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1. HISTÓRICO E MISSÃO DA UNIVERSIDADE 

 

1.1 A HISTÓRIA DA IES: SUA CRIAÇÃO E TRAJETÓRIA  

 

A origem da Universidade Estácio de Sá remonta à criação do Curso de Direito em 

1970. Em 1971, foi transformada em Faculdades Integradas Estácio de Sá, sendo 

reconhecida como Universidade em 1988, através da Portaria Ministerial Nº 592 de 29 de 

novembro de 1988, publicada no DOU de 30/11/1988.  

A Universidade Estácio de Sá estabeleceu como uma de suas metas viabilizar uma 

proposta educacional criativa e dinâmica, capaz de gerar novas ideias, de renovar carreiras 

existentes, e de antecipar as tendências do mercado, buscando formar indivíduos que 

possam contribuir para construção de uma nova realidade. Essa meta, que associa o 

compromisso institucional com a excelência, vem se traduzindo em objetivos e estratégias 

fundamentados nos princípios de qualidade e de participação, e vem sendo perseguida ao 

longo da história da Universidade. 

Nesse contexto, a Universidade, preocupada em democratizar o ensino e em ofertá-

lo com qualidade e baixo custo, desenvolveu um estudo cujos resultados demonstraram que 

a oferta de bens e serviços era reduzida a pontos determinados, formando concentrações 

econômicas, demográficas e culturais geradoras, muitas vezes, de acentuados desequilíbrios 

regionais. 

Em decorrência deste estudo, a Universidade implantou o Projeto Rumo ao Futuro 

que, entre outras propostas, apresentou o princípio da descentralização implementando, 

desta forma, ações que levaram a Instituição a se aproximar dos locais de trabalho e/ou de 

residência dos alunos. Esta aproximação possibilitou reduzir consideravelmente os custos 

relativos ao transporte bem como o estresse urbano causado pelas dificuldades de 

deslocamento, garantindo a redução do tempo gasto neste processo e minimizando os 

custos indiretos. 

Este estudo sócio demográfico foi apresentado ao MEC em 1996, fundamentando a 

solicitação da implantação dos campi fora de sede. Foi, então, autorizado, através do 

Parecer CNE/CES/PAR: 148/97 aprovado em 26/02/97, o funcionamento dos campi nas 

cidades de Nova Friburgo, Niterói e Resende. 

Considerando este estudo foram autorizados, posteriormente, os campi de: Campos 

dos Goytacazes, Petrópolis, Cabo Frio, Macaé, Queimados, São João de Meriti, São 

Gonçalo, Nova Iguaçu e Duque de Caxias. 
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A integração acadêmico-administrativa e a articulação dos vários campi da 

Universidade, calçadas nos princípios de unicidade e organicidade, têm assim garantido o 

mesmo padrão de qualidade em todos os cursos neles oferecidos. Esta integração perpassa, 

não só o Projeto Pedagógico de cada Curso, mas também, as modalidades de seleção do 

corpo docente, as atividades acadêmicas oferecidas aos professores, a qualidade dos 

serviços da biblioteca e de seu acervo bibliográfico e as instalações gerais e específicas dos 

Cursos. A qualidade na realização de um trabalho integrado e descentralizado tem sido 

mesmo a principal meta da Instituição, que a entende como uma forma de favorecer a 

inclusão social. Nessa perspectiva, as questões de localização e custos não constituem um 

fim em si mesmo, mas meios para assegurar a democratização do acesso ao ensino. 

É importante, ainda, destacar outras iniciativas institucionais da Universidade como 

a TV Estácio, e a Diretoria de Relações Empresariais (DIREM) visando oferecer empregos 

e estágios aos seus alunos, através de convênios. Atualmente, estes convênios estão 

firmados com aproximadamente 8.000 empresas. Neste mesmo ano, houve também a 

criação do Instituto Politécnico para oferecer cursos superiores de formação para o 

trabalho. Concebido dentro do espírito inovador que caracteriza a Universidade, o Instituto 

foi criado em 5 de setembro de 1997, pela Resolução n° 53 do Conselho Universitário da 

Universidade Estácio de Sá (CONSUNI). 

