afetiva, com 

o relacionamento teoria e prática e com a contextualização dos saberes. 
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Em articulação com esses pressupostos, são considerados na organização dos Cursos, 

os eixos estruturais "aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a viver, aprender a 

ser", encaminhados pela UNESCO. 

 

Pretende-se que as competências profissionais em formação sejam construídas 

processualmente, o que implica a adoção de métodos de ensino que envolvam práticas de 

ação/reflexão/ação. Neste sentido, a concepção curricular privilegia a adoção de 

metodologias ativas, coerentes com os objetivos e os conteúdos de ensino e que considerem 

a experiência concreta do estudante como ponto de partida. Para tanto, promove ações 

pedagógicas que articulem os saberes e as práticas, vinculando-os aos ideais da ética, da 

responsabilidade, da cidadania, da solidariedade e do espírito coletivo, e direcionando-as ao 

atendimento das necessidades da comunidade regional e local. 

 

O ensino é concebido como um processo, intencional e sistemático, de investigação 

do conhecimento; visa, em última instância, ao desenvolvimento das capacidades cognitivas 

dos alunos e à sua preparação para a vida social e profissional e busca, no domínio científico 

e profissional de um determinado campo do conhecimento, a construção progressiva da 

autonomia do aluno. 

 

A política da Faculdade Estácio de Vila Velha para o ensino de Graduação está 

orientada para o enfrentamento da realidade social, buscando disponibilizar oportunidades 

educacionais a uma parcela expressiva da população, independentemente da origem 

econômica, racial e cultural, oferecendo uma formação voltada para a aplicação dos 

conhecimentos aprendidos na resolução de problemas do cotidiano. 

 

Nessa perspectiva, o Curso de Direito, orientado pelo seu Projeto Pedagógico, em 

consonância com o Projeto Pedagógico Institucional, e com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, pretende favorecer a formação de profissionais com uma visão ampla e crítica da 

realidade local, regional e global. 

 

No Curso de Direito, ensino, pesquisa e extensão estão articulados, integrando as 
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três vertentes que compõem o conhecimento: socialização, produção e diálogo com a 

sociedade. 

 

 

2.4. DIRIGENTES  

 

Diretoria Geral 

Nome Completo: Lorenzo Petrocchi Charpinel 

Naturalidade: Brasileiro 

RG: 1.758.523 SSP ES 

CPF:  113.085.027-70 

Telefone Funcional: (27) 3320 - 2929 

E-mail: lorenzo.charpinel@estacio.br 

Formação:  Administração 

 

Coordenação Acadêmica 

Nome: Gelson Luiz Daldegan de Pádua 

Nacionalidade: Brasileira 

Naturalidade: Quatiguá- PR 

RG: 1.499.908 

CPF: 515.709.989-49 

Telefone Funcional: (27) 3320-2906 

E-mail: gelson.padua@estacio.br 

Formação: Graduado em Administração, Mestre e Doutor em Filosofia 

 

Gerência Comercial 

Nome: Eduardo Nunes 

Nacionalidade: Brasileira 

Naturalidade: Rio de Janeiro 

RG: 1137400 

CPF: 030.894.567.02 

Telefone funcional: (27)3395-2927/(27)3320-2908/(27) 88184263 
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e-mail: eduardo.nunes@estacio.br 

Formação: Especialista 

 

Bibliotecária 

Nome: Paula Paiva Carvalho 

Nacionalidade: Brasileira 

Naturalidade:  

RG: 3387495/ES 

CPF: 121.505.587-00 

Telefone funcional: (27)3320-2938 

E-mail:  paula.carvalho@estacio.br  

Formação: Bacharel em Biblioteconomia - CRB6: ES-000886/O 

 

2.5. GESTÃO ACADÊMICO-ADMINISTRATIVA                 

 

Em coerência com a proposta institucional de implementar uma gestão democrática 

e de construir um projeto acadêmico-administrativo integrado, o Curso de Direito se propõe 

a realizar uma gestão coletiva e dialogada, com a participação dos diferentes membros da 

comunidade acadêmica. 

 

Por outro lado, a gestão acadêmica do Curso, respeitando os princípios básicos que 

orientam a gestão institucional, busca promover a unidade acadêmica e pedagógica do 

Curso, garantindo o mesmo padrão de qualidade para o ensino oferecido nos diferentes 

campi, mediante a seguinte estratégia: integração entre professores e alunos buscando 

alcançar excelência em termos de ensino.  

 

A Instituição também busca organizar atividades extracurriculares através da 

organização de seminários, palestras e sessões de estudos onde são debatidos temas 

relevantes ligados à Ciência do Direito.  

 

Além disso, as reuniões de colegiado proporcionam identificar entre os professores 

temas relevantes, e as melhores práticas acadêmicas que permitam um melhor aprendizado. 

mailto:eduardo.nunes@estacio.br
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O NDE é composto por professores especialistas, mestres e doutores que têm uma 

dedicação integral ou parcial ao Curso, atendendo às especificidades do mesmo. Este núcleo 

tem como missão criar, implantar e consolidar o Projeto Pedagógico do Curso. Ele responde 

pela concepção e diretrizes norteadoras do Curso em consonância com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais. 

 

O NDE está em permanente articulação com os professores responsáveis pelas 

atividades acadêmicas articuladas à formação dos alunos tais como:  

 Estágio supervisionado,  

 Atividades de iniciação científica e pesquisa,  

 Atividades de extensão e, 

  Trabalho de conclusão de curso. 

 

NDE do Curso de Direito da Faculdade Estácio de Vila Velha: 

Docente Titulação Regime de 

Trabalho 

Marco Antonio 

Redinz 

Mestre TI 

Marianne Rios de 

Souza Martins 

Mestre TP 

Aline de Souza 

Vasconcellos do Valle 

Mestre TP 

Thiago Muniz de 

Lima 

Mestre TI 

Cristiano Dias Mello Especialista TP 

 

Este Núcleo tem como compromisso básico norteador de suas ações à articulação 

para as atividades de ensino, pesquisa e extensão, garantindo adequada operacionalização, 

na busca constante da qualidade acadêmica.  
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Para tanto, foi planejada uma estrutura acadêmico-administrativa que favorece a 

agilidade e organicidade dos processos de gestão, voltada para o cumprimento da missão do 

Curso e articulada às políticas mais amplas de gestão propostas na Instituição.  

 

As estratégias acadêmico-administrativas, já consolidadas, conferem ao Coordenador 

e a seu Colegiado, entre outras, a atribuição de selecionar um corpo docente adequado aos 

objetivos do Curso e ao perfil dos alunos, além de permitir a unicidade e a organicidade das 

propostas pedagógicas do Curso de Direito.  

 

As atribuições do NDE não devem ser confundidas com as do colegiado do Curso. O 

colegiado do Curso, além de pensar as questões acadêmicas do Curso, tem um papel 

administrativo resolvendo questões, que vão desde a definição das necessidades de 

professores para atenderem as disciplinas, passando pela administração de problemas com 

docentes ou discentes. 

 

Nesta perspectiva, e em coerência com o organograma da Faculdade Estácio Vila 

Velha, o Curso de Direito apresenta o seguinte organograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Organograma acadêmico-administrativo. 
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Para atender aos dispositivos presentes nos novos instrumentos regulatórios do 

INEP/MEC (2008) foi criado o Núcleo Docente Estruturante (NDE) incorporando-se à gestão 

acadêmico-administrativa do Curso. 

 

A Coordenação, o Colegiado e o NDE do curso têm as seguintes atribuições, a saber: 

 

2.5.1 Coordenação do Curso  

 

Atribuições: 

 Administrar, coordenar e supervisionar as atividades acadêmicas do curso, 

imprimindo-lhes caráter de revisão e atualização constante, de acordo com as orientações 

da coordenação do Curso; 

 Manter a integração com as coordenações de Curso existentes no campus; 

 Atender os alunos no que diz respeito às orientações acadêmicas, renovação 

de matrícula e demais assuntos inerentes à sua função; 

 Orientar e atender ao corpo docente do Curso; 

 Analisar os processos de ingresso no curso (Transferência Interna, 

Transferência Externa e Matrícula sem Vestibular – para portadores de diploma superior); 

 Planejar as atividades do Curso por semestre/ano e aprovar os relatórios das 

atividades executadas; 

 Acompanhar os eventos e as atividades previstas no Calendário Acadêmico, 

fazendo cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos; 

 Realizar, no mínimo, duas reuniões semestrais com o corpo docente; 

 Implementar e supervisionar programas de Monitoria; 

 Participar da atualização do Projeto Pedagógico do Curso; Participar do 

planejamento e elaboração do orçamento do curso, em conjunto com a Direção do campus; 

 Acompanhar a organização de formaturas e presidir a colação de grau na 

ausência de superior hierárquico; 

 Supervisionar as atividades do corpo docente, discente e técnico-

administrativo vinculados ao Curso e o cumprimento das exigências do regime didático, 

acadêmico, administrativo e disciplinar; 
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 Elaborar e apresentar à Gerência Acadêmica os relatórios das atividades do 

período anterior, bem como o planejamento referente ao período subsequente; 

 Elaborar relatório sobre o desempenho de membros do corpo docente e 

técnico administrativo do respectivo Curso;  

 Constituir comissões para estudo de temas, execução de projetos ou tarefas 

específicas na esfera de sua competência; 

 Cumprir e fazer cumprir as determinações Estatutárias e Regimentais e as 

deliberações dos órgãos da Administração Superior, do NDE e do Colegiado do Curso;  

 Exercer a ação disciplinar no âmbito do Curso; 

 Apresentar medidas relativas à matéria da competência do Colegiado de 

Curso, submetendo seu ato à ratificação ou à homologação do referido órgão. 

 

2.5.2 Colegiado do Curso 

 

Atribuições: 

 Analisar o conteúdo programático de suas disciplinas afins; 

 Avaliar regularmente a coordenação e os alunos de forma a estabelecer uma 

dinâmica de sugestões e melhoramentos do curso; 

 Reunir-se periodicamente para garantir a forma mais eficiente de promover a 

interdisciplinaridade; 

 Avaliar os alunos periodicamente através das provas institucionais assim 

como atividades estruturadas e/ou práticas de sala;  

 Reunir-se periodicamente com a Coordenação do curso de forma a sinalizar 

possíveis ajustes no curso. 

 

2.5.3 NDE – Núcleo Docente Estruturante 

 

Atribuições: 

 Estruturar o curso, discutir a sua base teórica a luz das Diretrizes Curriculares 

e dos documentos oficiais da instituição e do Ministério da Educação; 

 Conceber os objetivos do curso de forma clara e viável; 

 Acompanhar sua implantação, garantindo um curso que possibilite ao aluno 
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ganho de qualidade e consequentemente atingir ao perfil de egresso desejado; 

 Avaliar o andamento do Curso e propor ajustes necessários. Nesta avaliação 

deve ser levado em conta avaliações internas (CPA e outras) e Externas (ENADE e outras); 

 Garantir a execução do Projeto Pedagógico; 

 Na sua formação necessariamente participa o coordenador do Curso e é 

composto por especialistas, doutores e mestres da área com experiência acadêmica e 

regime de tempo parcial e/ou integral. 

 

2.5.4 Corpo Docente 

 

O Curso de Direito de Vila Velha tem como requisito para admissão de docentes a 

exigência mínima de especialização, sendo certo que não possui nos seus quadros nenhum 

docente que seja somente graduado. 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB (Lei n. 9.394/1996), determina o 

seguinte no inciso II do art. 52 e art. 66: 

 

Art. 52. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros 

profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber 

humano, que se caracterizam por:(Regulamento)        (Regulamento) 

[...] 

II - um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou 

doutorado; 

 

Art. 66. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de 

pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. 

 

O Ofício Circular MEC 67, de 09 de julho de 2010, trouxe algumas mudanças no 

instrumento de avaliação externa de setembro de 2008. A partir da composição do corpo 

docente, no caso das Universidades e Centros Universitários, a IES deve ter 100% de seus 

professores com formação mínima em pós-graduação lato sensu, extinguida a opção de 

contratação de graduados. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2207.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2306.htm
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O presente PPC fixa, portanto, a diretriz de não admissão no quadro de docentes do 

Curso de Direito nenhum professor que não possua titulação mínima de especialista, com 

recomendação da aderência na formação acadêmica à cadeira pretendida pelo docente. 

 

Portanto, a exigência da formação acadêmica do docente à cadeira que ministra, 

além da aderência por experiência docente e experiência profissional na área. 

 

Atualmente, este é o quadro de docentes do Curso e sua respectiva formação 

acadêmica: 

 

ALINE DE SOUZA VASCONCELLOS DO VALLE MESTRE 

BRUNO DUARDO SILVA FERREIRA MESTRE 

CRISTIANO DIAS MELLO ESPECIALISTA 

EDUARDO SANTOS ARCOS ESPECIALISTA 

FABIANO LEPRE MARQUES MESTRE 

FERNANDA BRASILEIRO DE ALMEIDA MESTRE 

FREDERICO DOMINGOS ALTREIDER IABL ESPECIALISTA 

JOAO DE AMARAL FILHO MESTRE 

LEANDRO SILVA FLORINDO ESPECIALISTA 

LETICIA ZEFERINO DE OLIVEIRA MESTRE 

LINDON JOHNSON GOMES NETO ESPECIALISTA 

LUDMILA APARECIDA TAVARES MESTRE 

LUIZ AUGUSTO BELLINI MESTRE 

MARCO ANTONIO REDINZ MESTRE 

MARIANNE RIOS DE SOUZA MARTINS MESTRE 

NATALYA RIBEIRO DE ASSUNÇÃO ESPECIALISTA 

PAULO SERGIO RIZZO MESTRE 

RAQUEL VACCARI DE LIMA DOUTORA 

RENATA PINTO COELHO VELLO MESTRE 
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THIAGO MUNIZ DE LIMA MESTRE 

 

 

2.6. METODOLOGIA E TÉCNICAS DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS 

 

A identidade institucional vem sendo construída ao longo da história da Faculdade 

Estácio de Vila Velha, e pode ser expressa nas concepções de ser humano, sociedade-

cultura, educação, conhecimento, ensino, aprendizagem e currículo, consideradas como os 

pressupostos filosóficos, psicopedagógicos e didático-metodológicos que norteiam a prática 

educativa da FESVV. 

 

O ser humano, visto como sujeito da educação está inserido num contexto sócio-

econômico-cultural-político e histórico. Tem, então, uma dimensão ativa, criadora e 

renovadora. Na sua interação com os outros seres e com o meio, produz conhecimento. A 

Faculdade Estácio de Vila Velha entende que o conhecimento é o produto desta interação 

social e compreende que seu papel é trabalhar o conhecimento na perspectiva da sua 

produção e preservação, colocando-as a serviço da sociedade. 

 

Dessa forma, a Faculdade Estácio de Vila Velha compreende a necessidade de 

promover a participação dos indivíduos como sujeitos da sociedade, da cultura e da história, 

priorizando a autonomia, a problematização e a conscientização.  

 

Compreendendo a aprendizagem como um processo eminentemente social, como 

um processo ativo e integral do sujeito na construção do conhecimento, no qual se destaca a 

influência da cultura e das relações sociais, a Faculdade Estácio de Vila Velha considera o 

aluno como sujeito de seu processo educativo, buscando implementar um fazer pedagógico 

comprometido com o processo de construção e reconstrução do conhecimento, com as 

dimensões social e afetiva, com o relacionamento teoria e prática e com a contextualização 

dos saberes. 

 

Em articulação com esses pressupostos, são considerados na organização dos Cursos, 

os eixos estruturais “aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a viver, aprender a 
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ser“, encaminhados pela UNESCO. 

 

Pretende-se que as competências profissionais em formação sejam construídas 

processualmente, o que implica na adoção de métodos de ensino que envolvam práticas de 

ação/reflexão/ação.  

 

Neste sentido, a concepção curricular privilegia uma abordagem metodológica que 

traz para o lugar central da formação as práticas e a reflexão sobre elas. Privilegia-se ainda a 

adoção de metodologias ativas, coerentes com os objetivos e os conteúdos de ensino e que 

considerem a experiência concreta do estudante como ponto de partida do trabalho 

pedagógico.  

 

Busca-se então promover ações pedagógicas que articulem os saberes e as práticas, 

vinculando-os aos ideais da ética, da responsabilidade, da cidadania, da solidariedade e do 

espírito coletivo, e direcionando-as ao atendimento das necessidades da comunidade 

regional e local. 

 

O ensino tem sido entendido como um processo que visa associar a construção do 

conhecimento, à crítica e ao conhecimento produzido, num processo contínuo e articulado. 

Assim, ele é concebido como um processo de investigação do conhecimento, e não como um 

processo que se limita à transmissão de conteúdos; como uma prática voltada para a 

construção da progressiva autonomia do aluno na busca do domínio científico e profissional 

de um determinado campo do conhecimento.  

 

O processo de ensino visa, em última instância, ao desenvolvimento das capacidades 

cognitivas dos alunos e à sua preparação para a vida social e profissional. Ensinar é um 

processo intencional e sistemático, direcionado para o desenvolvimento de competências e 

habilidades dos alunos. Tem um caráter bilateral, já que combina a atividade do professor 

com a do aluno.  

 

A atuação do professor é vista como inseparável das condições sociais, culturais e 

emocionais dos alunos. Neste sentido, ela busca referência na realidade dos alunos. O 
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ensino, assim, é compreendido como uma prática concretamente situada, voltada para a 

aprendizagem de alunos determinados, com características socioculturais específicas. As 

metodologias de aprendizagem, focadas no aluno, didática criativa intercambiando a 

abordagem dos conceitos com práticas inovadoras e lúdicas de exercício do conhecimento, o 

material didático compreendendo: o plano de ensino, os planos de aula com detalhamento 

dos desafios de aprendizagem de cada semana e os capítulos dos livros que serão utilizando 

ao longo do semestre letivo, permitirão alcançar os objetivos específicos listados neste 

projeto.  

 

Pressupostos considerados: 

 Pressupostos filosóficos  

 

Entendendo a sociedade como um conjunto de relações contraditórias, 

historicamente construídas e marcadas na atualidade pela complexidade e pela exclusão, a 

Faculdade busca atuar no sentido de contribuir para a construção de uma sociedade mais 

justa, includente, sem discriminações, na qual sejam garantidos os direitos dos diferentes, e 

onde prevaleça a tolerância, a ética, a pluralidade de pensamento, os valores democráticos e 

da cidadania. A Faculdade Estácio de Vila Velha tem como preocupação a efetiva 

democratização de oportunidades, opondo-se firmemente à elitização e à exclusão.  

 

A democratização da sociedade deve ser entendida como uma construção, como um 

processo que depende da ampliação da participação de todos na vida social, cultural, 

econômica e política do país, e que o papel da Instituição nesse processo é exatamente o de 

contribuir para essa participação, mediante sua atuação tanto na conservação da herança 

cultural, quanto na geração de novos saberes, ideias e valores, educando para a socialização 

dos avanços civilizatórios e para a busca de solução dos problemas gerados por esse mesmo 

avanço.  

 

Dessa forma, a Faculdade Estácio de Vila Velha compreende a necessidade de 

promover a participação dos indivíduos como sujeitos da sociedade, da cultura e da história, 

priorizando a autonomia, a problematização e a conscientização.  
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Os seres humanos se constituem como tal a partir da teia de relações das quais 

participam para viver em sociedade. Seu modo de ser e de pensar é marcado pelas ações, 

normas, condutas e relações presentes na sociedade. Assim, o ser humano é concebido 

como um ser social, já que vive em permanente interação e articulação com outros 

indivíduos e sua prática é dimensionada por suas relações com os demais.  

 

O ser humano é visto também como um ser histórico, uma vez que sofre as 

determinações do seu tempo, e também como um ser ativo.  

 

É através da sua ação que os seres humanos modificam o meio que os cerca e, nesse 

processo de transformação da realidade, eles próprios se constroem e se transformam como 

homens. É a reflexão sobre a ação que torna possível um entendimento mais pertinente 

sobre a realidade, permitindo uma atuação mais consequente. Em tal processo o ser 

humano avança e se humaniza.  

 

Ele tem, então, uma dimensão ativa, criadora e renovadora. Na sua interação com os 

outros indivíduos e com o meio, produz conhecimento. A Faculdade Estácio de Vila Velha 

entende que o conhecimento é o produto desta interação social e compreende que seu 

papel é trabalhar o conhecimento na perspectiva da sua produção e preservação, colocando-

as a serviço da sociedade. A produção do conhecimento na Faculdade Estácio de Vila Velha 

decorre do trabalho e da dedicação conjunta da comunidade acadêmica e deve, sempre, 

reverter em benefício da sociedade.  

 

Em uma sociedade marcada pela terceira revolução industrial e pelo avanço dos 

meios de comunicação, que aumentam a velocidade da veiculação das informações, é 

necessário distinguir conhecimento de informação e definir a posição da Faculdade diante 

destes dois conceitos. Conhecer não se reduz a informar. Para se chegar ao conhecimento é 

preciso operar e conferir significado às informações. Nesse sentido, a Faculdade Estácio de 

Vila Velha busca realizar a mediação entre a sociedade da informação e os alunos, a fim de 

possibilitar que, pelo exercício da reflexão, possam construir o conhecimento.  

 

A Faculdade Estácio de Vila Velha, como instituição educativa, tem por finalidades: a 
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criação, a socialização e a crítica da ciência, da técnica e da cultura; a preparação para o 

exercício de atividades profissionais que envolvam a aplicação de conhecimentos científicos; 

o incentivo à criação artística; o apoio científico e técnico ao desenvolvimento cultural, social 

e econômico da sociedade.  

 

 Pressupostos psicopedagógicos 

 

Considera-se a aprendizagem como um processo eminentemente social, como um 

processo ativo e integral do sujeito na construção do conhecimento, no qual se destaca a 

influência da cultura e das relações sociais. Entende-se, assim, que a aprendizagem se 

constitui no processo de apropriação e transformação do saber socialmente elaborado, não 

sendo imanente ao sujeito, mas construída na relação mediada pelo outro e pela cultura.  

 

Com a apropriação dos conceitos científicos, o pensamento (que se realiza pela 

palavra) adquire densidade, já que esta apropriação exige o desenvolvimento de 

capacidades cognitivas superiores, tais como: abstração, memória lógica, análise e síntese. É 

ela que permite ao sujeito um modo mais sofisticado de pensar, ampliando sua consciência 

sobre o real.  

 

A construção do pensamento e da linguagem envolve não só o desenvolvimento do 

aspecto cognitivo, mas também o afetivo-emocional, gerado pela motivação. O processo 

cognitivo tem como base a emoção, uma vez que parte de desejos e necessidades. Toda 

atividade do ser humano, assim, implica a consideração de duas variáveis: inteligência e 

afetividade. O desenvolvimento da inteligência implica, portanto, desenvolvimento afetivo. 

A afetividade e a inteligência são interdependentes, não havendo autonomia de uma sobre a 

outra.  

 

Com base nessas concepções, a Faculdade Estácio de Vila Velha considera o processo 

educativo, centrado no aluno e na aprendizagem buscando assim implementar um fazer 

pedagógico comprometido, com as dimensões cognitiva social e afetiva.  

 

 Pressupostos didáticos, metodológicos e curriculares  
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Em articulação com esses pressupostos são considerados na organização dos Cursos, 

os eixos estruturais “aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a viver, aprender a 

ser“, contidos no Informe Delors8:  

 Aprender a aprender é um princípio norteador que visa a uma prática 

pedagógica reflexiva com ênfase em estratégias que ofereçam perspectivas de mudanças, 

construção de conhecimentos gerais e específicos, desenvolvimento de habilidades 

cognitivas aplicáveis ao projeto de vida pessoal e profissional dos jovens brasileiros. 

Aprender a aprender é saber investigar e buscar elementos que auxiliem na produção 

acadêmica.  

 Aprender a ser é um princípio que possibilita a construção e a busca da 

identidade pessoal e coletiva, que estimula as relações sociais, através do desenvolvimento 

psicossocial, da ética e da construção da cidadania.  

 Aprender a conviver é um princípio que propicia a construção do 

desenvolvimento de atitudes, opiniões, crenças, esperanças e representações necessárias à 

capacidade de iniciativa, comunicação, propostas de soluções e abertura para o 

desenvolvimento de valores de qualidade e de produtividade. Nesta convivência, inclui-se a 

capacidade de realizar trabalhos diversificados, tomar decisões e trabalhar em equipe.  

 Aprender a fazer é um princípio que estimula o desenvolvimento de 

habilidades necessárias à atividade profissional, cujas dimensões da prática científica 

(teóricas e técnicas) precisam ser adquiridas formalmente ou por meio da vivência de 

estágio e prática profissional.  

 

Os Cursos da Faculdade Estácio de Vila Velha são então organizados de modo a 

oferecer ao aluno, referenciais teórico-práticos que colaborem na aquisição de 

competências cognitivas, habilidades e atitudes e que promovam o seu pleno 

desenvolvimento, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Obedecem às 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação e dos Cursos Superiores de 

Tecnologia, atendendo às orientações do Conselho Nacional de Educação-CNE.  

 

                                                           

8 Fonte: http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF 
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Pretende-se que as competências profissionais em formação sejam construídas 

processualmente, o que implica na adoção de métodos de ensino que envolva práticas de 

ação/reflexão/ação. Neste sentido, a concepção curricular privilegia uma abordagem 

metodológica que traz para o lugar central da formação as práticas e a reflexão sobre elas.  

 

Privilegia-se ainda a adoção de metodologias ativas, coerentes com os objetivos e os 

conteúdos de ensino e que considerem a experiência concreta do estudante como ponto de 

partida do trabalho pedagógico.  

 

O corpo docente, durante a sua ação pedagógica, busca criar todas as condições que 

facilitem a aprendizagem do aluno, de forma que seja capaz de alcançar a sua autonomia 

intelectual, emocional e social. O objetivo é que o aluno possa tornar-se uma pessoa crítica, 

reflexiva, criativa, de iniciativa, de autodeterminação e de discernimento, de modo que seus 

conhecimentos o capacitem a se adaptar com flexibilidade às novas situações, aos novos 

problemas, servindo-se da própria experiência.  

 

Busca-se então promover ações pedagógicas que articulem os saberes e as práticas, 

vinculando-os aos ideais da ética, da responsabilidade, da cidadania, da solidariedade e do 

espírito coletivo, e direcionando-as ao atendimento das necessidades da comunidade 

regional e local.  

 

O currículo é concebido como uma realidade dinâmica, flexível, propiciando a 

integração da teoria e da prática, o diálogo entre as diferentes ciências e saberes, e as 

atividades facilitadoras da construção de competências.  

 

Pretende-se caminhar em direção a uma dinâmica curricular integradora, capaz de 

assegurar um processo de formação amplo, onde as diferentes disciplinas estejam 

integradas com as atividades acadêmicas articuladas à formação, tais como: estágio 

supervisionado/prática profissional e Trabalho de Conclusão de Curso, TCC, e ainda com as 

atividades complementares que se materializam na: monitoria, iniciação científica, extensão 

e outras atividades.  
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Nessa perspectiva, o estágio não é entendido apenas como uma exigência legal para 

a formação, mas como uma atividade que tem uma função pedagógica precípua, ou seja, é 

visto como uma oportunidade para aplicar os conhecimentos de forma supervisionada, 

propiciando ao estudante a realimentação do processo ensino-aprendizagem e sua 

vinculação ao mundo do trabalho.  

 

Por sua vez, a Iniciação Científica e o Trabalho de Conclusão de Curso favorecem o 

desenvolvimento do pensamento, aprofundando o espírito crítico, a autonomia intelectual, 

propiciando o diálogo com a realidade. A monitoria permite que o aluno seja iniciado nas 

atividades de planejamento, organização e realização das situações didáticas, como forma 

de estimular a intervenção profissional. Por fim, a extensão contribui para ampliar o diálogo 

com a sociedade, para o estreitamento da relação teoria e prática, criando a oportunidade 

para a intervenção na realidade em uma perspectiva transformadora.  

 

Essas atividades consideradas complementares à formação, na Faculdade Estácio de 

Vila Velha, tiveram seus limites revistos e estão integradas efetivamente ao processo 

formativo, na tentativa de articular ensino, pesquisa e extensão e de orientar as atividades 

curriculares para a solução de problemas enfrentados na atuação profissional e no contexto 

local,  

 

A organização dos currículos obedece aos princípios de flexibilização, 

interdisciplinaridade e contextualização.  

 

A flexibilização curricular possibilita a ampliação dos horizontes do conhecimento e o 

desenvolvimento de uma visão crítica mais abrangente, pois permite ao aluno ir além de seu 

campo específico da futura atuação profissional, oferecendo condições de acesso a 

conhecimentos, habilidades e atitudes formativas em outras áreas profissionais.  

 

A interdisciplinaridade propicia o diálogo entre os vários campos do conhecimento e 

a integração do conhecimento. Visa superar uma organização curricular tradicional, que 

coloca as disciplinas como realidades estanques, fragmentadas, isoladas e dificulta a 

apropriação do conhecimento pelo aluno.  
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A interdisciplinaridade, ao contrário, busca favorecer uma visão contextualizada e 

uma percepção sistêmica da realidade, permitindo uma compreensão mais abrangente do 

saber.  

 

O princípio da contextualização, por sua vez, permite pensar o currículo de forma 

abrangente, com uma ampla rede de significações, Envolve o estabelecimento de uma 

relação de reciprocidade entre o aluno e o objeto de conhecimento, favorecendo uma 

aprendizagem significativa, uma vez que está baseada nos diferentes âmbitos e dimensões 

da vida pessoal, social e cultural dos alunos.  

 

Com base nesses princípios, são organizados os currículos dos Cursos, com a intenção 

de promover a produção e construção do conhecimento de modo sistematizado, partindo da 

reflexão, do debate e da crítica, numa perspectiva criativa e interdisciplinar.  

  

Atividades Estruturadas 

 

Atividades Estruturadas, embasadas no Art. 2º, item II da Resolução CNE/CES nº 3, de 

2 de julho de 2007, implicam a construção de conhecimento, com autonomia, a partir do 

trabalho discente. A concepção destas atividades deve privilegiar a articulação entre a teoria 

e a prática, a reflexão crítica e o processo de autoaprendizagem.  

 

Para atender a este propósito, o ensino deve ser centrado na aprendizagem, tendo o 

professor como mediador entre o conhecimento acumulado e os interesses e necessidades 

do aluno.  

 

O currículo dos Cursos deve ser concebido como um conjunto integrado e articulado 

de situações organizadas de modo a promover aprendizagens significativas e seus conteúdos 

são apenas um dos meios para o desenvolvimento de competências que ampliem a 

formação dos alunos e sua interação com a realidade, de forma crítica e dinâmica.  

 

No ensino por competências o conhecimento é trabalhado de forma 
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intertransdisciplinar, contextualizado, privilegiando a construção de conceitos e a criação do 

sentido, visando mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, 

informações etc.) para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações. 

(PERRENOUD.) Para tanto, as atividades devem ser estruturadas em projetos, bem como por 

resolução de problemas, além de pesquisas.  

 

Devem privilegiar análises, sínteses, inferências, generalizações, analogias, 

associações e transferências. As tarefas propostas devem constituir desafios que incitem os 

alunos a mobilizar seus conhecimentos, habilidades e valores. 

 

As Atividades Estruturadas atendem também ao paradigma da complexidade 

(MORIN, 2001), propondo um ensino fundamentado em múltiplas visões que proporcionem 

aos alunos aprendizagens que desenvolvam a visão crítica, criativa e transformadora. Nesse 

contexto, de acordo com Behrens (2006), situa-se a problematização que possibilita uma 

visão pluralista, tendo como ponto de partida o questionamento que vincula articulações 

diferenciadas, com a finalidade de produzir conhecimento. Os alunos podem 

simultaneamente realizar a apropriação de conceitos, quando os examinam 

minuciosamente; articular essas aquisições à medida que as relacionam ao problema a ser 

resolvido e mobilizar essas aquisições na prática. (ROEGIERS; DE KETELE, 2004) 

 

O que se pretende estimular nos alunos não é a memorização de informações e, sim, 

a investigação e compreensão dos problemas, a construção de seu próprio conhecimento 

por meio da participação ativa neste processo. (DAVINI, 1999) 

 

Se a proposição de memorizar e repetir precisa ser ultrapassada, como proceder para 

contemplar uma prática pedagógica que acolha os pressupostos da abordagem crítica? [...] 

Não se trata de negar a pertinência das técnicas de ensino tradicionais, mas de retomá-las 

com um posicionamento crítico e reflexivo que enriqueça a produção do conhecimento em 

um novo paradigma. (BEHRENS, 2006) 

 

Isto não quer dizer também que os conhecimentos em si sejam negligenciados. Pelo 

contrário, além de serem imprescindíveis, a atividade assimiladora do sujeito que aprende se 
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aplica sempre a um objetivo ou assunto que requer ser assimilado. 

 

Com as atividades estruturadas pretende-se preparar o aluno como sujeito ativo, 

reflexivo, criativo, inovador, empreendedor, que tenha autonomia nos estudos. O 

fundamental é criar condições para que o aluno possa construir ativamente o seu próprio 

conhecimento.  

 

Dessa forma, a aprendizagem se dará como resultado do aprendizado ativo, com 

base na própria prática do sujeito e nas sucessivas mudanças provocadas pela informação 

gradativamente assimilada. Assim, poderão ser indicados como objetivos específicos de 

aprendizagem, que o aluno: compare, diferencie, classifique, busque causas e 

consequências, identifique princípios ou regularidades, priorize objetivos de ação, selecione 

métodos e técnicas adequadas, execute, analise, avalie etc. 

 

Desse modo, a metodologia de ação das atividades estruturadas visa trazer uma 

mudança no processo de aprendizagem, integrando sociedade – educação – trabalho, com o 

planejamento de atividades que surgem das situações do próprio cotidiano social do aluno e 

do trabalho profissional, envolvendo participação individual e em grupo, convivência com a 

diversidade de opiniões, oportunidade de autonomia de estudos, e o acesso a diferentes 

modos de aprender, especialmente, de aprender a aprender.  

 

Cada atividade percorrerá um caminho, variando os materiais e as estratégias, mas 

sempre no mesmo sentido, de acordo com Davini (1999): 

 

PRÁTICA/REALIDADE ___ REFLEXÃO ___ TEORIA ___ SELEÇÃO DE PRINCÍPIOS E 

MÉTODOS PARA AÇÃO FUTURA ___ NOVA PRÁTICA/TRANSFORMAÇÃO DA REALIDADE. 

 

Sendo assim, na concepção/elaboração de um currículo integrado que contemple 

atividades estruturadas, alguns passos devem ser trilhados: 

1.      Definir conteúdos e competências e organizá-los por categorias;  

2.      Em cada categoria definir conceitos, processos, princípios e técnicas para o 

desenvolvimento de tais conjuntos de conteúdos/competências;  
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3.      Elaborar um mapa conceitual/estrutura de conteúdos, a partir da organização 

anterior;  

4.      Destacar, no mapa conceitual, as unidades de aprendizagem, que se definem 

como estruturas pedagógicas dinâmicas orientadas por determinados objetivos comuns de 

aprendizado;  

5.      Definir o conjunto de disciplinas mais apropriadas para incorporarem as 

atividades estruturadas supervisionadas. Observação: As atividades poderão ser 

interdisciplinares, ou seja, uma mesma atividade poderá atender várias disciplinas.  

6.      Planejar atividades de aprendizagem originadas das situações do próprio 

cotidiano social do aluno e do trabalho profissional, que incentivem a reflexão, a busca de 

conhecimentos desenvolvidos nas disciplinas curriculares que contemplem atividades 

estruturadas, e que reverterão em ação. 

 

São exemplos de atividades que não podem ser consideradas atividades estruturadas 

aquelas em que o professor é o principal ator, quando faz demonstrações, resumos, sínteses 

e outros; as que estão descontextualizadas dos conteúdos das disciplinas a que se referem; 

as que não têm caráter significativo.  

 

As atividades estruturadas estão relacionadas e contextualizadas no âmbito da 

disciplina, enquanto as atividades complementares referem-se ao Curso como um todo e à 

formação geral do aluno. 

  

A sala de aula virtual é um mecanismo inovador que visa expandir e facilitar a 

comunicação entre os docentes e os alunos, disponibilizada no site da Faculdade Estácio de 

Vila Velha (www.estacio.br), para docentes e alunos.  

 

O acesso é autorizado a partir da informação de login (número de matrícula do 

professor ou do aluno) e da senha individualizada. Através da sala virtual, o aluno passa a ter 

acesso, via Internet, do material que é disponibilizado pelo professor, tais como: notas de 

aula, exercícios, trabalhos, atividades estruturadas e outros. As atividades estruturadas são 

orientadas por regulamento. 

 

http://www.estacio.br)/
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3. O CURSO 

 

Em face das exigências do mercado de trabalho e da legislação educacional, bem 

como, da necessidade de oferecer um ensino de qualidade, que prepare o aluno para o 

exercício de uma profissão jurídica, bem como, que possa contribuir para o progresso social 

e aperfeiçoamento da legislação e jurisprudência, o Curso de Direito da Faculdade Estácio de 

Vila Velha tem alcançado expressivos resultados ao longo de sua trajetória, com relevo: 

 No MEC: o Curso obteve Conceito 4 e CPC 4.9 

 No ENADE: o Curso obteve Conceito 4 no Exame aplicado no ano de 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E no ENADE de 2015 novamente obteve nota 4 no ENADE de 2015, estando 

atualmente em 4º lugar no ranking dos melhores Cursos de Direito do Estado do Espírito 

Santo, segundo dados do INEP:  

 

 

 

                                                           
9 Fonte: http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-
cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTQ5Ng==/9f1aa921d96ca1df24a34474cc171f
61/MjA= 
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 Nos resultados do Exame da OAB: o Curso tem apresentado os ótimos 

resultados conforme se pode observar abaixo: 

 

Exame I 2010/1 II 2010/2 III 2010/3 IV 2011/2 V 2011/2 VI 2012/1 

FESVV 5,41     11,54 8 20 

Nacional 14,18 14,91 12,04 15,28 24,2 25,98 

 

Exame VII 2012/1 

VIII 

2012/2 IX 2012/2 X 2013/1 XI 2013/2 XII 2013/2 

FESVV 6,67 22,5 9,3 26,19 20,75 24 

Nacional 14,97 18,13 11,43 28,07 14,19 13,62 

 

Exame XIII 2014/1 

XIV 

2014/2 

XV 

2014/2 

XVI 

2015/1 

XVII 

2015/2 XVIII 2015/3 

FESVV 18,86 27,12 25 17,74 37,84 34,72 

Nacional 16,66 22,76 26,6 20,86 28,23 21,14 

 

Exame 

XIX 

2016/1 

XX 

2016/1 

XXI 

2017/1 

XXII 

2017/1 

XXIII 

2017/2 

XXIV 

2017/2 XXV 2018/1 

FESVV 24,62 28,07 22,22 27,78 28,38 43,1 27,4 

Nacional 13,28 20,1 15,7 23,66 16,61 23,91 20,38 

 

Além da importância das Diretrizes Curriculares Nacionais e da Portaria 1.886/94, que 

traçaram novas perspectivas para os Cursos de Direito, outros fatores foram determinantes 

da verdadeira revolução ocorrida no ensino jurídico nos últimos anos, fruto do trabalho da 

comunidade acadêmica. Dentre eles, apontamos o Exame Nacional de Cursos, 

implementado para os Cursos jurídicos a partir de 1996, o instrumento de avaliação das 

condições de ensino dos Cursos de Direito, elaborado pelo INEP; o instrumento dos padrões 
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de qualidade do MEC, para fins de avaliação dos pedidos de autorização, reconhecimento e 

renovação de reconhecimento dos Cursos jurídicos, e os inúmeros fóruns de debate a 

respeito dessas inovações - encontros organizados pelo próprio MEC, seminários oferecidos 

pela Comissão de Ensino Jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil e demais eventos 

nascidos por iniciativa de diferentes Instituições de Ensino Superior. A partir de 2006, pôde-

se acrescentar a análise dos resultados obtidos pelo ENADE como mais um indicador para a 

consolidação das propostas de reformulação dos Cursos, bem como na oferta de atividades 

acadêmicas complementares.  

 

Como resultado desse esforço, os Cursos de Direito de todo o país procuraram 

adequar o corpo docente, o projeto didático-pedagógico e a infraestrutura às necessidades 

de formação de um profissional mais qualificado para as demandas sociais. Com certeza, em 

toda a história do ensino jurídico no Brasil, que se inicia em 1827, não se observou a um 

movimento tão amplo voltado para sua qualificação.  