A Universidade Estácio de Sá construiu, assim, um novo modelo institucional 

inovador, com competência e criatividade, antecipando-se à regulamentação da LDB. Em 

1998 a Estácio efetuou ajustes nestes cursos visando adaptar-se aos termos do Parecer 

CNE/CES nº 968/98 e da Resolução nº 1/99. Estes cursos, inicialmente sequenciais, com a 

edição da Resolução CNE/CP nº3, de 18/12/2002, que instituiu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos Superiores de Tecnologia, transformaram-se – em sua maioria – 

em cursos de graduação tecnológica.  

Em agosto de 1999 foi implantado o Programa de Treinamento Profissional (PTP) 

como parte da estrutura curricular dos Cursos. Esse programa deu origem às atividades 

acadêmicas complementares implantadas nos cursos de graduação e da graduação 

tecnológica. Essas atividades visando propiciar aos alunos um contato com a realidade 

social e o mercado de trabalho desde o primeiro período de curso 

 O ano de 2000 marca a oferta de serviços  virtuais, com importantes projetos: a 

Sala de Aula Virtual, na qual os professores disponibilizam para os alunos materiais 

didáticos relacionados às disciplinas; a Biblioteca On-line, página de acesso à rede de 

bibliotecas da Universidade, disponibilizando seu acervo, artigos, pesquisas e trabalhos 

acadêmicos, e os Cursos Gratuitos On-line, cursos livres com sistema de módulos e 

conteúdos específicos, tais como Inglês On-line e Português On-line, que são ofertados aos 

alunos e a toda a sociedade. Biblioteca Virtual Universitária disponibiliza diversos livros 

em várias áreas do conhecimento para leitura em tela. 
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  Na perspectiva de acompanhar ações de caráter inovador, em 2003, a Universidade 

Estácio de Sá implantou o Sistema de Informações Acadêmicas (SIA), através do qual o 

aluno obtém informações acadêmicas, financeiras e cadastrais via internet.  

 Um fato importante no âmbito institucional, para a continuidade dos processos 

avaliativos da Universidade foi a ampliação do PAIUNES, em decorrência da Lei n º 

10.861 de 14 de abril de 2004 e da Portaria nº 2.051 de 9 de julho de 2004, pela Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), integrada por representantes dos docentes, dos funcionários 

técnico-administrativos, dos discentes e da sociedade civil organizada. Esta comissão tem 

exercido um papel significativo no acompanhamento da avaliação interna, integrando-a aos 

resultados obtidos com as avaliações externas, promovendo reuniões periódicas para 

análise das potencialidades e fragilidades dos diferentes setores institucionais, visando 

tendo em vista atender às dez dimensões da avaliação preconizada pelo SINAES. 

Entre 2001 e 2005, dando prosseguimento a novas implantações, a Universidade 

criou uma série de serviços de Educação a Distância: o Diz Tudo, cursos on-line livres que 

abrangem as mais diversas áreas do conhecimento.      Em 2006, a Estácio integrou todos os 

projetos de Educação a Distância no Campus Virtual que é o campus da Estácio na Internet. 

Possui salas de aulas, bibliotecas, secretaria e outros serviços educacionais on-line e se 

constitui no espaço virtual da Estácio para a aprendizagem dos alunos. 

 Em 2009, a Portaria MEC Nº 442 de 11 de maio de 2009 credenciou a UNESA 

para oferta de Educação à Distância. Dessa forma, implantou e caminha, ainda, para 

implantar com qualidade novos cursos de graduação e superiores de tecnologia e de pós-

graduação lato-sensu a distância, aprimorando internamente seu projeto através da oferta 

dessa modalidade de ensino. 

  Ainda, em 2009, a UNESA recebeu a Comissão de Avaliadores do INEP para fins 

de recredenciamento no período de 09/08/ a 13/08/2009, obtendo CONCEITO FINAL 3 

(três). O PARECER CNE/CES Nº 99/2012 de 05 de maio de 2012 aprovou o 

recredenciamento da UNESA por um prazo máximo de 10 anos. A PORTARIA MEC 

Nº1095 de 31 de agosto de 2012, publicada no DOU de 04 de setembro de 2012, 

recredenciou a UNESA pelo prazo máximo de 10 anos.   

Em 2013, a Portaria MEC Nº 322 de 15 de abril de 2013 credenciou os campi 

Angra dos Reis e Teresópolis, aditados ao ato de recredenciamento da UNESA, passando a 

integrar o conjunto de campi da IES.  

Em 2017, a Portaria MEC Nº 197 de 03 de fevereiro de 2017credenciou o campus 

Volta Redonda, aditado ao ato de recredenciamento da UNESA, passando a integrar o 

conjunto de campi da IES.  
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 Assim, a UNESA conta com 17 campi em sua sede no município do Rio de Janeiro 

e com 15 campi fora de sua sede, no Estado do Rio de Janeiro, totalizando 32 campi. 

 Hoje, A UNESA oferece cursos de graduação (bacharelado e licenciatura), cursos 

superiores de tecnologia e cursos de pós - graduação lato sensu (nas diferentes áreas do 

conhecimento) tanto na modalidade presencial quanto na modalidade a distância. 

 A UNESA, também, oferece os seguintes cursos de pós-graduação stricto sensu: 

Doutorado em: Direito, Educação e Odontologia; Mestrado Acadêmico em: Direito, 

Educação e Odontologia e Mestrado Profissional em: Administração e Desenvolvimento 

Empresarial e Saúde da Família, todos credenciados pela CAPES. 

Cabe, também, ainda, destacar que a UNESA desde sua criação vem atuando 

intensamente na viabilização de ações de apoio às comunidades, consolidando cada vez 

mais a sua missão de transformar a sociedade por meio da educação.  

As ações voltadas para o cumprimento da responsabilidade social são propostas pela 

Instituição de forma isolada ou em parceria com ONGs e instituições públicas ou privadas e 

se concretizam por meio da organização e desenvolvimento de projetos voltados às 

comunidades no entorno dos campi a partir de iniciativas com foco na ampliação da 

cidadania e na promoção de valores éticos; preservação da memória cultural, na produção 

artística e do patrimônio cultural, entre outros. 

Para organizar e disseminar as inúmeras iniciativas de responsabilidade social a 

UNESA conta com o Programa Educar para Transformar, que está alicerçado em 

quatro pilares: Esporte, Escola, Cultura e Cidadania. 

Estácio no Esporte 

 O esporte é compreendido como complemento fundamental ao processo educativo 

bem com as ações em prol do exercício da cidadania. Por meio da Estácio no Esporte, a 

instituição apoia mais de 200 atletas, seja pela concessão de bolsas de estudos e/ou de 

patrocínios. A maior parte do grupo apoiado pela instituição é formada por atletas em início 

de carreira, muitos oriundos de comunidades carentes e outros que foram reconhecidos 

como promessas brasileiras para os Jogos Olímpicos Rio 2016. 

Estácio na Escola 

Com essa iniciativa, trabalhamos em alinhamento às políticas públicas para os 

ensinos Fundamental e Médio e a projetos já existentes relacionados à Secretaria de 

Educação Estadual e dos municípios onde estamos presentes, estimulando o interesse pelos 

estudos. 
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Principais atividades realizadas no Pilar Estácio na Escola 

 Rodas de leitura e debates sobre literatura com alunos do Ensino Médio, tendo como base 

de discussão as obras de João Ubaldo Ribeiro, Rubem Alves e Ariano Suassuna, escritores 

brasileiros falecidos em 2014.  

 Mostra de licenciaturas em conjunto com a SEEDUC/RJ, na cidade de Nova Friburgo (RJ). 

 Apoio ao Solar Meninos de Luz, instituição filantrópica que atua nas comunidades Pavão-

Pavãozinho e Cantagalo, no Rio de Janeiro, contribuindo para que jovens em situação de 

vulnerabilidade social possam concluir seus estudos. 

 

Estácio Cultural 

O processo de desenvolvimento humano e social é fortemente influenciado pela 

cultura – a expressão de um povo através de manifestações artísticas transmitidas de 

geração a geração. Por acreditar na importância desse movimento que fortalece a identidade 

do indivíduo e reforça vínculos sociais, desenvolvemos o pilar Estácio Cultural, pelo qual 

apoiamos diversas iniciativas. 

A UNESA, desde, 2010 é curadora do Centro de Visitantes do Monumento a 

Estácio de Sá, em parceria com a Prefeitura do Rio. 