 

O Curso de Direito da FESVV – Faculdade Estácio de Vila Velha, por seu turno, esteve 

sempre a par desses desdobramentos. Por isso, vem promovendo ações sistemáticas com 

seu corpo docente para adequar seu projeto à proposta de flexibilização atualmente 

defendida e oferecer um perfil de curso com identidade bem definida, incorporando muitas 

conclusões e sugestões resultantes desse processo. 

 

A proposta do Curso é fruto, portanto, das experiências vividas, principalmente, a 

partir da implantação das normas contidas na Portaria nº 1.886/94. Leva em conta, ainda, as 

discussões acerca do revogado Parecer nº 146/02, os debates a respeito do Parecer nº 

46/03, e as novas diretrizes curriculares impostas pelo Parecer 211/2004, homologadas pela 

Resolução nº 9/2004. 

 

O projeto supera a carga horária total mínima de 3.700 (três mil e setecentas) horas 

de atividades, observa o ano letivo de 200 dias úteis (artigo 47 da LDB), privilegia a 

conclusão do curso em cinco anos e inclui a obrigatoriedade do trabalho de conclusão de 

curso. 
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Ciente de seu papel no cenário da educação, a FESVV – Faculdade Estácio de Vila 

Velha assume o compromisso de implementar um Curso crítico e interdisciplinar, que forme 

profissionais comprometidos com uma aprendizagem permanente e empenhados nas 

mudanças sociais, como veremos no corpo deste documento. 

 

O Curso está inserido no atual processo de expansão e democratização do ensino 

superior, cuja demanda de acesso, gerada pelo grande crescimento do ensino médio, 

alcançou todos os níveis da sociedade, impondo à FESVV – Faculdade Estácio de Vila Velha a 

abertura de suas portas a esse novo contingente. Devido a incapacidade do setor público em 

prover recursos para suportar tal demanda, o ensino privado foi o protagonista de uma 

expansão sem precedentes nos últimos anos e continua crescendo, alavancado, também, 

pelo retorno aos bancos escolares de parte da população economicamente ativa. 

 

O acesso de alunos de diferentes estratos socioeconômicos, a esse nível de ensino, 

dá-se pela percepção de que a sociedade deve fundar-se, cada vez mais, no conhecimento. 

Além disso, de que o capital humano tornou-se o elemento essencial para o 

desenvolvimento de uma nação. A formação de nível superior deixou de ser elemento 

opcional que agrega valor e passou a ser pré-requisito indispensável para o crescimento 

profissional e para a produção de novos conhecimentos. As instituições de educação 

superior são partes fundamentais do desenvolvimento cultural e social dos indivíduos, das 

comunidades e dos países. 

 

3.2. CONCEPÇÃO DO CURSO 

 

Na concepção do Curso de Direito da Estácio de Vila Velha foram observadas as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito, previstas na Resolução 

nº. 9/2004, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, na qual os 

conteúdos são organizados em dois importantes eixos, o de formação fundamental e o de 

formação profissional.  

 

A composição do eixo de formação fundamental abrange estudos sobre Ciência 

Política, Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia e Sociologia, sendo responsável por 
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tal eixo a professora e membro do NDE Aline de Souza Vasconcellos do Valle, mestre em 

História pela Universidade Federal do Espírito Santo.  

 

Já os conteúdos essenciais sobre os estudos de Direito Constitucional, Direito 

Administrativo, Direito Tributário, Direito Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do 

Trabalho, Direito Internacional e Direito Processual fazem parte do eixo de formação 

profissional, na qual, além do enfoque dogmático, o conhecimento e a aplicação, são 

observadas as peculiaridades dos diversos ramos do Direito, de qualquer natureza, que são 

estudados sistematicamente e contextualizados segundo a evolução da Ciência do Direito e 

sua aplicação às mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais do Brasil e suas relações 

internacionais.  

 

São responsáveis pelo eixo de formação profissional, os professores e membros do 

NDE Thiago Muniz de Lima, mestre em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do 

Espírito Santo, e Marianne Rios de Souza Martins, mestre em Direitos e Garantias 

Fundamentais Constitucionais pela Faculdade de Direito de Vitória – FDV. 

 

Englobando ainda o eixo de formação profissional, os professores e membros do 

NDE  responsáveis pela formação prática são Marco Antonio Redinz, mestre em Ciências 

Jurídicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro PUC/Rio, e Cristiano Dias 

Mello, especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Faculdade Batista de Vitória e 

Coordenador do Laboratório de Práticas Jurídicas.  

 

Para alicerçar a sua concepção o curso tem como eixo central os Direitos e Garantias 

Fundamentais, e como eixo transversal o Direito como Mecanismo Social do Estado 

Democrático para Pacificação de Conflitos.  

 

Tal modelo de concepção do curso concilia a formação humanística e técnica, como 

recomenda a Resolução do MEC nº 09/04, buscando equilibrar as percepções das disciplinas 

humanistas sobre a realidade. Tal paradigma permite a formação de profissionais do Direito 

capazes de ter uma visão reflexiva e pragmática da Ciência do Direito, além de aplicar o 

Direito com base nos direitos e garantias fundamentais, previstos pela Constituição da 
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República Federativa do Brasil, em especial, em observância ao respeito à vida e a dignidade 

da pessoa humana.  

 

A escolha do eixo transversal advém das múltiplas complexidades do mundo 

contemporâneo, na qual pode ser identificada a crescente dificuldade do Estado em 

promover a pacificação social, por meio dos vários mecanismos judiciais e extrajudiciais de 

solução de conflitos, o que acaba fazendo com que haja a necessidade de se estabelecer 

uma formação geral sólida, que vise incentivar o profissional do direito a adotar um perfil 

conciliador e mediador, com vistas a minimizar o colapso que a Justiça vem passando nos 

últimos anos.  

 

Neste sentido, o Curso de Direito da Estácio de Vila Velha oferece uma estrutura 

curricular na qual são observadas as novas tendências de resoluções judiciais e extrajudiciais 

de conflitos, além do oferecimento da formação prática sólida por meio do estágio curricular 

obrigatório, na qual os alunos do curso têm a oportunidade de articular a teoria e a prática, 

vivenciada no Laboratório de Práticas Jurídicas, LPJ, onde se objetiva formar um profissional 

voltado à pacificação, e não ao uso indiscriminado do litígio, capaz de buscar a melhor forma 

judicial ou extrajudicial de prevenção, mediação e pacificação dos conflitos individuais e 

coletivos. 

 

 Tal concepção, inclusive, é posta à formação do futuro profissional do Direito pelo 

Curso de Direito de Vila Velha, na qual cotidianamente se busca estimular a resolução de 

conflitos sem a necessidade da intervenção do Judiciário, como forma de resolver os litígios 

de forma mais célere, estimulando assim a cultura de paz, associada a uma postura de 

responsabilidade social e profissional.  

 

A par de tal comprometimento a Faculdade Estácio de Vila Velha promoveu um 

Convênio com a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Espírito Santo, com 

vistas à cooperação institucional para difusão aos alunos dos métodos extrajudiciais de 

solução de controvérsias, por meio dos Métodos Extrajudiciais de Solução de Controvérsias, 

MESC, como conciliação, mediação e arbitragem.   
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Em assim sendo, o curso contempla disciplinas relacionadas ao desenvolvimento 

humano e as relações do homem com a sociedade, de forma a desenvolver a expressão e 

comunicação compatíveis com o exercício profissional, seja no trabalho da advocacia, seja 

em qual profissão jurídica for feita a escolha futura, inclusive nos processos de negociação e 

nas comunicações interpessoais ou intergrupais, além de incentivar o aprendizado dos meios 

alternativos de pacificação de conflitos. 

 

Conscientes de que não são as alterações na matriz curricular, a inserção ou 

atualização de conteúdos que, por si só, produzirão as mudanças necessárias, mas um 

esforço conjunto de todos os atores envolvidos no processo, o Curso de Direito optou por 

implementar uma metodologia de ensino que exige uma mudança de atitude dos seus 

alunos e professores. A problematização e a interdisciplinaridade presentes no Estudo do 

Caso Concreto permitem transformar a sala de aula num lugar de construção e apreensão do 

conhecimento, substituindo o uso exclusivo das aulas expositivas e o cumprimento de 

conteúdos programáticos por aulas em que é aguçado o raciocínio jurídico e desenvolvida a 

autonomia intelectual do aluno, tornando-o partícipe ativo do processo de ensino 

aprendizagem.  

 

3.3. OBJETIVOS DO CURSO 

 

3.3.1. OBJETIVO GERAL 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Direito de Vila Velha objetiva a formação de um 

profissional com visão reflexiva e pragmática do Direito. O Projeto tem como espinha 

dorsal o Direito Constitucional e como eixo transversal o Direito como Mecanismo Social 

do Estado Democrático para Pacificação de Conflitos.  

 

Para tanto, adota uma metodologia que desenvolve o raciocínio jurídico e 

implementa estratégias de educação jurídica que desenvolvem no estudante de Direito as 

habilidades necessárias ao exercício  profissional,  articulando o conhecimento fundado nos 

princípios, na doutrina, no ordenamento jurídico vigente e na jurisprudência, com os saberes 

originados na prática e fomentando a investigação e a pesquisa no campo do Direito, de 
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modo a permitir o desenvolvimento da capacidade de aprender de forma autônoma e 

dinâmica. 

 

Por fim, o projeto objetiva a criação de oportunidades para a prática do exercício da 

profissão, em situações simuladas e reais, em atividades de estágio e extensão. O Direito 

como Mecanismo Social do Estado Democrático para Pacificação de Conflitos como eixo 

transversal permeia toda a construção do conhecimento ao longo do curso e manifesta-se, 

tanto nos planos de ensino das disciplinas, quanto nas atividades complementares, de 

iniciação científica, de pesquisa, de extensão e de práticas jurídicas, objetivando a formação 

de profissionais conscientes, atuantes, transformadores e voltados para a pacificação social, 

bem como, para a construção de uma sociedade mais fraterna, justa e cidadã. 

 

3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

O Projeto Pedagógico do Curso objetiva, especificamente, formar profissionais com 

as habilidades e competências necessárias  para: 

a) compreender a Ciência do Direito como um sistema integrado cuja aplicação está 

relacionada à compreensão do fenômeno jurídico e às circunstâncias que o determinam; 

b) pensar criticamente os problemas jurídicos a partir das questões sociais, políticas e 

econômicas; 

c) analisar a realidade fática, os valores e as normas, objetivando a adequada 

aplicação do Direito; 

d) realizar abordagem interdisciplinar das questões jurídicas, à luz da Constituição, 

em especial aos direitos e garantias fundamentais; 

e) articular a teoria e a prática a partir de uma análise crítica e da problematização da 

realidade; 

f) utilizar a  linguagem escrita e oral como instrumento profissional, com pleno 

domínio da narrativa e da fundamentação  jurídicas, assim como da argumentação e da 

persuasão; 

g) buscar soluções alternativas para os conflitos, enfatizando a prevenção, a 

negociação e a mediação; 
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3.4. PERFIL DO EGRESSO 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Direito da Faculdade Estácio de Vila Velha fornece 

o aparato teórico-instrumental adequado para a formação do profissional que, ao final do 

curso, deverá ser capaz de: 

a) integrar a formação humanística, técnico-jurídica e prática; 

b) compreender a  interdisciplinaridade do fenômeno jurídico e das transformações 

sociais; 

c) dominar os conceitos e a terminologias jurídicas; 

d) desenvolver postura reflexiva e crítica que fomente a  aptidão para a 

aprendizagem autônoma e dinâmica e a adequada intervenção na realidade; 

e) possuir senso ético-profissional, associado à responsabilidade social, com a 

compreensão da causalidade e finalidade da norma jurídica; 

f)  aliar ao raciocínio lógico a consciência da necessidade de permanente atualização; 

g) equacionar problemas e buscar soluções harmônicas com as exigências sociais. 

h) desenvolver formas extrajudiciais de prevenção e solução de conflitos;  

i) ter visão atualizada de mundo e consciência dos problemas de seu tempo e de seu 

espaço. 

 

Para tanto, os anos de estudo no Curso de Direito da Estácio propiciarão o 

conhecimento aprofundado do Direito Constitucional, bem como, sua irradiação sobre os 

demais campos do saber, para a aplicação do conhecimento apreendido e exercitado na sala 

de aula, no Laboratório de Práticas Jurídicas e nas atividades complementares e de extensão, 

com vista a possibilitar a interpretação normativa e a argumentação jurídica na aplicação do 

Direito, baseadas num sólido conjunto de competências e habilidades apreendidas durante o 

Curso, que possibilitarão a segura e efetiva atuação na área jurídica. 

 

3.4.1.  ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS 

 

A Coordenadoria de Relações Empresariais, COREM, é o órgão da Faculdade 

responsável por manter, na homepage os dados atualizados de empresas, e estimular o 

cadastro dos egressos, a fim de fomentar o acesso de seus alunos ao mercado de trabalho. 
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A COREM mantém um diálogo com o meio empresarial, recolhendo informações 

sobre suas reais necessidades, para manter os Cursos de Graduação em sintonia com o 

mercado de trabalho, consolidando a integração Faculdade-Empresa. 

 

Através das informações advindas dos ex-alunos a COREM busca melhorar a 

qualificação profissional de seus alunos. 

 

Existe a preocupação da instituição em manter contato com o aluno após a conclusão 

do seu Curso de graduação, orientando-o na prática profissional e na aquisição de novos 

conhecimentos. Há o interesse em manter a integração entre os egressos e os alunos 

regularmente matriculados, promovendo um canal constante de comunicação. 

 

Os ex-alunos têm oportunidade de participar de Cursos oferecidos pela Faculdade, 

como de extensão, pós-graduação e outras atividades acadêmicas. 

 

A Faculdade Estácio de Vila Velha é consciente que a melhor divulgação institucional 

é aquela feita através do depoimento dos seus alunos egressos, e que a participação da 

Faculdade no processo educacional e não se esgota no momento da colação de grau. Ela se 

estende ao longo do exercício profissional desenvolvido pelo egresso, tornando-se uma 

referência viva e atuante, para o desempenho satisfatório dos profissionais no mercado de 

trabalho. 

 

E mesmo após a colação de grau o site da Faculdade Estácio de Vila Velha mantem 

ativa a matrícula do aluno egresso que continua com acesso à biblioteca, documentações e 

serviços oferecidos com a mesma forma de acesso do aluno ativo. 

 

O Portal de Vagas é um espaço virtual onde mais de 30 mil empresas de todo Brasil 

publicam gratuitamente as suas oportunidades. Ao divulgar a vaga, o sistema dispara um e-

mail para os candidatos dentro do perfil. Os interessados, os alunos egressos continuam 

tendo acesso às oportunidades para se colocar ou recolocar no mercado de trabalho. A 

Faculdade Estácio de Vila Velha oferece aos discentes orientações sobre o exercício da 
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carreira. Neste serviço o aluno aprende a elaborar e avaliar um currículo; tem orientações 

para entrevistas e processos seletivos; participa de autoavaliação de aspectos valorizados 

pelas organizações; recebe indicação de sites de vagas. 

 

Em um evento anual denominado de Estácio Destaque a Faculdade Estácio de Vila 

Velha, presta uma homenagem aos alunos egressos de todos os Cursos da Unidade que se 

destacaram no mercado profissional. Realizado no mês de agosto, o Estácio Destaque reúne 

para o evento tanto a comunidade interna e externa, principalmente os familiares e amigos 

dos egressos premiados. Na ocasião, o egresso tem a oportunidade de narrar aos presentes 

sua trajetória escolar e profissional, cujo exemplo acaba por servir de estímulo aos alunos 

presentes à cerimônia de premiação. 

 

3.5. GESTÃO ACADÊMICA DO CURSO 

 

A gestão do curso tem como compromissos básicos norteadores de suas ações, a 

articulação das atividades de ensino, pesquisa e extensão e a busca constante da qualidade 

acadêmica. Para tanto, foi planejada uma estrutura acadêmico-administrativa que favorece 

a agilidade e a organicidade dos processos de gestão, voltada para o cumprimento da missão 

do curso e articulada às políticas mais amplas de gestão propostas na IES.  

 

3.5.1. COORDENAÇÃO DO CURSO 

 

Além das atribuições previstas pela no Regimento da IES, compete à Coordenação do 

Curso a estruturação do curso de acordo com as normas legais, adaptando-o, ao mesmo 

tempo, às novas demandas sociais. Para tanto, utiliza-se do Núcleo Docente Estruturante, 

dos Núcleos de Atividades Acadêmicas Complementares, Iniciação Científica e Pesquisa e 

Prática Jurídica. 

 

3.5.2. NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

O Curso de Direito possui identidade própria que se manifesta a partir da formulação 

do projeto pedagógico, sua implementação e desenvolvimento pelo Núcleo Docente 
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Estruturante. 

 

Em coerência com a proposta institucional de implementar uma gestão democrática 

e de construir um projeto acadêmico-administrativo integrado, se propõe a realizar uma 

gestão coletiva e dialogada, com a participação dos diferentes membros da comunidade 

acadêmica. 

 

Por isso, a administração acadêmica do curso realiza-se por meio do trabalho coletivo 

de um grupo, que constitui o Núcleo Docente Estruturante do curso, formado pelo 

Coordenador do Curso, pelos Coordenadores de Núcleos de Iniciação Científica e Pesquisa 

Jurídica, de Prática Jurídica, de Atividades Complementares, Extensão, de Trabalho de 

Conclusão de Curso e de professores aptos a participar plenamente da gestão do projeto 

pedagógico e com claro comprometimento com o curso. 

 

A gestão do curso tem ainda como compromissos básicos norteadores de suas ações 

a articulação das atividades de ensino, pesquisa e extensão e a busca constante da qualidade 

acadêmica. Para tanto, foi planejada uma estrutura acadêmico-administrativa que favorece 

a agilidade e a organicidade dos processos de gestão, voltada para o cumprimento da missão 

do curso e articulada às políticas mais amplas de gestão propostas na IES. 

 

3.5.3. COLEGIADO DE CURSO 

 

O Colegiado de Curso, órgão de natureza consultiva, deliberativa e normativa da IES, 

é constituído pelo Coordenador de Curso, como presidente, três docentes da área 

profissionalizante do Curso, um docente da área de formação básica do curso; e um 

representante discente. Constituem competências do Colegiado de Curso: elaborar as 

diretrizes curriculares do curso e suas alterações, observando as orientações editadas pelo 

Poder Público, com indicação das disciplinas que o compõem e a respectiva carga horária, 

para aprovação dos órgãos competentes; propor ao Coordenador do Curso providências 

necessárias à melhoria do ensino ministrado no curso; analisar as avaliações internas e 

externas do curso, propondo medidas corretivas; colaborar com os demais órgãos 

acadêmicos na sua esfera de atuação; e exercer as demais funções que lhe são, explícita ou 
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implicitamente, conferidas pelo Regimento Interno da Faculdade Estácio de Vila Velha.  

 

3.6. PERÍODO DE INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO 

 

O Curso de Direito da Faculdade Estácio de Vila Velha é do tipo Bacharel, na 

modalidade Presencial, e dividido em 10 períodos.  

 

Os prazos mínimo e máximo para a integralização curricular, considerando as 

determinações legais, são os seguintes: 

 Prazo mínimo: 5 (cinco) anos. 

 Prazo máximo: 8 (oito) anos. 

 

A carga horária total de 3.372 horas é composta por 3.132 horas obrigatórias, 

divididas em aulas práticas e teóricas, sendo 240 horas em atividades complementares, além 

de 300 horas de estágio supervisionado no Laboratório de Práticas Jurídicas.  

 

4.  CONCEPÇÃO CURRICULAR  

 

4.1. FORMAÇÃO FUNDAMENTAL 

 

Para este fim, os conteúdos essenciais obrigatórios sobre Introdução ao Estudo do 

Direito, Fundamentos das Ciências Sociais, História do Direito Brasileiro, Economia Política, 

Sociologia Jurídica,  Filosofia Ética e Cidadania, Ciência Política e Psicologia aplicada ao 

Direito, destinam-se a desenvolver as habilidades básicas de análise, interpretação, reflexão 

crítica e a utilização de raciocínio lógico, frente ao fenômeno jurídico em suas diversas 

manifestações, integrando o educando no campo e estabelecendo as relações do Direito 

com outras áreas do saber. 

 

Na organização curricular, as disciplinas de Economia Política e Fundamentos das 

Ciências Sociais, buscam favorecer a formação de uma consciência crítica a respeito da 

realidade e procuram destacar as múltiplas variáveis econômicas e sociais que interferem no 

Direito, oferecendo ao educando uma visão atualizada do mundo. 
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Em relação à disciplina Ciência Política , a Resolução do MEC CNE/CES nº 09/2004 

não faz mais referência à Teoria do Estado como conteúdo da Ciência Política, como ocorria 

na Portaria MEC nº 1.886/1994, demonstrando, assim, num primeiro momento, a distinção 

de conteúdos. De fato, a Ciência Política é conceito mais amplo, a incluir o estudo das 

diversas formas de manifestação do poder, em todos os níveis, enquanto que a Teoria do 

Estado se destina ao estudo privilegiado de uma dessas formas de manifestação do poder: o 

poder estatal. Entretanto, concebe-se a inter-relação dos dois conteúdos, não querendo com 

isso equipará-los, mas, ao contrário, entrelaçar as suas vertentes, de modo a possibilitar que 

no estudo sobre o Estado seja observado o fenômeno político, que recebe formas e 

contornos através do Direito. 

 

A disciplina de Sociologia Jurídica objetiva direcionar o educando para o exercício de 

um comportamento crítico e analítico da Ciência Jurídica. Caracteriza-se por ser um espaço 

privilegiado de realização do estudo do Direito como demanda social e das instituições 

jurídicas brasileiras. Seu foco primordial é a análise dos fatores de produção, transformação 

e distribuição do Direito, quanto a esta priorizando investigações em torno de uma 

necessária democratização da justiça. 

 

A  disciplina Psicologia Aplicada ao Direito tem como objetivo apresentar os vários 

campos de atuação da psicologia no contexto jurídico, ensinar os conceitos psicológicos 

fundamentais e proporcionar uma melhor compreensão sobre as relações humanas em 

diferentes situações. Para cumprir sua finalidade dentro do campo do Direito, a Psicologia 

deve ser trabalhada consoante as principais exigências das profissões jurídicas, tais como a 

convivência social, o respeito à diferença, a capacidade de administrar e mediar conflitos, a 

necessidade de tomar decisões, entre outras. 

 

A disciplina História do Direito Brasileiro foi concebida de forma a permitir que o 

educando tenha uma melhor compreensão da necessária correlação entre a história da 

nação e a construção paulatina de seu sistema jurídico, desde as ordenações até a  

Constituição de 1988. Nessa direção, tem por objetivo fazer com que os educandos 

percebam as transformações estruturais do Brasil decorrentes, não só das relações 
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internacionais estabelecidas, mas, principalmente, a partir das relações culturais, políticas e 

econômicas vivenciadas no âmbito interno, foram determinantes na produção do direito 

pátrio. 

 

Quanto à Filosofia Ética e Cidadania, a opção por sua inclusão no 3º período se 

justifica por possibilitar, desde o início do Curso, a compreensão do Direito como um 

fenômeno inseparável das grandes questões morais, éticas e políticas que circunstanciam as 

de natureza jurídica. A exploração dos temas enfrentados por esta disciplina apresenta-se 

como fundamental, não só por viabilizar a formação de um corpo discente crítico e reflexivo, 

mas também em razão de proporcionar fundamentos teóricos que servirão de base para um 

estudo mais aprofundado de outras disciplinas do Curso. 

 

O conteúdo de Introdução ao Estudo do Direito dedica-se ao estudo da Teoria da 

Norma Jurídica e da Teoria da Relação Jurídica, enfocando o Direito como sistema normativo 

social, forma de expressão cultural, histórica e social que se utiliza da norma como 

instrumento regulamentador de conduta e organização da vida em sociedade. 

 

Devido a compreensão de que a linguagem tem um importante papel na formação 

do pensamento, a IES definiu a Língua Portuguesa como uma disciplina a ser incluída na 

matriz curricular de todos os Cursos de graduação, na expectativa de favorecer as 

habilidades cognitivas de seus educandos, buscando ampliar sua capacidade de 

compreensão, reflexão e crítica, contribuir para o desenvolvimento das competências 

comunicativas e lhes favorecer a centralidade da construção de seu próprio conhecimento. 

 

A par das disciplinas fundamentais obrigatórias, e da Língua Portuguesa, incluem-se, 

também, a disciplina Redação Instrumental, consideradas como necessárias para 

desenvolver, no educando, habilidades fundamentais à materialização do discurso jurídico. 

Reconhecendo que o estudo da linguagem descontextualizado do mundo do direito 

dificultava aos educandos a sua apropriação como instrumento para a construção do 

discurso jurídico, implementou-se uma linha de trabalho em que a teoria e a prática da 

língua portuguesa foram articuladas e passaram a ser dirigidas a esta instrumentalização. 

Grupos de estudo interdisciplinares, assessoria jurídica, pesquisas sobre o comportamento 
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linguístico da petição inicial e do voto nos acórdãos, a título de alguns exemplos, foram os 

recursos utilizados para formular, de modo consistente e consequente, um projeto que hoje, 

após anos de cooperação profissional, é uma referência por seu caráter pioneiro. 

 

Quanto à Lei Federal n. 9.795, de 27/04/1999, que dispõe sobre a educação 

ambiental, instituindo a Política Nacional de Educação Ambiental, e o Decreto Nº 4.281 de 

25/06/2002, a educação ambiental (EA) está representada pelos processos por meio dos 

quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem essencial à 

qualidade de vida e sua sustentabilidade. A Educação Ambiental envolve o entendimento de 

uma educação cidadã, responsável, crítica, participativa, em que cada sujeito aprende com 

conhecimentos científicos e com o reconhecimento dos saberes tradicionais, possibilitando a 

tomada de decisões transformadoras, a partir do meio ambiente natural ou construído no 

qual as pessoas se integram. A EA avança na construção de uma cidadania responsável 

voltada para culturas de sustentabilidade socioambiental. Desta forma, a grade curricular do 

Curso apresenta a educação ambiental como prática educativa integrada, contínua e 

permanente, sendo que tal temática estar contemplada no conteúdo programático da 

disciplina mínima denominada Direito Ambiental. A temática, inclusive, está contemplada 

diretamente na disciplina de Língua Portuguesa (que trata questões ambientais, refletidas 

por meio de textos). 

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos (Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012), o projeto pedagógico do Curso de Direito 

trata deste tema de modo misto, de forma transversal, em atividades curriculares do Curso, 

como Atividades Acadêmicas Complementares, e como tema de iniciação científica e 

pesquisa, em abordagens dos estágios e como conteúdo específico na disciplina mínima 

Direitos Humanos. 

 

As disciplinas fundamentais mencionadas foram estruturadas para permitir aos 

alunos compreender o Direito como um sistema relacionado à realidade circundante. A 

partir da compreensão de que quanto mais se desenvolvem as disciplinas do conhecimento, 

diversificando-se, mais elas perdem o contato com a realidade humana, reorganizamos o 
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modo de produção e elaboração destes conhecimentos, de forma a encurtar a distância 

entre o homem e o conhecimento que produz. Assim, buscamos os fatos, que afligem a 

sociedade atual e que repercutem no direito hoje, como material para problematizar e 

sistematizar o conhecimento. 

 

4.2. FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

A formação profissional, conforme prevê o inciso II do art. 5º da Resolução CNE/CES 

nº 09/2004,  apresenta além do enfoque dogmático, o conhecimento e a aplicação, 

observadas as peculiaridades dos diversos ramos do Direito, inseridos e contextualizados 

segundo a evolução da Ciência do Direito e sua aplicação às mudanças sociais, econômicas, 

políticas e culturais do Brasil e suas relações internacionais, incluindo necessariamente, 

dentre outros, conteúdos essenciais sobre Direito Constitucional, Direito Administrativo, 

Direito Tributário, Direito Penal, Direito Civil, Direito do Consumidor, Direito Empresarial, 

Direito do Trabalho, Direito Internacional e Direito Processual. 

 

Neste momento, ficam evidentes os pressupostos: aprender a aprender, aprender a 

fazer, aprender a viver e aprender a ser. Senão vejamos: 

 

O estudo do direito privado se distribuiu por seis disciplinas (Direito Civil I, II, III, IV, V 

e VI). Além das quais, nos 7 º e 8º períodos estuda-se também Responsabilidade Civil e 

Direito do Consumidor, visando aprofundar temáticas recorrentes em nossos Tribunais. 

 

Quanto ao estudo do Direito Processual, o mesmo se divide em três grandes ramos: 

Direito Processual Civil, Direito Processual Penal e Direito Processual do Trabalho, bem 

como as inovações trazidas pelo processo coletivo brasileiro, na nova tendência da defesa 

dos interesses coletivos e difusos que surgiram no ordenamento jurídico brasileiro, 

encampando assim, uma tendência dos países desenvolvidos. Iniciando-se com o estudo da 

Teoria Geral do Processo, o estudo do Direito Processual Civil, se desenvolve em cinco 

períodos. A visão instrumental do processo é amplamente difundida, dando ênfase à 

efetividade, à celeridade e ao acesso à justiça como garantia constitucional. 
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O Direito do Trabalho é estudado em dois períodos consecutivos, a partir do 4º 

período. As disciplinas visam colocar o educando em contato com a realidade das relações 

jurídico-trabalhistas, especialmente no que tange às mudanças que o mundo moderno e as 

tecnologias trouxeram para o âmbito do direito do trabalho. No período subsequente (6º 

período), esgotado o estudo do direito material, dá-se início ao estudo do Direito Processual 

do Trabalho. 

 

No campo do Direito Penal, ao longo de quatro períodos,  são estudados não só a 

teoria geral da norma penal e do crime, a teoria geral da pena e os crimes em espécie, mas 

também as leis penais extravagantes. Quanto ao Direito Processual Penal, são-lhe 

destinados dois períodos. 

 

O Direito Empresarial é estudado em dois períodos consecutivos, a partir do 8º 

período. Especial atenção vem sendo dada a esta matéria em face das modificações 

impulsionadas pelo Código Civil de 2002, pela Lei das Sociedades Anônimas e pela Lei de 

Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falências e os títulos de crédito. 

 

Tendo como requisito a disciplina Ciência Política, o Direito Constitucional, cujo 

estudo engloba Constitucional I, II, III e IV, constituem a espinha dorsal do Curso de Direito, 

tal como proposto no Projeto Pedagógico. 

 

Ainda no Direito Público, são dois períodos de Direito Tributário, dois períodos de 

Direito Administrativo e, ainda, o Direito Internacional. 

 

Em todas as disciplinas do curso é empregada a Metodologia de Estudo do Caso 

Concreto que, por aproximar o educando da realidade que ele enfrentará, desenvolve o 

raciocínio para solução de problemas, de forma a atender às exigências sociais. Para 

implementá-la, foram inseridos nos Planos de Aula, exercícios que contêm casos extraídos 

da jurisprudência dos nossos Tribunais. Durante a aula, o educador debate com os 

educando, orienta a pesquisa doutrinária e jurisprudencial para solucioná-los e, estabelece a 

relação entre a teoria e a prática. 
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A ética nas relações pessoais e profissionais é continuadamente trabalhada ao longo 

de todo o Curso de Direito, dentro das salas de aula, especialmente nas disciplinas de Prática 

Simulada, nas Atividades Complementares e no Laboratório de Práticas Jurídicas. No 

momento final do Curso, a disciplina Ética Geral e Profissional enfatiza o debate sobre o 

papel social do profissional do Direito, sua função transformadora da sociedade, sem 

descuidar do exame das regras de comportamento impostas pelo Ordenamento. 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso, no 9º período,  tem o objetivo de revelar a 

apropriação, por parte do educando, do domínio da linguagem científica e da precisão 

terminológica na ciência jurídica e aplicação dos princípios constitucionais que norteiam o 

Direito. A expressão oral, assim como a argumentação jurídica na defesa de 

posicionamentos sobre os temas da atualidade são incentivadas, promovendo no educando 

o empoderamento necessário a torná-lo agente eficaz de transformações. Como 

consequência, a elaboração do TCC ganha contornos mais consistentes, emergindo como 

expressão amadurecida do processo reflexivo do educando sobre tema de sua escolha. 

 

4.3. FORMAÇÃO PRÁTICO-PROFISSIONAL 

 

A partir do 6º período, com a inclusão das disciplinas Prática Simulada I a IV e Prática 

Simulada Constitucional, é enfatizada a articulação teoria e prática com abordagem 

interdisciplinar. No 6º e 9º períodos, as disciplinas são voltadas para a prática cível. No 7º 

período, em razão do aluno já ter concluído o estudo do Direito Processual do Trabalho, a 

prática volta-se para a área trabalhista. Já no 8º período, após dois semestres consecutivos 

do estudo do Direito Processual Penal, é chegada a hora de desenvolver a prática penal. No 

10º período a prática volta-se para a área constitucional. A cada aula é apresentado um caso 

concreto, extraído da jurisprudência mais atualizada. Cabe ao educando analisar o caso, 

pesquisar doutrina e jurisprudência, discutir as possíveis soluções e elaborar pareceres, atas, 

contratos e peças processuais pertinentes. Os casos são apresentados numa gradação 

relativa à complexidade dos conteúdos estudados a cada período do Curso, entrelaçando o 

direito material e o processual, desenvolvendo no educando o raciocínio lógico-jurídico e a 

compreensão da causalidade e finalidade da norma jurídica. As peças redigidas pelos 

educandos são corrigidas  pelos educadores e refeitas pelos educandos, digitadas e 
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arquivadas, formando um banco de modelos que poderão ser muito úteis no começo da vida 

profissional dos egressos, ao final de cinco períodos de prática qualificada. 

 

4.4. DISCIPLINAS ELETIVAS 

 

A matriz curricular oferece, também, disciplinas eletivas para que os educandos 

escolham, pelo menos, três de um vasto rol, contemplando aprofundado conhecimento 

sobre certos temas do universo jurídico. 

 

É importante dizer que as disciplinas eletivas contemplam conteúdos de formação 

fundamental e profissional em torno de determinados temas, áreas ou subáreas do Direito, 

podendo o educando escolher dentre elas a que deseja cursar. 

 

Rol de disciplinas eletivas: 

 

CEL0578 HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS E AFRO-DESCENDENTES 

CEL0028 HISTÓRIA DA CULTURA E DA SOC. NO MUNDO CONTEMP. 

CCJ0057 MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 

CCJ0131 FILOSOFIA, ÉTICA E CIDADANIA 

CCJ0071 DIREITO CONTRATUAL BANCÁRIO 

CCJ0065 DIREITO DA INFORMÁTICA 

CCJ0074 DIREITO DO PETRÓLEO, GÁS E ENERGIA 

CCJ0061 DIREITO E BIOÉTICA 

CCJ0066 DIREITO ELEITORAL 

CCJ0090 DIREITO IMOBILIÁRIO 

CCJ0091 DIREITO PENAL ECONÔMICO 

CCJ0067 DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

CCJ0068 DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

CCJ0072 MERCADO DE CAPITAIS 

CCJ0102 DIREITO INDÍGENA 

CCJ0103 DIREITO AGRÁRIO 
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A referida concentração permite ao discente um aprofundamento de cunho temático 

e interdisciplinar, pela livre escolha das disciplinas que vai cursar, possibilitando-lhe, assim, 

que obtenha conhecimentos multidisciplinares referentes ao campo de trabalho no qual 

pretende exercer as suas atividades profissionais ou mesmo maior conhecimento sobre 

temas específicos. 

 

Ademais, o educando do Curso de Direito poderá cursar disciplinas eletivas em 

outros Cursos de graduação ofertados pela IES, o que oportuniza a construção 

multidisciplinar do conhecimento e o aprofundamento de questões de interesse específico 

dos alunos. A complementaridade existente entre os diversos ramos do saber, proporciona 

ao graduando visão mais consistente das relações sociais e dos conflitos delas oriundos, 

além de oportunizar diferenciais significativos para a empregabilidade do egresso. 

 

Em atenção aos preceitos humanistas contidos na Carta Magna, em busca da 

valorização da dignidade da pessoa humana, insculpida no art. 1°, inciso III da CRFB, bem 

como, inspirados na criação da UNESCO que, no art. 1º de seu ato constitutivo, estabelece 

como meta primordial, a busca pela paz e a segurança, o Curso de Direito elegeu a Mediação 

de Conflitos como instrumento de pacificação social. 

 

Dentro deste contexto, a mediação, como uma das formas alternativas de pacificação 

de conflitos, se enquadra aos anseios da UNESCO, considerando que se busca a solução 

através da valorização do diálogo, possibilitando uma melhor reflexão das questões que 

envolvem o litígio. A mediação, além de melhorar a comunicação entre as partes envolvidas, 

faz com que se perceba que o Judiciário só deve ser invocado nas hipóteses em que as 

formas alternativas de solução de conflito não possam ser aplicadas. 

  

A disciplina Mediação de Conflito, juntamente com a disciplina mínima Métodos 

Adequados de Soluções de Conflitos, surgiu da  necessidade  de qualificar os profissionais 

do Direito para a pacificação social por meios alternativos à judicialização de todos os 

conflitos. A inserção da disciplina Mediação de Conflitos no Curso fez parte de um projeto 

maior que introduziu o Núcleo de Mediação de Conflitos no  Laboratório de Práticas 

Jurídicas. 
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O estudo da mediação contribuirá para a formação de um profissional qualificado 

para a pacificação, envolvido com as questões humanas que têm reflexos jurídicos, e apto a 

conduzir meios alternativos de solução de conflitos, ao invés de apenas fomentar novos 

litígios. 

 

No desenvolvimento de todas as disciplinas que compõem o currículo, a abordagem 

que se privilegia rompe com o modelo tradicional  que resume o estudo do Direito a uma 

mera exegese das suas codificações, sem levar em consideração os problemas concretos. A 

metodologia adotada, ao contrário, privilegia a perspectiva interdisciplinar e o pensamento 

crítico. Assim, é possível estimular o processo de apropriação crítica e inteligente do 

conhecimento, de forma a ajudar o educando a compreender o mundo, sua realidade e 

posicionar-se diante de seus problemas vitais e sociais de forma autônoma e dinâmica. 

 

O NDE e o Colegiado do Curso têm uma preocupação permanente em manter os 

conteúdos alinhados às novas demandas de mercado, bem como atender à legislação 

educacional vigente. Assim, é importante destacar que, em relação ao determinado nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino 

da história e cultura afro-brasileira e africana (CNE/CES Resolução 1/2004), ofertamos a 

disciplina eletiva História dos Povos Indígenas e Afrodescendentes, além dessa temática 

estar incorporada nos conteúdos de diferentes disciplinas como Língua Portuguesa, que 

trata as questões socioculturais, refletidas por meio de textos.  

 

4.5. DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 

As disciplinas optativas constituem um vasto elenco de possibilidades de 

enriquecimento curricular, oferecido aos educandos do Curso de Direito. A oportunidade de 

frequentar uma instituição de ensino superior é restrita a um pequeno grupo de estudantes, 

diante do enorme contingente de brasileiros alijados do sistema de educação superior. De 

tal modo, compete às IES ofertar aos educandos o acesso ao conhecimento  nas mais 

diversas áreas do saber. 
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Os educandos do Curso de Direito podem cursar disciplinas optativas, sem limite 

mínimo ou máximo, em diversos Cursos oferecidos na IES, sendo o resultado incluído no 

histórico escolar. Por conseguinte, dá-se maior flexibilização curricular permitindo ao aluno 

incorporar conhecimentos de seu interesse específico que agregam valor a sua formação 

acadêmica. 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Direito pensando em fornecer o aparato teórico-

instrumental adequado para a formação do profissional e acentuar sua formação 

humanística, técnico-jurídica e prática, indispensável à adequada compreensão 

interdisciplinar do fenômeno jurídico e das transformações sociais e, cumprindo uma 

determinação constitucional quanto aos direitos fundamentais que prevê, como direito 

fundamental, o tratamento igualitário a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no 

país, além de cumprir a determinação constitucional no tocante à educação que deve ser 

promovida e incentivada, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, oferece, como disciplina optativa, 

Tópicos em Libras: Surdez e Inclusão, por parecer fundamental desenvolver a capacidade de 

pensar criticamente dos educandos portadores de deficiências auditivas e dos educandos 

sem a deficiência, mas que necessitará se comunicar com aqueles, sobre os problemas 

jurídicos a partir dos problemas sociais, políticos e econômicos. Esta necessidade é 

trabalhada em razão da demanda do mundo contemporâneo por um profissional apto a 

encontrar soluções com referência em um enfoque integrado. 