Desde 2013, foi organizado, pelos professores do curso de História, O Projeto Rolé 

Carioca com objetivo de construir aulas públicas, abertas a comunidade, por meio de 

caminhadas ampliando o vínculo das pessoas com sua cidade, demarcando sua 

responsabilidade social com a história e seu papel como agente transformador do seu 

cotidiano.  

O referido projeto expandiu suas fronteiras para Baixada Fluminense e Niterói, 

sempre no último domingo de cada mês e gratuito.  

Além disso, uma forte agenda é desenvolvida com objetivo de promover eventos 

teatrais, espetáculos musicais e exposições, além de filmes e da publicação de livros em 

uma grande variedade de temas editoriais. A seleção dos projetos é realizada pelo Comitê 

de Patrocínios.  

       

Estácio Cidadania 

O pleno exercício da cidadania passa pelo reconhecimento de direitos que devem 

ser assegurados e deveres que precisam ser cumpridos. Entendemos que nossa contribuição 
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a esse processo envolve não somente a construção de conhecimentos, mas também o 

engajamento de nossos diversos públicos na discussão a respeito de temas sociais e 

políticos.  

 

Engajamento voluntário - O voluntariado é uma prática valorizada mundialmente 

que expressa a capacidade de engajamento do capital humano de uma organização em prol 

do atendimento de diversas demandas comunitárias. Temos atuado para fortalecer as ações 

de trabalho voluntário que já desenvolvemos em todo o Brasil com o apoio dos nossos 

alunos e colaboradores, além de ampliar esses bons exemplos, que sinalizam com o nosso 

propósito de incentivo ao exercício da cidadania. Ainda em 2015, vamos lançar o portal 

Estácio Voluntário com divulgação de oportunidades de voluntariado para colaboradores 

docentes e administrativos. 

Trote solidário - O Trote Solidário tem dupla função: integrar alunos veteranos e 

recém-chegados e aproximar a instituição das comunidades locais por meio de ações de 

responsabilidade social. As atividades criadas pelas unidades envolvem voluntariado, 

educação, cultura, meio ambiente, saúde e outras – doações, arrecadação de alimentos e 

roupas, mutirões de limpeza, campanhas de doação de sangue, reciclagem de materiais, 

oficinas, iniciativas de reflorestamento etc. 

Dia E - O Dia E já se consolidou como uma importante data no calendário da 

UNESA, ao disseminar a cultura do voluntariado na nossa universidade.  

Parcerias - A UNESA acredita que educação também se constrói com a união de 

forças em prol do desenvolvimento social. Por isso, firma parcerias com diversas 

instituições, facilitando o acesso dos jovens atendidos por elas ao Ensino Superior. É o caso 

do Instituto Reação e do Instituto Fernanda Keller, para os quais oferecemos bolsas 

integrais de estudo. Já o modelo de convênio estabelecido com o Instituto da Criança e o 

Instituto Kinder do Brasil contempla a oferta de bolsas parciais de estudo. 

Vale, também, mencionar, que a UNESA, sempre atenta às mudanças sociais 

necessárias para a garantia de uma sociedade mais justa e igualitária encaminhou uma 

proposta de Resolução do CONSUNI, que dispõe sobre a utilização do nome social, 

atendendo ao determinado na Resolução CNCD/LBGT nº 12/2015 da Secretaria de Direitos 

Humanos, ao seu Departamento Jurídico para análise.  

É oportuno, ainda, ressaltar que UNESA vem concentrando esforços no processo de 

internacionalização de suas atividades, através de intercambio e programas de cooperação 

A UNESA atingiu 2015 em um novo patamar na área da internacionalização. O ano 

foi profícuo em organizar o Setor Internacional, sistematizando as várias positivas ações já 

em curso e, especialmente, preparando as perspectivas futuras neste segmento. 
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Internacionalização é essencial à vida acadêmica e a UNESA reconhece essa 

relevância, ao mesmo tempo em que expressa o desejo de desenvolver a área de forma 

gradativa e segura. Além de assegurar melhoria de qualidade de ensino em larga escala, a 

internacionalização representa a institucionalização definitiva da pesquisa e da inovação na 

instituição como marcas dos novos tempos. A importância da incorporação da dimensão 

internacional nas instituições universitárias vai além dos interesses individuais de alunos, 

professores e pesquisadores. Tal relevância é advinda, também, da capacidade institucional 

de responder às novas demandas oriundas de uma sociedade globalizada que 

progressivamente influencia a maneira que ensinamos e aprendemos e, desta forma, 

demandando novas metodologias.  