 

Cabe ressaltar, que não se pretende com essa disciplina optativa substituir a 

formação em Língua de Sinais. Entretanto, a IES ratifica o compromisso com a igualdade de 

oportunidades e com o processo de inclusão das pessoas com necessidades especiais na 

sociedade. As Línguas de Sinais são as línguas naturais das comunidades surdas. Ao contrário 

do que muitos imaginam, as Línguas de Sinais não são simplesmente mímicas e gestos 

soltos, utilizados pelos surdos para facilitar a comunicação. São línguas com estruturas 

gramaticais próprias. Atribui-se às Línguas de Sinais o status de língua porque elas também 

são compostas pelos níveis linguísticos: o fonológico, o morfológico, o sintático e o 

semântico. 
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4.6. MATRIZ CURRICULAR 118 

 

A tabela, a seguir, apresenta o detalhamento da matriz curricular 118, com a 

correspondente carga horária individual de cada disciplina e a total do Curso, considerando a 

hora/aula de 60 minutos. 

 

ESTRUTURA CURRICULAR 

 

DIREITO - GRADUAÇÃO - 118 

        

1º PERÍODO  Carga Horária  

 Tipo T P C Online Estágio Ext. 

LÍNGUA PORTUGUESA OBRIGATÓRIA  36 0 0 0 0 0 

FUNDAMENTOS DAS CIÊNCIAS 

SOCIAIS 

OBRIGATÓRIA  36 0 0 0 0 0 

PSICOLOGIA APLICADA AO 

DIREITO 

OBRIGATÓRIA  36 0 0 0 0 0 

HISTÓRIA DO DIREITO BRASILEIRO OBRIGATÓRIA  36 0 0 18 0 0 

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO 

DIREITO 

OBRIGATÓRIA  72 0 0 18 0 0 

TOTAL: 05 Disciplinas        

2º PERÍODO  Carga Horária  

 Tipo T P C Online Estágio Ext. 

ECONOMIA POLÍTICA OBRIGATÓRIA  36 0 0 18 0 0 

SOCIOLOGIA JURÍDICA OBRIGATÓRIA  36 0 0 18 0 0 

HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS 

E AFRO-DESCENDENTES 

ELETIVA G1 36 0 0 0 0 0 
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REDAÇÃO INSTRUMENTAL OBRIGATÓRIA  36 0 0 18 0 0 

HISTÓRIA DA CULTURA E DA SOC. 

NO MUNDO CONTEMP. 

ELETIVA G1 36 0 0 0 0 0 

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS ELETIVA G1 36 0 0 0 0 0 

FILOSOFIA, ÉTICA E CIDADANIA ELETIVA G1 36 0 0 0 0 0 

DIREITO CIVIL I OBRIGATÓRIA  72 0 0 0 0 0 

TOTAL: 08 Disciplinas        

3º PERÍODO  Carga Horária  

 Tipo T P C Online Estágio Ext. 

DIREITO PENAL I OBRIGATÓRIA  72 0 0 0 0 0 

CIÊNCIA POLÍTICA OBRIGATÓRIA  36 0 0 18 0 0 

DIREITO CIVIL II OBRIGATÓRIA  36 0 0 18 0 0 

DIREITO DO TRABALHO I OBRIGATÓRIA  72 0 0 0 0 0 

TEORIA GERAL DO PROCESSO OBRIGATÓRIA  36 0 0 18 0 0 

TOTAL: 05 Disciplinas        

4º PERÍODO  Carga Horária  

 Tipo T P C Online Estágio Ext. 

DIREITO DO TRABALHO II OBRIGATÓRIA  36 0 0 18 0 0 

DIREITO CIVIL III OBRIGATÓRIA  36 0 0 18 0 0 

DIREITO PENAL II OBRIGATÓRIA  36 0 0 18 0 0 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL I OBRIGATÓRIA  72 0 0 0 0 0 

DIREITO CONSTITUCIONAL I OBRIGATÓRIA  72 0 0 0 0 0 

TOTAL: 05 Disciplinas        

5º PERÍODO  Carga Horária  

 Tipo T P C Online Estágio Ext. 
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL II OBRIGATÓRIA  72 0 0 0 0 0 

DIREITO DO CONSUMIDOR OBRIGATÓRIA  36 0 0 0 0 0 

DIREITO PENAL III OBRIGATÓRIA  36 0 0 18 0 0 

DIREITO CONSTITUCIONAL II OBRIGATÓRIA  36 0 0 18 0 0 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL II OBRIGATÓRIA  72 0 0 0 0 0 

DIREITO PROCESSUAL DO 

TRABALHO I 

OBRIGATÓRIA  72 0 0 0 0 0 

DIREITO CIVIL IV OBRIGATÓRIA  36 0 0 18 0 0 

CRIMINOLOGIA ELETIVA G2 36 0 0 0 0 0 

DIREITO CONTRATUAL BANCÁRIO ELETIVA G2 36 0 0 0 0 0 

DIREITO DA INFORMÁTICA ELETIVA G2 36 0 0 0 0 0 

DIREITO DO PETRÓLEO, GÁS E 

ENERGIA 

ELETIVA G2 36 0 0 0 0 0 

DIREITO E BIOÉTICA ELETIVA G2 36 0 0 0 0 0 

DIREITO ELEITORAL ELETIVA G2 36 0 0 0 0 0 

DIREITO IMOBILIÁRIO ELETIVA G2 36 0 0 0 0 0 

DIREITO PENAL ECONÔMICO ELETIVA G2 36 0 0 0 0 0 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO ELETIVA G2 36 0 0 0 0 0 

DIREITOS AUTORAIS E 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

ELETIVA G2 36 0 0 0 0 0 

MERCADO DE CAPITAIS ELETIVA G2 36 0 0 0 0 0 

DIREITO INDÍGENA ELETIVA G2 36 0 0 0 0 0 

DIREITO AGRÁRIO ELETIVA G2 36 0 0 0 0 0 

TOTAL: 20 Disciplinas        

6º PERÍODO  Carga Horária  

 Tipo T P C Online Estágio Ext. 
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PRÁTICA SIMULADA DO 

TRABALHO 

OBRIGATÓRIA  36 0 0 18 0 0 

DIREITO CIVIL V OBRIGATÓRIA  36 0 0 18 0 0 

DIREITO PROCESSUAL DO 

TRABALHO II 

OBRIGATÓRIA  72 0 0 0 0 0 

DIREITO PENAL IV OBRIGATÓRIA  36 0 0 18 0 0 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL III OBRIGATÓRIA  72 0 0 0 0 0 

DIREITO CONSTITUCIONAL III OBRIGATÓRIA  36 0 0 0 0 0 

TOTAL: 06 Disciplinas        

7º PERÍODO  Carga Horária  

 Tipo T P C Online Estágio Ext. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL IV OBRIGATÓRIA  72 0 0 0 0 0 

DIREITO CONSTITUCIONAL IV OBRIGATÓRIA  36 0 0 0 0 0 

DIREITO CIVIL VI OBRIGATÓRIA  36 0 0 18 0 0 

MÉTODOS ADEQUADOS DE 

SOLUÇÕES DE CONFLITOS 

OBRIGATÓRIA  72 0 0 18 0 0 

PRÁTICA SIMULADA CÍVEL OBRIGATÓRIA  36 0 0 18 0 0 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBRIGATÓRIA  36 0 0 0 0 0 

TOTAL: 06 Disciplinas        

8º PERÍODO  Carga Horária  

 Tipo T P C Online Estágio Ext. 

PRÁTICA SIMULADA RECURSOS OBRIGATÓRIA  36 0 0 18 0 0 

FILOSOFIA JURÍDICA OBRIGATÓRIA  36 0 0 0 0 0 

ÉTICA PROFISSIONAL OBRIGATÓRIA  36 0 0 0 0 0 

METODOLOGIA DA PESQUISA EM 

DIREITO 

OBRIGATÓRIA  36 0 0 0 0 0 
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DIREITO EMPRESARIAL I OBRIGATÓRIA  36 0 0 18 0 0 

DIREITO PROCESSUAL PENAL I OBRIGATÓRIA  72 0 0 0 0 0 

DIREITO AMBIENTAL OBRIGATÓRIA  36 0 0 0 0 0 

TOTAL: 07 Disciplinas        

9º PERÍODO  Carga Horária  

 Tipo T P C Online Estágio Ext. 

DIREITO ADMINISTRATIVO I OBRIGATÓRIA  36 0 0 18 0 0 

DIREITO PROCESSUAL PENAL II OBRIGATÓRIA  72 0 0 0 0 0 

DIREITO EMPRESARIAL II OBRIGATÓRIA  36 0 0 18 0 0 

DIREITO TRIBUTÁRIO I OBRIGATÓRIA  36 0 0 18 0 0 

PRÁTICA SIMULADA PENAL OBRIGATÓRIA  36 0 0 18 0 0 

TCC EM DIREITO CIVIL ELETIVA TCC 36 0 0 0 0 0 

TCC EM DIREITO EM RESP. CIVIL / 

DIR. DO CONSUMIDOR 

ELETIVA TCC 36 0 0 0 0 0 

TCC EM DIREITO PENAL ELETIVA TCC 36 0 0 0 0 0 

TCC EM DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL 

ELETIVA TCC 36 0 0 0 0 0 

TCC EM DIREITO PROCESSUAL 

PENAL 

ELETIVA TCC 36 0 0 0 0 0 

TCC EM DIR. DO TRAB. / PROC. DO 

TRAB. / PREVIDE. 

ELETIVA TCC 36 0 0 0 0 0 

TCC EM DIR. CONSTI. / HUM. / 

INTER. 

ELETIVA TCC 36 0 0 0 0 0 

TCC EM DIREITO TRIBUTÁRIO ELETIVA TCC 36 0 0 0 0 0 

TCC EM DIREITO ADMINISTRATIVO ELETIVA TCC 36 0 0 0 0 0 

TCC EM DIREITO EMPRESARIAL ELETIVA TCC 36 0 0 0 0 0 
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TCC EM FIL. DO DIR / SOC. DO 

DIR./ ANT.JURÍD. 

ELETIVA TCC 36 0 0 0 0 0 

TCC EM PSICOLOGIA JURÍDICA E 

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 

ELETIVA TCC 36 0 0 0 0 0 

TOTAL: 17 Disciplinas        

10º PERÍODO  Carga Horária  

 Tipo T P C Online Estágio Ext. 

PRÁTICA SIMULADA 

CONSTITUCIONAL 

OBRIGATÓRIA  36 0 0 18 0 0 

DIREITO TRIBUTÁRIO II OBRIGATÓRIA  36 0 0 18 0 0 

DIREITO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

OBRIGATÓRIA  36 0 0 18 0 0 

DIREITO INTERNACIONAL 

PRIVADO 

OBRIGATÓRIA  36 0 0 0 0 0 

DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO OBRIGATÓRIA  36 0 0 0 0 0 

DIREITO ADMINISTRATIVO II OBRIGATÓRIA  36 0 0 18 0 0 

DIREITOS HUMANOS OBRIGATÓRIA  36 0 0 0 0 0 

TOTAL: 07 Disciplinas        
 

  

TOTAL DE HORAS 

OBRIGATÓRIAS 

3.132,00 T P C Online Estágio Ext. 

  2.592,00 0,00 0,00 540,00 0,00 0,00 

OPTATIVAS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        

ELETIVAS  

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

240,00 
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ESTÁGIO FORA DA MATRIZ 0,00 

        

TOTAL DE HORAS MÍNIMAS + 

ELETIVAS + ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES + ESTÁGIO 

FORA DA MATRIZ 

3.372,00 

 

 

 

4.7. METODOLOGIA 

 

A grade curricular 118 é composta por algumas disciplinas híbridas, que se 

caracterizam pela constituição de disciplinas mistas, com carga horária tanto presencial 

quanto on-line, onde todo o conteúdo previsto no plano de ensino da disciplina, assim como 

seus objetivos, são contemplados integralmente na disciplina, seja em sua carga horária 

presencial ou a distância, sendo que ao longo do semestre letivo o aluno terá aulas 

presenciais, que serão articuladas com o tempo dedicado aos estudos do conteúdo on-line. 

 

Sem descartar necessariamente as aulas presenciais expositivas ou expositivo-

dialogadas, as disciplinas híbridas incorporam métodos de aprendizagem ativa. Neste 

aspecto entra a chamada “sala de aula invertida”, na qual a aprendizagem é baseada em 

problemas (PBL), estudo de caso concreto, entre outras, que as disciplinas híbridas podem 

articular o tempo de autoestudo ou autoaprendizagem fora da sala de aula com os 

encontros presenciais. 

 

Nas disciplinas híbridas o aluno passará a ser o sujeito ativo no processo ensino-

aprendizado, articulado organicamente com a mediação do professor, visto que o ensino 

híbrido pode ser definido como “um programa de educação formal no qual um aluno 

aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino on-line, com algum elemento de 

controle do estudante sobre o tempo, lugar, modo e/ou ritmo do estudo, e pelo menos em 

parte em uma localidade física supervisionada, fora de sua residência”.  
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Em tal definição há a necessidade tanto de acompanhamento presencial do aluno 

quanto de supervisão da autoaprendizagem, sendo que nas disciplinas hibridas haverá um 

roteiro de estudo com orientações para antes e depois da sala de aula presencial. Tal roteiro 

de estudos irá favorecer a participação mais ativa do aluno durante a sala de aula presencial, 

onde a atuação do professor promoverá a integração do processo ensino-aprendizado. 

 

Os procedimentos de avaliação nas disciplinas híbridas contemplarão tanto os 

conteúdos, competências e habilidades trabalhados durante a sala de aula presencial quanto 

aqueles disponibilizados online, apontados nos roteiros de estudos, sendo que as avaliações 

poderão ser realizadas por meio de provas teóricas, provas práticas, e realização de projetos 

ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de acordo com as 

especificidades de cada disciplina. 

 

Em tais matérias haverá um tutor online para ajudar os alunos a trabalhar as novas 

metodologias e para responder às dúvidas. 

 

São híbridas as seguintes disciplinas: 

 

Per. Disciplina Créd. Pres Créd. Online 

1 

FUNDAMENTOS DAS CIÊNCIAS 

SOCIAIS 
2 1 

1 HISTÓRIA DO DIREITO BRASILEIRO 2 1 

1 

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO 

DIREITO 
4 1 

1 LINGUA PORTUGUESA 0 2 

2 SOCIOLOGIA JURÍDICA 2 1 

2 REDAÇÃO INSTRUMENTAL 2 1 

2 ECONOMIA POLÍTICA 2 1 

3 CIÊNCIA POLÍTICA 2 1 

3 DIREITO CIVIL II 2 1 
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3 DIREITO DO TRABALHO I 4 0 

3 TEORIA GERAL DO PROCESSO 2 1 

4 DIREITO CIVIL III 2 1 

4 DIREITO PENAL II 2 1 

4 DIREITO DO TRABALHO II 2 1 

5 DIREITO CONSTITUCIONAL II 2 1 

5 DIREITO CIVIL IV 2 1 

5 DIREITO PENAL III 2 1 

6 PRÁTICA SIMULADA DO TRABALHO 2 1 

6 DIREITO CIVIL V 2 1 

6 DIREITO PENAL IV 2 1 

7 

MÉTODOS ADEQUADOS DE 

SOLUÇÕES DE CONFLITOS 
4 1 

7 PRÁTICA SIMULADA CÍVEL 2 1 

7 DIREITO CIVIL VI 2 1 

8 PRÁTICA SIMULADA RECURSOS 2 1 

8 DIREITO EMPRESARIAL I 2 1 

9 DIREITO ADMINISTRATIVO I 2 1 

9 DIREITO TRIBUTÁRIO I 2 1 

9 TCC EM DIREITO 0 2 

9 PRÁTICA SIMULADA PENAL 2 1 

9 DIREITO EMPRESARIAL II 2 1 

10 DIREITO ADMINISTRATIVO II 2 1 

10 DIREITO TRIBUTÁRIO II 2 1 

10 

PRÁTICA SIMULADA 

CONSTITUCIONAL 
2 1 

10 

DIREITO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 
2 1 

 

Em todas as disciplinas do Curso é empregada a Metodologia de Estudo do Caso 

Concreto que, por aproximar o educando da realidade que ele enfrentará, desenvolve o 
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raciocínio para solução de problemas de forma a atender às exigências sociais. Os casos 

concretos, extraídos da jurisprudência dos nossos Tribunais, foram inseridos nos Planos de 

Aula das disciplinas e estão disponíveis para os educandos, no ambiente on line. 

 

Cabe aos educandos efetuar o estudo prévio dos casos, sendo que, durante as aulas, 

o educador deve conduzir o debate entre os educandos, contextualizar o tema da discussão, 

orientar a pesquisa doutrinária e jurisprudencial e estabelecer a relação entre a teoria e a 

prática, para a resolução dos  problemas. 

 

O uso da metodologia do estudo de casos proporciona a formação de profissionais 

inseridos no contexto da realidade jurídica nacional, analíticos, críticos e reflexivos e, por 

conseguinte,  aptos a busca efetiva de acesso não apenas à Justiça, mas à ordem 

juridicamente justa. 

 

O currículo foi concebido como um conjunto integrado e articulado de situações 

organizadas de modo a promover aprendizagens significativas e seus conteúdos são apenas 

um dos meios para o desenvolvimento de competências que ampliem a formação dos 

educandos e sua interação com a realidade, de forma crítica e dinâmica. No ensino por 

competências o conhecimento é trabalhado de forma intertransdisciplinar, contextualizado, 

privilegiando a construção de conceitos e a criação do sentido, visando mobilizar um 

conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, informações etc.) para solucionar 

com pertinência e eficácia uma série de situações (PERRENOUD). Para tanto, as atividades 

foram estruturadas em projetos, bem como por resolução de problemas, além de 

pesquisas.  Privilegiam análises, sínteses, inferências, generalizações, analogias, associações 

e transferências. As tarefas propostas constituíram desafios que incitam os educandos a 

mobilizar seus conhecimentos, habilidades e valores. 

 

Outra metodologia de ensino  integrante do projeto pedagógico é denominada 

Projeto Interdisciplinar. O conjunto das atividades interdisciplinares no Curso de Direito 

consiste num sistema dinâmico de inter-relações teórico-práticas, no escopo das disciplinas 

ministradas, que resultam em produtos e ações de cunho pedagógico e/ou informativo 

destinados à formação acadêmica do discente, capacitando-o a desenvolver conteúdos de 
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caráter científico,  produzir informação de utilidade pública e desenvolver habilidades 

argumentativas e comunicativas. 

 

Trata-se do uso de instrumentos metodológicos que proporcionem a construção de 

modelos teóricos de análise crítica de temas e/ou problemáticas do interesse social, cujas 

soluções requeiram conhecimento jurídico e transmissão de informações úteis  que possam 

esclarecer a sociedade sobre seus direitos e deveres. A interdisciplinaridade destaca temas 

que exigem um tratamento complexo, utilizando conhecimento técnico associado à 

comunicação que facilite a  compreensão da sociedade. 

 

Os docentes operam como mediadores e orientadores no processo. Um mesmo tema 

é estudado sob a ótica de todas as disciplinas cursadas pelo aluno naquele período. Os 

alunos destacam-se na construção dos conteúdos e produtos exigidos, e a comunidade, seja 

ela acadêmica ou não, como receptora da produção que abrange todos os campos do 

direito. 

 

Trata-se de um processo dinâmico, inserido no corpo do projeto pedagógico e em 

todas as disciplinas, requerendo a participação de todos. Desenvolve-se paulatinamente, 

desde os primeiros semestres até o nono, e tem como resultado a preparação do futuro 

bacharel para a compreensão da dinâmica complexa da realidade através de um pensar 

integrador, analítico e contextualizador das problemáticas sociais no âmbito do Direito. 

 

4.8. MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL 

 

A concepção atual do modelo de ensino da instituição prevê a organização de 

material didático digital para cada uma das disciplinas do Curso.  Sendo assim, para cada 

disciplina há um material didático disponibilizado ao aluno no início do semestre, sem 

nenhum custo adicional, com a organização dos pontos principais da disciplina que serve 

como leitura complementar. 

 

4.9. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
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A avaliação da aprendizagem não é uma atividade que visa tão somente à aprovação 

ou à reprovação, restrita ao seu caráter somativo. 

 

Sua inserção no processo educativo, como instrumento de aprendizagem, identifica a 

natureza formativa que possui, acompanhando o percurso dos estudantes na apreensão dos 

conteúdos relevantes e no desenvolvimento das habilidades necessárias ao exercício 

profissional. A avaliação cumpre ainda o papel de conscientizar o educando do próprio 

processo de aprender, para fazê-lo avançar. 

 

A avaliação da aprendizagem tem como princípio o desenvolvimento de 

competências, ou a capacidade de gerenciar conhecimentos e produzir outros a partir das 

necessidades observadas na prática social. 

 

Utilizando-se de critérios bem explícitos e compartilhados, são avaliados os 

conhecimentos necessários à formação do profissional do Direito e como fazem uso deles. 

Isso permite, quando necessário, uma reorientação no processo de formação dos educandos 

com atividades de apoio de forma a permitir o suprimento de suas dificuldades e, 

consequentemente, o acompanhamento natural do desenvolvimento de outras atividades. 

 

A avaliação institucional periódica do rendimento discente é necessária como 

instrumento de propulsão da qualidade dos Cursos jurídicos. 

 

O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (Av.1), Avaliação 

2 (Av.2) e Avaliação 3 (Av.3). 

 

As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e 

realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino 

e pesquisa, de acordo com as especificidades de cada disciplina. A soma de todas as 

atividades que possam vir a compor o grau final de cada avaliação não poderá ultrapassar o 

grau máximo de 10 (dez), sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a 

disciplina, atendendo ao projeto pedagógico do Curso, além de provas teóricas e/ou práticas 

contemple outras atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da 



88 
 

composição do grau final. 

 

A Av.1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das 

atividades estruturadas. 

 

As Av.2 e Av.3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades 

estruturadas. 

 

Para aprovação na disciplina o aluno deverá: 

1.    Atingir resultado igual ou superior a 6,0 (seis), calculado a partir da média 

aritmética entre os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas 

obtidas dentre as três etapas de avaliação (Av.1, Av.2 e Av.3). A média aritmética obtida será 

o grau final do aluno na disciplina. 

2.    Obter grau igual ou superior a 4,0 (quatro) em, pelo menos, duas das três 

avaliações. 

3.    Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

 

As disciplinas oferecidas na modalidade Educação a Distancia (EAD) seguirão o 

mesmo critério de avaliação das disciplinas presenciais.  

 

Para a avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso, TCC, ou trabalhos de mesma 

natureza, será atribuído grau único para a disciplina que, para aprovação do aluno, deverá 

ser igual ou maior do que 6,0. 

 

A média de todas as notas atribuídas nas disciplinas cursadas pelo educando compõe 

o seu CR - Coeficiente de Rendimento Acadêmico que, inserido na pauta, permite ao 

educador um conhecimento acerca das potencialidades dos seus educandos. Desta forma, 

abre-se a possibilidade de tratamentos diferenciados, quer para indicar reforço e apoio na 

aquisição de conteúdos, quer para propiciar a progressão e aprofundamento do estudo, 

quer para se buscar transpor dificuldades específicas e pontuais do educando. 

 

Além da aprovação em todas as disciplinas da grade curricular, incluindo três 
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disciplinas eletivas e o Trabalho de Conclusão de Curso, para ter direito à colação de grau, o 

educando deverá ter concluído às 300 horas de Estágio Supervisionado e cumprido, no 

mínimo, 200 horas de Atividades Complementares. 

 

4.10. ATIVIDADES DE TUTORIA 

 

O Curso de Direito de Vila Velha conta com as atividades de tutoria à distância, que 

ocorrem no Ambiente Virtual de Aprendizagem, AVA, e correspondem à interação 

necessária para adequar o meio de oferta (conteúdo online ou teletransmitido) às 

necessidades didático-pedagógicas de aprofundamento, discussão, investigação, pesquisa e 

aplicação do conhecimento. Baseiam-se fortemente na interação via canais de comunicação 

e na gestão das ferramentas de publicação de material acadêmico por parte do aluno, 

através da mediação e facilitação pedagógica demandadas nas tarefas e atividades 

preconizadas no plano de ensino das disciplinas oferecidas na modalidade à distância. No 

que se refere à mediação presencial, caberá ao tutor garantir o cumprimento das atividades 

acadêmicas presenciais solicitadas no decorrer da disciplina (se for o caso), com ênfase à 

orientação para a execução de tais atividades. No que se refere à facilitação, cabe ao tutor 

atuar nos momentos presenciais do Curso (como a avaliação, por exemplo), de forma a 

facilitar o processo de ensino e aprendizagem, bem como orientar o corpo discente sobre 

como lidar com as especificidades da educação à distância. Cabe também ao tutor presencial 

familiarizar o aluno com o material didático disponibilizado, atuando como facilitador na 

organização do estudo do aluno, bem como orientá-lo sobre a intervenção pedagógica que 

se espera dele na sala de aula virtual (AVA). 

 

4.11. ATIVIDADES ACADÊMICAS ARTICULADAS À FORMAÇÃO 

 

As atividades acadêmicas são também direcionadas à pesquisa e extensão inerentes 

ao profissional do Direito, e configuram-se em aprofundamentos de diferentes demandas 

contextuais, permitindo ao aluno lidar com uma diversidade de problemas identificados em 

projetos existentes e em novos empreendimentos. 

 

Salienta-se que as atividades acadêmicas no Curso de Direito ensejam uma 
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aproximação gradual e sistemática com o exercício profissional. As atividades práticas e 

teóricas são determinadas pelos eixos estruturantes e pelas ênfases curriculares, podendo 

ser desenvolvidas internamente pelo corpo docente ou externamente. Tais atividades 

podem assumir o formato de conferências, palestras, visitas técnicas supervisionadas, juris 

simulados, aplicação e avaliação de testes, participação em projetos de extensão, 

monitorias, participação em projetos de iniciação científica, entre outras.  

 

Salienta-se que o conjunto de atividades teóricas e práticas desenvolvidas durante a 

formação do aluno, amplia sua prática em atividades multidisciplinares implementadas, com 

metodologia específica na área do Direito.  

 

Seus objetivos podem ser assim divididos: estimular o exercício do profissionalismo 

com responsabilidade social; promover a articulação entre teoria e prática; desenvolver o 

interesse pela prática da pesquisa; fomentar a produção científica; incentivar a integração 

do corpo docente e discente; facilitar a interdisciplinaridade; buscar estratégias criativas 

para facilitar o desenvolvimento acadêmico do corpo discente; atualizar e enriquecer a 

vivência acadêmica e o currículo. 

 

4.11.1. ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 

 

No Curso de Direito da FESVV as atividades complementares possuem status de 

núcleo, ou seja, representam um braço da organização do Curso, possuindo coordenação 

própria, atribuições regulamentadas e responde pelos objetivos educacionais vinculados ao 

aprimoramento acadêmico e a diversidade cultural do aluno. 

 

O N.E.A.C. - Núcleo de Extensão e Atividades Complementares visa proporcionar aos 

alunos a possibilidade de aprofundamento temático e exercício sistemático da 

interdisciplinaridade, a ampliação do leque de visão do futuro bacharel, por meio do contato 

com outras áreas de saber, além de assegurar, no perfil do graduando, sólida formação 

geral, humanística e axiológica, a valorização dos fenômenos jurídicos e sociais com uma 

postura reflexiva e de visão crítica do Direito e da prestação da justiça. 
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Além do efetivo aprendizado do aluno, através das atividades complementares o 

Curso proporciona ao discente sua inserção social por meio da troca de experiências entre 

comunidade acadêmica e sociedade, visando à difusão das conquistas resultantes da 

produção cultural e científica geradas na Instituição. 

 

A coordenação do Núcleo de Extensão e Atividades Complementares está 

diretamente ligada à Coordenação Geral e ao Colegiado do Curso de Direito, e é órgão 

executivo auxiliar na política educacional da Faculdade Estácio de Vila Velha, ficando a cargo 

desse núcleo a coordenação, o planejamento, a execução e o controle das atividades 

complementares. 

 

A caracterização das espécies de atividades complementares, com as respectivas 

cargas horárias auferidas pelos alunos e a carga horária mínima para cumprimento do 

componente curricular, as atribuições da coordenação específica e demais elementos 

pertinentes estão devidamente previstas em regulamento próprio. 

 

As atividades acadêmicas complementares são responsáveis por estimular o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas e comportamentais que possibilitam ao 

educando compreender e exercitar conteúdos e formas de aprendizagem diferenciadas e 

ampliar sua vivência acadêmica. No seu desenvolvimento, procura-se contemplar as três 

esferas educacionais, com programas que envolvam o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. Tais 

atividades que correspondem a 5% do total da carga horária do currículo do Curso de Direito 

permitem ainda a flexibilização curricular e o enriquecimento dos conteúdos ministrados em 

sala de aula. Elas têm permitido a construção coletiva do conhecimento, envolvendo 

coordenação, discentes e docentes, num espaço privilegiado de liberdade, criatividade e 

permanente autoavaliação. 

 

Essas atividades abarcam múltiplas iniciativas que sedimentam o processo de ensino-

aprendizagem; expandem a percepção do aluno sobre sua própria formação, fazendo com 

que a vida acadêmica não se reduza à sala de aula; facilitam a integração da comunidade 

acadêmica, aumentando o tempo de permanência do educando na Instituição ou em torno 

dela; mobilizam os discentes para a desejável perspectiva da educação continuada, na 
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medida em que incorporam as atividades complementares como hábito. Assim, possibilitam 

não apenas reforço nas bases da formação do aluno, mas também facilitam o 

aproveitamento do aprendizado em consonância com as necessidades locais. Constituem-se, 

dessa forma, num espaço de realização da interdisciplinaridade, da extensão, dos exercícios 

de pesquisa e da experiência prática conectadas à graduação, bem como, auxiliam na 

formação de uma consciência crítica e socialmente comprometida.  

 

O rol de atividades ofertadas procura atender aos princípios emanados da Resolução 

nº. 09/2004, a saber: atividades culturais; cine vídeo; Cursos de aperfeiçoamento/ 

aprofundamento de estudos; visitas técnicas a fóruns, juizados, Assembleia Legislativa, 

Câmara de Vereadores; palestras que propiciam ao educando o contato com temas 

polêmicos, com novas ideias e com as recentes pesquisas realizadas nos Cursos de pós-

graduação e mestrado; oficinas de leitura, que desenvolvem as habilidades de leitura, 

compreensão, interpretação e análise, além da oralidade e da escrita; oficinas de reforço, 

que visam suprir as dificuldades de aprendizagem e dar condições aos discentes de 

prosseguir nos estudos; Cursos de nivelamento, que garantem uma base de conhecimentos 

para sua plena inserção no Curso; viagens de intercâmbio, com vistas a ampliar os horizontes 

dos educandos, na medida em que, percebendo o funcionamento de um sistema jurídico 

distinto, possa fazer um estudo comparado, aguçando seu espírito crítico. A tais categorias 

de atividades são atribuídas cargas horárias máximas pré-definidas, garantindo que, 

respeitada a livre escolha dos educandos, haja uma diversidade de experiências.  

 

O educando, embora vinculado a uma unidade, pode cumprir em qualquer outra as 

atividades propostas, pois todas as opções são lançadas no Sistema Acadêmico, que permite 

acesso fácil à opção de seu interesse.  

 

Além das múltiplas ofertas nas unidades onde o Curso é ministrado, os discentes 

recebem apoio e estímulo à participação em atividades realizadas externamente, como 

forma de atender às suas demandas e mostrar os benefícios do intercâmbio cultural que 

essa atitude possibilita.  

 

Essas atividades são respaldadas por um trabalho permanente de conscientização e 
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motivação do alunado sobre os objetivos, relevância e forma de cumprimento, realizado por 

meio de informativos internos e publicações locais, página na internet, e-mails, murais e 

palestras específicas sobre atividades complementares com a divulgação do Regulamento do 

Núcleo. 

 

4.11.1.1. PARTICIPAÇÕES DOS ALUNOS EM ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

  

Visando alcançar os objetivos já delineados das atividades complementares, vários 

projetos de extensão, com formatos e finalidades variadas, são ofertados ao alunado pelo 

Curso de Direito da Faculdade Estácio Vila Velha, através do N.E.A.C. - Núcleo de Extensão e 

Atividades Complementares.  

 

Tais projetos apresentam-se tanto na forma de cursos, como também de atividades 

extracurriculares que ampliem a formação do aluno e desenvolvam sua visão crítica.  

 

As atividades de extensão, cuja finalidade primordial consiste em propiciar à 

comunidade o estabelecimento de uma relação de reciprocidade com a instituição de 

ensino, integram educandos, educadores e a comunidade em projetos consistentes e de 

relevância social.  

 

As atividades de extensão são promovidas de forma permanente, proporcionando 

um efetivo envolvimento de seus educadores e educandos com a comunidade, por meio de 

programas de assessoria jurídica, convênios, atividades de formação continuada e eventos 

extracurriculares periódicos. 

 

Os projetos de extensão realizados pelo Curso de Direito da FESVV levam em conta 

estas orientações, perpassando as atividades complementares e a prática jurídica, além de 

motivarem projetos de pesquisa. 

 

Nessa perspectiva o Curso de Direito da FESVV busca ainda estabelecer uma relação 

de reciprocidade entre a comunidade e a IES e a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão propiciando o desenvolvimento do conhecimento, tanto dos alunos e da própria 
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IES como da comunidade. 

 

Neste sentido vários projetos são desenvolvidos pela IES como, por exemplo, o Trote 

Solidário que acontece de forma reiterada a cada início de semestre e que envolve tanto os 

calouros quanto os veteranos. O objetivo desta atividade de extensão é despertar no 

discente a responsabilidade social e envolvimento com as demandas sociais próximas a ele. 

Assim, a cada novo semestre a IES escolhe uma Instituição Beneficente para entregar o 

material arrecadado com o Trote, como foi com a APAE quando foi arrecadado material de 

limpeza; com o Lar de Frei Aurélio quando foi arrecadado material de higiene pessoal 

infantil; como foi com o Projeto Social Margarida Novaes, ASSEMER – Associação Pró—

Meninos e Meninas de Rua e Creche Pequeno Lar quando foram arrecadados Kits de 

material escolar a título de exemplo. 

 

De igual forma, reiteradamente é realizada a cada ano uma Ação Social denominada 

de Dia de Responsabilidade Social, sempre em alguma escola pública e em algum bairro 

carente do Município de Vila Velha, oferecendo diversos serviços à comunidade como corte 

de cabelo, medição de pressão arterial, cadastros em programas sociais do governo como 

bolsa família, emissão de documentos de identidade, recreação infantil, orientação jurídica e 

conciliação, dentre outros. 

 

E para adequar os projetos desenvolvidos pela IES à realidade social da comunidade a 

cada início de semestre é realizado um Café Comunitário denominado Café com Prosa para 

o qual são convidados líderes comunitários, líderes religiosos (padres, pastores) e pessoas 

envolvidas com projetos sociais para uma tarde de conversa e ouvidoria. Para esta reunião 

também são convocados representantes da direção, coordenação, professores, alunos. 

Neste momento, têm-se de fato a aproximação e real percepção das necessidades locais. 

 

Há ainda o Curso de Extensão Saber Direito, na qual os alunos do Curso de Direito da 

Faculdade Estácio de Vila Velha terão a oportunidade de transmitir os conhecimentos 

adquiridos ao longo da graduação aos estudantes da rede pública de educação, por meio de 

eventos como palestras, seminários e oficinas. A preparação para a execução da atividade 

conta com a orientação e supervisão de um ou mais docentes. Tal atividade tem como 
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objetivo fomentar nos alunos do Curso de Direito o interesse pela pesquisa, além de 

proporcionar uma segurança e eloquência para transmitir seus ensinamentos em público, 

bem como, transformar os alunos da rede pública de ensino em agentes multiplicadores de 

temas relacionados ao Direito. O projeto objetiva também proporcionar o contato e diálogo 

dos alunos do Curso de Direito com estudantes da rede pública de ensino, visando 

proporcionar a troca de informações e experiências, tão importantes para a vida do futuro 

profissional do Direito. 

 

De forma permanente e diária o Laboratório de Práticas Jurídicas, LPJ, está aberto à 

comunidade prestando atendimento jurídico de orientação, conciliação e busca da atividade 

jurisdicional, efetivando o acesso à Justiça para os considerados hipossuficientes na forma 

da lei. 

 

É fundamental que a Academia Científica vá diretamente ao encontro da 

comunidade. Tem-se a cultura no Brasil do afastamento do saber e daqueles que trabalham 

com ele frente ao público em geral, mormente o popular.  

 

Desta forma, as instituições de ensino se mostram dissociadas da comunidade em 

que se localizam, muitas vezes como uma ilha inacessível aos que as cerca. No mesmo 

sentido, o Direito, enquanto instrumento de pacificação social, se mostra muitas vezes 

alheio àqueles para os quais foi projetado, permitindo com a omissão, que essas pessoas 

tenham suas garantias violadas ou se autotutelem.  

 

O presente projeto enfrenta as duas questões e se propõe a resolver ambas as 

ausências: a da academia que irá até a comunidade transmitir os conhecimentos 

acumulados pelos alunos e a do Direito, que além de ser ensinado, será disponibilizado na 

prática pelo LPJ, diretamente para a comunidade. 

 

Como se pode observar, as atividades de ensino, pesquisa e extensão encontram-se 

perfeitamente entrelaçadas no projeto didático-pedagógico do Curso de Direito da FESVV, o 

que atende às determinações da LDB e às recomendações da comunidade acadêmica 

envolvida no ensino jurídico.  
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O Curso realiza uma constante avaliação no sentido de identificar outras demandas 

que se coadunem com o projeto pedagógico e com o perfil do educando, ressaltando a ética 

geral e profissional. 

 

4.11.2. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

O Curso de Direito da FESVV adotou como modalidade de Trabalho de Conclusão de 

Curso a elaboração de Artigo Científico. Desta forma, pretende-se manter as orientações 

advindas das Diretrizes Curriculares, qual seja, o desenvolvimento do pensamento crítico e o 

domínio do procedimento científico indispensáveis à produção do conhecimento jurídico. 

 

Ciente da importância da inserção da pesquisa no ensino jurídico, como forma de 

desenvolvimento das habilidades pretendidas pelas diretrizes curriculares, o Curso de Direito 

percebeu, na exigência do Trabalho de Conclusão de Curso, um instrumento eficaz para 

atingir esse objetivo. Por isso, estabeleceu em vários momentos, mecanismos de auxílio e 

incentivo ao educando. 

 

Na disciplina Metodologia da Pesquisa, no 8° período, os  educandos são levados a 

compreender o que é um trabalho científico, a conhecer as metodologias existentes, enfim, 

todas as informações teóricas necessárias para a construção de um conhecimento científico. 

Neste momento o acadêmico pesquisador é orientado para a construção de um projeto de 

pesquisa e sobre a estrutura do artigo científico, detalhando cada parte, preparando 

os educandos para o desenvolvimento da pesquisa, que se fará no 9º período, sendo que a 

primeiro é pré-requisito para a segunda. 

 

Para acompanhar todo esse processo, além das demais pesquisas desenvolvidas no 

âmbito do Curso de Direito há um núcleo específico, denominado N.P.T.C., Núcleo de 

Pesquisa e Trabalho de Curso, o qual possui coordenação própria, com regulamento 

prevendo suas atribuições e demais elementos de regulação das atividades de pesquisa e 

trabalho de curso. 
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A elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, no 9° período, segue as normas do 

regulamento, cujo cumprimento é acompanhado pelo Coordenador do N.P.T.C. que, com 

vistas a integrar os diferentes educadores participantes desse processo, promove reuniões 

regulares, permitindo uma avaliação permanente da atividade. 

 

Para socialização dos resultados das pesquisas e divulgação das produções 

acadêmicas, o Curso de Direito, por meio do NPTC, mantém a Revista JURES, que é uma 

revista eletrônica, indexada, qualificada pela CAPES com Qualis B5, com corpo editorial 

composto pelos professores do Curso de Direito, na qual se publicam artigos de docentes do 

próprio curso ou convidados, além dos melhores artigos desenvolvidos pelos discentes. 

 

4.11.2.1. PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

A iniciação científica e a pesquisa estão estruturadas de modo a atender o que 

preconiza o inciso III do art. 43 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - LDB, 

incentivando o trabalho de pesquisa e investigação científica, com vistas ao 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e à criação e difusão da cultura. As atividades de 

pesquisa desenvolvem o entendimento do ser humano e da sociedade. 

 

Assim também, as novas diretrizes curriculares, presentes na Resolução CNE/CES n.º 

9/2004, nortearam a concepção do Núcleo de Pesquisa do Curso de Direito que tem por 

objetivo incentivar a pesquisa como necessário prolongamento da atividade de ensino e 

como instrumento para a iniciação científica. 

 

A proposta do Núcleo de Pesquisa é estimular nos educandos o conhecimento de 

métodos científicos e a aprendizagem de técnicas de pesquisa, bem como, o 

desenvolvimento da mentalidade crítica e investigativa. Como consequência, busca-se o 

aprimoramento da produção científico-jurídica no contexto do processo de ensino-

aprendizagem. 

 

Partindo do pressuposto básico de que o processo de ensino-aprendizagem desejado 

deve ser pautado por uma atitude crítica e criativa, são as atividades de pesquisa 
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fundamentais para o trabalho pedagógico de influência mútua entre teoria e prática: sem 

pesquisa não há análise adequada das práticas vigorantes, e nem novo conhecimento 

competente em alterá-las. 

 

Assim, o Curso propicia, de forma direta ou mediante intercâmbio, a formação de 

grupos de pesquisa com participação discente em programas de iniciação científica, a 

integração da atividade de pesquisa com o ensino. 

 

A valorização da pesquisa e do processo de produção do conhecimento contribui 

para evitar a reprodução de um conhecimento cada vez mais dogmatizado e incentivar a 

permanente renovação desse conhecimento. A pesquisa, nesse sentido, envolve, de um 

lado, um princípio educativo e, de outro, o desenvolvimento de competências e habilidades 

básicas para sua efetivação, particularmente, na iniciação científica. No ensino jurídico, ela 

ganha relevo especial, uma vez que o Direito depende da compreensão da complexidade dos 

fenômenos da realidade, o que demanda uma capacidade de investigação e análise. 

 

O desenvolvimento da pesquisa integra os educadores e educandos por meio da 

iniciação científica, estimulando-os para que tenham um perfil mais voltado à pesquisa a se 

engajarem nessas atividades. Assim, a Iniciação Científica é um instrumento de apoio teórico 

e metodológico à realização de um Projeto de Pesquisa, que contribui para assimilação de 

conteúdos e desenvolvimento de habilidades necessárias ao exercício profissional. 

 

A prática da pesquisa, portanto, é importante ingrediente do processo educacional, 

pois, inseparável do ensino, privilegia a sistematização do conhecimento e permite que este 

se projete, nas atividades de extensão, para além da sala de aula. É fato que os educandos 

envolvidos nessas pesquisas, experimentam a observação direta da realidade na qual o 

Curso está inserido, realizam a sistematização da análise feita e abrem perspectivas para 

devolver à sociedade os resultados da investigação, através de mutirões de atendimento ou 

de outras iniciativas. 

 

A FESVV preocupada em realizar atividades capazes de aprimorar o conhecimento 

adquirido nos Cursos que oferece, procura ofertar múltiplas atividades acadêmicas aos seus 
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alunos.  

 

A fim de estimular as atividades de pesquisa no âmbito do corpo discente, o Curso de 

Direito da FESV possui um Núcleo com Coordenação específica. Trata-se do NPTC - Núcleo 

de Pesquisa e Trabalho de Curso, que é vinculado à Coordenação Geral do Curso de Direito. 

 

O NPTC, por meio de sua coordenação, se encarrega do atender os alunos, direcioná-

los sobre os métodos de pesquisa, orientar sobre a produção de projetos de pesquisa, 

divulgar programas de incentivo à pesquisa e mediar a inscrição dos alunos no PIC, 

Programa de iniciação científica, fomentar o interesse acadêmico pela investigação 

científica, incentivar a publicação em revistas e periódicos, editar a Revista JURES do Curso 

de Direito e, ainda, coordenar os trabalhos de fim de curso.  

 

Ciente da importância do eixo de pesquisa para o desenvolvimento de uma educação 

de qualidade a Faculdade Estácio de Vila Velha conta com um programa próprio de iniciação 

científica, denominado PIC, em articulação com outras atividades de extensão, pelo qual é 

concedida uma bolsa pesquisa ao aluno pesquisador. 

 

O Curso também estimula os projetos de pesquisa de iniciativa individual 

dos educadores, por meio dos quais se propiciam a participação de pequenos grupos de 

graduandos em investigações de iniciativa de professores do Curso, especialmente para o 

docente em fase de mestrado ou de doutoramento. 

 

A Coordenação do NPTC, tem também atuado na orientação e suporte aos docentes 

e Egressos para publicação de artigos científicos nas Revistas da própria IES como na 

publicação e participação de eventos científicos externos. 

 

A partir do ano de 2012 foi instituída a Jornada Científica do Curso de Direito, evento 

semestral, que tem por objetivo abrir espaço para divulgação de resultado das pesquisas 

desenvolvidas em Iniciação Científica e Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação e de 

Pós-Graduação Lato Sensu, proporcionando a troca de experiências entre os alunos de 

graduação envolvidos em atividades de pesquisa; alunos de pós-graduação; professores e 
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pesquisadores, além de egressos. 

 

Desde 2012, tem sido possível perceber uma mudança cultural dos discentes e dos 

docentes, em relação ao envolvimento com a pesquisa. Tal fato fica devidamente claro em 

razão do expressivo número de trabalhos aprovados na Semana Nacional de Pesquisa, 

evento anual promovido pela Estácio no Rio de Janeiro. Em 2012 o Curso de Direito da 

Estácio de Vila Velha foi o que mais aprovou trabalhos, de todos os cursos das Unidades do 

Espírito Santo, sendo o 3º colocado de todos os cursos do Brasil. Em 2013, houve uma 

crescente melhora, e o Curso de Direito foi o 2º Curso que mais aprovou trabalhos, dentre 

todos os Cursos da Estácio do Brasil. 

 

A Estácio possui um metodologia própria de avaliação da produção cientifica dos 

docentes que atuam nos seus cursos de graduação, utilizando indicadores gerados na 

plataforma Lattes, através do IPPGR3 (índice de produção docente).  

 

Em 2014 o Curso de Direito da Estácio de Vila Velha ficou em 1º lugar no Brasil, entre 

todos os cursos jurídicos das unidades da Estácio, com o melhor IPPGR3 (índice de produção 

docente), o que reflete o expressivo envolvimento dos docentes com a pesquisa. 

 

4.11.3. ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO - PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

No Estágio Supervisionado, desenvolvido no L.P.J., Laboratório de Práticas Jurídicas, 

e, complementarmente, mediante estágios externos supervisionados, o educando entrará 

em contato com o ambiente de trabalho e com a prática cotidiana de sua futura área de 

atuação. O estágio é também importante etapa na formação do educando por lhe trazer 

maturidade profissional e técnica, contato com profissionais da área, vivência e convivência 

com pessoas e a oportunidade de fazer o trabalho jurídico. 

 

Nos termos da Resolução CNE/CES nº 09/2004, o Estágio Supervisionado é 

componente curricular obrigatório, indispensável à consolidação dos desempenhos 

profissionais desejados, inerentes ao perfil do formando. 
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O Laboratório de Práticas Jurídicas da Faculdade Estácio de Vila Velha é o órgão 

encarregado de implementar, orientar e controlar as atividades de estágio desenvolvidas 

pelos alunos de acordo com as determinações da Ordem dos Advogados do Brasil e do 

Ministério da Educação (§2º do art. 9º da Lei n. 8.906/94, e §1º do art. 7º da Resolução n. 

09/04). Dentre outras, é atribuição laboratório a implantação de procedimentos 

administrativos e didático-pedagógicos referentes à prática jurídica, bem como, a 

administração dos convênios firmados pela Instituição, nesse âmbito. 

 

O Laboratório de Práticas Jurídicas da Faculdade Estácio de Vila Velha encontra-se 

estruturado em um local privilegiado do Campus, com fácil acesso a clientes e pessoas da 

comunidade local, tendo como metragem total 155,87 m². O espaço ficou organizado da 

seguinte forma: sala da secretaria com computador e impressora; salas individuais de 

atendimento aos clientes com mesas e computadores; a sala de audiência com todo 

mobiliário de uma  real sala de audiências; biblioteca composta de livros, mesa, cadeiras e 

computador; sala do coordenador e advogados com mesas, cadeiras e computadores; bem 

como, uma ampla sala de aula e convivência com quadro branco e computadores com 

acesso à Internet e impressora.  

 

O Laboratório de Práticas Jurídicas foi estruturado e é operacionalizado de acordo 

com regulamentação própria. Os educandos devem se vincular ao LPJ a partir do 7º período 

e cumprir quatro períodos de estágio, realizando, no mínimo, 75 (setenta e cinco) horas de 

atividades práticas por período.  

 

O LPJ mantém Escritório de Assistência Jurídica Gratuita e Núcleo de Conciliação e 

Mediação de Conflitos, destinados ao atendimento da população hipossuficiente, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, que clamam por acesso à justiça em todas as áreas do Direito. A 

equipe é composta por uma Coordenação e advogados que se especializam no ensino 

prático, possibilitando aos alunos-estagiários o exercício efetivo da prática jurídica real, com 

a segurança da supervisão contínua. 

 

Além dos  serviços de assistência judiciária implantados no LPJ, o Curso de Direito 

supervisiona o estágio dos educandos da IES realizado nos órgãos do Poder Judiciário, do 
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Ministério Público e da Defensoria Pública ou ainda em departamentos jurídicos oficiais e 

escritórios de advocacia conveniados com a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, avaliando 

as atividades de estágio externo por meio da exigência de elaboração de relatórios pelos 

estagiários. 

 

Ademais, nos períodos em que não estão programadas aulas presenciais, poderá o 

estagiário externo ter a jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, nos termos do §1º, do 

art. 10, da Lei 11.788/2008. 

 

É por intermédio da Prática Jurídica real, primordialmente, que o ensino do Direito 

sai da sala de aula, para permitir uma interação maior dos educandos com a população, com 

as empresas e com os diversos órgãos públicos envolvidos no acesso à justiça. O Laboratório 

de Práticas Jurídicas do Curso de Direito concretiza o ensino da prática real, atuando na 

instrumentalização dos direitos, ao mesmo tempo em que agrega valores de cidadania e 

consciência da alteridade, da sociodiversidade, da busca da inclusão social por meio do 

acesso efetivo à justiça, realizando o estágio não apenas como exercício prático-profissional, 

mas como veículo de conscientização da responsabilidade social inerente aos profissionais 

do Direito. 

 

Ademais, o LPJ  da IES busca quebrar o paradigma de judicialização de todos os 

conflitos por meio da atuação do Núcleo de Mediação de Conflitos. 

 

Objetivando criar os alicerces necessários ao exercício profissional, a prática jurídica 

volta-se à realização de atividades que desenvolvem as habilidades de leitura, compreensão, 

interpretação e análise crítica do Direito. Por isso, além do atendimento aos assistidos, a 

elaboração de peças processuais e o acompanhamento dos processos, sob supervisão de 

advogados-orientadores, são vivenciadas simulações de mediação, arbitragem e conciliação 

e, posteriormente, a vivência real destas atividades.  

 

A integração entre a teoria e a prática também se faz por meio da  realização de 

audiências simuladas, de análise de autos findos, de visitas a agências governamentais e 

comunitárias, de pesquisas legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais. 
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As atividades de estágio são submetidas à avaliação continuada dos advogados 

orientadores  e do Coordenador de Prática Jurídica, durante os plantões semanais dos 

estagiários. Ao final de cada período é obrigatória a apresentação de relatório contendo 

todas as atividades realizadas no estágio, além das  peças processuais produzidas. O 

estagiário cuja avaliação não for satisfatória não terá a carga horária contabilizada em seu 

histórico escolar. 

 

A necessidade de ampliar o espaço de escuta aos usuários do Laboratório de Práticas 

Jurídicas se constitui como forte elemento impulsionador da realização da Mediação de 

Conflitos, visando dar uma maior atenção a estes, além de proporcionar-lhes reflexões 

acerca dos elementos que geram ou fomentam os litígios que o fazem recorrer à prestação 

da assistência judiciária.  

 

Busca-se, assim, quebrar o paradigma de judicialização de todos os conflitos por meio 

da atuação do Núcleo de Conciliação e Mediação de Conflitos, cujo trabalho antecede as 

demandas a serem protocolizadas no contencioso judiciário 

 

4.12. SISTEMA DE ESTÁGIO E EMPREGO NA FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA  

 

A Faculdade Estácio de Vila Velha, através de um serviço gratuito e informatizado  

integrado ao mercado de trabalho,  oferece estágios e empregos a seus  graduandos ou já 

graduados, por meio de um banco atualizado de empresas parceiras, com sucessivas boas 

ofertas. De acordo com a legislação em vigor foram estabelecidas diretrizes, normas e 

procedimentos, unificando processos e atendimentos.   

 

Funções principais: 

 Incentivar o acesso de alunos e de formados à prática profissional;  

 Estabelecer ligação entre os programas de Graduação e de Pós-Graduação 

com as expectativas do mercado;  

 Propor parcerias que colaborem para a melhoria constante da qualificação 

dos graduandos e graduados. 
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O acesso, tanto para o aluno (graduando ou formado) quanto para as empresas se 

cadastrarem, deve ser feito pela Internet, bastando para isso login e senha. 

 

O processamento de avaliação é feito através do sistema, pelo estudante e validado 

pelo Coordenador do Curso ou pelo Orientador do Estágio, a partir de 90 (noventa) dias. 

 

4.13. MONITORIA 

 

As atividades de Monitoria visam oferecer ao aluno a possibilidade de desenvolver 

seu potencial para a pesquisa e magistério, tanto como bolsistas como voluntários. Sob 

orientação do professor da disciplina, o monitor participa das aulas e auxilia nas dúvidas dos 

alunos que apresentam dificuldades em determinadas matérias, bem como revisão do 

conteúdo sempre que necessário. Em horário definido, o monitor recebe supervisão e 

elabora seu plano de atividades para o período. 

 

As atividades de Monitoria são disponibilizadas aos alunos, de acordo com os turnos 

do Curso de Direito. A escolha dos monitores segue a orientação do Edital de Monitoria, 

onde consta o número de vagas, condições para seleção, valores da bolsa dos monitores e 

estabelece outros procedimentos.  

 

Para melhor qualificação dos discentes a instituição oferece um programa de 

monitoria através de contrato de concessão de bolsa que objetiva possibilitar o 

desenvolvimento do aluno na prática docente, bem como, aprimorar seus conhecimentos 

técnicos do aluno, além de servir como ferramenta de apoio aos professores e aos demais 

alunos na prática continuada de exercícios e aulas de reforço.  

 

A monitoria é uma atividade auxiliar a docência, exercida por alunos regularmente 

matriculados no Curso de Direito da Faculdade Estácio de Vila Velha, cujas atribuições 

atendem a regulamento próprio. 

 

São objetivos do Programa de Monitoria do Curso de Direito da FESVV: 
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 Estimular a participação do aluno na vida acadêmica, em atividades que 

envolvam pesquisa científica, execução de projetos, apoio à docência e exercício de 

atividades que envolvam os laboratórios de práticas jurídicas; 

 Contribuir para melhoria da qualidade de ensino; 

 Identificar lideranças; 

 Possibilitar ao aluno bolsa monitoria para custear parte de seus estudos. 

 

5. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 

5.1. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

  

Em atendimento à Lei nº 10.861, de 04 de abril de 2004, a Faculdade Estácio de Vila 

Velha entende o processo de autoavaliação como uma possibilidade efetiva de construção 

coletiva e ampliação dos canais de comunicação e diálogo com as comunidades interna e 

externa. Pretende, desta forma, fortalecer o seu caráter de avaliação processual e formativa 

na implantação de ações e processos relacionados à essa construção. 

 

Ao dar início ao processo de autoavaliação institucional, a Faculdade Estácio de Vila 

Velha objetivou conscientizar sua comunidade acadêmica da real necessidade de refletir 

sobre sua missão, objetivos e metas, bem como sobre a coerência que deve existir entre o 

trabalho acadêmico-administrativo realizado e as diretrizes traçadas pelos PDI e PPC e as dez 

dimensões propostas pelo SINAES, aliados à sua proposta como IES criativa e inovadora, 

atualizada com seu tempo, com as modernas tecnologias de ensino, em busca da excelência 

em padrões nacionais. 

 

A primeira Comissão Própria e Avaliação, CPA, foi criada em 2004. Devido às 

dificuldades de alguns dos seus membros de acompanhar os trabalhos da CPA, bem como 

devido à reestruturação acadêmico-administrativa levada a efeito na IES, a CPA passou por 

reformulações nos anos de 2006, 2007 e 2008. Em 02 fevereiro de 2009 foi constituída a CPA 

que foi se renovando de acordo com as necessidades e em cumprimento ao regulamento e 

está atualizada de acordo com a portaria n. 12/2012, o qual renovou o mandato da 

coordenação da CPA e substituiu um membro da Sociedade Civil e esta em vigência até os 
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dias atuais. 

 

 Pode-se afirmar que os processos e resultados da autoavaliação executados pela 

instituição encontram-se desenvolvendo uma cultura de participação da comunidade 

acadêmica da Faculdade Estácio de Vila Velha, ou seja, envolve discentes, docentes, 

técnicos-administrativos e direção. 

 

A avaliação se dá sobre os aspectos estruturais e gerenciais, buscando conhecer a 

satisfação do aluno e do professor quanto à direção da IES, ao coordenador do Curso e as 

características institucionais gerais de forma que aluno e professor avaliam o Campus, 

observando as dez dimensões e ainda avaliam o desempenho da coordenação e dos 

docentes. 

 

Assim, o Coordenador do Curso gerencia os resultados das avaliações de todos os 

docentes de seu Curso. Tais informações avaliativas servem também de base para alocação 

de novas disciplinas aos docentes, assim como servem de índice para a premiação dos 

melhores avaliados do Curso, de acordo com a política de Remuneração Estratégica que 

premia os docentes melhor avaliados, uma vez ao ano. 

 

Como forma de encorajar uma reflexão com base nos resultados de suas avaliações 

pessoais, a IES disponibiliza no Sistema de Informação Acadêmica, SAI, do docente o 

resultado de suas avaliações, tanto por turma como por disciplina. Tal feedback possibilita 

ao docente a estruturação de um plano de ação que vise a melhoria das suas práticas 

pedagógicas para o semestre subsequente, a partir de uma autorreflexão. 

 

Sendo assim a Avaliação Institucional da Faculdade Estácio de Vila Velha tem como 

finalidades: 

 O constante aprimoramento da Instituição; 

 Melhoria dos processos de gestão e ensino; 

 Fortalecimento da identidade institucional; 

 Melhor utilização dos recursos disponíveis; 

 Possibilitar o contínuo ajuste das ações desenvolvidas aos objetivos da 
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Instituição, em consonância com as diretrizes do seu projeto pedagógico; 

 

Desta forma, a partir da análise dos resultados e do conhecimento das 

potencialidades e fragilidades da IES, são elaborados os Planos de Ações para Melhoria e um 

Plano de Ação para que a CPA possa acompanhar a execução dessas ações, realimentar e dar 

continuidade de todo o processo de autoavaliação institucional a fim de garantir o 

cumprimento da missão da IES e Cursos, em consonância com o PDI. 

 

5.2. PROJETO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

O projeto para avaliação institucional, elaborado com a participação dos diversos 

segmentos da Instituição, tem como principal objetivo sistematizar as ações avaliativas 

visando a excelência dos serviços prestados às comunidades interna e externa.  A avaliação 

“[...] indica onde e como as metas e os objetivos dos diversos atores [...] da instituição 

podem ser revertidos em aspectos alinhados à sua missão” (CONAES 2006). 

 

Tendo como um dos propósitos da autoavaliação institucional a sua manutenção 

como processo, fonte permanente de informações construtivas para a sua gestão, a 

Faculdade Estácio de Vila Velha definiu como objetivos prioritários a serem alcançados: 

 Desenvolver ações que contribuam para o fortalecimento da cultura de 

autoavaliação institucional; 

 Fortalecer a divulgação da autoavaliação, especialmente dentre o corpo 

discente, para que contribuam com informações construtivas tanto para a instituição quanto 

para seus próprios Cursos; 

 Analisar e acompanhar os planos de melhorias institucionais; 

 Divulgar e acompanhar as ações decorrentes dos resultados das avalições 

internas e externas. 

 

No processo inicial de implantação da CPA, para atendimento das dimensões 

sugeridas pelo SINAES, a instituição aplicou a metodologia do empowerment (que 

possibilitou o resgate e a análise das atividades realizadas pelos diferentes setores e Cursos 

da IES). A partir desse trabalho elaborou-se o primeiro Relatório Final de Autoavaliação 
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2006-2007.  

 

Em 2008 foi feita a revisão desse projeto inicial resultando nos processos avaliativos 

desenvolvidos até 2011. Procurando atender às orientações do SINAES quanto às dimensões 

a serem consideradas, a Faculdade Estácio de Vila Velha procura estruturar seu processo 

avaliativo de maneira que cada Dimensão, ao ser analisada, seja o instrumento indicador de 

suas fragilidades, carências, demandas e potencialidades, dentro da abrangência do 

contexto de cada Curso ou setor. Isso é possível porque a Avaliação Interna tem 

periodicidade semestral e avalia três dimensões: Instituição, Curso e Corpo Docente. As 

dimensões Instituição e Curso são avaliados tanto pelo corpo discente quanto pelo corpo 

docente. Por sua vez, o corpo docente é avaliado tanto pelos discentes quanto pelos 

Coordenadores de Curso. Assim temos: 

a) Aluno avalia Instituição 

b) Aluno avalia Curso; 

c) Aluno avalia professor; 

d) Professor avalia Instituição; 

e) Professor avalia Curso/Coordenação; 

f) Coordenação avalia professor. 

 

Paralelamente, temos a coleta de dados junto aos setores/núcleos para que as metas 

do PDI possam ser acompanhadas. 

 

Essa reflexão coletiva resulta nos Relatórios Gerenciais parciais que resulta no 

Relatório de Autoavaliação Institucional Final, anual, protocolado no E-MEC atendendo às 

orientações legais. 

 

5.3. CPA – COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 

A Comissão própria de Avaliação, constituída pela Portaria nº 05/04 da Diretoria 

Faculdade Estácio de Vila Velha, em cumprimento ao que determina a Lei n. 10.861, de 14 

de abril de 2004, é integrada por seis representantes da comunidade acadêmica: dois 

docentes, dois discentes, dois técnicos administrativos e dois representantes da sociedade 



109 
 

civil organizada.  

 

A Comissão atual é composta dos seguintes representantes: 

 Coordenação: professora Diana Corrêa da Silva Costa. 

 Corpo Docente: professora Fabiana Salvador e professora Maria Patrícia F. de 

Almeida Sabadini. 

 Representante dos discentes: Welerson Moreira Silva (Curso de Direito) e 

Isaías Cardoso Coco (Curso de Pedagogia) 

 Corpo Técnico-Administrativo: colaboradoras Lindinalva Maria da Costa 

Oliveira e Neisa de Oliveira Piubel Romero. 

 Sociedade Civil Organizada: Kellen Sena Mendes Lyra e Luciano Corsini Canal. 

 

Conforme regulamento da CPA os seus representantes têm mandato de dois anos, 

podendo ser reconduzidos.  A indicação dos mesmos deve ser submetida à homologação do 

Conselho Superior de Administração da Faculdade.  

 

Compete à CPA conduzir e acompanhar os processos de avaliação externa; coordenar 

e articular o processo interno de avaliação, como previsto no PDI e apresentar sugestões; 

sistematizar e prestar informações solicitadas pelos Órgãos do Ministério da Educação, no 

âmbito do SINAES, nos prazos previstos; formular propostas para a melhoria da qualidade 

das atividades educacionais desenvolvidas na IES, com base nas análises e recomendações 

produzidas nos processos internos e externos de avaliação; conduzir o processo de 

planejamento da autoavaliação e assegurar a continuidade do processo avaliativo e de uma 

cultura avaliativa.   

 

5.4. FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA 

 

O processo de avaliação institucional da IES conta com o compromisso e apoio da 

Direção e a participação de sua comunidade acadêmica e técnico-administrativa, 

objetivando a sua efetiva implementação. 

 

Essa participação ocorre em todas as etapas do processo avaliativo, ou seja, desde 
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seu planejamento, sensibilização e operacionalização até o conhecimento dos resultados e 

melhorias. Ressalte-se que a IES conta, também, com a participação de representantes da 

comunidade externa na Comissão Própria de Avaliação. 

 

A CPA atua como articuladora desse processo, planejando e organizando as 

atividades de avaliação de acordo com as diretrizes do SINAES, tornando o sistema de 

autoavaliação um instrumento aceito e internalizado pela comunidade e uma fonte de 

informações capaz de levar a Instituição a refletir sobre si mesma. 

 

5.5. FORMAS DE DIVULGAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES 

 

A avaliação é feita através de questionário disponível no Sistema de Informação 

Acadêmica, SIA, onde se captam os resultados para análise e reflexão. Tais resultados são 

comparados com os parâmetros previamente estabelecidos no planejamento, e nos projetos 

pedagógicos da IES , visando orientar as ações de melhoria e readequação do planejamento. 

 

Para isso, os dados coletados são analisados através de gráficos comparativos com o 

semestre anterior e, posteriormente, as fragilidades e potencialidades são apontadas.  

 

Os desvios porventura verificados e as inovações propostas alimentam o 

planejamento da Instituição, sendo transformados em metas, com prazos e responsáveis 

definidos, para que sejam convenientemente acompanhadas, visando o seu cumprimento. 

 

A divulgação dos resultados das avaliações internas e externas se dá por meio de 

exposição no mural específico da CPA, através do site institucional, nas reuniões de 

lideranças de turmas, colegiado de Cursos, aula inaugural, reuniões de setores e também por 

meio de e-mail. 

 

Finalmente, a Avaliação Institucional da IES reflete seu compromisso com a 

sociedade. Trata-se de um projeto inerente à metodologia de administração da IES visando 

garantir o cumprimento da sua Missão. 
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6. ATENDIMENTO AO DISCENTE 

 

Diferentes ações voltadas a uma melhor formação do discente têm sido 

implementadas ao longo do Curso, procurando suprir déficits de conhecimento, aprofundar 

conteúdos e desenvolver habilidades e atitudes, tudo no sentido de atingir-se o perfil 

desejado para o egresso explicitado no projeto. 

 

A FESVV – Faculdade Estácio de Vila Velha desenvolve um programa de nivelamento 

para os educandos de graduação, buscando minimizar as deficiências de conhecimentos 

apresentados em áreas pontuais pela maioria dos egressos do ensino médio.  

 

As modalidades de apoio pedagógico adotadas também no curso de Direito e 

desenvolvidas pelo Núcleo de Atividades Complementares são: de nivelamento, de reforço e 

de complementação curricular, ou seja, atividades didáticas desenvolvidas paralelamente à 

matriz curricular com a orientação de docentes, sob a forma de pequenos Cursos, oficinas, 

grupos de estudo on line, através da sala de aula virtual. 

 

As modalidades de nivelamento objetivam criar condições para que os educandos 

desenvolvam as habilidades e competências necessárias ao cumprimento das atividades 

propostas pelo curso. Com elas, pretende-se minimizar a deficiência de conhecimento 

apresentada pelos egressos do ensino médio. 

 

Também são oferecidos aos alunos, e também para os egressos, o Curso 

Preparatório para a OAB – Segunda Fase, através de módulos de revisão para o Exame da 

OAB, com aulas práticas, direcionadas para as particularidades do exame da Ordem, com 

professores preparados para tal mister. 

 

Vale ressaltar, que a adesão ao Programa de nivelamento é voluntária. O educando 

poderá escolher, entre as atividades oferecidas, as que mais se adaptem a seus horários e às 

suas possibilidades. 

 

Podemos aqui destacar, ainda, os cursos de revisão que objetivam recuperar falhas 
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e/ou lacunas nos conhecimentos dos educandos, no decorrer do semestre letivo, o que se 

faz pela análise das notas obtidas nas AV1, AV2 e AV3. Os educandos que apresentam baixo 

rendimento são encaminhados aos cursos. O respeito aos diferentes ritmos de 

aprendizagem tem evitado que o educando se desestimule ao enfrentar os primeiros 

obstáculos no Curso de Direito. 

 

Na fase inicial do Curso é dada grande ênfase, também, às oficinas de leitura, que 

objetivam ampliar as habilidades de leitura, compreensão e interpretação de textos, bem 

como desenvolver a capacidade de escrita. 

 

As modalidades de reforço objetivam recuperar falhas e/ou lacunas nos 

conhecimentos dos educandos no decorrer do semestre letivo, resultando do 

acompanhamento do desenvolvimento pedagógico dos educandos, por meio da verificação 

da aprendizagem do educando. Neste sentido, são elaborados Cursos de Apoio ou Oficinas 

de Reforço para estudo de aspectos pontuais do programa. Ao longo de toda a formação são 

oferecidos aos educandos Cursos de Aperfeiçoamento ou Atualização com foco no 

aprofundamento de questões abordadas em sala, discussão de temas controvertidos, 

debates sobre jurisprudência, etc., levando-os a uma maior reflexão e a uma percepção 

crítica do Direito. 

 

Para que os docentes possam conferir um tratamento mais personalizado ao 

discente, o coeficiente de rendimento foi inserido nos diários de classe, de modo que, 

conhecendo seu desempenho individual, os educadores possam propor atividades, 

estratégias, métodos e técnicas direcionadas à melhor assimilação dos conteúdos. Tal 

medida objetiva promover a recuperação do educando portador de maiores déficits de 

aprendizagem e potencializar o conhecimento daqueles com melhor rendimento. 

 

O educando conta, também, como apoio, com a sala de aula virtual, ambiente na 

Internet em que são disponibilizados materiais preparados pelos educadores, tais como 

sinopses, roteiros de estudo, textos para leituras complementares, exercícios dentre outros.  

 

A sala de aula virtual é um espaço concebido para ampliar o processo de interação 



113 
 

educador-educando, estendendo-o para além da sala de aula. Nela, o educando dispõe de 

textos auxiliares para aprofundamento dos temas estudados; resumos, esquemas e roteiros 

de estudo. O acesso à sala de aula virtual é feito por meio do Sistema de Informação 

Acadêmica tanto para o educador, que pode mantê-la permanentemente atualizada, como 

para o educando, que encontra à sua disposição o material relativo a todas as disciplinas em 

que está matriculado. 

 

A Biblioteca se constitui, igualmente, em forte apoio ao discente, pois, além de suas 

funções precípuas oferece de forma sistemática oficinas que habilitam o educando a 

pesquisar na Internet, e Cursos sobre as normas técnicas a serem seguidas na formulação de 

trabalhos escritos. 

 

O Curso de Direito segue as sugestões e procedimentos recomendados nos 

documentos do MEC, buscando criar um ambiente educacional que reconheça as 

possibilidades e as limitações dos educandos com necessidades educacionais especiais, 

garantindo, assim, a sua plena inclusão no processo educativo. 

 

7. ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO 

 

A Faculdade Estácio de Vila Velha desenvolve e aplica as políticas de inclusão sob a 

ótica sociológica, reconhecendo as individualidades e investindo na transformação para 

atender às necessidades individuais dos discentes com ou sem deficiência. Tais políticas 

visam o respeito às diferenças e se compromete com o investimento nos métodos 

necessários para responder às diferentes necessidades, habilidades e níveis de 

desenvolvimento individualizados. Desta forma, a IES busca o atendimento de sua missão, 

bem como assumir a promoção da aprendizagem para o desenvolvimento pessoal de todos, 

além de investir esforços no desenvolvimento de uma prática pedagógica coletiva, 

multifacetada, dinâmica e flexível e que possa impor o desejável dinamismo, autonomia e 

articulação sistêmica dos diversos modelos contemporâneos de desenvolvimento individual 

e coletivo.  

 

A Faculdade Estácio de Vila Velha reconhece nessa proposta a construção conjunta 
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de conhecimentos e métodos para o exercício da inclusão, e prioriza o esforço coletivo nesse 

sentido. Sem olvidar da deficiência declarada, orienta-se pelas bases legais definidas no art. 

4º do Decreto n. 3.298, de 20/12/1999, e no art. 5º do Decreto n. 3.296, além da Declaração 

de Salamanca e a Constituição Brasileira, e assume o compromisso de, com seu corpo 

docente e administrativo, buscar uma mudança de pensamento e reformulação de conceitos 

acerca da deficiência para que se multipliquem os espaços inclusivos dentro da IES e as 

conquistas sociais. Desta forma, espera favorecer a elaboração de propostas de políticas 

viáveis significativas para todos. Nesse sentido, busca garantias de acesso, permanência, 

atendimento da demanda com educação de qualidade social, a fim de promover a 

integração social e educacional desse aluno, tendo como prioridade a construção de uma 

nova relação entre educadores e educandos, para que juntos possam transformar a 

realidade acadêmica, possibilitando o resgate da identidade, e favorecendo o 

desenvolvimento da autonomia deste sujeito (PEREIRA, 2006, p. 6) . Isto implica priorizar a 

educação com adequação de prédios, equipamentos, materiais didático-pedagógicos e 

formação continuada de educadores; trabalhar com as diferenças sociais a partir da 

compreensão da diversidade, sendo esta contextualizada social e historicamente; 

acompanhar os alunos do Programa Universidade para Todos - PROUNI com o objetivo de 

apoiar a adaptação acadêmica, além de proporcionar um espaço para a expressão de 

dificuldades, sugestões e inclusão; supervisionar e controlar o cumprimento da legislação 

vigente, no que tange à garantia de direitos do cidadão, eliminando práticas discriminatórias 

garantindo aos alunos deficientes o mesmo acesso aos benefícios conferidos aos demais 

educandos; dispondo de intérpretes que auxiliem os alunos com deficiência auditiva nos 

seus trabalhos acadêmicos em sala de aula; produzindo material didático-pedagógico para 

atuação junto ao aluno com necessidades educativas especiais e atendendo aos alunos 

portadores de necessidades especiais através dos programas de Apoio ao Discente. 

 

7.1. EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Preocupada em adaptar-se às normas e princípios que garantem os direitos do aluno 

com necessidades educacionais especiais e, sobretudo, em estabelecer uma política 

institucional, a Instituição vem desenvolvendo também uma série de ações para manter a 

qualidade de ensino para todos os seus alunos e, especificamente, assegurar aos educandos 
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com necessidades educacionais especiais as condições necessárias para o seu pleno 

aprendizado. 

 

Para o integral atendimento às recomendações internacionais e aos dispositivos 

legais nacionais, é fundamental a busca de novas formas de responder aos proclamos de 

uma Educação Inclusiva, garantindo não só o acesso, mas, sobretudo a permanência dos 

alunos com necessidades educacionais especiais na Instituição, através de uma prática 

pedagógica, que esteja centrada em sua aprendizagem desses alunos. 

 

O Curso tem seguido os procedimentos recomendados nos documentos em questão, 

buscando criar um ambiente educacional que reconheça as possibilidades e as limitações 

dos alunos com necessidades educacionais especiais, garantindo, assim, a sua plena inclusão 

no processo educativo. As ações são mediadas pelo Núcleo de Inclusão e Acessibilidade, NAI. 

 

7.2. NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO – N.A.I. 

 

A Faculdade Estácio de Vila Velha disponibiliza o atendimento individualizado aos 

discentes que apresentarem dificuldades referentes ao processo de ensino aprendizagem, 

por meio do NAI, Núcleo de Acessibilidade e Inclusão.  

 

O atendimento psicopedagógico tem o papel de analisar os fatores que possam 

favorecer ou dificultar a vida acadêmica do indivíduo, além de orientá-lo na identificação da 

origem da dificuldade e dos possíveis caminhos para a superação da mesma. O atendimento 

inclui a escuta, o desenvolvimento e proposta de atividades específicas, bem como a reunião 

com pessoas envolvidas no processo (professores, coordenador etc.), quando necessário. Em 

determinadas situações orienta o discente a buscar o auxílio de outros profissionais com o 

intuito de aprofundar a investigação. 

 

O NAI é composto por docentes, técnico-administrativos e alunos de vários setores 

da Faculdade Estácio de Vila Velha, de instituições parceiras e da comunidade, com o 

objetivo de fomentar a implantação e consolidação de políticas inclusivas por meio da 

eliminação de barreiras arquitetônicas, comunicacionais, metodológicas, instrumentais, 
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programáticas e atitudinais enfrentadas pela comunidade.  

 

Com a finalidade prioritária de desenvolver políticas de apoio estudantil por meio de 

ações que promovam a melhoria do desempenho acadêmico no ensino, pesquisa e 

extensão, o NAI tem regulamento e espaço próprio. 

 

Aos portadores de deficiência física, a Faculdade Estácio de Vila Velha apresenta as 

seguintes condições de acessibilidade: 

 a) livre circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo (eliminação de 

barreiras arquitetônicas);  

b) vagas reservadas no estacionamento;  

c) rampas com corrimãos, facilitando a circulação de cadeira de rodas;  

d) portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para permitir o acesso de 

cadeira de rodas;  

e) barras de apoio nas paredes dos banheiros;  

f) lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos usuários de 

cadeira de rodas.  

 

Com relação aos alunos portadores de deficiência visual, a Faculdade Estácio de Vila 

Velha disponibiliza, desde o ingresso até a conclusão do Curso, sala de apoio contendo: 

 a) computador Semp Toshiba: Intel Core 2 Duo, 3 GB de memória RAM e 160 GB de 

disco  rígido;  

b) sistema de síntese de voz (programa DOSVOX);  

c) gravador e fotocopiadora que amplie textos;  

d) acervo bibliográfico em CD e DVD em áudio;  

e) software de ampliação de tela;  

f) equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com visão 

subnormal;  

g) lupas;  

h) réguas de leitura;  

i) acervo bibliográfico dos conteúdos básicos em Braille;  

j) sinalização tátil. 
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Com relação aos portadores de deficiência auditiva, a Faculdade Estácio de Vila Velha 

igualmente disponibiliza, desde o ingresso até a conclusão do Curso: 

 a) intérpretes de língua de sinais;  

b) flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico; 

c) aprendizado da língua portuguesa, principalmente, na modalidade escrita, (para o 

uso de vocabulário pertinente às matérias do Curso em que o estudante estiver 

matriculado);  

d) materiais de informações aos professores para que se esclareça a especificidade 

linguística dos surdos.  

 

Para garantir o atendimento educacional especializado aos alunos surdos ou com 

deficiência auditiva, a Faculdade Estácio de Vila Velha:  

a) promove Cursos de formação de professores para:  

 O ensino e uso de LIBRAS;  

 A tradução e interpretação de LIBRAS – Língua Portuguesa;  

 O ensino da Língua Portuguesa, como segunda língua para pessoas surdas;  

b) promove a contratação de:  

 Professor de LIBRAS ou instrutor de LIBRAS;  

 Tradutor e intérprete de LIBRAS – Língua Portuguesa;  

 Professor para o ensino de Língua Portuguesa como segunda língua para 

pessoas surdas; e professor regente de classe com conhecimento acerca da singularidade 

linguística manifestada pelos alunos surdos;  

c) garante o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos surdos 

nas salas de aula e, também, em salas de recursos técnicos/didáticos, em turno contrário ao 

de matrícula do aluno; 

d) apoia, na comunidade acadêmica, o uso e a difusão de LIBRAS entre professores, 

alunos, funcionários, direção e familiares, inclusive por meio da oferta de Cursos;  

e) adota mecanismos de avaliação coerentes com o aprendizado de segunda língua, 

na correção das provas escritas, valorizando o aspecto semântico e reconhecendo a 

singularidade linguística manifestada no aspecto formal da Língua Portuguesa;  

f) desenvolve e adota mecanismos alternativos para a avaliação de conhecimentos 
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expressos em LIBRAS, desde que devidamente registrados em vídeo, ou em outros meios 

eletrônicos e tecnológicos;  

g) disponibiliza equipamentos, acesso às novas tecnologias de informação e 

comunicação, bem como, recursos didáticos para apoiar a educação de alunos surdos ou 

com deficiência auditiva.  

 

Assim, como garantia do direito à educação das pessoas surdas ou com deficiência 

auditiva e buscando assegurar aos acadêmicos surdos ou com deficiência auditiva o acesso à 

comunicação, à informação e à educação, assegurados na Lei n. 10.098, de 19 de dezembro 

de 2000, e no art. 3º do Decreto n. 5.626/2005, a Faculdade Estácio de Vila Velha 

proporciona aos acadêmicos surdos os serviços de tradutor e intérprete de LIBRAS – Língua 

Portuguesa em sala de aula e em outros espaços educacionais, assim como, também, 

equipamentos e tecnologias que viabilizem o acesso à comunicação, à informação e à 

educação.  

  

Conforme disposto no artigo 21 do Decreto n. 5.626/2005, a Faculdade Estácio de 

Vila Velha incluiu em seu quadro o tradutor e intérprete de LIBRAS – Língua Portuguesa, para 

viabilizar o acesso à comunicação, à informação e à educação de alunos surdos. Esse 

profissional atua:  

a) nos processos seletivos para os Cursos na Faculdade Estácio de Vila Velha;  

b) nas salas de aula para viabilizar o acesso dos alunos aos conhecimentos e 

conteúdos curriculares, em todas as atividades didático-pedagógicas;  

c) no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim da Faculdade Estácio de 

Vila Velha. 

 

Aos docentes é proporcionado acesso à literatura e informações sobre a 

especificidade linguística do aluno surdo.  

  

A Faculdade Estácio de Vila Velha, em conformidade com o Decreto n. 5.626/2005, 

garante às pessoas surdas acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos 

seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos. Além disso, a IES 

colocou à disposição de professores, alunos, funcionários portadores de deficiência ou com 
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mobilidade reduzida ajuda técnica que permitam o acesso às atividades acadêmicas e 

administrativas em igualdade de condições com as demais pessoas.  

 

Quanto aos equipamentos disponibilizados, o acesso às novas tecnologias de 

informação e comunicação, bem como, recursos didáticos para apoiar a educação de alunos 

surdos ou com  deficiência auditiva, a Faculdade Estácio de Vila Velha conta com os recursos 

descritos anteriormente, além de vídeos didáticos em língua de sinais e legendados, 

dicionários de português/língua de sinais, e está  trabalhando na produção e adaptação de 

materiais didáticos. Assim, estão garantidas às pessoas surdas acesso à comunicação, à 

informação e à educação nos processos seletivos, nas atividades e nos conteúdos 

curriculares desenvolvidos nos Cursos ofertados pela IES. Para garantir o atendimento 

educacional especializado e o acesso previsto, a Faculdade Estácio de Vila Velha desenvolveu 

e adotou mecanismos alternativos para a avaliação de conhecimentos expressos em Libras, 

devidamente registrados em vídeo ou em outros meios eletrônicos e tecnológicos, em 

atendimento ao disposto no inciso VIII,  do §1º do art. 14 do Decreto nº 5.626/2005.  

  

Em atendimento ao disposto no §2º do art. 7º do Decreto n. 5.626/2005, a Faculdade 

Estácio de Vila Velha incluiu em seu quadro docente professores de LIBRAS. 

 

E em conformidade com o artigo 10 do Decreto n. 5.626/2005, a Instituição incluiu  

LIBRAS como objeto de ensino, pesquisa e extensão no curso de graduação em Pedagogia. 

Ressalte-se que esse é o único Curso de formação de professores para a educação básica 

oferecida pela Faculdade Estácio de Vila Velha. 

 

No Curso de Direito a disciplina de LIBRAS é oferecida como componente curricular 

optativo.  

 

8. ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO 

 

A Coordenadoria de Relações Empresariais (COREM) é um órgão já implementado 

nas outras unidades do grupo, responsável por manter, na homepage os dados atualizados 

de empresas, e estimular o cadastro dos egressos, a fim de fomentar o acesso de seus alunos 
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ao mercado de trabalho. 

 

A COREM mantém um diálogo com o meio empresarial, recolhendo informações 

sobre suas reais necessidades, para manter os Cursos de Graduação em sintonia com o 

mercado de trabalho, consolidando a integração Faculdade-Empresa. 

 

A COEREM através das informações advindas dos ex-alunos busca melhorar a 

qualificação profissional de seus alunos. 

 

O Programa de Acompanhamento de Egressos tem por função primordial a 

complementação da avaliação institucional, por meio da verificação do desempenho 

profissional dos ex-alunos. A instituição recebe do egresso as informações sobre o Curso que 

concluiu e quais as variáveis que interferiram ou estão interferindo no desempenho da 

profissão escolhida. 

 

O programa de acompanhamento dos egressos disponibiliza na sua homepage um 

questionário para que os ex-alunos mensurem a contribuição da instituição na sua formação 

profissional, para que possam continuar vinculados à Instituição, incentivando-os na 

atualização, no aprimoramento profissional, com vistas à educação continuada. 

 

Existe a preocupação da instituição de manter contato com o aluno após a conclusão 

do seu Curso de graduação, orientando-o na prática profissional e na aquisição de novos 

conhecimentos. Há o interesse em manter a integração entre os egressos e os alunos 

regularmente matriculados, promovendo um canal constante de comunicação. 

 

Os ex-alunos da Faculdade Estácio de Vila Velha são estimulados a participar de 

Cursos oferecidos pela IES, como de extensão, pós-graduação e outras atividades 

acadêmicas. 

 

A Faculdade Estácio de Vila Velha é consciente que a melhor divulgação institucional 

é aquela feita através do depoimento dos seus alunos egressos e que a participação da IES 

no processo educacional, e não se esgota no momento da colação de grau. Ela se estende ao 
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longo do exercício profissional desenvolvido pelo egresso, tornando-se uma referência viva e 

atuante, para o desempenho satisfatório dos profissionais no mercado de trabalho. 

 

9. APOIO AO DOCENTE 

 

A Faculdade Estácio Vila Velha nasceu amparada por um consistente programa de 

capacitação e qualificação docente, que incentiva a contínua formação do professor, para 

que possa acompanhar e responder aos desafios da transformação que ocorre nos sistemas 

educacionais e, em especial no ensino superior. 

 

Em assim sendo a Estácio busca dar condições ao docente de ser capaz de organizar, 

executar e avaliar situações de aprendizagem, com foco no aluno, que atendam os diversos 

perfis profissionais estabelecidos pela legislação de ensino brasileira, abandonando a ideia 

de que sua tarefa está adstrita à mera transmissão de informações, bastando, então, o 

conhecimento de um conteúdo específico e de certos procedimentos de ensino.  

 

A Faculdade Estácio Vila Velha ao estabelecer sua missão passou a exigir do seu 

corpo docente um modelo de ação que contemple, além do domínio de conhecimentos 

profissionais diversos, esquemas de percepção, de análise, de decisão, de planejamento, de 

avaliação, e outros que permitam mobilizar os seus conhecimentos a uma determinada 

situação conforme preconiza o Projeto Pedagógico Institucional.   

 

Constituída por diversas unidades de ensino em todo o Brasil, o desafio que a 

Instituição enfrenta é o de criar unidade e organicidade em que a mudança de atitude seja 

amplamente reconhecida e apropriada pelo seu corpo docente, e passe a integrar sua 

prática pedagógica, garantindo, consequentemente, a identidade do professor da Estácio. 

Tal fato toma forma nos mecanismos capazes que buscam a integração e o desenvolvimento 

desses profissionais de modo a assegurar uma postura que reflita a convicção na 

educabilidade, o respeito ao outro, o conhecimento das próprias representações, a abertura 

à colaboração e o engajamento profissional. Na sequência os programas do grupo Estácio 

para capacitação e incentivo docente: 
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O Programa de Incentivo à Qualificação Docente - PIQ, desenvolvido com essa 

finalidade, congrega diferentes ações dentre as quais se destacam as voltadas para o 

aprimoramento acadêmico, na perspectiva da formação continuada, e as voltadas para a 

titulação acadêmica. 

 

O PIQ Formação Continuada foi elaborado com o objetivo de propor uma reflexão 

sobre a prática docente, isto é parte-se de um olhar sobre o cotidiano da sala de aula para 

chegar às raízes do conhecimento, construindo uma fundamentação teórica de qualidade. 

Desta forma, a Estácio organizou uma matriz aberta em que são periodicamente incluídos 

temas ligados à prática pedagógica, tais como: Planejamento de Ensino, Metodologia e 

Estratégias de Ensino, Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem e Relação Professor 

aluno, entre outros. 

 

O PIQ Mérito se desdobra em duas ações importantes. A primeira, voltada ao 

reconhecimento e incentivo à produção científica, é o Concurso Nacional Interno de 

Produção Científica, Trabalhos de Extensão e Ensaio que premia, anualmente, 70 trabalhos. 

A segunda é a concessão de bolsas para Cursos de pós-graduação stricto sensu, de 

programas internos e externos, com o objetivo de estimular a titulação do professor para 

atender as necessidades das áreas de conhecimento: Ciências Jurídicas, Comunicação e 

Artes, Educação e Licenciaturas, Tecnologias da Informação, Saúde, Engenharias, e Gestão. 

 

Numa perspectiva de complementaridade integram-se, também, ao PIQ o Fórum 

Nacional de Docentes e a Remuneração Variável do Docente. O PIQ Fórum é um evento 

anual que congrega representantes de todas as unidades e de todos os Cursos em torno de 

um tema. Nele são realizadas palestras com profissionais de renome, grupos de trabalhos, 

além de ações de reconhecimento como a apresentação de melhores práticas e entrega dos 

prêmios aos vencedores dos concursos realizados. A Remuneração Variável premia em 

dinheiro os 20 professores de cada unidade com melhor pontuação na avaliação 

institucional. 

 

As ações voltadas para qualificação e reconhecimento do trabalho docente é 

justificada na necessidade de construção de novas formas de abordagem dos problemas 
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relacionados à compreensão dos processos de ensino e aprendizagem eficazes. O dinamismo 

imposto pela tecnologia na mudança comportamental e reorganização social impõe, 

consequentemente, a reflexão e reconstrução da linguagem e da forma de transmissão do 

conhecimento historicamente acumulado. Partindo do pressuposto da educação como fruto 

das relações sociais e produtivas a reflexão sobre o papel do professor advém de uma nova 

percepção da função social do ensino e das finalidades educativas. A formação integral da 

pessoa em todas as suas capacidades, entre elas e também as profissionais como meio de 

desenvolvimento das potencialidades máximas da pessoa leva ao entendimento que, além 

do “saber” (conteúdos conceituais), devem constituir conteúdos de aprendizagens as 

habilidades, as técnicas e as estratégias, ou seja, o “saber fazer” (habilidades e 

competências) e a formação em valores, o “saber ser”, em consonância com os pilares 

definidos pela UNESCO e que devem sustentar a educação no século XXI.  

 

Para tanto se faz necessário repensar o projeto institucional, que abrange, além da 

sua missão, visão e valores, as premissas educacionais, o modelo de ensino e as iniciativas 

institucionais para a implementação de seu ideário e a capacitação dos docentes.  

 

Busca-se a formação continuada do professor no preparo para atuar como mediador 

do conhecimento, para articulação da prática real da sala de aula em um processo 

sistemático, no qual se conjuguem a utilização de modelos de ensino, a fundamentação 

sobre suas características, a análise de seu funcionamento, a sua revisão e a sua adequação 

às características do contexto, dos alunos, da sociedade e do próprio professor. O 

posicionamento como agente da reflexão que levará a critica organizada na busca de 

soluções conjuntas, a inclusão da tecnologia na linguagem e organização dos diversos 

processos acadêmicos, bem como, o preparo para mediar a formação para a vida inclusiva, 

integradora das diversas culturas e linguagens e inteligências, e atuação no entendimento 

sistêmico do mundo. 

 

Assim, a formação permanente do docente demanda a criação de um Programa de 

Incentivo à Qualificação Docente, que proponha novas maneiras de pensar sua prática, 

fomente a busca pelo conhecimento e pela titulação acadêmica, reconheça ações e práticas 

que auxiliam atingir nossas metas e que os envolva na formulação desses objetivos e nas 
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formas de atingi-los. Cabe informar que ações internas voltadas para o subsídio para 

participação em eventos científicos e capacitação são organizadas na Faculdade Estácio Vila 

Velha para atendimento das demandas específicas da Instituição. 

 

9.1. CAPACITAÇÃO DOCENTE 

 

As transformações ocorridas  nos sistemas educacionais e, em especial no ensino 

superior, refletem a compreensão e aceitação da complexidade do ensino e intrínseca 

relação que estabelece com a realidade circundante, igualmente complexa. Embora atenta 

às mudanças que ocorrem na sociedade, bem como, na célere mudança nos meios de 

produção técnico-científicas, a formação do educador não tem sido capaz de acompanhar 

este processo, dificultando a transposição para o ambiente da sala de aula das inovações 

próprias da modernidade.  

 

Para responder aos desafios impostos pela sociedade  o papel do educador deve 

também evoluir. Espera-se dele, fundamentalmente, que seja capaz de organizar, executar e 

avaliar situações de aprendizagem, com foco no educando, que atendam aos diversos perfis 

profissionais estabelecidos pela legislação de ensino brasileira, abandonando a ideia de que 

sua tarefa está adstrita à mera transmissão de informações, bastando, então, o 

conhecimento de um conteúdo específico e de certos procedimentos de ensino. 

 

O curso de Direito ao estabelecer como missão proporcionar acesso a um ensino de 

qualidade a diferentes segmentos da população, criando vínculos fortes e duradouros com 

os educandos e contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e social 

das comunidades onde atua, sempre com comprometimento ético e responsabilidade social, 

passa a exigir do seu corpo docente um modelo de ação que contemple, além do domínio de 

conhecimentos profissionais diversos, esquemas de percepção, de análise, de decisão, de 

planejamento, de avaliação e outros que permitam mobilizar os seus conhecimentos a uma 

determinada situação (Perrenaud, 1994). 

 

Assim, torna urgente que se crie mecanismos capazes de permitir a integração e o 

desenvolvimento desses profissionais de modo a assegurar uma postura que reflita a 
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convicção na educabilidade, o respeito ao outro, o conhecimento das próprias 

representações, a abertura à colaboração e o engajamento profissional. 

 

O Programa de Incentivo à Qualificação Docente, desenvolvido com essa finalidade, 

prevê  ações  que enfatizam a  formação continuada, com vistas ao  aprimoramento 

acadêmico elaborado  em dois  eixos fundamentais: 

1.      O primeiro apresenta módulos básicos centrados na prática pedagógica em que 

serão discutidos os temas: Planejamento de Ensino, Metodologia e Estratégias de Ensino, 

Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem e Interatividade em sala de aula,  e  se 

destinam  a todos os professores que atuam nos Cursos de Graduação, Graduação 

Tecnológica e Pós Graduação presencial e a distância. 

2.      O segundo eixo é composto de módulos centrados na formação pedagógica 

específica, e, portanto, numa perspectiva estratégica, em que serão oferecidos módulos 

criados para atender a demandas geradas  pelos Projetos Pedagógicos dos Cursos, como o 

módulo  Formação de Professor, tendo em vista o desenvolvimento da EAD. 

 

Frente à necessidade de abrangência nacional, os módulos que integram o PIQ  

utilizam  a metodologia de ensino à distância, quer na modalidade on line, quer na 

teletransmissão.  Para tanto, a Diretoria de Ensino à Distância apresenta-se como parceira e 

norteadora das melhores práticas nesse sentido, garantindo a qualidade e acesso de todos 

os docentes ao Programa. 

 

Os módulos são disponibilizados ao longo do ano, abrangendo o público docente 

nacionalmente, que poderá cursá-los a qualquer momento, inclusive de forma simultânea. 

As inscrições são realizadas on line, pelo Sistema de Informações Acadêmicas - SIA, no limite 

das vagas disponibilizadas por turma. Os docentes contam com a orientação de um tutor da 

área de Educação que orientam e incentivam o aprofundamento dos temas. 
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10.  HOME PAGE 

 

A página do Curso de Direito tem como objetivo a apresentação do Curso, suas 

diretrizes, objetivos, a matriz curricular, o corpo docente, a indicação de sites interessantes e 

as notícias mais recentes da área. O acesso à página ocorre pela página central da Faculdade 

Estácio Vila Velha.  

 

A home-page do Curso se destina a propiciar informações on-line sobre o Curso, 

síntese dos pontos básicos do Projeto Pedagógico, permitindo ao visitante da página coletar 

informações sobre a formação e a proposta técnico-pedagógica do Curso. O web site 

disponibiliza também a agenda de eventos das atividades desenvolvidas nos campi, onde o 

Curso é oferecido. Possibilitam, através de um link com o PEE informações sobre o mercado, 

estágio e emprego. 

   

11.  RECURSOS MATERIAIS 

 

Entre os recursos materiais utilizados no Curso de Direito da Faculdade Estácio Vila 

Velha encontram-se: diários, pilots, apagadores, serviços de reprografia, recursos 

audiovisuais como data show, TV, DVD, aparelho de som, retroprojetor, materiais de 

papelaria (como papel pardo, lápis, caneta, papel A4, envelopes, etc.). 

  

12. LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

 

O objetivo do Laboratório de Informática é de atender os alunos nas disciplinas 

relacionadas aos modelos computacionais virtuais, bem como, na elaboração de 

apresentações e relatórios técnicos.  

 

Os alunos matriculados em outras disciplinas e que participam de projetos de 

pesquisa e/ou trabalhos acadêmicos como busca de artigos em revistas científicas 

eletrônicas ou em bases de dados utilizam o laboratório para suporte às suas atividades.  
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Os laboratórios da Faculdade Estácio Vila Velha são constantemente atualizados com 

novos softwares, para que professores e alunos tenham em mãos as melhores ferramentas 

de ensino para cada especialidade. 

 

13.  INFRAESTRUTURA DE APOIO 

 

A infraestrutura do Curso é composta basicamente pelas salas de aula e pelo 

Laboratório de Práticas Jurídicas, para a realização do estágio obrigatório supervisionado aos 

alunos do 7º ao 10º períodos. 

 

O Curso conta ainda com salas de Coordenação de Curso, e as salas de trabalho 

atendimento do Núcleo de Extensão e Atividades Complementares, NEAC, e do Núcleo de 

Pesquisa e Trabalho de Curso, NPTC. 

 

14.  BIBLIOTECA 

 

14.1. ACERVO 

 

O acervo do Curso de Direito disponibilizado na biblioteca é composto por livros 

básicos e complementares, totalizando 5.769 exemplares de 326 títulos, de uso exclusivo 

do Curso de Direito, de acordo com o conteúdo programático das disciplinas  do Curso, livros 

clássicos, periódicos impressos  e  on-line, Bases de Dados, vídeos e DVD´s. 

 

A pesquisa ao acervo pode ser realizada em qualquer microcomputador conectado à 

Internet e permite a consulta por autor, título e assunto. 

 

14.2. SISTEMA INFORMATIZADO DE BIBLIOTECAS – SIB 

 

O SIB é responsável pelo gerenciamento informatizado das bibliotecas no que se 

refere à consulta ao acervo local e on-line, aos recursos de pesquisa informatizada, 

empréstimo domiciliar, reserva e renovação de empréstimos local e on-line. 

O acesso através da Internet é realizado pelo site http://biblioteca.br/online.asp 

http://biblioteca.br/online.asp
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14.3. SERVIÇOS 

 

14.3.1   SERVIÇO DE COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA – COMUT 

 

Importante instrumento para a incrementação de pesquisas e trabalhos acadêmicos 

o COMUT permite aos pesquisadores o recebimento de cópia de artigos publicados em 

periódicos técnico-científicos, teses e anais de congressos existentes  nas melhores 

bibliotecas do país. 

 

14.3.2   BASE DE DADOS 

 

As Bases de Dados disponibilizadas no Portal da Pesquisa podem ser acessadas pelo 

site http://biblioteca.estacio.br/links.asp ou pelo endereço www.portaldapesquisa.com.br 

 

 Revista dos Tribunais - RT 

 

Importante base de dados nas quais alunos e professores, inclusive os advogados e 

estagiários do Laboratório de Práticas Jurídicas, têm acesso a doutrina, jurisprudência, 

legislação, Súmulas, Orientações Jurisprudenciais etc. 

 

Pode ser acessada através do link:  

http://revistadostribunais.com.br/maf/api/widgetshomepage?area-of-

interest=wlbrHome&stnew=true 

 

 Academic on file – Muldisciplinar. 

 

A Base de Dados Academic on file disponibiliza artigos científicos de publicações com 

cobertura retroativa (back-files), e oferece plataforma de pesquisa em português, com 

recursos de tradução de textos. 

http://biblioteca.estacio.br/links.asp
http://www.portaldapesquisa.com.br/
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 Computer Data Base – Informática 

 

A Computer Data Base disponibiliza periódicos internacionais com resumos e full-

text, abrangendo as áreas de informática, software, hardware, telecomunicações e indústria 

eletrônica. 

 

Apresenta um tradutor de texto, inclusive para a língua portuguesa. 

Micromedex - Farmácia, Medicina. 

 

 Ovid Dentistry, Oral Surgery and Medicine Collection – Odontologia 

 

Disponibiliza periódicos científicos com cobertura retroativa incluindo referências e 

artigos com texto completo. 

 

 Springer Journal: Medicine Collection – Medicina 

 

A Editora Springer disponibiliza periódicos acadêmicos internacionais com texto 

completo, na área de Medicina com opção de texto completo em formato HTML e PDF. 

 

14.3.3.   PROGRAMA DE TREINAMENTO DE USUÁRIOS 

 

Objetiva facilitar o aperfeiçoamento acadêmico e profissional e a elaboração de 

trabalhos acadêmicos através do oferecimento dos seguintes Cursos gratuitos. 

3.3.1 Curso de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos, Dissertações e Teses  

3.3.2 Curso de Pesquisa Informatizada: Internet como Fonte de Pesquisa 

3.3.3 Curso de Pesquisa Informatizada: Bases de Dados 

 

14.3.4    FICHAS CATALOGRÁFICAS 

 

A Biblioteca disponibiliza para seus usuários o serviço de elaboração de fichas 

catalográficas com o intuito de colaborar com a normatização dos trabalhos de final de 
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Curso. 

 

14.3.5   PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ALUNOS COM NECESSIDADES 

EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

 

De acordo com a Portaria n. 3.284, de 7 de novembro de 2003, a bibliotecas dá 

acessibilidade aos usuários com necessidades educacionais especiais a diferentes fontes de 

informação, através de recursos diferenciados: 

 Auditiva: A equipe da biblioteca recebeu treinamento na Língua Brasileira de 

Sinais - LIBRAS. 

 Visual: O Sistema DOSVOX, que interage com o usuário através de síntese de 

voz, está disponível na Biblioteca viabilizando, deste modo, o uso do computador. Tal 

Sistema encontra-se também instalado no Laboratório de Práticas Jurídicas. 
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ANEXO 1 - REGULAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES DO 

CURSO DE DIREITO DE VILA VELHA 

 

DA NATUREZA DA ATIVIDADE ACADÊMICA COMPLEMENTAR 

Art. 1º. Atividades Acadêmicas Complementares compreendem as ações educativas 

desenvolvidas com o propósito de aprimorar a formação acadêmica do aluno, em acréscimo 

às atividades curriculares, desenvolvendo-se em três níveis: ensino, pesquisa e extensão. 

§ 1º O planejamento acadêmico do Curso de Direito deverá contemplar a oferta de, 

no mínimo, 20 horas de Atividades Acadêmicas Complementares por semestre. 

§ 2º O cumprimento da carga horária de Atividades Acadêmicas Complementares 

pelos estudantes de Direito é requisito indispensável à colação de grau. 

§ 3º As ações educativas desenvolvidas no âmbito do Estágio Obrigatório, para os 

alunos do 7º ao 10º períodos, não poderão ser computadas cumulativamente como 

atividades acadêmicas complementares, assim como as atividades acadêmicas 

complementares não poderão ser computadas como atividades do Estágio Supervisionado. 

 

DA COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 

Art. 2º. O Coordenador do Núcleo de Atividades Acadêmicas Complementares será 

designado pela Coordenação do Curso de Direito. 

Art. 3º. À Coordenação do Núcleo de Atividades Acadêmicas Complementares 

compete: 

I. Implementar as diretrizes institucionais para as Atividades Acadêmicas 

Complementares, de acordo com o projeto didático-pedagógico do curso de Direito; 

II. Realizar o planejamento semestral das Atividades Acadêmicas Complementares e 

sua execução; 

III. Divulgar, implementar e acompanhar as atividades acadêmicas complementares 

nos âmbitos do ensino, da pesquisa e da extensão; 

IV. Cadastrar, no sistema acadêmico, as Atividades Acadêmicas Complementares 

ofertadas pela Instituição; 

V. Orientar os alunos em relação aos pedidos de crédito de horas de atividades 

acadêmicas complementares externas a abrir requerimento no Sistema com o pedido de 
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inclusão das horas, bem como, a correspondente postagem do arquivo digitalizado do 

certificado ou documento que comprove a realização da atividade externa pelo aluno.  

 

DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 

Art. 5º. As atividades acadêmicas complementares a serem realizadas e suas 

respectivas cargas horárias estão arroladas no ANEXO. 

Art. 6º. No cômputo das Atividades Acadêmicas Complementares, respeitar-se-ão as 

descrições e limites de carga horária estabelecidos na Tabela do ANEXO. 

§ 1º A tabela de Atividades Acadêmicas Complementares poderá ser alterada a 

qualquer tempo, em consonância com a melhor aplicação do art. 1º deste Regulamento, a 

juízo da Coordenação do Curso de Direito.  

Art. 7º. O registro da participação do aluno em Atividades Acadêmicas 

Complementares ocorre através de formulário próprio (RAC - Relatório de Atividades 

Acadêmicas Complementares). 

§ 1º Nos casos em que a atividade for realizada na Instituição, o RAC será coletivo. 

§ 2º Nos demais casos, o RAC será individual, devendo ser corretamente preenchido 

pelo aluno e acompanhado do comprovante da atividade realizada (original e de cópia) do 

certificado e/ou declaração assinada por pessoa responsável pela organização ou 

coordenação da mesma. 

Art. 8°. As atividades realizadas pelo estudante fora da IES serão consideradas para 

atribuição de carga horária de Atividades Acadêmicas Complementares se corresponderem 

aos objetivos de aprimoramento acadêmico, tal como definido no art. 1.º deste 

Regulamento. 

 

DA INSCRIÇÃO PRÉVIA  

Art. 9º. Nas atividades em que for necessária a inscrição prévia, somente será 

computado o registro no histórico de atividades complementares ao aluno que tenha 

cumprido com tal exigência. 

§1º Os inscritos que não puderem comparecer à AAC, deverão apresentar 

justificativa por escrito ao NEAC, em até 24 horas da efetiva realização da atividade. 

§2º Os alunos que não comparecerem e não apresentarem justificativa estarão 

automaticamente impedidos de participar das duas ulteriores AAC. 



133 
 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 10. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso de Direito. 

Art. 11. Todos os dispositivos deste Regulamento estão de acordo com as diretrizes 

da Resolução n° 9 de 2004 do MEC. 

Art. 12. Este Regulamento entra em vigor a partir de 05 de junho de 2014, revogadas 

as disposições em contrário. 

 

ANEXO 

 

Tabela de Atividades Acadêmicas Complementares 

Descrição das atividades 
Carga 

horária 

Limite máximo de 

aproveitamento 

Atividade on-line 
3 horas por 

curso 
90 

Aula Inaugural 2 horas 20 

Aula Magna 3 horas 30 

Cine-fórum / vídeo com debate 5 horas 50 

Congresso Internacional 
Até 30 

horas 
120 

Congresso Nacional 
Até 20 

horas 
100 

Curso de aperfeiçoamento, revisão e 

atualização. 
variável 150 

Debate até 3 horas 60 

Disciplina afim com o Direito 
20 horas 

por disciplina 
100 

Encontro de Pesquisadores 
até 15 

horas 
50 

Grupo de Estudos até 3 horas 120 

Iniciação à Prática Jurídica até 16 100 
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horas por mês 

Iniciação Científica e Pesquisa 
até 40 

horas por semestre 
160 

Monitoria 
até 15 

horas por mês 
150 

Oficina de Leitura 
até 10 

horas 
100 

Oficina de Reforço até 4 horas 120 

Oficina Interdisciplinar até 5 horas 100 

Oficina Prática (Audiência e Júri 

simulado) 
variável 50 

Palestra 2 horas 60 

Programa de Intercâmbio Acadêmico 
até 30 

horas 
90 

Projeto de Extensão Universitária Variáveis 150 

Trabalho Extraclasse  
até 5 horas 

por disciplina 
50 

Trabalho Publicado ou Premiado 
até 30 

horas 
100 

Trabalho Voluntário Pela Estácio 
até 10 

horas por mês 
100 

Visita Técnica até 5 horas 50 

Vivência Profissional em Direito10 
até 10 

horas por mês 
100 

 

Eventual alteração no rol de Atividades Acadêmicas Complementares caberá, 

exclusivamente, à Coordenação do Curso de Direito.  

                                                           
10 Para fins de lançamento de AAC externa, as horas de vivência profissional deverão ser realizadas do 1º ao 6º 
períodos, e somente serão aceitas as prestadas em escritórios conveniados com a Estácio ou com a OAB, bem 
como Ministério Público, Procuradoria, Defensoria e Magistratura. Para tanto, deverá ser preenchido o modelo 
“Declaração de Vivência Profissional” (Anexo I), na qual deverão constar as atividades desenvolvidas, o período 
de realização do estagio, com assinatura e carimbo do CNPJ.  
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Vila Velha, 26 de junho de 2014. 

 

Coordenação do Curso de Direito  
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ANEXO I 

 

Modelo de Declaração de Vivência Profissional11 

 

 

Declaramos para fins junto ao Programa de Atividades Complementares do Curso de 

Direito da Faculdade Estácio de Vila Velha, que o(a) estudante (nome), matrícula (número), 

realizou vivência profissional nesta instituição. no período de ____/____/____ a 

____/____/____ (semestre para qual o documento será válido) no horário de ______ às 

______ (horário de trabalho), cumprindo a carga horária semanal (ou mensal) de _____ 

horas (total de horas trabalhadas durante a semana ou durante o mês), exercendo a 

função/o cargo de  (informar a função/cargo) no (setor/departamento/sessão). 

 

Seguem, a seguir, as atividades desenvolvidas: 

1. . 

2. . 

3. . 

 

Vila Velha, _____de ___________de ______. (Data de emissão do documento) 

 

 

_______________________________________ 

(assinatura e carimbo da empresa com CNPJ) 

 

                                                           
11 O documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa/escritório com carimbo e assinatura. Ao 
final de cada semestre letivo o aluno deverá fazer o Requerimento no SIA solicitando a inclusão das horas de 
AAC externa, postando a presente declaração. 
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ANEXO 2 - REGULAMENTO DO LABORATÓRIO DE PRÁTICAS JURÍDICAS 

 

Dispõe sobre as normas para a realização do estágio de prática jurídica, componente 

curricular obrigatório dos Cursos de Direito.  

 

DO LABORATÓRIO DE PRÁTICAS JURÍDICAS 

Art. 1º – O Laboratório de Práticas Jurídicas, doravante denominado LPJ, é o órgão 

encarregado de implementar, orientar e controlar as atividades de estágio curricular, de 

acordo com as Diretrizes do Ministério da Educação e profissionalizante, nos termos 

regulados pela Ordem dos Advogados do Brasil, dos alunos do Curso de Direito. 

Art. 2º - As atividades de estágio curricular e profissionalizante desenvolvidas no 

Laboratório de Práticas Jurídicas têm por finalidade complementar a formação profissional 

dos estudantes do Curso de Direito, por meio de prestação de assistência jurídica gratuita 

judicial e extrajudicial à comunidade hipossuficiente, na forma da lei e de simulação de atos 

processuais e extraprocessuais. 

§ 1º – O Estágio Supervisionado, componente curricular obrigatório, necessário para 

a colação de grau, é oferecido aos alunos regularmente matriculados no Curso de Direito do 

7º ao 10° períodos e tem por finalidade a integração da teoria à prática, por meio da atuação 

em casos reais e da simulação de atos processuais. 

§ 2º – O LPJ poderá celebrar convênios com entidades públicas e privadas, 

direcionados aos alunos do Curso de Direito, com objetivo de promover aprimoramento 

acadêmico-profissional. 

Art. 3º – Compete ao Laboratório de Práticas Jurídicas:  

I – organizar, executar, dirigir e fiscalizar as atividades de prática jurídica, simulada e 

real, desenvolvidas pelos estudantes do Curso de Direito de Vila Velha no âmbito do estágio. 

II – uniformizar os procedimentos administrativos e didático-pedagógicos referentes 

à Prática Jurídica, assim como administrar os convênios firmados pela Instituição nesse 

âmbito.  

III – manter em funcionamento escritório modelo de advocacia para a prestação de 

serviços jurídicos às pessoas consideradas hipossuficientes, assim entendidas aquelas cuja 

renda familiar for aceitável para os critérios de gratuidade de justiça dos Tribunais que 
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integram o Poder Judiciário. 

IV – manter em funcionamento Laboratório de negociação, conciliação e mediação 

com atividades simuladas e reais, acompanhadas por profissionais com capacitação 

específica para intervenção em conflitos. 

V – organizar atividades de arbitragem, simuladas ou reais. 

VI – organizar agenda permanente de atos processuais simulados (audiências de 

conciliação e instrução nas áreas cível, trabalhista e criminal, sustentações orais em Tribunal 

etc.). 

VII – organizar, juntamente com o NEAC, Núcleo de Extensão e Atividades 

Complementares, o calendário de visitas técnicas orientadas a diversos órgãos do Poder 

Judiciário Estadual e Federal, bem como, aos órgãos auxiliares da Justiça. 

Art. 4º – O Laboratório de Práticas Jurídicas poderá funcionar em horário de 

expediente forense local, bem como, aos sábados, havendo demanda.  

Art. 5º - O Laboratório de Práticas Jurídicas será coordenado por um advogado com, 

no mínimo, cinco anos de experiência profissional de advocacia e terá advogados 

orientadores em número suficiente para o atendimento aos alunos e aos assistidos do 

escritório modelo. 

§ 1º - Compete ao Coordenador do LPJ:  

I – organizar o funcionamento do Laboratório, com todas as atividades a ele 

inerentes. 

II – supervisionar o trabalho dos advogados orientadores. 

III – analisar os requerimentos de alunos referentes a estágio. 

IV – responder à administração do curso e da unidade por todos os aspectos 

concernentes ao estágio curricular e profissionalizante do Curso de Direito. 

V – atuar, supletivamente, como advogado orientador, em caso de ausência ou 

impossibilidade do referido profissional.  

§ 2º - Compete aos advogados orientadores: 

I – o exercício da advocacia nos processos de responsabilidade do escritório modelo 

com a participação dos estagiários inscritos no LPJ. 

II – acompanhar as demais atividades inerentes ao funcionamento do LPJ. 

III- zelar pelo cumprimento do presente Regulamento. 
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DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

Art. 6º – O Estágio supervisionado do LPJ é curricular e obrigatório aos alunos 

regularmente matriculados no Curso de Direito, a partir do 7º período, nos termos do artigo 

7º da Resolução nº 9 de 29/09/2004 – CNE/MEC. 

§ 1º – Para o aproveitamento do Estágio Curricular como Estágio Profissional de 

advocacia, nos termos do artigo 9º, inciso II e §1º da Lei nº 8.906/94, bem como para 

atuação efetiva em processos judiciais reais, o aluno deverá inscrever-se nos quadros de 

estagiário junto à OAB. 

§ 2º: Mesmo os alunos que se enquadram no rol do § 3° do artigo 9° da Lei n° 

8.906/94 deverão participar das atividades desenvolvidas no Laboratório de Práticas 

Jurídicas, em cumprimento ao estágio curricular obrigatório. 

Art. 7º – O estágio curricular obrigatório vincula o estudante de Direito ao LPJ como 

estagiário pelo período de 2 (dois) anos, para o cumprimento de uma carga horária total de 

300h, ao longo de 4 semestres consecutivos, com o aproveitamento de, no mínimo, 75 horas 

por semestre, não cumulativas, de atividades de prática jurídica. 

§ 1º – É vedado o aproveitamento de horas excedentes de um semestre para outro. 

§ 2º – O cumprimento das 75 horas semestrais mínimas, a que se refere o caput, se 

fará por meio da realização das atividades práticas, conforme TABELA DE CARGA HORÁRIA 

anexa que integra este regulamento (ANEXO). 

§3º. É vedada a realização de estágio supervisionado superior a 75 horas em cada 

semestre, bem como, a matrícula em mais de um plantão, devendo serem prestados os 

estágios regulares na forma determinada pelo Regulamento do LPJ, ou seja, 75 horas, em 

quatro semestres consecutivos, na qual ao final de dois anos deverá ser cumprida a carga 

horária total de 300 horas. 

§4º. Caso deseje o aluno poderá até mesmo cumprir mais horas de estágio, além do 

obrigatório, mas somente a título de adquirir mais conhecimentos e experiência, não sendo 

computadas na quantidade total das horas obrigatórias no semestre (75 horas), bem como, 

não poderão ser utilizadas para compensar possíveis faltas aos plantões. 

§5º. Os casos de alunos e alunas em que for deferido o Regime Especial de Exercícios 

Domiciliares, durante o semestre letivo, serão analisados pela Coordenação do Curso de 

Direito em conjunto com a Coordenação do LPJ. 

Art. 8° - Os comprovantes das atividades realizadas pelos estagiários deverão ser 
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arquivados, em pasta individual, que conterá os relatórios semestrais de atividades, 

entregues pelos estagiários, mediante protocolo, na secretaria do LPJ, em data a ser definida 

pela coordenação do LPJ, ao final de cada período letivo. 

§ 1° – Ao final de cada semestre, o estagiário deverá elaborar o RELATÓRIO 

SEMESTRAL DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO, que conterá a descrição de todas as atividades 

realizadas, e seus respectivos comprovantes, para consolidação da carga horária atribuída. 

§ 2° – Somente serão admitidos como comprovantes os documentos oficiais emitidos 

pelos órgãos do Poder Judiciário e os documentos padronizados do Laboratório de Prática 

Jurídica, disponibilizados nos LPJ, devidamente preenchidos e assinados pela autoridade 

competente e pelo advogado orientador responsável. 

§ 3° – A perda do prazo pelo estagiário para entrega do relatório semestral implica 

em reprovação. 

Art. 9° – A Coordenação do LPJ poderá conceder isenção semestral das atividades de 

estágio no LPJ aos alunos que, mediante requerimento escrito e instruído com prova 

documental, protocolado no primeiro mês do semestre letivo na secretaria do LPJ: 

I – comprovarem aprovação em processo seletivo para atuação como estagiário de 

Direito na Defensoria Pública, no Ministério Público, nas Procuradorias Federais, Estaduais 

ou Municipais e Tribunais de Justiça ou Federais. 

II – comprovarem sua vinculação como estagiário de Direito a escritório de advocacia 

devidamente conveniado com a OAB e com a IES. 

III – comprovarem atuação como estagiários de Direito em órgão público ou privado 

conveniado com a IES para este fim. 

§ 1°: Ao final de cada semestre, no prazo determinado pela Coordenação do LPJ, os 

alunos isentos das atividades dentro do LPJ deverão obrigatoriamente apresentar o 

RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO, anexando todos os comprovantes de 

sua atuação como estagiário de direito, de acordo com a TABELA DE CARGA HORÁRIA 

(ANEXO). 

§ 2°: Para aprovação no semestre de estágio serão necessárias, no mínimo, 75 horas 

de atividades de estágio externo, devidamente comprovadas. 

§ 3°: O pedido de isenção poderá ser renovado por até duas vezes, sempre mediante 

requerimento acompanhado da comprovação de cumprimento da carga horária mínima no 

período anterior. 
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DO ESTAGIÁRIO DE DIREITO 

Art. 10 – Compete ao Estagiário do LPJ: 

I – Inscrever-se em um dos plantões no LPJ, nos horários disponibilizados no início do 

semestre, com carga horária de 2 horas semanais. 

II – Comparecer, no mínimo, a 75% dos plantões semanais no LPJ. 

III – Agir com urbanidade, ética e postura profissional nas atividades inerentes ao 

estágio. 

IV – Trajar-se de forma compatível com a atuação profissional. 

V – Realizar todas as atividades que têm carga horária mínima exigida, consoante a 

TABELA DE CARGA HORÁRIA DE ESTÁGIO (ANEXO), documentando todos os atos e 

arquivando seus comprovantes. 

VI - Atuar, em grupo, de no mínimo dois estagiários, vinculados a, preferencialmente, 

4 (quatro) processos judiciais. 

V – Comparecer às audiências dos processos judiciais sob sua responsabilidade. 

VI – Acompanhar semanalmente o andamento dos processos sob sua 

responsabilidade, zelando pelo cumprimento dos prazos processuais. 

VI – Entregar o RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO no prazo 

determinado pela Coordenação do LPJ 

Art. 11 – É vedado ao estagiário do LPJ: 

I – Tomar ciência nos autos do processo de quaisquer atos do juiz. 

II – Deixar-se intimar pessoalmente em quaisquer situações. 

III – Assinar, isoladamente, qualquer petição, sem acompanhamento e supervisão do 

advogado orientador responsável. 

IV – Fazer carga dos autos sem a solicitação expressa do advogado orientador 

responsável. 

V – Fazer atendimentos a clientes sem a supervisão do advogado orientador 

responsável. 

VI – Receber importâncias ou remuneração de qualquer natureza, nem compensação 

por serviços prestados aos assistidos. 

VII – Entregar qualquer documento ao assistido sem prévia autorização do advogado 

orientador responsável. 
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VIII – Indicar profissionais aos assistidos pelo Laboratório de Práticas Jurídicas. 

Art. 12 – Poderão ser aplicadas aos estagiários as seguintes sanções: 

I – Advertência oral. 

II – Advertência escrita. 

III – Suspensão por um período de estágio. 

IV – Exclusão. 

§ 1º – Caberá advertência oral no caso de impontualidade, ausência injustificada e 

negligência relativa às atribuições do estagiário. 

§ 2º – A advertência escrita será aplicada em caso de extravio de peças processuais 

ou reincidência nas hipóteses do parágrafo anterior. 

§ 3º – Será aplicada a suspensão, com perda da carga horária até então atribuída, em 

caso de dupla reincidência de qualquer das hipóteses dos parágrafos anteriores ou, nos 

casos em que, sem justo motivo, o estagiário perder prazo processual, der causa a 

arquivamento de processo por falta de andamento, adotar conduta antiética, desonrosa ou 

de desacato em atividade relacionada ou não ao estágio ou se recusar, sem justificativa, a 

executar tarefas próprias de estágio determinadas pelo Advogado Orientador ou pela 

Coordenação. 

§ 4º – A exclusão será aplicada quando o estagiário reincidir em quaisquer das 

hipóteses do parágrafo anterior ou no caso de desvio de clientela ou obtenção de vantagem 

financeira, por prática de ilícito infamante e quando faltar 2 (duas) vezes consecutivas ou 5 

(cinco) alternadas ao plantão regular, no mesmo semestre de estágio. 

§ 5º – As hipóteses que ensejarem exclusão serão comunicadas à OAB, para efeito de 

cancelamento da inscrição como estagiário, bem como em abertura de inquérito 

administrativo pela IES. 

Art. 13 – As sanções serão aplicadas pela Coordenação do LPJ, mediante a 

apresentação de relatório circunstanciado dos fatos que a ensejaram, cabendo recurso à 

Coordenação do Curso, no prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da ciência do estagiário. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 14 – Integra o presente Regulamento o ANEXO – TABELA DE CARGA HORÁRIA DE 

ESTÁGIO. 

Art. 15 – Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Laboratório de 
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Prática Jurídica em conjunto com a Coordenação do Curso de Direito. 

Art. 16 – Este Regulamento entra em vigor nesta data, revogadas todas as 

disposições em contrário. 

 

Vila Velha, 08 de maio de 2014. 

 

Coordenação do Curso de Direito 

  

TABELA DE CARGA HORÁRIA DE ESTÁGIO DO LABORATÓRIO DE PRÁTICAS 

JURÍDICAS – CURSO DE DIREITO DE VILA VELHA 

 

Atividade 
Carga Horária 

por Tarefa 

Carga 

Horária 

Máxima 

por 

Semestre 

Carga 

Horária 

Mínima 

por 

Semestre 

Acompanhamento de processos 
Até 1 hora por 

processo 

Sem 

limite 
3 horas 

Participação em simulados da OAB 
Até 5 horas por 

simulado 

20 horas 
5 horas 

Análise de autos findos 
Até 1 hora por 

relatório 
10 horas 2 horas 

Atendimento aos assistidos 
Até 1 hora p/ 

atendimento 

Sem 

limite 
5 horas 

Atuação na função de conciliador nomeado por juiz de 

direito 

Até 1 hora p/ 

conciliação 
20 horas 0 

Atuação no Laboratório de mediação, conciliação e 

negociação 

Até 2 horas, por 

ato 
30 horas 4 horas 

Audiências reais assistidas: 
 

40 

horas* 

20 

horas* 
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 Audiências em 1º Grau com relatório Até 2 horas 
Sem 

limite 
0 

 Audiências de processos do LPJ com visto do 

advogado orientador 
Até 2 horas 

Sem 

limite 
0 

 Sessão em 2º Grau com relatório Até 1 hora 
Sem 

limite. 
0 

 Julgamento plenário do Júri com relatório Até 8 horas 
Sem 

limite 
0 

Audiências simuladas no LPJ Até 2 horas 20 horas 4 horas 

Diligências e outras tarefas de caráter jurídico, a 

critério da coordenação de estágio 

Até 4 horas p/ 

tarefa 
20 horas 0 

Elaboração de peças processuais em processos reais 

do LPJ 
Até 4 horas 

Sem 

limite 
12 horas 

Palestras e conferências credenciadas pela 

coordenação de estágio 
Até 10 horas 10 horas 0 

Participação em atividades de arbitragem 
Até 2 horas, por 

ato 
20 horas 0 

Plantões no LPJ 
1 hora por 

semana 

Sem 

limite 
16 horas 

Trabalhos práticos (pesquisas de doutrina, 

jurisprudência e/ou legislação) 

Até 2 horas p/ 

tarefa 
10 horas 0 

Visitas técnicas supervisionadas com apresentação de 

relatório 

Até 4 horas p/ 

visita 
20 horas 4 horas 

    * divididas em, pelo menos, 3 áreas (Cível, 

Penal e Trabalhista).    
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ANEXO 3 - REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE DIREITO 

 

DA MODALIDADE E OBJETIVOS  

 

Artigo 1o. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no Curso de Direito será elaborado 

na modalidade de artigo científico e deve corresponder a uma reflexão, mediante 

investigação científica, com aplicação prática sistematizada de competências desenvolvidas 

ao longo do curso sobre determinado tema jurídico pertinente a uma das linhas de pesquisa 

institucionais disponíveis para matrícula dos alunos. 

Artigo 2o. São objetivos do Trabalho de Conclusão de Curso: 

9. Consolidar e aprofundar conhecimentos acadêmicos. 

9. Despertar o interesse pela atividade e ambiente de pesquisa. 

9. Oportunizar a reflexão crítica sobre temas relevantes associados às linhas de 

pesquisa institucionais. 

9. Desenvolver a habilidade da escrita e rigor científico para elaboração e defesa 

oral de trabalhos acadêmicos.  

 

DA ELABORAÇÃO DO TCC EM DIREITO  

 

Artigo 3o. A elaboração do TCC deve seguir as normas vigentes estabelecidas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, além de eventuais orientações 

complementares constantes da plataforma EAD da disciplina TCC cursada na instituição ou 

passadas pelos Coordenadores de TCC em atendimento nas unidades.  

 

Artigo 4o.  A estrutura de apresentação do Artigo Científico deverá contemplar:  

 

 ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS: Título e subtítulo do artigo 

Autor (breve currículo em nota de rodapé indicado por asterisco)  

Resumo 

Palavras-chave 

Sumário  

• ELEMENTOS TEXTUAIS: Introdução, Desenvolvimento,  Conclusão. 
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• ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS: Referências (obrigatório), Apêndice e Anexo 

(opcionais), Notas explicativas (opcional).  

Artigo 5°. O artigo completo deverá ter entre 15 e 30 páginas, já formatado de 

acordo com as normas da ABNT. 

 

Artigo 6o . O artigo científico deverá ser elaborado individualmente e a orientação 

será feita, de modo online, pelo professor com aderência temática ao ramo do Direito 

correspondente ao objeto do trabalho, com ênfase no conteúdo e com o apoio presencial e 

complementar dos Coordenadores de TCC em Direito baseados em cada unidade, 

trabalhando no modo e tempo alinhados com a orientação online, auxiliando nos aspectos 

metodológicos.  

Artigo 7o. Todas as etapas de elaboração do artigo científico serão objeto de 

avaliação por parte dos orientadores e coordenadores de TCC, respectivamente, 

observando-se o cronograma semestral das atividades online e presenciais da disciplina TCC. 

 

DO COORDENADOR DE TCC NAS UNIDADES 

 

Artigo 8o. Em cada unidade/IES haverá um Coordenador de TCC em Direito, com 

formação acadêmica em Metodologia da Pesquisa ou afins, para orientação complementar 

aos alunos, organização e condução das bancas examinadoras presenciais, atuando em 

relação direta com a Coordenação de Direito nas unidades, com a supervisão da  Gestão  

Nacional do Curso de Direito e da  Operação no EAD. 

Artigo 9o . São atribuições do Coordenador de TCC nas unidades: 

I – realizar reunião coletiva de início de semestre com os alunos inscritos na disciplina 

de TCC e demais alunos do 8o, 9o e 10 períodos, para informes sobre regulamento, 

metodologia, escolha de linhas de pesquisas institucionais e áreas do conhecimento, etapas 

e prazos das atividades, inclusive quanto aos critérios de programação de bancas 

examinadoras para a apresentação e defesa do TCC ao final do respectivo semestre letivo. 

II – Diligenciar para que o aluno esteja matriculado na disciplina correta antes do 

término do prazo de inclusão e exclusão, conforme calendário acadêmico do período. 
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III – realizar reuniões mensais de acompanhamento do desenvolvimento dos 

trabalhos de conclusão de curso com os alunos inscritos na disciplina de TCC, visando a 

detectar, comunicar e sanar eventuais dificuldades operacionais. 

IV – realizar reunião prévia de informe sobre organização das bancas examinadoras 

ao final do semestre letivo. 

V – comunicar mensalmente ao coordenador de curso, da respectiva unidade/IES, 

eventual problema no desenvolvimento de atividade de orientação envolvendo alunos, 

metodologia de trabalho e não cumprimento de etapas. 

VI – Manter plantões semanais nas unidades, com dias e horários divulgados para os 

alunos, para orientação complementar sobre aspectos metodológicos, e, em situações 

devidamente fundamentadas, fazer contato com os professores orientadores a respeito de 

inconsistências no desenvolvimento das etapas do TCC durante o semestre. 

VII – O atendimento ao aluno de TCC deve ser feito de forma presencial nos horários 

estabelecidos nos plantões, cabendo aos Coordenadores de TCC encaminhar os horários de 

atendimento para Coordenação de Direito na unidade/IES e Gestão Nacional do Curso de 

Direito. 

VIII – Esclarecer dúvidas sobre a metodologia de elaboração do artigo científico, nos 

moldes da disciplina - sem qualquer ingerência sobre o conteúdo, exceto os casos de regime 

especial -, avaliar a viabilidade do projeto de artigo científico e, se necessário, sugerir 

ajustes, além de auxiliar na adaptação ao uso da ferramenta SAVA. 

IX – Avaliar a produção textual do aluno ao longo de todas as etapas de 

desenvolvimento do artigo previstas no cronograma, corrigindo cada parte do trabalho, em 

conformidade com as datas que constam no Anexo do Regulamento de TCC que será 

encaminhado pelos tutores e pelos Coordenadores de TCC. 

X – Tratar, em conjunto com o Coordenador de Direito na unidade/IES, dos casos de 

Regime Especial na forma prevista no Manual do Aluno. 

XI – Sempre atentar para eventuais plágios nos trabalhos, no todo ou em parte, 

tendo como incumbência adotar medidas cabíveis (acadêmicas e administrativas) para 

apurar a responsabilidade dos alunos que incidam nessa hipótese.  

XII – Programar, divulgar e realizar as bancas examinadoras presenciais para defesa 

pública de TCC, observando sempre a aderência temática da formação acadêmica e da 

produção bibliográfica dos examinadores aos trabalhos desenvolvidos pelos alunos. 



148 
 

XIII – Efetuar o lançamento tempestivo, no SIA, das notas atribuídas pelas bancas 

examinadoras.  

XIV – Providenciar junto à coordenação de curso na unidade/IES o arquivamento dos 

TCCs aprovados, pelo período de três anos, para fins de registro e evidência quando de 

visitas do MEC. 

XV – Os alunos em Regime Especial devem ser tratados diretamente pelo 

Coordenador de TCC seguindo as orientações inerentes à disciplina.  

XVI – Atuar na promoção de atividades de formação e aprimoramento dos discentes 

na pesquisa acadêmica, em articulação com o ensino e a extensão 

 

DOS PROFESSORES ORIENTADORES DE TCC – PLATAFORMA EAD 

 

Artigo 10. São atribuições dos professores orientadores na plataforma EAD: 

I – Avaliar a viabilidade do projeto de artigo científico e, quando necessário, sugerir 

ajustes, sempre fundamentando suas decisões e retornando ao aluno tempestivamente. 

II – Avaliar a produção textual do aluno ao longo de todas as etapas de 

desenvolvimento do artigo previstas no cronograma, corrigindo, tempestivamente, cada 

parte do trabalho, em conformidade com as datas que constam no Anexo do Regulamento 

de TCC que será encaminhado pelos tutores e pelos Coordenadores de TCC, sempre 

fundamentando suas decisões. 

III – Acompanhar e orientar todos os aspectos do trabalho, desde elementos 

relacionados ao seu conteúdo até os relativos às normas técnicas de apresentação e redação 

de texto, inclusive quanto à ocorrência de plágio. 

IV – Responder às postagens dos alunos na central de mensagens em até 72 horas 

considerados os dias úteis. 

V – Lançar as notas tempestivamente. 

VI – Cumprir os prazos de correção das atividades que constam no anexo do 

Regulamento. 

VII – Sempre que demandado, responder também a questionamentos dos 

Coordenadores de TCC das unidades/IES. 

VIII – Os orientadores na plataforma EAD poderão ser substituídos por decisão da 

Coordenação Nacional do Curso de Direito, a partir de reclamações fundamentadas de 
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alunos encaminhadas pelos coordenadores de TCC e/ou de unidade/IES, nos casos de não 

cumprimento dos prazos institucionais e de incompatibilidades pessoais no processo de 

orientação. 

 

DAS ATRIBUIÇÕES DO ALUNO ORIENTANDO  

 

Artigo 11. São atribuições do aluno: 

I - Escolher o tema sobre o qual pretende pesquisar e escrever, que deve estar dentro 

do conteúdo das disciplinas mínimas estudadas ao longo do Curso de Direito, bem como 

inserido em pelo menos uma das linhas de pesquisas institucionais. 

II - Matricular-se em uma das disciplinas abaixo indicadas: 

 

CCJ0116 – TCC EM DIREITO CIVIL 

CCJ0127 – TCC EM PSICOLOGIA JURÍDICA E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 

CCJ0117 – TCC EM DIREITO EM RESPONSABILIDADE CIVIL/DIREITO DO 

CONSUMIDOR  

CCJ0118 – TCC EM DIREITO PENAL 

CCJ0119 – TCC EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

CCJ0120 – TCC EM DIREITO PROCESSUAL PENAL 

CCJ0121 – TCC EM DIREITO DO TRABALHO/PROCESSO DO TRABALHO/DIREITO 

 PREVIDENCIÁRIO.  

CCJ0122–TCC EM DIREITO CONSTITUCIONAL/DIREITOS HUMANOS/DIREITO 

 INTERNACIONAL . 

CCJ0123 – TCC EM DIREITO TRIBUTÁRIO 

CCJ0124 – TCC EM DIREITO ADMINISTRATIVO  

CCJ0125 – TCC EM DIREITO EMPRESARIAL  
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CCJ0126 – TCC EM FILOSOFIA DO DIREITO/SOCIOLOGIA DO 

DIREITO/ANTROPOLOGIA  JURÍDICA  

 

III – Seguir todas as orientações no SAVA da disciplina e assistir às vídeo-aulas, antes 

de começar a elaborar as etapas do trabalho. 

IV – Enviar suas dúvidas para o tutor pela central de mensagens. 

V – Elaborar e todas as etapas do desenvolvimento do artigo científico, seguindo o 

cronograma da disciplina e as orientações do professor orientador e do coordenador de TCC.  

VI – Postar no SAVA, tempestivamente, todas as etapas do trabalho de pesquisa, sob 

pena de reprovação e não realização de apresentação e defesa perante banca examinadora. 

VII – Efetuar, no texto, as correções indicadas pelo professor orientador e, 

eventualmente, pelo coordenador de TCC de sua unidade/IES. 

VIII - Após o retorno do professor a respeito de cada etapa do trabalho, de acordo 

com o cronograma, continuar produzindo os textos de MATRIZ ÚNICA, DESENVOLVIMENTO 

e TRABALHO FINAL, anexando-os cumulativamente, em conformidade com a evolução do 

artigo, dentro dos prazos fixados. 

IX - Caso aprovado na parte escrita do trabalho, apresentar ao Coordenador de TCC 

de sua unidade/IES, em arquivo digital e impresso, uma cópia do artigo científico finalizado, 

para fins de agendamento da banca examinadora. 

X - Após liberado, nas respectivas etapas, pelo coordenador de TCC e pelo professor 

orientador (EAD), apresentar oralmente o artigo científico como resultado do trabalho de 

pesquisa perante a banca examinadora e responder a perguntas por esta formuladas,. 

XI - Efetuar correções no artigo, caso exigidas em ata pela banca examinadora.  

 

DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO TCC EM DIREITO E DA BANCA EXAMINADORA 

 

Artigo 12. O processo de elaboração do TCC será objeto de avaliação continuada, 

com notas de AV2 (referente ao artigo científico completo) e AV3 (referente à defesa 

perante banca examinadora). 

Artigo 13. O processo de desenvolvimento do trabalho escrito será avaliado nas 

seguintes etapas:  
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1A ETAPA No prazo da AV1, será lançada a Nota Parcial referente à 

Matriz Única, que deverá ser postada no ambiente de trabalho de 

acordo com o cronograma da disciplina que consta no Anexo do 

Regulamento. A NOTA SERÁ DESCARTADA, NÃO SERÁ 

COMPUTADA PARA MÉDIA DO ALUNO NO HISTÓRICO, servirá 

somente de parâmetro para elaboração do trabalho e DEVE SER 

ENTREGUE PELO ALUNO.  

2A ETAPA No prazo da AV2, será lançada a Nota do Trabalho 

Completo, que compreende a análise de todas as etapas. O aluno 

que não cumprir TODAS as etapas das atividades da disciplina 

(total de quatro atividades) será automaticamente reprovado na 

disciplina. Quando o aluno cumprir todas as atividades, a nota de 

AV2 não poderá ser inferior a 6.0 (seis), sob pena de reprovação, 

não sendo, consequentemente, o trabalho habilitado para 

apresentação perante banca examinadora.  

3A ETAPA Na AV3, a nota corresponde à apresentação perante banca 

examinadora; o aluno não poderá obter grau inferior a 6.0 (seis), o 

que ocasiona a reprovação.  

OBS O plágio identificado em qualquer etapa da disciplina 

permite a atribuição de grau zero ao aluno, bem como enseja a 

apuração de responsabilidade acadêmica e administrativa. 

 

Artigo 14. A habilitação dos alunos para apresentação oral do trabalho perante banca 

examinadora seguirá os seguintes critérios:  

         Somente o aluno aprovado nos termos do artigo 13 terá direito a realizar 

apresentação perante banca examinadora.  

          Os alunos aprovados na parte escrita deverão depositar o trabalho completo, 

em arquivo digital e impresso, na Coordenação de TCC da respectiva unidade/IES, para a 

constituição e o agendamento da banca examinadora, perante a qual será feita a 

apresentação oral do trabalho.  
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Artigo 15. O lançamento da nota atribuída pela banca examinadora como AV3 é de 

responsabilidade da Coordenação de Curso na unidade/IES e obrigatório para a aprovação 

do aluno. 

Artigo 16. A banca examinadora será composta por pelo menos 3 (três) docentes, um 

deles o Coordenador de TCC da unidade/IES, com atuação no curso de Direito, ou áreas 

afins, podendo um dos seus integrantes ser externo à instituição, desde que tenha a 

titulação mínima de mestrado.  

Artigo 17. A sessão presencial de apresentação e defesa do TCC perante a banca 

examinadora terá a duração média de trinta minutos, sendo reservados quinze minutos para 

apresentação oral pelo candidato e quinze minutos de arguição pelos examinadores, que 

deverão chegar a uma média para nota que será atribuída ao aluno, observados os critérios 

previstos no Artigo 18. 

Parágrafo único. A banca examinadora deverá, após a deliberação, comunicar a nota 

ao aluno, em continuidade à sessão pública e presencial de apresentação e defesa do TCC, 

salvo na hipótese de identificação de plágio durante a realização de defesa e apresentação, 

hipótese em que a comunicação ao aluno deverá ocorrer de forma cautelosa e reservada. 

Artigo 18. Na defesa pública com apresentação oral do TCC pelo aluno, a banca 

examinadora deverá observar os seguintes critérios em sua avaliação:  

 O domínio do aluno sobre o tema, o conteúdo jurídico do artigo e a 

bibliografia utilizada (até 6 pontos).  

 A organização da apresentação (até 1 ponto).  

 As habilidades de comunicação e expressão (até 1 ponto).  

 A capacidade de argumentação (até 1 ponto).  

 O uso da norma culta da língua (até 1 ponto).  

Parágrafo único. Nos casos de artigos aprovados com notas entre 9,0 (nove) e 10,0 

(dez), a banca examinadora tem a faculdade de registrar recomendação para publicação, 

que deverá ser encaminhada ao NDE da unidade/IES para indicação aos veículos 

institucionais. 

Artigo 19. A média final da disciplina TCC em Direito será calculada entre a nota do 

Trabalho Completo (AV2) e a nota atribuída pela banca examinadora (AV3). 

Artigo 20. Em hipótese alguma serão aceitos trabalhos prontos, que não tenham 
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passado por TODAS as etapas das atividades referentes à disciplina de TCC.  

 

DA PRÁTICA DE PLÁGIO 

 

Artigo 21. A constatação de plágio no conteúdo do TCC, em qualquer etapa do 

processo de avaliação, terá como consequência a atribuição da nota zero ao aluno na 

disciplina, por ferir a Lei n. 9.610/1998 (Lei de Direito Autoral), ensejando a sua 

responsabilização disciplinar a partir de procedimento administrativo a ser instaurado pelo 

Coordenador da unidade/IES.  

I - A comunicação da identificação da prática de plágio detectada antes da defesa em 

banca examinadora deverá ser feita ao aluno, de forma cautelosa e reservada, com a 

participação do Coordenador da unidade/IES, apresentando-se os elementos objetivos que 

comprovem sua caracterização. 

II - A identificação de plágio por membro(s) da banca examinadora deve ser deverá 

ser feita imediatamente ao ao aluno, de forma cautelosa e reservada, apresentando-se os 

elementos objetivos que comprovem sua caracterização e impede a realização da 

apresentação e defesa pública, mesmo que o aluno tenha sido aprovado nas etapas 

anteriores de avaliação. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Artigo 22. Os artigos com média final entre 9,0 (nove) e 10 (dez) serão objeto de 

processo seletivo, pelo NDE do Curso, para indicação dos cinco melhores de cada 

unidade/IES aos comitês editoriais da Revista Nacional do Centro de Ciências Jurídicas 

(online) e da Revista do Curso de Direito da UNESA, para fins de publicação. 

Artigo 23. Os casos omissos deverão ser encaminhados ao Coordenador do Curso de 

Direito da unidade/IES, que poderá acionar a Coordenação Nacional do Curso de Direito. 
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ANEXO 

 

PRAZOS DAS ENTREGAS DAS ATIVIDADES E PRAZO DE CORREÇÃO PELO TUTOR 

  

- Atividade 01: MATRIZ ÚNICA – dia 31 de agosto - Correção: até dia 14 de setembro  

- Atividade 02: DESENVOLVIMENTO - dia 21 de setembro - Correção: até o dia 11 de outubro 

- Atividade 03: INTRODUÇÃO / CONCLUSÃO – dia 19 de outubro - Correção: até o dia 05 de 

novembro  

- Atividade 04: TRABALHO COMPLETO - dia 16 de novembro - Correção: até o dia 23 de 

novembro  

PERÍODO DAS BANCAS PRESENCIAIS – entre os dias 26 de novembro e 10 de dezembro  

TRANSFERÊNCIA DAS NOTAS DAS BANCAS PRESENCIAIS – entre os dias 07 e 12 de dezembro  
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ANEXO 4 - REGULAMENTO GERAL PARA AS ATIVIDADES DE PESQUISA, DE 

INCENTIVO À PRODUTIVIDADE EM PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA. 

CAPÍTULO I 

 

DA CARACTERIZAÇÃO, FINS E OBJETIVOS 

Art. 1º As presentes normas visam regulamentar e disciplinar, em termos de sua 

administração, as atividades de pesquisa desenvolvidas na Faculdade Estácio de Sá de Vila 

Velha, bem como regulamentar a atividade dos professores pesquisadores dessas 

Instituições. 

§ 1º Entende-se como atividades de pesquisa as contribuições de ampliação do saber 

vigente e a busca da inovação técnica, científica e artística, que possuem por fim aprimorar a 

educação universitária, visando um ensino que forma a disposição investigativa e a 

promoção da produção de novos conhecimentos. 

§ 2º Serão regidas pelas presentes normas todas as atividades de pesquisa que: 

I _ Envolvam docentes (especialistas, mestres e doutores) que se disponham a 

desenvolver atividades de pesquisa que estejam de acordo com a realidade institucional e 

de acordo com sua formação acadêmica; 

II _ Utilizem equipamentos, instalações ou infraestrutura da Instituição e/ou 

Instituições conveniadas públicas ou privadas;  

III _ Recebam auxílio financeiro direto na Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha ou de 

outras fontes conveniadas públicas ou privadas de fomento à pesquisa científica; 

IV _ Efetuem-se vinculadas às linhas de pesquisas cadastradas na Faculdade Estácio 

de Sá de Vila Velha  disponível no edital do programa de iniciação científica de 2012 ou nos 

projetos pedagógicos dos seus cursos; 

§ 3º As atividades do Programa de Iniciação Científica (PIC) serão regidas pelas 

presentes normas e por regulamentação específica, estabelecida na Faculdade Estácio de Sá 

de Vila Velha, por meio de edital anual (ANEXO I), em convênios com outras agências de 

fomento à pesquisa científica públicas ou privadas. 

Art. 2º As atividades de pesquisa compreendem: 

I - a investigação de questões ou problemas científicos, culturais e sociais na busca de 

respostas inovadoras; 
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II - a divulgação das investigações, das inovações culturais e técnicas por meio de 

publicações, encontros e congressos e afins; 

III - a preparação de futuros investigadores por meio da iniciação científica e sua 

formação mais avançada nos programas de graduação e pós-graduação; 

IV - o estabelecimento de convênios, associações e cooperações com Instituições e 

empresas públicas ou privadas, visando o avanço científico, tecnológico e artístico. 

Art. 3º As atividades de pesquisa na Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha  serão 

desenvolvidas por seus docentes ativos, alunos de graduação.  

 

CAPÍTULO II 

 

DA ADMINISTRAÇÃO 

Art. 4º Compete à Coordenação de Pesquisa e Extensão, a Direção Acadêmica, às 

Coordenações Acadêmicas e à Coordenação de Pesquisa e Extensão e à Câmara de Pesquisa 

a administração das atividades de pesquisa na  Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha   

Art. 5º Compete às Coordenações Acadêmicas: 

I - destinar carga horária às atividades de pesquisa de seus docentes, segundo 

critérios definidos pela própria Instituição e juntamente com a autorização da Direção 

Acadêmica. 

II - permitir o uso de laboratório e instalações na Faculdade Estácio de Sá de Vila 

Velha pesquisadores desta Instituição e, quando for o caso, de pesquisadores associados das 

Instituições e Empresas públicas ou privadas, conveniadas para o desenvolvimento das 

pesquisas. 

III - incluir, no Planejamento Estratégico de cada Curso e nos Relatórios Anuais, as 

atividades de pesquisa desenvolvidas por seus docentes.  

Parágrafo único. Os pesquisadores associados e os alunos de graduação terão suas 

atividades de pesquisa supervisionadas pelas Coordenações Acadêmicas e de Pesquisa ou 

Laboratórios aos quais estará vinculada a atividade de pesquisa. O professor pesquisador 

orientador do projeto fará o acompanhamento semanal e deverá assinar o ponto junto com 

seu(s) orientando(s). A partir de três faltas aos encontros dentro de um mês letivo vigente 

tanto por parte do docente ou discente a bolsa do(s) alunos(s) será/(ão) automaticamente 

cancelada(s) e a hora/aula do professor destinada àquele fim será cancelada e/ou 
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redirecionada.  

Art. 6º Será constituída uma Câmara de Pesquisa composta pela Coordenação de 

Pesquisa Extensão e Pós-Graduação, por Docentes Pesquisadores, com o título de Mestre e 

Doutor indicados de cada Coordenação de Curso.  

§ 1º A Câmara de Pesquisa é presidida pela Coordenação de Pesquisa, Extensão e 

Pós-Graduação. 

§ 2º Compete à Câmara de Pesquisa: 

I - assessorar a Coordenação de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação na definição e 

implementação da política de pesquisa das Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha  II - 

supervisionar o financiamento das atividades de pesquisa, sempre que este envolver 

recursos próprios da Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha ou de fontes a ela conveniadas, 

sejam destinados ao custeio das pesquisas ou ao pagamento de bolsas a pesquisadores; 

III - indicar os representantes da comunidade científica nos Comitês de Avaliação dos 

projetos de pesquisa submetidos à apreciação da Coordenação de Pesquisa, Extensão e Pós-

Graduação; 

IV - avaliar o desempenho dos pesquisadores por meio das publicações e 

participações em eventos científicos de acordo com sua linha de pesquisa e grandes áreas de 

conhecimento definidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). 

§ 3º As grandes áreas de conhecimento são definidas pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a saber: 

I - ciências exatas; 

II - engenharias; 

III - ciências da saúde; 

IV - ciências sociais aplicadas; 

V - ciências humanas; 

VI - linguística, letras e artes. 

§ 4º As grandes áreas listadas acima devem ser modificadas pela Câmara de 

Pesquisa, caso necessário, para estarem de acordo com a definição do CNPq. 

Art. 7º Compete à Coordenação de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação estabelecer 

o calendário para apresentação de projetos de pesquisa a serem financiados (ANEXO I), no 

caso de financiamento com recursos próprios ou advindos de fontes conveniadas, bem como 
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em conjunto com a câmera de pesquisa, organizar comitês de avaliação para analisar os 

mesmos.  

Parágrafo único. Cada Comitê de Avaliação será composto pelos membros da 

Câmara de Pesquisa e por representantes da comunidade científica portadores de título de 

Doutor ou Mestre. 

Art. 8º Todo contrato de financiamento de pesquisa a ser celebrado pela na 

Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha  com agências externas de fomento, ou com quaisquer 

fontes públicas ou privadas, deverá ter as atividades de pesquisa correspondentes 

registradas junto a Coordenação de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação da respectiva 

unidade. 

Art. 9º Quando a atividade de pesquisa conduzir ao registro de patentes ou outros 

similares, esses serão efetuados em nome dos autores e da Faculdade Estácio de Sá de Vila 

Velha  na qual a pesquisa estiver registrada. 

Parágrafo único.  Compreende-se parte integrante do processo de pesquisa a 

divulgação sendo essa responsabilidade do  professor orientador do projeto.  

Art. 10. Em toda publicação de resultados de pesquisas desenvolvidas na Faculdade 

Estácio de Sá de Vila Velha  com participação de seus pesquisadores deverá ser citado o 

nome da Instituição, (unidade em que a pesquisa foi registrada), bem como das Instituições 

e/ou Empresas conveniadas para o desenvolvimento da referida pesquisa. 

 

CAPÍTULO III 

 

DOS PESQUISADORES 

 

Art. 11. Cabe aos pesquisadores da Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha – sejam 

docentes do quadro ativo ou pesquisadores associados: 

I - vincular-se a, pelo menos, uma linha de pesquisa cadastrada na Coordenação de 

Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação; 

II - possuir curriculum vitae na Plataforma de Currículos do CNPq (LATTES) ou 

encaminhar cópia eletrônica, à Coordenação de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação, 

sempre que solicitado; 

III - registrar toda a produção científica dos cursos de pós-graduação a que se 
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vinculou como aluno, como produção científica.  

§ 1º A produtividade a ser informada, de que tratam os incisos III e IV deste artigo, 

refere-se à publicação de livros, capítulos de livros e artigos em periódicos acadêmicos; à 

apresentação de trabalhos em eventos, a monografias, dissertações de mestrado ou teses 

de doutorado e a todas as outras modalidades de produção científica, técnica ou artística, 

abrangidas pelo modelo de curriculum vitae do CNPq ou LATTES.  

§ 2º É facultado aos docentes  especialistas, mestres e doutores da Faculdade Estácio 

de Sá de Vila Velha  que cursam pós-graduação, que desenvolvam suas monografias, 

dissertações ou teses como atividades de pesquisa. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DAS LINHAS DE PESQUISA 

Art. 12. Linhas de pesquisa são as unidades básicas para o planejamento e o 

acompanhamento das atividades de pesquisa na Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha  e 

definem-se por abrangerem um tema definido pertinente de uma área de conhecimento. 

Parágrafo único. As atividades de pesquisa, individuais ou integradas, estarão 

inseridas em linhas de pesquisa previamente cadastradas nos projetos pedagógicos de curso 

e na coordenação de pesquisa e extensão da IES. 

Art. 13. Serão consideradas linhas de pesquisa cadastradas na Coordenação de 

Pesquisa e Pós-Graduação: 

§ 1º As linhas de pesquisa dos Programas de Pós-Graduação latu sensu e stricto sensu 

da Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha 

§ 2º As linhas de pesquisa dos Grupos de Pesquisa Faculdade Estácio de Sá de Vila 

Velha  registrados no Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil, do CNPq (quando houver 

grupos registrados no CNPq); 

§ 3º As linhas de pesquisa do interesse dos docentes pesquisadores da Faculdade 

Estácio de Sá de Vila Velha Especialistas, Mestres e Doutores, que tenham seu tema definido 

no interior de uma grande área de conhecimento disposta no § 3º do Art. 6º do presente 

regulamento.    

Art. 14. Para efeito de registro e acompanhamento, poderão ser cadastradas novas 

linhas de pesquisa ou canceladas quaisquer das linhas existentes junto a Coordenação de 
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Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação. 

§ 1º O cadastro de uma nova linha de pesquisa individual será feito mediante 

solicitação do pesquisador à Coordenação de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação. 

§ 2º O cadastro de uma nova linha de pesquisa integrada será feito, mediante 

solicitação dos pesquisadores, à Coordenação de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação, em 

formulário próprio, (ANEXO II) especificando o coordenador, que passará a ser o interlocutor 

junto à Coordenação de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação.  

§ 3º A entrada de um novo pesquisador numa linha de pesquisa, já existente, deve 

ser autorizada pelos demais pesquisadores da linha, e comunicada à Coordenação de 

Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação pelo interessado em formulário próprio. (ANEXO II) 

§ 4º O cancelamento de uma linha de pesquisa só poderá ocorrer se não houver 

nenhum projeto de pesquisa em andamento a ela vinculado, ou débito de relatório.  

§ 5º O cancelamento de uma linha de pesquisa existente será feito mediante 

solicitação expressa de todos os pesquisadores envolvidos à Coordenação de Pesquisa 

Extensão e Pós-Graduação, em formulário próprio. (ANEXO III) 

§ 6º A saída de um pesquisador de uma linha de pesquisa é possível desde que o 

mesmo não tenha nenhum projeto de pesquisa em andamento, no momento, ou que o 

transfira à outra linha, e deve ser comunicada à Coordenação de Pesquisa, Extensão e Pós-

Graduação pelo interessado em formulário próprio. (ANEXO III) 

Art. 15. O pesquisador, no caso de pesquisa individual, ou o coordenador, no caso de 

pesquisa integrada, deverá enviar semestralmente a produção acadêmica da linha de 

pesquisa à Coordenação de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação. (Modelo de Relatório 

Parcial de Pesquisa – ANEXO IV) 

§ 1º Será cancelada a linha de pesquisa que, no período de dois anos, não apresentar 

produção científica. 

 

CAPÍTULO V 

 

DOS PROJETOS DE PESQUISA 

Art. 16. O registro dos projetos de pesquisa, no interior de uma linha de pesquisa, 

será realizado pela Coordenação de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação, mediante 

solicitação do pesquisador responsável, em ficha de inscrição. (ANEXO I). Considerar modelo 
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para elaboração do projeto. (ANEXO IA) 

§ 1º É obrigatório o registro de projetos de pesquisa nos casos de solicitação de 

financiamento com recursos próprios da Instituição ou por meio da utilização de recursos 

oriundos de outras fontes de fomento a pesquisas. 

§ 2º Os projetos terão duração máxima de 4 (quatro) semestres letivos. 

§ 3º O pesquisador deve dar ciência, a Câmara de Pesquisa, do produto final do 

projeto de pesquisa, no término de seu prazo de vigência, em relatório final, sob a forma de 

publicação científica. (ANEXO V) 

Art. 17. Os projetos que solicitarem financiamento, atendendo às normas e prazos 

definidos pela Coordenação de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação em edital, devem ser 

encaminhados para avaliação da Câmara de Pesquisa, juntamente com a ficha de inscrição, 

no seguinte formato:  (ANEXO IA) 

I - folha de rosto padrão, em formulário próprio da Coordenação de Pesquisa, 

Extensão e Pós-Graduação; (projeto de pesquisa) 

II - projeto de pesquisa introdução, objetivos, relevância técnico-científica, 

metodologia, viabilidade, cronograma de execução e referências; (projeto de pesquisa) 

III - orçamento detalhado e cronograma de execução orçamentária, conforme 

modelo da Coordenação de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação; (projeto de pesquisa) 

IV - curriculum vitae dos pesquisadores envolvidos na pesquisa (padrão CNPq ou 

LATTES). 

Parágrafo único. Os projetos financiados com recursos próprios da Faculdade Estácio 

de Sá de Vila Velha  ou de fontes a elas conveniadas implicam a necessidade de 

apresentação, pelo coordenador da pesquisa, de relatório final no formato de publicação 

científica, que deve ser avaliado pela Câmara de Pesquisa via coordenação de pesquisa e 

extensão. 

Art. 18. O prazo de execução dos projetos de pesquisa poderá ser prorrogado desde 

que o pedido seja devidamente justificado e aprovado pela Câmara de Pesquisa. A 

solicitação deverá ser acompanhada do relatório parcial da pesquisa. (ANEXO IV) 

Parágrafo único. A prorrogação máxima é de 01 (um) semestre. 

Art. 19. Os projetos de pesquisa poderão ser temporariamente suspensos, desde que 

o pedido de suspensão ocorra durante a vigência do prazo previsto, seja devidamente 

justificado, não implique o descumprimento de normas referentes ao financiamento da 
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pesquisa, em casos de projetos financiados, e seja aprovado pela Câmara de Pesquisa, sendo 

também interrompida a concessão de bolsa e a concessão de bolsa de iniciação científica, 

quando houver. 

§ 1º A solicitação deverá ser acompanhada do relatório parcial da pesquisa. 

§ 2º O relatório parcial deverá reportar-se à: 

I - utilização da carga horária atribuída pelos respectivos departamentos acadêmicos 

aos pesquisadores e alunos de iniciação científica envolvidos, quando houver; 

II - utilização de financiamento de pesquisa, seja na forma de custeio ou bolsas, 

quando houver. 

§ 3º O cancelamento de projeto de pesquisa deverá ser solicitado num prazo máximo 

de 6 (seis) meses após o registro, para projetos com duração de 12 (doze) meses e num 

prazo máximo de 12 (doze) meses após o registro para projetos com duração de 24 (vinte e 

quatro) meses. 

Art. 20. Os pesquisadores em débito de relatório final de projeto de pesquisa ficarão 

impedidos de solicitar financiamento para novos projetos de pesquisa. 

 

CAPÍTULO VI 

 

DA JUSTIFICATIVA DE REGIME DE TRABALHO 

Art. 21. Parte da carga horária contratada de um docente poderá ser destinada às 

atividades de pesquisa, desde que seja satisfeita a carga horária didática mínima 

estabelecida pela coordenação de curso a qual o pesquisador está vinculado e autorizado 

pela direção acadêmica, Conselho Superior de Administração – CONSAD e CONSEPE. 

 

CAPÍTULO VII 

 

DO APOIO À PESQUISA 

Art. 22. A Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha  por meio da Coordenação de 

Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação, apoiará a pesquisa sob as seguintes formas, dentre 

outras: 

I - divulgando as fontes de fomento à pesquisa; 

II - concedendo auxílio para participação de pesquisadores em congressos, 
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seminários ou encontros similares no país e no exterior, quando houver apresentação de 

trabalho e de acordo com as normas estabelecidas pela Coordenação de Pesquisa, Extensão 

e Pós-Graduação e o setor de Gente e Gestão (ANEXO VI) 

III - concedendo auxílios aos grupos de pesquisa para realização interna de 

seminários, congressos ou encontros científicos por meio de solicitação formal, no 

planejamento acadêmico. 

IV - concedendo auxílio financeiro para o desenvolvimento de pesquisas, (ANEXO II) 

Parágrafo único. A Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha  por meio das Coordenações 

de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação, apoiará a divulgação dos resultados das pesquisas 

desenvolvidas por seus pesquisadores por meio de desenvolvimento de eventos científicos 

solicitados por coordenadores de curso no planejamento acadêmico ou por concedendo 

auxílio para participação de pesquisadores em congressos, seminários ou encontros 

similares no país. (ANEXO VI E VIA) 

Art. 24. A Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha, na medida de seus recursos 

financeiros e força institucional, apoiará a pesquisa sob as seguintes formas, dentre outras: 

I - manutenção de infraestrutura mínima necessária dos laboratórios de ensino e 

pesquisa, incluindo mobiliário, material de escritório e instalação elétrica e hidráulica; 

II - auxílio financeiro e administrativo ao registro de patentes e protótipos junto ao 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI por meio de solicitação formal à Câmara 

de Pesquisa em ofício. 

III – Auxilio financeiro e administrativo para publicações em periódicos nacionais e 

internacionais. (ANEXO VI) 

Art. 25. A distribuição de recursos destinados à pesquisa será realizada pela 

Coordenação de Pesquisa e Extensão, de acordo com planejamento estratégico aprovado 

pelo CONSEPE e CONSAD.  

Parágrafo único. Critérios referenciais prioritários serão os parâmetros: 

I - de produtividade do pesquisador, quando se tratar de solicitação individual; 

II - da linha de pesquisa, quando for solicitada por seu pesquisador; 

III - do Programa, quando a solicitação partir de um Programa de Pós-Graduação; por 

seu colegiado. Considere-se, nestes casos, a relevância do projeto em questão, de acordo 

com o Conselho Universitário (CONSEPE). 
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CAPÍTULO VIII 

 

DA AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

Art. 26. A avaliação quantitativa e qualitativa da produção científica processar-se-á 

baseando-se em indicadores que se agrupam em categorias: 

I - indicadores de produtividade docente nos últimos 3 anos IPPGR3; (ANEXO VII)

  

II - indicadores de produtividade do curso nos últimos 3 anos IPPGR3; (ANEXO VII) 

§ 1º Como indicadores comuns a todas as áreas do conhecimento, serão 

considerados os itens passíveis de cômputo no curriculum vitae padrão CNPq. 

Art. 27. A avaliação da produção científica da Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha 

compreenderão: 

I - produção científica individual; 

II - produção científica das linhas de pesquisa; 

III - produção científica dos Grupos de Pesquisa; 

IV - produção científica dos Programas de Pós-Graduação; 

V - produção científica dos Cursos de Graduação. 

Art. 28. A Coordenação de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação das unidades dará 

publicidade à avaliação quantitativa e qualitativa da produtividade em pesquisa da 

Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha , bem como à situação dos projetos de pesquisa 

cadastrados, que estiverem em andamento, suspensos, cancelados ou em débito de 

relatórios. 

 

CAPÍTULO IX DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 29. Os casos omissos serão resolvidos pela Câmara de Pesquisa. 

Art. 30. Das decisões da Câmara de Pesquisa caberá recurso ao CONSEPE. 
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ANEXO I 

Edital _____ - ano 

Programa de Iniciação Científica - PIC 

Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha  

 

 

 

Artigo 1º - O Programa de Iniciação Científica - PIC tem por finalidade despertar o 

interesse e incentivar vocações para atividades de pesquisa científica e tecnológica entre os 

discentes regularmente matriculados na Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha. 

  

Artigo 2º - O PIC tem como objetivos:  

  I.  Estimular pesquisadores produtivos a engajarem estudantes de graduação 

otimizando sua capacidade de orientação à pesquisa institucional;  

  II.  Despertar a vocação científica e desenvolver habilidades e competências para a 

pesquisa científica entre estudantes de graduação, oportunizando a participação em 

projetos de pesquisa institucional, introduzindo o discente no domínio do método científico 

desde a elaboração do projeto até a finalização com a publicação dos resultados;  

  III.  Qualificar quadros para os programas de pós-graduação e aprimorar processos 

formativos de profissionais para o setor produtivo.  

 

Artigo 3º - O PIC será coordenado pela Coordenação de Pesquisa e Extensão. A 

avaliação dos projetos será realizada pela Câmara de Pesquisa e a aprovação final submetida 

ao CONSEPE.  

 

Artigo 4º - No mês de ____________ serão selecionados ______ projetos para os 

quais serão concedidas ______ bolsas de iniciação científica no valor de R$_____ 

descontados nas mensalidades dos meses de ____________________ a _______________ 

de _______ assim como as horas de orientação para o professor pesquisador responsável 

pelo projeto.  

 

Artigo 5º - Serão considerados aptos para concorrer ao edital àqueles discentes:  
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I. Matriculados regularmente em cursos de graduação;  

II. Discentes do primeiro ao penúltimo ano do curso; 

III. Adimplentes; 

IV. Selecionados e indicados pelo orientador;  

V. Com disponibilidade para o desenvolvimento do Projeto de Pesquisa 

Institucional que pretende participar de acordo com a necessidade do projeto. 

 

Artigo 6º - Os discentes selecionados para o PIC _________ (ano) assumem os 

seguintes compromissos:  

 

I. Executar o Plano de Trabalho aprovado sob a orientação do pesquisador;  

II. Encontrar-se semanalmente com o orientador para receber orientação sobre 

a execução de seu Plano de Trabalho, assim como para receber orientação quanto ao 

preenchimento dos relatórios semestrais e no preparo de material para apresentação dos 

resultados em eventos científicos;  

III. Apresentar, até o dia ___ de ____ de_____, o Relatório Parcial, em formulário 

específico, com todas as atividades desenvolvidas, devidamente assinado pelo orientador;  

IV. Apresentar até o dia ___de _____de_______ o relatório final em formulário 

específico, devidamente assinado pelo orientador, descrevendo os resultados alcançados 

com a ficha de avaliação dos alunos bolsistas. 

V. Inscrever-se e participar de eventos institucionais destinados à divulgação de 

trabalho científicos, realizados durante o período de participação no PIC e apresentar os 

resultados parciais ou finais da pesquisa;  

VI. Fazer referência a sua condição de discente bolsista do PIC da FESVV nas 

publicações e trabalhos apresentados na FESVV ou em eventos externos; 

VII. Submeter o resultado da pesquisa, em anuência com o professor orientador, à 

congressos externos e revistas científicas.  

VIII. Anexar o artigo científico submetido ou publicado no relatório final da 

pesquisa. 

 

Artigo 7º - Os projetos de pesquisa submetidos ao PIC devem ser registrados e 



167 
 

aprovados na coordenação do curso. 

 

Artigo 8º - Os compromissos dos professores orientadores com o PIC são:  

  

I. Apresentar um Plano de Trabalho detalhado, para cada acadêmico 

selecionado, condizente  com o Projeto de Pesquisa que participará como copesquisador;  

II. Realizar reuniões semanais para orientar o(s) acadêmico(s) quanto a execução 

de suas atividades no projeto de pesquisa que estará(ão) vinculado(s), assim como auxilia-

lo(s) no preenchimento dos relatórios parcial e final e no preparo de material para 

apresentação dos resultados em eventos científicos; 

III. Acompanhar as atividades programadas no cronograma do Plano de Trabalho 

do(s) acadêmico(s);  

IV. Inscrever-se e participar dos eventos institucionais destinados à divulgação de 

trabalhos científicos, que ocorrer durante a vigência do Projeto de Pesquisa em execução e 

acompanhar as apresentações dos resultados feitas pelos seus orientados;  

V. Apresenta a avaliação final do discente e autoavaliação com o relatório final 

do projeto (ANEXO Ib). 

VI. Incluir o nome do acadêmico selecionado nas publicações e trabalhos 

apresentados em eventos científicos, cujos resultados tiveram a participação efetiva do 

mesmo;  

VII. Comunicar imediata e formalmente à Câmara de Pesquisa, eventuais 

problemas e possíveis alterações relacionados ao desenvolvimento do projeto, ao 

acadêmico ou ao orientador.  

 

Parágrafo único: É vedado ao orientador repassar a outro a orientação do(s) 

acadêmico(s) de PIC. Em caso de impedimento, comunicar imediata e formalmente a 

coordenação e Câmara de Pesquisa. 

 

Artigo 9º - Fica eliminado do PIC o discente que durante o transcorrer de sua 

participação: 

 

I. Deixar de apresentar-se, pontualmente, às sessões de orientação e trabalho 
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em datas e horários estabelecidos de comum acordo com o respectivo docente orientador, 

por mais de 2 (duas) vezes consecutivas ou não;  

II. Deixar de apresentar tarefas exigidas pelo docente orientador, causando 

atraso no desenvolvimento da pesquisa por mais de 2 (duas) vezes;  

III. Demonstrar inépcia no desenvolvimento dos trabalhos exigidos, ou 

negligência quanto aos estudos do assunto pesquisado a juízo do docente orientador;  

IV. Utilizar-se dos dados coletados e das informações recebidas sobre o assunto 

da pesquisa para fins estranhos aos objetivos propostos, sem a ciência e autorização do 

docente orientador;  

V. Cometer crime de falsidade ideológica apropriando-se de textos ou ideias sem 

a devida anotação bibliográfica de acordo com as regras da ABNT;  

VI. Não obter aprovação de seu relatório parcial pela Câmara de Pesquisa;  

VII. Tornar-se inadimplente por mais de 60 dias;  

VIII. Deixar de atender a qualquer item do Artigo 5º. 

 

Artigo 10º - O acadêmico que, sem apresentar justificativa, afastar-se do PIC não 

poderá solicitar posteriormente nova inscrição em editais posteriores.  

  

Artigo 11º - Ficam resguardados ao docente orientador responsável pelo Projeto 

concluído os direitos autorais da obra de pesquisa e ao(s) acadêmico(s) os direitos de 

coautoria ou menção como colaborador, a critério do docente orientador, citando 

obrigatoriamente o vínculo e apoio  da FESVV.  

 

Artigo 12º - As Inscrições devem ser realizadas no período de ___________de ____de 

___ a ___de ___ de_________  com a apresentação formal dos documentos abaixo 

relacionados, em duas vias, no apoio da coordenação.  

I. Ficha de Inscrição;  ANEXO Ib 

II. Projeto de pesquisa;  

III. Curriculum Lattes do Professor Orientador e do discente; 

IV. Histórico Escolar do discente. 

 

Artigo 13º - A avaliação dos projetos será realizada pelo CONSEPE entre os dias 
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______de___de _______. 

 

Artigo 14º - A publicação dos resultados acontecerá no dia ______de ____de 

__________. 

 

Artigo 15º - Os casos omissos serão resolvidos pelo CONSEPE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA 

Nome dos Autores 
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Vila Velha 

Mês/Ano 
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TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA 

LINHA DE PESQUISA DO CURSO 

 

 

 

 

 

 

Projeto de Pesquisa sob a coordenação do Prof.___________ apresentado a Câmara 

de Pesquisa da Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha para parecer do CONSEPE. 

  

 

 

 

Vila Velha 

Mês/Ano
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SUMÁRIO 
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ANEXO 1A 

 

1. Introdução 

Na introdução os autores devem contextualizar o assunto, delimitar o tema, 

apresentar o problema da pesquisa e finalmente discutir as hipóteses. Considerar: 

a) O que será pesquisado?  

b) Em que contexto se encontra a problemática da pesquisa? 

c) Qual o objeto do estudo? 

d) Expectativa do resultado encontrado ao longo da pesquisa. 

  

2. Justificativa: 

Importância social, econômica, profissional, ambiental e científica da pesquisa. 

Considerar a importância de resolver o problema da pesquisa. 

 

3. Objetivos: 

A definição dos objetivos deve determinar o que os autores desejam atingir com a 

realização do trabalho de pesquisa. Nessa parte do projeto, os autores devem indicar as 

ações que serão desenvolvidas para a resolução do problema da pesquisa e classificá-las em 

dois grupos: Os objetivos gerais e os objetivos específicos. 

 

4. Metodologia  

Na metodologia dever ser o tipo de pesquisa; os sujeitos da pesquisa e suas 

classificações bem como os critérios de inclusão e exclusão; o local em que acontecerá a 

pesquisa e os materiais necessários; os procedimentos detalhados da pesquisa e a forma de 

tratamento e análise dos resultados. 

 

5. Revisão da Literatura 

Na revisão da literatura os autores devem fundamentar a pesquisa discutindo os 

trabalhos científicos que levaram a formulação do problema da pesquisa e das hipóteses, 

bem como os trabalhos que serviram como modelo para metodologia empregada. 

Considerar: Quem já escreveu e o que já foi publicado sobre o assunto? Que aspectos já 

foram abordados? Quais as lacunas existentes na literatura?  
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6. Cronograma 

Apresentação das atividades a serem desenvolvidas, por membro da equipe, com a 

demarcação do tempo da pesquisa, do projeto até a submissão do produto da pesquisa para 

publicação.  

 

7. Investimentos Necessários e Fontes de Fomento 

Demonstrar em planilha os recursos necessários especificando valores, bem como as 

horas de professores necessárias, os laboratórios e equipamentos a serem utilizados. Relatar 

possíveis fontes de fomento e se houve submissão do projeto. 

 

    8. Resultados Esperados e Integração com Extensão: 

Indicar quais os resultados científicos esperados e os meios de publicação para  

divulgação. Mencionar se há integração com projetos de extensão existentes ou a 

possibilidade de integração e inserção dos resultados da pesquisa na comunidade acadêmica 

e local, além da comunidade científica. 

 

9. Referências Bibliográficas 

Relacionar as obras utilizadas no desenvolvimento da pesquisa. Considerar as normas 

da ABNT para citação no texto e nesse tópico do projeto.  

 

10.  Plano de Trabalho de cada membro da equipe. 

Descrever detalhadamente cada etapa do trabalho dos integrantes da pesquisa, 

bolsistas, voluntários e professores relacionando-as ao cronograma prosposto. 

 

Observações: 

Apêndices e Anexos: 

Anexar ao final do projeto apêndices e anexos. Considerar como apêndices os 

documentos que ilustrarão o projeto. Considerar como anexos os documentos que são 

necessários, essenciais para composição e avaliação do projeto, como por exemplo: As fichas 

de avaliação, os questionários, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o currículo 

lattes do aluno e professor orientador e documento que comprove a inserção na Plataforma 
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Brasil ou aprovação do CEP. 
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ANEXO 1B 

Projeto: 

Coordenador:                                                                   Matrícula:  

Discente Bolsista:                                                            Matrícula: 

Classificação: 

Extensão (  )       Pesquisa (   )       

Carga Horária Planejada (Bimestre): 

Carga Horária efetivamente cumprida (Bimestre): 

Proatividade: 

Desenvolvimento em língua estrangeira: 

Interação com o grupo acadêmico: 

Interação com o grupo externo: 

Desenvolvimento da Linguagem Escrita: 

Desenvolvimento da Interpretação Textual: 

Desenvolvimento de Habilidades e Competências em Metodologia Científica: 

Desenvolvimento de Habilidades e Competências no Tema do Projeto: 

Desenvolvimento de Habilidades e Competências em Cidadania: 

Utilização dos conhecimentos adquiridos no grupo de pesquisa/extensão nas 

atividades de ensino e capacitação profissional: 

Quantos editais o aluno avaliou: 

Quantos relatórios/Artigos Científicos/Resumo para Anais o aluno 

desenvolveu: (especificar) 

Quantos eventos: Científicos/Culturais/de Responsabilidade Social se 

envolveu como participante ou organizador: (discriminar) 

Participação em intercâmbio ou candidatura: (especificar) 

Auto-avaliação discente: 

Auto-avaliação docente: 
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ANEXO I C 

Identificação do Orientador:  

CPF:                                                                        RG: 

Telefone                                                                    e-mail:  

Titulação:  Doutor                         Mestre                                  Especialista  

Identificação do candidato a bolsista:  

Matrícula:  

Curso:  

Período:                                 CR:                          

Área temática:  

 

Linha de Pesquisa (Registrada no PPC do curso) 

 

Título do projeto: 

 

 

 

 

Obs.: Anexar Histórico Escolar  
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ANEXO II 

Projeto (Anexar o Projeto) 

  

 

Coordenador:                                                                   Matrícula:  

Discente Bolsista: 

Classificação: 

Extensão (  )       Pesquisa (   )       

Carga Horária Solicitada: 

Nº de Bolsas Solicitadas: 

Outros Recursos Solicitados: 

Submissão à outros Agentes de Fomento: 

Laboratórios Envolvidos: 

Parceiros Comunidade: (Anexar Carta de Intenção) 

Parceiros Comunidade Acadêmica (Anexar Minuta do Contrato) 

Aprovado pelo CEP (Apenas para pesquisa) 

Pessoas Envolvidas:  

Citar nome e matrícula de alunos e professores envolvidos 

Aderência ao Projeto do Curso e Importância (Campo a ser preenchido pelo 

Coordenador do Curso) 

 

Citar a relação com o PPC, com a linha de pesquisa do curso/ Extensão/Pós 

Graduação e a importância da atividade para o curso e instituição. 

Período de Execução 

 

 

 

 



 

179 
 

ANEXO III 

Título 

  

 

Coordenador da Atividade e nº da Matrícula:  

 

Classificação: 

Extensão (  )       Pesquisa (   )      Cursos de Extensão (   )        Pós-graduação (   ) 

 

 

Pessoas Envolvidas:  

Citar nome e matrícula de alunos e professores envolvidos 

Considerações que justificam a Interrupção/Cancelamento 

 

 

 Período de Atividade do Trabalho e Resultados Obtidos  

Para Extensão Preencher a Planilha ID 
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ANEXO IV 

 

Relatório Parcial do Projeto: 

 

 

Área temática: 

 

Título do projeto: 

 

Pesquisador responsável: 

 

Nome do bolsista: 

Matrícula: 

 

 

 

 

 

Vila Velha 

Mês/Ano 

 

 

 

 

 

  

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA 
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Relatório Parcial de pesquisa, elaborado por _____________ sob a orientação do 

Prof.___________ apresentado a Câmara de Pesquisa da Faculdade Estácio de Sá de Vila 

Velha como requisito para continuidade da Pesquisa no Programa de Iniciação Científica.   

  

 

 

 

 

Vila Velha 

Mês/Ano 

 

1. Resumo do Plano Inicial 

Desenvolver o resumo do projeto com a atualização das referências no assunto. 

   

2. Progressos realizados e resultados parciais obtidos 

Descrever, detalhadamente, os progressos obtidos em relação ao cronograma e 

plano de trabalho do bolsista. Além da descrição do trabalho desenvolvido, relatar as 

principais dificuldades, as necessidades de alteração do plano inicial com as devidas 

justificativas. 

 

3. Resultados Parciais 

Apresentar os resultados obtidos até o momento, devidamente tratados e analisados 

estatisticamente, quando for o caso. 

 

4. Discussão  

Discutir os resultados parciais considerando as referências bibliográficas atualizadas. 

 

5. Plano de Trabalho e Cronograma para o Próximo Período 

Atualizar o cronograma e plano de trabalho do bolsista para as próximas etapas. 

Considerar apenas as próximas etapas da pesquisa para apresentação desse tópico. 
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6. Referências Bibliográficas 
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ANEXO V 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA 

Nome dos Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vila Velha 

Mês/Ano 

 

 

 

 

 

TÍTULO DA PESQUISA 
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Pesquisa desenvolvida por _____________ sob a orientação do Prof.___________ 

com apoio do Programa de Iniciação Científica apresentado a Câmara de Pesquisa da 

Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha 

  

 

 

 

 

 

Vila Velha 

Mês/Ano
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SUMÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Introdução 

Na introdução os autores devem contextualizar o assunto, delimitar o tema, 

apresentar o problema da pesquisa e finalmente discutir as hipóteses. Considerar: 

a) O que será pesquisado?  

b) Em que contexto se encontra a problemática da pesquisa? 
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c) Qual o objeto do estudo? 

d) Expectativa do resultado encontrado ao longo da pesquisa. 

  

8. Justificativa: 

Descrever a importância social, econômica, científica, ambiental e profissional da  

pesquisa. Considerar a importância de resolver o problema da pesquisa. 

9. Objetivos: 

A definição dos objetivos deve determinar o que os autores desejam atingir com a 

realização do trabalho de pesquisa. Nessa parte do projeto, os autores devem indicar as 

ações que foram desenvolvidas para a resolução do problema de pesquisa e classificá-las em 

dois grupos: Os objetivos gerais e os objetivos específicos. 

10. Metodologia  

A metodologia deve conter o tipo de pesquisa; os sujeitos da pesquisa e suas 

classificações bem como os critérios de inclusão e exclusão; o local em que aconteceu a 

pesquisa; os materiais utilizados; os procedimentos e  a forma de tratamento e análise dos 

dados. 

11. Revisão da Literatura 

Na revisão da literatura os autores devem fundamentar a pesquisa discutindo os 

trabalhos científicos que levaram a formulação do problema da pesquisa e das hipóteses, 

bem como os trabalhos que serviram como modelo para metodologia empregada. 

Considerar: Quem já escreveu e o que já foi publicado sobre o assunto? Que aspectos já 

foram abordados? Quais as lacunas existentes na literatura?  

12. Resultados 

Descrever os resultados da pesquisa com o devido tratamento. 

13. Discussão 

Discutir os resultados comparando-os com os dados científicos publicados no 

assunto. 

14. Conclusão 

Responder o problema da pesquisa, apontar variáveis de interferência e apresentar 

novas propostas. 

15. Submissões e Publicações 

Descrever os eventos para os quais o trabalho foi submetido, anexar o trabalho 
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submetido ou publicado. 

16. Referências Bibliográficas 

Relacionar as obras utilizadas no desenvolvimento da pesquisa. Considerar as normas 

da ABNT para citação no texto e nesse tópico do projeto.  

 

 

Anexar o relatório de desenvolvimento do bolsista. 
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ANEXO VI 

 

PIQ – MÉRITO  

Programa de Concessão de Subsídios  para participação em eventos científicos  

  

1.INTRODUÇÃO  

Cumprindo com a sua missão institucional, a Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha 

apresenta um programa de auxílio para docentes ativos, que atuam Faculdade Estácio de Sá 

de Vila Velha, para a apresentação de trabalhos desenvolvidos nas suas  instituições de 

ensino superior em eventos científicos.  

2. OBJETIVO  

 Proporcionar auxílio ao  docente  ativo  para apresentar trabalhos em eventos 

científicos em que a inscrição tenha a Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha como instituição 

de ensino de referência.   

  

3. DA OPERACIONALIZAÇÃO DA CONCESSÃO DO SUBSÍDIO  

 3.1. DA GERÊNCIA DE RELACIONAMENTO COM DOCENTES - GRD  

 Fica sob a responsabilidade da Gerência Acadêmicas  a operacionalização do 

programa de subsídios, bem como pela análise, liberação dos pleitos, mediante dotação 

orçamentária, e controle da documentação exigida por este regulamento.    

   

3.2. DO PROFESSOR CANDIDATO AO PROGRAMA  

 Os candidatos deverão:  

a)  Ter vínculo ativo no quadro funcional da Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha;  

b)  Ter seu trabalho desenvolvido na  Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha em 

conformidade com o Projeto Pedagógico do  Curso e/ou estar vinculado a uma linha de 

pesquisa;  

c)  Ter seu trabalho aprovado para apresentação em  evento científico  de referência 

na área específica de atuação;   

d) Apresentar todas as documentações ou informações necessárias sobre a referida 

participação em evento científico;  

e)  Apresentar após evento subsidiado informações e evidências para registro e 
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divulgação nos  canais internos de comunicação.   

3.3. DA SOLICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DO SUBSÍDIO  

Exigir-se-á do candidato para concessão do subsídio:  

I – tempo de contratação mínima de 36 meses;  

II– carga horária média de15h semanais nos últimos três semestres para os 

professores  horistas ou ser professores TI / TP .   

III – avaliação institucional igual ou superior a 4,0 (quatro) nos últimos três 

semestres;  

IV – Ficha de inscrição preenchida e assinada.  

V -  Carta de aceite do trabalho a ser apresentado  

VI – Carta de recomendação do gestor acadêmico. 

VII- TER REALIZADO pelo menos 02 CURSOS OFERECIDOS PELO PIQ do MÓDULO 

BÁSICO  

 Parágrafo 1º: Só será permitida uma solicitação de subsídio ao ano.   

Parágrafo 2º: Não serão analisadas as fichas que não apresentarem todas as 

informações solicitadas.   

  

 4. DO VALOR DO SUBSÍDIO  

 O valor do subsídio irá variar de acordo com o evento a que se destina e poderá 

abranger:  

 I.  Taxa de inscrição  

II.  Auxílio transporte – apenas passagens  em transportes coletivos  e  no valor  

máximo de  

R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)  em viagens nacionais e  US$1.800,00  (hum 

mil e  

oitocentos dólares americanos) em viagens internacionais. Seguro viagem e serviço 

de táxi ou  

similar não será objeto de subsídios;   

III.  Auxílio hospedagem referente a diárias de no  máximo de  R$ 300,00  (trezentos 

reais)  em viagens nacionais  ou  US$ 140,00  (cento e quarenta dólares americanos)  em 

viagens  internacionais;  

IV.  Auxílio alimentação de R$50,00 (cinquenta reais) por dia, em viagens nacionais ou 
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US$ 50,00  (cinquenta dólares americanos), por dia, em viagens internacionais.   

 Os valores estabelecidos neste item  estão adstritos  aos estipulados pela Diretriz 

Orçamentária  – Viagens, disponível na Intranet.  

   

4. DA INSCRIÇÃO  

 As inscrições poderão ser efetuadas a qualquer tempo, desde que com a 

antecedência mínima de 45 dias, por meio de ficha de inscrição disponibilizada no endereço 

eletrônico www.estacio.br. 

 

5. LIBERAÇÃO DO SUBSÍDIO  

 O subsídio, em caso de concessão, será fornecido mediante reembolso em folha de 

pagamento. Para o reembolso, as cópias dos comprovantes de pagamento deverão ser 

encaminhadas para o e-mail grd@estacio.br ou para o endereço Av. Embaixador Abelardo 

Bueno, 199/ 6º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, Cep.: 22.775-040, até 30 dias após 

a realização do evento.  

 A ESTÁCIO poderá realizar alterações na forma de concessão  dos subsídios  objetos 

deste  Regulamento, bem como no próprio Regulamento, levando ao conhecimento dos 

interessados através  dos mesmos meios utilizados para sua divulgação.  

 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 Os casos omissos e as situações não previstas neste regulamento serão resolvidos 

pela Diretoria da  Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha que utilizará, além da legislação em 

vigor, o bom senso e a equidade na  solução dos  impasses.  

 Fica reservado à Diretoria da Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha o direito de 

averiguar, a qualquer momento o cumprimento dos requisitos dispostos neste Regulamento.  

 A participação no Programa será interpretada como aceitação total e irrestrita, pelo 

mesmo, de todos os itens deste Regulamento.  

 O participante contemplado autoriza, desde já, e como consequência do 

recebimento do subsídio, a utilização de seu nome, texto, imagem e voz, em qualquer um 

dos meios escolhidos pela Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha para divulgação deste 

programa.  

 Se por qualquer motivo, alheio à vontade e controle da Faculdade Estácio de Sá de 

http://www.estacio.br/
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Vila Velha, não for possível conduzir este Programa conforme o planejado, esta poderá 

modificá-lo, suspendê-lo  e/ou finalizá-lo antecipadamente, mediante aviso aos 

participantes. Caso o programa tenha seu término antecipado, a Faculdade Estácio de Sá de 

Vila Velha deverá avisar ao público em geral e aos participantes, através dos mesmos meios 

utilizados para sua divulgação do Concurso, explicando as razões que as levaram a tal 

decisão.  

 Elege-se o foro da comarca da capital da cidade do Rio de Janeiro  para dirimir 

questões oriundas  deste Regulamento.  
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AVALIAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DA PESQUISA (Julho de 2013)  

  

1.  Introdução  

A atividade de pesquisa, quando conduzida em sintonia com a atividade de ensino 

possui  elevado potencial de impactar positivamente no processo educacional. A pesquisa 

em  instituições de Ensino Superior, voltada para atender os objetivos dos projetos 

pedagógicos dos  cursos, se constitui em um importante componente para maximizar 

resultados na formação dos alunos. O desenvolvimento da pesquisa de qualidade  no 

ambiente universitário, além do seu  intrínseco beneficio, estimula espírito critico e 

investigativo na população universitária refletindo  mesmo para aqueles não envolvidos 

diretamente com a atividade.   

A relação entre intensidade da atividade de pesquisa e qualidade na formação do 

aluno pode ser ilustrada esquematicamente por intermédio da figura abaixo. Considerando-

se uma quantidade fixa de recursos (humanos e de materiais) R1, as variáveis “intensidade 

de atividade de pesquisa” e “qualidade no ensino” se relacionam por meio da curva 1234. Ao 

longo do trecho 1→2  as variáveis são complementares, uma vez que a qualidade no ensino 

se beneficia do desenvolvimento de pesquisa. A partir do ponto 2, e no trecho 2→3, o 

crescimento da atividade de pesquisa implica em priorizar recursos para a pesquisa, em 

detrimento da qualidade na formação do aluno.  As componentes qualidade no ensino e 

intensidade de atividade de pesquisa passam a se substituir, uma vez que a quantidade de 

recursos R1 é fixa. Incrementos na atividade de pesquisa a partir do ponto 2 demandam uma 

quantidade de recursos em um nível tal que prejudicam o processo educacional. O ponto 4 

representa a situação de uma instituição dedicada exclusivamente a realizar pesquisa cuja 

atuação em pesquisa será mais efetiva se dedicar uma parcela de sua energia na formação 

de recursos humanos. Esta situação é ilustrada na trajetória 4→3. Os descompromissados 

questionamentos e atitudes decorrentes da atividade educacional contribuem 

positivamente para oxigenar a atividade de pesquisa.  A intensificação na atividade 

educacional a partir do ponto 3 analogamente implica em priorizar recursos para o ensino 

em detrimento da atividade de pesquisa. As intuições de ensino e de pesquisa naturalmente 

apresentam diferentes pontos ótimos por disporem de finalidades distintas. Este racional se 

aplica ao longo do trecho 1234 onde a quantidade de recursos é constante e de valor R1. Em 

ocorrendo injeção de recursos no sistema, como por exemplo, através de investimentos 
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externos em pesquisa, a função qualidade de ensino- atividade de pesquisa é deslocada para 

a curva superior correspondente a um valor total de recursos R2.   

  

 

 

 

 

 

A atividade de pesquisa embora, frequentemente esteja associada ao ensino, possui 

componentes específicos que implicam em procedimentos próprios para sua avaliação e que  

diferem daqueles classicamente utilizados para avaliação do ensino. O produto da pesquisa 

é  normalmente tangível e um dos indicadores tradicionais, embora ainda que não exclusivo, 

se  constitui na publicação da produção cientifica.   A Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha, 

objetivando acompanhar e estimular o desenvolvimento da  pesquisa de seu corpo docente 

obteve junto ao CNPq a condição de Lattes Institucional que, em  associação como Instituto 

Stella da Universidade Federal de Santa Catarina, disponibiliza  diariamente a produção 

científica de seus docentes  registrada na Plataforma Lattes. Esta condição viabiliza 
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estabelecer uma sistemática de avaliação racional da produtividade em pesquisa na 

graduação e na pós-graduação  

2. Metodologia Usada na Graduação  

Os indicadores utilizados para avaliação da produtividade em pesquisa na graduação  

foram constituídos em dois blocos:   

•  Produção bibliográfica com peso 3   

•  Orientações concluídas com peso 1.   

Dentro de cada bloco também foram aplicados diferentes pesos para cada tipo de 

produção cientifica que se encontram indicados na tabela 

abaixo.

 

Este procedimento viabiliza mensurar a produção de cada docente por meio de um 

índice (IPPGR). A pontuação obtida por cada docente consiste na media ponderada dos tipos 

de  produção normalizada pelo numero de meses do período da produção e multiplicada por 

10000.   Por exemplo, um professor com um produção de duas publicações do tipo “Artigos 

publicado em periódico especializado (circulação internacional)” e  uma do tipo “Trabalho 

completo publicado em anais de eventos científicos” e 6 orientações de Iniciação Cientifica 

no período janeiro 2007 a  abril de 2010  obterá o total de 153 pontos e obtidos da seguinte 

forma:  

IPPGR3 = [(2 x 50 + 1 x 15)/155 x 3 + (6 x 5 )/85x1]/40 x 10000 = 153 pontos  

A produção cientifica de um docente é o reflexo da sua pesquisa, e que se manifesta 

em um intervalo de tempo compatível com a atividade desenvolvida. Para efeito deste 

trabalho considerou-se o registro da produção no período de 3 anos. Desta forma definiu-se 

o Índice de Produtividade em Pesquisa na Graduação no período de três anos (IPPGR3) como 

o parâmetro base para analise.   
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ANEXO 5 - NORMAS GERAIS PARA REGULAMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE 

EXTENSÃO NA ESTÁCIO DE VILA VELHA 

 

CAPÍTULO I 

Das Considerações Gerais 

 

Art.1º. Este Regulamento visa orientar a apresentação, tramitação, aprovação, 

execução acompanhamento, avaliação e divulgação dos Projetos de Extensão na Instituição, 

bem como disciplinar as formas de participação da comunidade nos mesmos. 

Art.2º. As atividades de Extensão na Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha serão 

desenvolvidas, conforme projetos aprovados nos termos deste Regulamento. 

 

CAPÍTULO II 

Da Caracterização da Extensão 

 

Art.1º A Extensão é o processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e 

a Pesquisa, de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre Academia e 

Sociedade. 

Art.2º Será desenvolvida na Estácio de Sá de Vila Velha de acordo com o artigo 43, 

VII, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9394, de 1996 e na Constituição 

Federativa de 1988). 

Art.3º A Extensão na Estácio de Sá de Vila Velha deve ser uma via de mão-dupla, com 

trânsito assegurado à comunidade acadêmica, que encontrará na sociedade a oportunidade 

de elaboração da praxis de um conhecimento acadêmico. No retorno à Instituição de Ensino 

Superior, docentes e discentes trarão um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, 

será acrescido ao conhecimento adquirido. 

Art.4º Na Estácio de Sá de Vila Velha, as atividades de Extensão devem integrar a 

carga horária de atividades acadêmicas complementares dos cursos de graduação com 

função instrumentalizadora do processo dialético entre a teoria e a prática, e favorecedora 

da visão integrada da Educação para um Mundo Sustentável.  

Art.5º Não serão caracterizadas como extensão as seguintes atividades 

- Cursos livres (cursos de revisão, preparatórios, nivelamentos-Gabaritando); 
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- Campanhas de arrecadação de insumos com caráter assistencialista ou filantrópico 

e que não estejam associadas a projetos de Extensão; 

- Atividades que não envolvam docentes, discentes e a comunidade Ações comerciais 

e promoções; 

- Projetos de pesquisa que não estejam ligados a projetos de Extensão. 

 

CAPÍTULO III 

Da Função 

 

Art.1º A conceituação assumida pela Estácio de Sá de Vila Velha expressa a postura 

de uma Instituição de Ensino Superior destinada aos interesses e às necessidades da maioria 

da população, contribuindo para a sociedade em que se insere como: 

- produtora e socializadora do conhecimento; 

- agente de intervenção na realidade para dimensioná-la como filosofia, política e 

estratégia democratizante;  

- metodologia voltada aos problemas sociais; 

- objetivo de encontrar soluções, visando realimentar o processo ensino-

aprendizagem como um todo; 

- transformação concreta na realidade.  

Art.2º As atividades de Extensão da Estácio de Sá de Vila Velha são parte 

indispensável do pensar e fazer acadêmicos, com função específica de produzir saberes 

científicos, tecnológicos, artísticos e filosóficos, tornando-os acessíveis à população. 

 

CAPÍTULO IV 

Dos Princípios 

 

Art.1º As atividades de Extensão de cada IES devem ser traduzidas em projetos e 

respectivos planos de ação. 

Art.2º Os projetos de Extensão devem alicerçar-se nas prioridades locais, regionais 

e/ou nacionais. 

Art.3º Os projetos devem buscar a superação das atuais condições de desigualdade e 

exclusão existentes no Brasil. 
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Art.4º A prestação de serviços integrada aos projetos de extensão deve ser objeto de 

interesse acadêmico, científico, filosófico, tecnológico e/ou artístico. 

Art.5º Deve privilegiar a formação do profissional cidadão. 

Art.6º Deve utilizar o potencial da comunidade discente e docente da Faculdade 

Estácio de Sá de Vila Velha como instrumento de transformação social. 

Art.7º Deve reafirmar a Extensão como processo acadêmico definido e efetivado em 

função das exigências da realidade, indispensável na formação do aluno, na qualificação do 

professor e no intercâmbio com a sociedade. 

Art.8º Deve assegurar a relação bidirecional entre a academia e a sociedade, de tal 

modo que os problemas sociais urgentes recebam maior atenção. 

 

CAPÍTULO V 

Dos Objetivos 

 

Art.1º Estimular a estruturação de projetos de extensão nas IES que articulem as 

diversas ações realizadas de forma dispersa; 

Art.2º Mensurar os resultados objetivos dos projetos; 

Art.3º Estimular projetos cujo desenvolvimento implique relações multi, inter e/ou 

transdisciplinares; 

Art.4º Ampliar a oferta de atividades complementares oferecidas pelas IES; 

Art.5º Enfatizar a utilização de tecnologia disponível para ampliar a oferta de 

oportunidades e melhorar a qualidade da educação, aí incluindo a educação continuada e a 

distância; 

Art.6º considerar as atividades voltadas para o desenvolvimento, produção e 

preservação cultural e artística como relevantes para a afirmação do caráter nacional e de 

suas manifestações regionais/locais; 

Art.7º Inserir a educação para a sustentabilidade como componente da atividade 

extensionista; 

Art.8º Tornar permanente a avaliação institucional das atividades de Extensão como 

um dos parâmetros de avaliação da própria instituição; 

Art.9º Possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e transferência de 

conhecimento, permitindo a ampliação do acesso ao saber e o desenvolvimento tecnológico 
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e social do país.  

Art.10º A estruturação dos projetos e o acompanhamento e o controle de seus 

resultados devem garantir o caráter sustentável para a instituição.  

 Art.11º Garantir a formação do indivíduo enquanto ser humano e social, a formação 

do cidadão, do profissional e do profissional cidadão; 

Art.12º Privilegiar as ações junto às comunidades de baixo poder aquisitivo, 

potencializando nossa atuação socialmente responsável; 

Art.13º Privilegiar as ações em parceria com lideranças e instituições das 

comunidades e dos movimentos sociais; 

Art.14º Privilegiar as parcerias no âmbito do poder público e da sociedade civil; 

Art.15º Garantir a construção coletiva, com todos os parceiros, de projetos e 

atividades, permitindo a imediata legitimidade das prioridades demandadas, absorvendo 

valores culturais próprios das comunidades; 

Art.16º Garantir o diálogo aberto entre academia e comunidade, ao articular o saber 

popular e as práticas sociais das comunidades com o saber acadêmico e a prática social da 

vida acadêmica. 

 

CAPÍTULO V 

Da organização 

 

Art.1º Os projetos de Extensão da Estácio serão organizados e mensurados de acordo 

com quatro eixos: cidadania, saúde, cultura e meio ambiente.  

Art.2º Os eixos não serão limitadores dos projetos interdisciplinares, servindo apenas 

para categorizar os resultados.  

§ 1º O eixo Cidadania compreende projetos que tratam da valorização das 

competências do ser humano na vida em sociedade. Promove o desenvolvimento 

sustentável da comunidade por meio da inclusão, igualdade social, capacitação e formação 

da cidadania. 

§ 2º No eixo Saúde se enquadram projetos que tratam do cuidado humano individual 

e coletivo por meio de serviços de saúde, esporte, lazer e outras ações educativas com vistas 

à qualidade de vida. São promovidos atendimentos à população, serviços de orientação, 

prevenção, assistência e reabilitação,  além do bem-estar dos outros seres vivos e do seu 
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ecossistema. 

§ 3º No eixo Cultura se enquadram projetos que fortalece a importância da 

preservação do patrimônio e da memória cultural por meio de ações culturais e 

educacionais que ressaltem a arte e a cultura como agentes de transformação, para detectar 

tendências e gerando oportunidades. 

§ 4º No eixo Ambiente se enquadram projetos eixo que desenvolve a consciência 

socioambiental, realiza projetos e ações de educação ambiental e melhoria da qualidade de 

vida. 

 

CAPÍTULO V 

Da operacionalização 

 

Art.1º. Os Projetos de Extensão poderão ser propostos por docentes, discentes e/ou 

técnicos de nível superior, devendo ser apresentados em formulários próprios da Instituição, 

(ANEXO I e II) fornecidos pela Coordenação de seus respectivos cursos. 

§1º - No caso de Projetos propostos por docentes ou técnicos de nível superior, 

deverá trazer sempre a participação de discentes. 

§2º - No caso de Projetos propostos por discente(s), este(s) deverá(ão) estar 

regularmente matriculado(s) em qualquer curso de graduação oferecido pela Estácio de Sá 

de Vila Velha e sob a orientação de docente(s) que atue(m) na área de desenvolvimento do 

Projeto. 

Art. 2º. Os Projetos de Extensão poderão ser encaminhados e/ou indicados em 

qualquer época do ano e terão duração mínima determinada pelo Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão - CONSEPE, podendo assumir caráter permanente desde que 

credenciados pela Coordenação do Curso. 

 

CAPÍTULO IV 

Da Tramitação e Aprovação 

 

Art.1º. A proposta do Projeto de Extensão deverá ser encaminhada  a Coordenação 

de Pesquisa com o parecer do coordenador de curso (ANEXO II). para parecer técnico e 

verificação, posteriormente, encaminhado ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - 
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CONSEPE, para deliberação. 

§1º - Caso o(s) proponente(s) ou participante do Projeto esteja inadimplente com 

relação aos outros Projetos veiculados na Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha, a proposta 

não será analisada, devendo retornar ao proponente. 

§2º - No caso do Projeto que pretenda a captação de recursos externos, o 

proponente deverá encaminhá-lo até trinta dia antes do prazo estipulado pela financiadora 

para as providências necessárias junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - 

CONSEPE. 

Art. 2º. O órgão proponente deverá embasar sua decisão no seguinte aspecto, além 

de outros que julgar relevantes:  

I – Parecer técnico; 

II – Importância do projeto para o desenvolvimento do ensino-pesquisa e extensão à 

comunidade; 

III – Viabilidade da atribuição de encargo ao seu pessoal; e 

IV – Disponibilidade de recursos físicos e financeiros necessários ao Projeto. 

Art. 3º.  Após deliberação do proponente, independente da decisão, o Projeto deverá 

retornar à Coordenação. 

§1º - No caso de o Projeto ter sido aprovado, a Coordenação processará a abertura 

do processo e encaminhamento aos demais envolvidos para a ciência e/ou providências à 

atribuição de encargos. 

§2º - No caso da não aprovação do Projeto a coordenação deverá devolvê-lo ao 

proponente. 

§3º - A Coordenação terá o prazo de cinco dias úteis para encaminhar o processo de 

abertura. 

Art. 4º Cabe ao proponente em conjunto com a Coordenação zelar pelo 

cumprimento do projeto, inclusive o cronograma de execução. 

Art.5º Qualquer alteração no Projeto aprovado, mesmo que em relação aos 

participantes e ao recurso financeiro, deverá ser encaminhada à Coordenação para que esta 

seja encaminhada ao(s) proponente(s) para reanálise.  

 

CAPÍTULO V 

DO ACOMPANHAMENTOF, EXECUÇÃO, AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
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SEÇÃO I 

Do Acompanhamento, Execução, Avaliação 

 

Art. 1º O acompanhamento da execução dos Projetos de Extensão será feito com 

base nos Relatórios Anuais apresentados pelo(s) Coordenador(es) e orientador(es). (ANEXO 

III) 

Art. 2º O Relatório Final deverá ser encaminhado até trinta dias após o prazo previsto 

no cronograma de encerramento do Projeto, o qual será submetido aos mesmos 

procedimentos dos Relatórios Anuais. 

Art. 3º Os proponentes e participantes dos Projetos deverão avaliar o relatório final, 

com a comunidade atendida antes da apresentação do relatório final á coordenação de 

Pesquisa e Extensão. 

§1º - Atas de avaliação do relatório final devem ser anexas ao relatório. 

§2º  A prestação de contas deve estar acompanhadas dos respectivos recibos e notas 

fiscais quando o projeto for fomentado pela Estácio de Sá de Vila Velha 

§3º O relatório final para o agente de fomento deve estar anexo ao relatório final da 

Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha quando houver fomento externo. 

Art. 4º Para efeito de controle interno, os Projetos de Extensão poderão assumir as 

seguintes situações. 

I – Em tramitação (TR); 

II – Não iniciado (NI); 

III – Em andamento (AN);  

IV – Interrompido temporariamente (IT); 

V – Interrompido definitivamente (ID); 

VI – Encerrado (EN); 

VII – Concluído (CO); e 

VIII – Cancelado (CA). 

 

SEÇÃO II 

Dos Projetos Permanentes 
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Art. 1º. Os Projetos de Extensão poderão assumir caráter permanente, desde que 

credenciados pela Coordenação dos seus respectivos cursos. 

§1º - Para ser credenciado pela Coordenação, o Projeto de Extensão deverá 

apresentar Relatório Final do período mínimo de execução, acompanhado de requerimento 

para tal fim, aprovados pelos proponentes. 

§2º - É vedado aos Projetos de Extensão propostos por discentes, o credenciamento 

como permanentes. 

 

SEÇÃO III 

Da Divulgação 

 

Art. 2º  Os resultados finais dos Projetos de Extensão deverão ser divulgados pelo 

Coordenador, através de apresentação em eventos e/ou publicações técnico-científicas. 

§1º - O mesmo procedimento far-se-á com relação aos Projetos permanentes, ao 

término do período mínimo de execução. 

§2º - Os Coordenadores deverão encaminhar documentos comprobatórios ou cópia 

da publicação de seus Projetos ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE para 

ser juntada ao processo. 

§3o - Os Projetos contemplados com Bolsa-Extensão, deverão ser divulgados em 

eventos promovidos pela Instituição ou outro, mesmo que sejam os resultados parciais. 

 

CAPÍTULO VI 

Dos Participantes 

 

SEÇÃO I 

Disposições Gerais 

 

Art. 1º Poderão participar de Projetos de Extensão, docentes, discentes e/ou pessoal 

técnico-administrativo da Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha, bem como pessoas sem 

vínculo com esta. 

Art. 2º Os Projetos de Extensão envolverão o Coordenador, orientador e 

participantes. 
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§1º - A Coordenação do Projeto de Extensão deverá ser executada exclusivamente 

por docentes e técnicos de nível superior, pertencentes ao quadro efetivo da Faculdade 

Estácio de Sá de Vila Velha.  

§2º - Docentes do quadro temporário (horistas), discentes e pessoas da comunidade 

sem vínculo com a Estácio de Sá de Vila Velha, somente poderão figurar como participantes.  

 

SEÇÃO II 

Dos Docentes 

 

Art. 1º Os encargos atribuídos aos docentes, nos Projetos de Extensão, serão 

computados na carga horária de trabalho dos mesmos. 

Art. 2º Os Docentes que pretendam ser incluídos ou excluídos em Projetos de 

Extensão deverão encaminhar requerimento ao Coordenador do Projeto, indicando a carga 

horária de dedicação ao mesmo, o qual será remetido à Coordenação de Curso. 

 

 

SEÇÃO III 

Do Pessoal Técnico – Administrativo 

 

Art. 3º Os encargos atribuídos aos técnico-administrativos nos Projetos de Extensão 

serão computados na carga horária de trabalho dos mesmos. 

§1º - É vedada a participação de técnico-administrativo quando este vier a 

comprometer a sua atividade principal e/ou caracterizar-se como desvio de função. 

§2º - A inclusão/exclusão de pessoal técnico administrativo em Projetos de Extensão 

já aprovados, deverá ser feita com o Coordenador do Projeto e parecer do chefe imediato. 

 

SEÇÃO IV 

Dos Discentes 

 

Art. 1º O envolvimento de discentes nos Projetos de Extensão é obrigatório. Far-se-á 

mediante bolsa-extensão, bolsa oriunda de convênios ou como participação voluntária. 
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SEÇÃO V 

Dos Demais Envolvidos 

 

Art. 1º Poderão participar de Projetos de Extensão pessoas sem vínculo com a 

Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha tais como profissionais liberais, professores de outras 

instituições, inclusive de ensino fundamental e médio ou outros julgados pertinentes pelo 

Coordenador, desde que não haja ônus para a Instituição.  

Parágrafo Único - A inclusão/exclusão de pessoas sem vínculo com a Faculdade 

Estácio de Sá de Vila Velha em Projetos de Extensão far-se-á mediante requerimento ao 

Coordenador, que tomará as providências necessárias. 

 

SEÇÃO VI 

Dos Certificados 

 

Art. 2º  O certificado ao participante em Projetos de Extensão será emitido pela 

Estácio de Sá de Vila Velha e assinado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - 

CONSEPE, a partir dos Relatórios Anuais, constando à carga horária total de atividades 

desenvolvidas nos períodos. 

 

CAPÍTULO VII 

Das Disposições Finais 

 

Art. 1º.  Os casos de omissão serão resolvidos pelo CONSEPE da Estácio de Sá de Vila 

Velha, ouvidos os conselhos pertinentes. 

Art. 2º O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação, pelo 

CONSEPE. 

 

Comitê para Extensão: Denise Maciel Ferreira Cristiane, Palma dos Santos e Carlos 

Augusto Pandolfi. 
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FICHA DE SUBMISSÃO À COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO – Anexar o projeto 

Coordenador:                                                                   Matrícula:  



 

 206 

 

 

 

 

 

Discente Bolsista: 

Classificação: 

Extensão (  )       Pesquisa (   )       

Carga Horária Solicitada: 

Nº de Bolsas Solicitadas: 

Outros Recursos Solicitados: 

Submissão à outros Agentes de Fomento: 

Laboratórios Envolvidos: 

Parceiros Comunidade: (Anexar Carta de Intenção) 

Parceiros Comunidade Acadêmica (Anexar Minuta do Contrato) 

Aprovado pelo CEP (Apenas para pesquisa) 

Pessoas Envolvidas:  

Citar nome e matrícula de alunos e professores envolvidos 

Aderência ao Projeto do Curso e Importância (Campo a ser preenchido pelo 

Coordenador do Curso) 

 

Citar a relação com o PPC, com a linha de pesquisa do curso/ Extensão/Pós 

Graduação e a importância da atividade para o curso e instituição. 

Período de Execução 
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FICHA DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DISCENTE 

Professor Coordenador:                                                                                  Matrícula 

Título do Projeto: 

Comunidade Atendida: 

Carga Horária Planejada (Semestre): 

Carga Horária efetivamente cumprida (Semestre): 

Proatividade: 

Desenvolvimento em Comunicação e Relacionamento: 

Desenvolvimento na exposição de ideias e argumentações: 

Desenvolvimento da fala em público: 

Interação com a equipe: 

Interação com a Comunidade: 

Quantos Trabalhos de Orientação á Comunidade (especificar) 

Quantas ações foram planejadas pelo discente? (especificar) 

Quantos relatórios o aluno desenvolveu: (especificar) 

Quantos eventos: Científicos/Culturais/de Responsabilidade Social se 

envolveu como participante ou organizador: (discriminar) 

Participação em intercâmbio ou candidatura: (especificar) 

Auto-avaliação discente:  

Auto-avaliação docente: 

Orientações/Indicações para o NAP/NAI/Coordenação. 
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ANEXO 5 - REGULAMENTO DE MONITORIA 

 

Para melhor qualificação dos discentes a instituição oferece um programa de 

monitoria através de contrato de concessão de bolsa que objetiva possibilitar o 

desenvolvimento do aluno na prática docente, aprimorar os conhecimentos técnicos do 

aluno e, também, servir como ferramenta de apoio aos professores e aos demais alunos na 

prática continuada de exercícios e aulas de reforço. 

 

CAPÍTULO I – DA MONITORIA 

Art. 1º. A monitoria é uma atividade auxiliar à docência exercida por alunos 

regularmente matriculados na Faculdade Estácio de Vila Velha - FESVV e que atendam as 

condições deste Regulamento. 

 

CAPÍTULO II – DOS OBJETIVOS 

Art. 2º. Os objetivos do Programa de Monitoria da FESVV são os seguintes: 

a. Estimular a participação do aluno na vida acadêmica, em atividades que 

envolvam pesquisa científica, execução de projetos e apoio à docência; 

b. Contribuir para melhoria da qualidade de ensino; 

c. Identificar lideranças; 

d. Possibilitar ao aluno bolsa monitoria para custear parte de seus estudos. 

 

CAPÍTULO III – DAS BOLSAS 

Art. 3º. A FESVV concederá bolsas monitoria aos alunos que participarem do 

programa nas seguintes condições: 

a. O valor da bolsa será equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da 

mensalidade vigente por 12 horas semanais de dedicação à monitoria; 

b. Não é permitida a acumulação da bolsa da monitoria com qualquer outra 

concedida pela FESVV; 

c. A duração da bolsa será de 06 (seis) meses, podendo ser renovada, em razão 

do desempenho do aluno e da necessidade do projeto/atividade; 

d. A bolsa poderá ser cancelada, a qualquer tempo, pelas seguintes razões:  
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I - a pedido do aluno,  

II - a pedido do professor da disciplina, formulado ao Coordenador do Curso, em 

razão de desempenho insatisfatório. 

e. A vaga decorrente do desligamento do Monitor será preenchida de acordo 

com a relação de classificáveis, pelo período restante de validade da bolsa; 

Parágrafo único: A critério da Coordenação do Curso de Direito poderão ser criadas 

vagas de monitoria voluntária, sem a concessão de bolsa aos alunos participantes.  

 

CAPÍTULO IV – DA SELEÇÃO 

Art. 4º. A vaga de monitoria se abre a pedido do professor da disciplina que pretenda 

utilizar a atividade do monitor, feito diretamente à Coordenação do respectivo Curso. 

Art. 5º. O Coordenador de Curso, verificando a relevância do pedido, abrirá a vaga 

mediante autorização do Gerente Acadêmico e divulgará o processo seletivo por meio de 

edital, do qual constarão os critérios de seleção, número de vagas e todas as demais 

informações pertinentes à atividade. 

§ 1º. O aluno interessado fará a inscrição no processo seletivo na forma indicada no 

Edital, a qual poderá ser deferida ou não, após verificação das condições objetivas 

estipuladas no Edital, feita pelo Coordenador de Curso; 

§ 2º. Não é permitida a acumulação de monitoria em mais de uma disciplina 

simultaneamente; 

§ 3º. Os alunos serão classificados por disciplina, nos termos previstos no Edital, cujo 

critério norteador será sempre o mérito acadêmico, especialmente o desempenho do aluno 

na disciplina pretendida para monitoria; 

 

CAPÍTULO V – DOS REQUISITOS DO CANDIDATO 

Art. 6º. O candidato à monitoria deve estar regularmente matriculado em curso de 

graduação e cumprir os seguintes requisitos: 

a. Estar em dia com a Tesouraria de acordo com as normas da FEVV; 

b. Ter cursado a disciplina da qual deseja ser monitor; 

c. Ter sido aprovado na disciplina com nota maior que 7,0 (sete); 

d. Possuir coeficiente de rendimento (CR) maior ou igual a 7,0 (sete); 

e. Ter disponibilidade de horário para cumprir a carga horária semanal de 
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atividades de monitoria. 

 

CAPÍTULO VI – DA AVALIAÇÃO DO MONITOR PELO PROFESSOR ORIENTADOR 

Art. 7º. Para avaliação geral do monitor será considerado: 

a. O relatório de suas atividades de monitoria; 

b. A frequência do aluno monitor; 

c. O desempenho do monitor na execução das suas atribuições, o que será 

aferido pelo professor da disciplina. 

 

CAPÍTULO VII – DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 8º. São atribuições do Monitor, dentre outras que possam ser estabelecidas pelo 

professor titular: 

a. Acompanhar junto ao professor titular a elaboração e execução do plano 

pedagógico da disciplina; 

b. Executar atividades pedagógicas elaboradas pelo professor orientador, 

específicas para o programa de monitoria; 

c. Participar das aulas teóricas e práticas ministradas pelo professor orientador 

na disciplina e nos horários de estudo dos alunos em que exerce a atividade de monitor; 

d. Acompanhar a aplicação de formas e critérios de avaliação e participar deles; 

e. Desenvolver trabalhos de iniciação à pesquisa científica, relacionados com a 

área de concentração do professor orientador e que atendam às necessidades do programa 

de monitoria; 

f. Elaborar e apresentar, sob orientação do professor, trabalhos em eventos ou 

congressos; 

g. Participar de cursos e eventos que sejam pertinentes à atividade de monitoria 

promovidos pela FEVV; 

h. Elaborar seminário, orientado pelo professor, e apresentá-lo a uma banca 

examinadora cujo parecer contribuirá para a avaliação final do monitor; 

i. Auxiliar o professor na condução de trabalhos práticos e na preparação de 

material didático e experimental, tanto em sala de aula como em laboratórios; 

j. Auxiliar o professor na orientação dos alunos, esclarecendo dúvidas e/ou 

realizando exercícios, tanto em sala de aula como em laboratório; 
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k. Cumprir carga horária de 12 (doze) horas semanais, em horário elaborado 

pelo professor da disciplina, não conflitante com suas obrigações discentes, em função das 

disciplinas em que estiver matriculado. 

l. Apresentar relatório das atividades desempenhadas ao término do período 

letivo. 

§ 1º. É expressamente vedado ao Monitor substituir o docente, em qualquer 

hipótese, em aulas teóricas ou práticas. O monitor poderá, contudo, estar presente em sala, 

juntamente com o professor, podendo fazer exposições teóricas e orientar aos demais 

alunos. 

§ 2º. No caso de monitoria voluntária, sem a concessão de bolsa aos alunos 

participantes, poderá ser estipulada pela Coordenação do Curso de Direito uma carga 

horária diferenciada da prevista na alínea “k” do presente dispositivo.  

Art. 9º. São atribuições do professor titular: 

a. Elaborar o plano de atividades pedagógicas que serão executadas pelo 

monitor de sua disciplina; 

b. Definir os objetivos a serem alcançados na atividade de monitoria; 

c. Estabelecer um cronograma de acompanhamento em que deve constar a 

metodologia a ser utilizada para a avaliação do aluno monitor; 

d. Orientar o aluno monitor na elaboração dos relatórios e trabalhos de iniciação 

científica e, ainda, na execução de eventuais seminários; 

e. Encaminhar a frequência do aluno monitor e o relatório final do desempenho 

dele ao Coordenador do Curso em que estiver matriculado o aluno. 

Art. 10. Compete ao Coordenador de Curso: 

a. Receber as solicitações dos professores orientadores e, após análise julgando 

a relevância do pedido, encaminhar solicitação de abertura de vaga para monitoria à 

Gerência Acadêmica; 

b. Propor o número de vagas de monitoria para o Curso a cada semestre; 

c. Examinar os relatórios finais de monitoria apresentados pelo aluno, 

juntamente com o professor titular da disciplina; 

d. Acompanhar a efetividade da monitoria e sua eficácia no desempenho 

acadêmico dos alunos matriculados na disciplina contemplada; 

e. Fiscalizar o cumprimento do regulamento de monitorias. 
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Art. 11. Compete à Gerência Acadêmica: 

a. Acompanhar o planejamento e execução do programa de monitoria junto aos 

Coordenadores de Curso; 

b. Autorizar o número de vagas semestrais de monitoria para cada curso e a 

publicação dos editais de abertura de vagas e seleção dos candidatos; 

c. Incentivar eventos de iniciação à docência, visando a formação científica e 

pedagógica dos monitores; 

d. Autorizar a expedição dos certificados de monitoria para fins de cômputo das 

horas em Atividades Complementares; 

e. Elaborar em conjunto com os Coordenadores de Curso normas, regulamentos 

e editais que regulem o Programa de Monitoria da instituição. 

Art. 12. Compete à Coordenação do NPTC, Núcleo de Pesquisa e Trabalho de Curso, 

expedir os certificados de monitoria autorizados pela Gerência Acadêmica para fins de 

cômputo das horas em Atividades Complementares. 

 

Capítulo VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 13. A atividade de Monitoria não se confunde com o Estágio Curricular ou 

Extracurricular, muito menos produzirá vínculo empregatício com a FESVV; 

Parágrafo único. O aluno monitor receberá bolsa a título de incentivo nos termos 

fixados neste regulamento, estando desobrigado das atividades de monitoria durante o 

período de férias escolares. 

Art. 14. A carga horária cumprida na atividade de monitoria poderá ser aproveitada 

como atividades complementares, nos termos do regulamento daquelas atividades. 

Art. 15. Este regulamento entra em vigor na data da sua aprovação pelo CONSEPE.  

 

Vila Velha, 08 de maio de 2013. 

CONSEPE – Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão 
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ANEXO 6 - REGULAMENTO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DA ESTÁCIO DE 

VILA VELHA 

 

I -  NORMAS GERIAS 

Art. 1º - Os Laboratórios de Informática destinam-se aos alunos e professores com 

prioridade de utilização aos alunos. 

Art. 2º - As atividades desempenhadas no Laboratório devem ser restritas ao 

ambiente acadêmico, orientadas às disciplinas dos respectivos cursos ou pesquisa 

bibliográfica e  desenvolvimento de trabalhos acadêmicos 

Art. 3º - O Laboratório poderá ser utilizado de forma individual, para pesquisa e 

elaboração de trabalhos, ou de forma coletiva, para aulas regulares. 

Art. 4º - Ao início de cada ano letivo será elaborado um planejamento para o uso das 

disciplinas  que fazem uso permanente dos laboratórios de informática com salas e horários 

estipulados. Para aulas eventuais as reservas devem ser efetuadas com antecedência de 72h 

pelo e-mail dos técnicos abaixo descrito. 

Art. 5º - Em aulas coletivas, é de responsabilidade do professor da disciplina orientar 

os trabalhos e zelar pela ordem e utilização dos equipamentos. 

Art. 6º - O professor responsável deve solicitar os materiais necessários à condução 

de seus trabalhos ao responsável pelo Laboratório de Informática, com 72 horas de 

antecedência por e-mail. 

Art. 7º - As aulas coletivas a serem ministradas no Laboratório devem ser preparadas 

com antecedência pelo professor, com a preocupação de verificar a compatibilidade dos 

equipamentos às necessidades previstas. 

Art. 8º - Não será reservadas salas de informática para aulas eventuais nos dias de 

realização de provas EAD. 

Art. 9º - Cabe ao professor responsável orientar a preparação e a utilização dos 

programas e equipamentos. A requisição de programas deve ser feita com antecedência ao 

Coordenador do Curso. 

Art. 10º - Ao término dos trabalhos, o professor responsável deve solicitar aos alunos 

que recoloquem as cadeiras em seus devidos lugares, desliguem os equipamentos 

corretamente, retornando-os à posição de origem e cobrindo, e que mantenham o ambiente 

limpo. 
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Art. 11º - A utilização de forma individual deve ser realizada em laboratório 

específicos identificados como laboratório livres, nos horários de funcionamento da IES: de 

segunda a sexta dás 7:10h às 22:40h e sábados das 8:00h ás 13:00h. 

Art. 12º - Para a utilização dos equipamentos, os alunos deverão observar os 

procedimentos e recomendações afixadas no Laboratório para a utilização e o manuseio dos 

mesmos. 

Art. 13º - Para a preservação do meio ambiente acadêmico necessário às atividades 

do Laboratório, é importante: 

I - não fumar; 

II - manter silêncio; 

III - preservar a limpeza do ambiente; 

IV - não escrever nas mesas; 

V - não colocar os dedos ou as mãos sobre a tela e nem objetos sobre o monitor; 

VI - não comer ou beber no recinto; 

VII - entrar e sair do Laboratório de forma tranquila, sem arrastar os móveis; 

VIII - utilizar as instalações e os equipamentos do Laboratório da forma recomendada 

pelos procedimentos da sala (em caso de dúvida, informar-se com os responsáveis); 

IX - identificar-se sempre que solicitado; 

X - observar o horário de funcionamento fixado; 

XI – não fazer uso de aparelhos sonoros sem uso de fones (MP3, celular entre 

outros); 

Art. 14º - Ao fazer uso dos equipamentos, o aluno deve: 

I - verificar se a máquina apresenta as condições necessárias para uso; 

II - reportar qualquer problema ao responsável, caso constate alguma irregularidade; 

e 

III - no caso de não observância do inciso anterior, a responsabilidade pela utilização 

passa a ser do próprio aluno. 

Art. 15º - Ao fazer uso da máquina, o aluno não deve: 

I - utilizar o equipamento com o intuito de alterá-lo, mudá-lo de posição, retirar ou 

conectá-lo a qualquer outro equipamento; e 

II - causar danos nos equipamentos. 

Art. 16º - O uso de equipamentos, acessórios, softwares entre outros deve ser objeto 
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de requisição pelo professor da disciplina ao responsável pelo Laboratório de Informática. 

Art. 17 º - Para evitar problemas com vírus de computador, os CD’s e Pen drivers 

deverão ser previamente testados e a sua utilização depende da autorização do responsável 

pelo Laboratório. 

Art. 18 º - Fica expressamente proibida a instalação de softwares e o acesso a salas 

de chat, sites pornográficos, sites de relacionamentos, sites de mensagens instantâneas, 

torpedos e jogos. 

Art. 19 º - Por questões legais referentes aos Direitos Autorais, não é permitida a 

gravação, reprodução ou a utilização de quaisquer programas sem a autorização ou 

permissão por escrito do responsável pelo Laboratório de Informática. 

Art. 20º - O descumprimento de qualquer artigo deste regulamento será considerado 

falta grave, com responsabilidade administrativa, civil e criminal, se o caso assim o fizer. 

Art. 21 º - É de competência do responsável pelo Laboratório de Informática 

estabelecer as demais normas e procedimentos para o bom andamento dos trabalhos no 

Laboratório e se manifestar nos casos omissos do presente Regulamento. 

Art. 22. É expressamente proibido o uso do Laboratório por pessoas estranhas ao 

meio acadêmico. 

 II-  DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. Os usuários do laboratório são corresponsáveis pela observância de suas norma de 

funcionamento e pela integridade dos recursos materiais colocados à sua disposição, bem 

como, pela comunicação a administração do laboratório pelo desrespeito às normas por 

outros usuários e eventuais defeitos nos equipamentos. 

2. Eventualmente poderá ocorrer manutenção em horário de aula; caso isso ocorra, 

os professores com horários reservados serão comunicados com no mínimo sete dias de 

antecedência, salvo situações emergenciais. 

Penalidades 

1. Em caso de descumprimento de qualquer item destas normas, sujeitará o infrator 

às penalidades dispostas a seguir.: 

• Advertência verbal; 

• Advertência escrita; 

• Suspensão do acesso ao laboratório por tempo determinado de acordo com a 

gravidade da penalidade. Este prazo poderá ser de 15 dias, podendo se estender a 12 meses; 
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• Desligamento da Instituição. 

• Aquele que desrespeitar o disposto acima estará sujeito às penalidades 

estabelecidas no regulamento do laboratório. 

 

COORDENADOR  ADMINISTRATIVO RESPONSÁVEL:  Lucas Aguiar 

Técnicos Responsáveis: Elvis de Jesus  Feliciano 
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ANEXO 7 - REGULAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE EXERCÍCIOS DOMICILIARES 

 

Disciplina o sistema de aplicação dos exercícios domiciliares decorrentes do regime 

especial, previsto parágrafo único do art. 47 do Regimento Interno da FESVV, no Decreto-Lei 

nº. 1.044 de 21 de outubro de 1969 e na Lei nº. 6.202, 17 de abril de 1975, aos alunos do 

Curso de Direito de Vila Velha que se encontrem amparados pela citada legislação. 

 

Art. 1º. No caso de doença infectocontagiosa, traumatismo, cirurgia que impossibilite 

o deslocamento, ou gravidez, poderá ser solicitado pelo(a) aluno(a), ou pessoa autorizada, a 

compensação das faltas por meio do Regime Especial de Exercícios Domiciliares. 

 

Art. 2º. Consideram-se Exercícios Domiciliares as atividades acadêmicas que devem 

ser realizadas pelos alunos que estiverem amparados pela legislação especial, estatuída pelo 

Decreto-Lei nº 1.044, de 21 de outubro de 1969, e pela Lei nº 6.202, 17 de abril de 1975, o 

que se verifica quando o afastamento do discente for igual ou superior a 15 (quinze) dias. 

Parágrafo único. Em conformidade com a Resolução nº 4 de 16 de setembro de 1986 

não há abono de faltas, exceto, na hipótese descrita no caput. 

 

Art. 3º Para poder ingressar no Regime Especial de Exercícios Domiciliares o(a) 

discente deverá requerer tal benefício no Sistema de Informações Acadêmicas, SIA, 

fundamentando o pedido e fazendo a postagem dos arquivos dos documentos médicos 

digitalizados (atestado ou laudo médico). 

§1º Quando o documento que instruir o pedido for atestado ou laudo médico, deverá 

obrigatoriamente conter o CID – Código Internacional de Doenças. 

§2º Ficará a cargo da Coordenação do Curso de Direito analisar os requerimentos, 

podendo deferir ou indeferir a concessão do regime especial, segundo os critérios legais 

definidos na legislação aplicável, e no Regimento Interno da FESVV. 

§ 3º Os afastamentos inferiores a 15 (quinze) dias, ainda que decorrentes de doenças 

atestadas por médico, não dão direito ao benefício legal, e essas faltas devem ser 

suportadas pelo aluno, dentro do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de ausências 

permitidas pela legislação educacional. 
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Art. 4º Deferida a concessão do regime especial, a Coordenação do Curso de Direito 

encaminhará para o Apoio as informações necessárias para abertura do processo físico de 

afastamento e acompanhamento dos exercícios domiciliares, informando o termo inicial e o 

termo final de afastamento que foi deferido ao acadêmico, sendo que esse interregno 

servirá de base para que os professores encaminhem as atividades domiciliares ao(à) 

aluno(a) afastado(a). 

 

Art. 5º O Apoio das Coordenações ficará responsável por entrar em contato com o(a) 

aluno(a) afastado(a) e os professores das disciplinas presenciais nas quais o(a) discente 

esteja regularmente matriculado, devendo fazer também o acompanhamento da entrega 

dos exercícios pelos docentes e o encaminhamento das atividades para o(a) discente 

afastado(a), registrando sempre todas as ocorrências (e-mails encaminhados e recebidos, 

ligações telefônicas feitas e recebidas etc.). 

 

Art. 6º. Com o deferimento do regime especial de exercícios domiciliares o(a) 

aluno(a) fica dispensado da presença em sala de aula em relação às disciplinas presenciais, 

durante o período de afastamento concedido. 

Parágrafo único. Em relação às disciplinas on line o(a) aluno(a) deverá manter a 

regularidade de acompanhamento das aulas e cumprindo de todas as tarefas da matéria 

previstas no plano de ensino, à exceção das provas (AV1, AV2 e AV3), que serão feitas 

quando do término do regime especial.  

 

Art. 7º  O(A) aluno(a) afastado deverá, obrigatoriamente, cumprir, durante seu 

afastamento, os exercícios domiciliares nos prazos determinados pelo professor de cada 

disciplina presencial em que se encontrar matriculado(a). 

Parágrafo único. Os exercícios domiciliares poderão compensar a ausência às aulas, 

de acordo com a legislação vigente, desde que sejam observadas pelo(a) aluno(a) as 

exigências previstas no §3º do art. 8º, sem prejuízo à submissão a todas as avaliações 

previstas nos planos de ensino (AV1, AV2 e AV3). 

 

Art. 8º Para a compensação de faltas será encaminhado pelo Apoio das 

Coordenações ao(s) professor(es) das disciplinas presenciais em que o(a) aluno(a) 
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afastado(a) encontra-se matriculado(a), formulário onde os mesmos deverão registrar o 

tema dos trabalhos e atividades a serem desenvolvidas pelo(a) aluno(a), cujo conteúdo 

deverá corresponder ao assunto lecionado durante o período de afastamento. 

§1º No prazo máximo de 7 (sete) dias consecutivos os temas dos trabalhos e/ou 

atividades deverão ser disponibilizados pelos respectivos professores ao Apoio das 

Coordenações, que se incumbirá de dar ciência ao(à) aluno(a) afastado(a), convidando-o a 

vir até a FESVV buscar os exercícios domiciliares. 

§ 2º As tarefas indicadas pelo professor não têm o caráter substitutivo da avaliação, a 

qual deverá ser aplicada quando do retorno do(a) discente afastado. 

§3º No(s) prazo(s) fixado(s) pelo(s) docente(s) ou no prazo máximo de 3 (três) dias 

úteis após o encerramento do afastamento, o(a) aluno(a) deverá entregar no Apoio das 

Coordenações os trabalhos domiciliares indicados pelos professores, sendo que: 

a) Caberá ao Apoio das Coordenações encaminhar para o professor responsável os 

exercícios domiciliares entregues pelo(a) aluno(a); 

b) Recebidas as atividades caberá ao professor emitir parecer sobre a suficiência dos 

respectivos trabalhos para a compensação das faltas; 

c) A ausência da entrega, no todo ou em parte, desses trabalhos no prazo estipulado, 

ou parecer de insuficiência emitido pelo professor acarretará na permanência do efetivo 

registro de faltas ao aluno. 

d) Os trabalhos contendo o parecer do professor deverão retornar ao Apoio das 

Coordenações para arquivo; 

e) Na hipótese de o professor emitir parecer favorável ao abono das faltas, deverá 

substituir no Sistema as faltas registradas durante o período de afastamento pelo respectivo 

abono. Caso o período letivo já tenha finalizado o docente deverá preencher o formulário 

Boletim de Alteração de Grau e/ou Frequência, informando o período na qual as faltas 

registradas serão substituídas pelo correspondente abono. 

 

Art. 9º O agendamento das avaliações deverá ser requerido pelo(a) aluno(a) à 

Coordenação de Curso no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias úteis, a partir da data de 

encerramento do afastamento, sendo que, ultrapassando esse prazo, o(a) aluno(a) perderá 

o direito as avaliações. 

Parágrafo único. O não comparecimento do(a) aluno(a) às avaliação(ões), que serão 
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agendadas pelo professor, implicará na perda do direito à(s) respectiva(s) avaliação(ões). 

 

Art. 10º. No que tange a(s) avaliação(ões) será observado o seguinte: 

I. As avaliações serão aplicadas durante o semestre em curso pelo próprio docente 

responsável pela disciplina presencial, somente podendo ultrapassar o semestre quando o 

período de afastamento deferido for além do término do semestre corrente. 

II. Os trabalhos e atividades realizados em casa poderão ser considerados apenas 

para fins de atribuição da nota de trabalhos, não podendo substituir em hipótese alguma a 

nota das provas. 

III. A matéria a ser cobrada nas avaliações (AV1, AV2 e AV3) deverão ser exatamente 

aquelas contempladas na ementa do Curso e que foi lecionada pelo professor durante o 

período correspondente ao afastamento do(a) discente. 

 

Art. 11. O Anexo I é o formulário que será utilizado para a indicação dos conteúdos a 

serem cumpridos pelo acadêmico afastado da sala de aula, bem como para ser registrada a 

data de entrega dos exercícios domiciliares ao(à) aluno(a) afastado(a), e para o registro da 

data de recebimento das atividades pelo Apoio. 

 

Art. 12. O Anexo II é o formulário de acompanhamento que deverá ser procedido 

pelo Apoio das Coordenações durante o período de afastamento do(a) aluno(a). 

 

Art. 13. Este regulamento entra em vigor na data de aprovação, revogando as 

disposições contrárias. 

 

Vila Velha, 10 de setembro de 2013. 

 

 

Núcleo Docente Estruturante 

Aprovado na Reunião de 10/09/2013. 
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Anexo I 

 

FFiicchhaa  ddee  IInnddiiccaaççããoo  ddaass  AAttiivviiddaaddeess  DDoommiicciilliiaarreess  ppeelloo((aa))  PPrrooffeessssoorr((aa))  

 

Disciplina:  Código:  

Professor(a):  Data:  

Aluno(a):   Matrícula:   

E-mail:   Telefone:   

Período de afastamento:   

Este trabalho/atividade será utilizado(a) para atribuição de pontos de trabalhos?    Sim         

Não  

Prazo para entrega das atividades domiciliares pelo(a) aluno (a):  

        Prazo máximo de 3 (três) dias úteis após o encerramento do afastamento. 

        Prazo fixado abaixo pelo professor. 

Atividade 1: 

.........................................................................................................................

............ 

.........................................................................................................................

............ 

.........................................................................................................................

............ 

.........................................................................................................................

............ 

.........................................................................................................................

............ 

Prazo 

máximo para 

entrega: 

 

____/__

__/2013 

Atividade 2: 

.........................................................................................................................

............ 

.........................................................................................................................

............ 

.........................................................................................................................

Prazo 

máximo para 

entrega: 

 

____/__

__/2013 
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............ 

.........................................................................................................................

............ 

.........................................................................................................................

............ 

Observações:  

a) Se for necessário o professor poderá utilizar mais de um formulário. 

b) Os exercícios domiciliares sevem para equivaler às aulas perdidas, podendo ao final 

converter-se em abono das faltas do período de afastamento. 

c) Os exercícios domiciliares jamais substituem as provas bimestrais, muito menos a 

prova AV3 que fica arquivada na Secretaria. 

d) Para controle do professor, na ata de prova, adiante do nome do aluno que a perdeu o 

professor deve escrever: “Em regime de exercícios domiciliares”, quando for o caso. 

Data: 

 

___/___/_______ 

Assinatura do(a) professor(a):  

 

 

Documento recebido 

em: 

 

___/___/_______ 

 

Assinatura do(a) aluno(a) ou responsável: 

 

 

Exercícios domiciliares 

entregues ao Apoio em: 

 

___/___/_______ 

 

Recebido e conferido 

por:_________________________________________ 

 

Assinatura: 

___________________________________________________ 
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Anexo II 

 

FFiicchhaa  ddee  CCoonnttrroollee  ee  AAccoommppaannhhaammeennttoo  ddoo((aa))  aalluunnoo((aa))  eemm  RReeggiimmee  EEssppeecciiaall  

((pprreeeenncchhiiddoo  ppeelloo  AAppooiioo  ddaass  CCoooorrddeennaaççõõeess))  

 

Al

uno(a):  
 

M

atrícula:  
 

Período de 

afastamento:  
 

Da

ta: 
 

 

Registros dos contatos feitos aos professores do discente em Regime Especial de 

Exercícios Domiciliares 

 

Disci

plina: 
 

Có

digo: 
 

Profe

ssor(a): 
 

O Apoio entrou em contato com o docente em ___/___/___, por (    ) telefone (   ) por 

e-mail. 

Observações: 

 

 

 

 

 

 

 

Disci

plina: 
 

Có

digo: 
 

Profe

ssor(a): 
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O Apoio entrou em contato com o docente em ___/___/___, por (    ) telefone (   ) por 

e-mail. 

Observações: 

 

 

 

 

 

 

 

Disci

plina: 
 

Có

digo: 
 

Profe

ssor(a): 
 

O Apoio entrou em contato com o docente em ___/___/___, por (    ) telefone (   ) por 

e-mail. 

Observações: 
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Registros dos contatos feitos ao discente em Regime Especial de Exercícios 

Domiciliares 

Observação: o Apoio entrou em contato com o(a) aluno(a) em ___/___/___, por (    ) 

telefone 

(    ) por e-mail. 

Os exercícios domiciliares foram retirados pelo(a) aluno(a) ou pessoa indicada por 

esse no dia 

____/____/_________.  

Nome da pessoa indicada para retirar os exercícios: 

 

Número do documento de identificação da pessoa indicada para retirar os exercícios 

domiciliares: 

 

As respostas dos exercícios e atividades domiciliares foram entregues no Apoio 

pelo(a) aluno(a) ou pessoa indicada por esse no dia ____/____/_________. 

Observações: 
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