Inovações tecnológicas são elementos chave para o desenvolvimento social e 

econômico, decorrendo daí a importância de também levarmos em conta essas ferramentas 

ao repensarmos os processos educacionais contemporâneos em um mundo no qual a 

preparação de pessoas para uma cultura centrada na inovação e na internacionalização é 

central. A crescente classe média em muitos países está gerando demandas sem precedentes 

por serviços educacionais. 

Internacionalização na educação tem como propósito fundamental preparar a 

comunidade acadêmica, incluindo alunos, professores, pesquisadores e demais atores 

parceiros envolvidos, com atividades empreendedoras, visando a uma participação bem 

sucedida em um mundo progressivamente globalizado e interdependente.  

A Universidade Estácio de Sá é uma universidade de ensino superior privada com 

fins lucrativos, mantida pela Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda (SESES) 

inscrita no CNPJ sob o nº 34075739000184, doravante denominada Mantenedora, 

sociedade empresarial do tipo sociedade limitada, com sede na Rua do Bispo nº 83, no 

município do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, com Contrato Social registrado 

na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, sob o nº 33.2.0783899-0 em 09/02/2007. 

A Universidade Estácio de Sá está situada na Avenida das Américas nº 4200, 

bloco11, Barra da Tijuca – CEP 22640-102, Rio de Janeiro, R.J. 

 

 

1.2  MISSÃO DA UNIVERSIDADE 

A Universidade Estácio de Sá tem como missão, através da formação de recursos 

humanos qualificados, contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e 

social do país com comprometimento ético e responsabilidade social, proporcionando o 

acesso de diferentes segmentos da população ao ensino de qualidade articulado aos 

benefícios da pesquisa, da extensão e da formação continuada, privilegiando a 
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descentralização geográfica e o valor acessível das mensalidades; buscando ao mesmo 

tempo a inclusão social na construção, pelo conhecimento, de uma sociedade mais justa, 

mais humana e mais igual. 

 

2. ARTICULAÇÃO DO PPC COM O PDI E O PPI 

 

No Plano de desenvolvimento Institucional se consolidam as definições de missão, 

diretrizes e proposições políticas da IES e o Plano de Gestão evidenciando os princípios, os 

desafios a serem enfrentados e, definidos com base na análise situacional realizada e na 

visão dos diversos cenários possíveis, concentrando seu pensamento estratégico nos 

problemas, e não nos setores, e em políticas claramente direcionadas para a vida acadêmica 

em toda a sua amplitude. 

Com esta perspectiva, a gestão pretende que a IES, em todos os seus setores, seja 

capaz de desenvolver seu projeto institucional através de um processo de planejamento 

contínuo e participativo, que seja culturalmente incorporado ao seu cotidiano, de maneira 

que possa articular e desenvolver o máximo de sua qualificação técnica, formal com o 

máximo de sua missão de instituição de educação superior, produzindo, difundindo e 

fazendo avançar as fronteiras do conhecimento universal, sem descuidar do avanço e 

transformação da realidade local, da coletividade da região. Portanto, todos os que integram 

a comunidade acadêmica devem participar desse processo de gestão que pretende ser 

inovador, integrador e participativo. 

No mesmo sentido o Projeto Pedagógico da IES preconiza que os cursos oportunizem 

aos estudantes uma sólida formação, com a capacidade de análise e articulação de conceitos 

e argumentos, de interpretação e valorização dos fenômenos sociais e ambientais, aliadas a 

uma postura reflexiva e visão crítica que fomente a capacidade de trabalho em equipe, 

favoreça a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, além da qualificação para a 

vida, o trabalho e o desenvolvimento da cidadania. 

O Projeto pedagógico Institucional tem como foco o perfil humano de um 

profissional com competência técnica e política, com pensamentos humanísticos, 

capacitado para a compreensão dos principais temas, problemas, que o leve à análise e 

reflexão crítica da realidade social em que se insere. 
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A base ética na formação do profissional adota valores de respeito ao ser humano, e 

cultiva a responsabilidade social, a justiça, a integridade, o respeito às leis e regulamentos, 

qualidades e princípios inerentes e indispensáveis à formação do cidadão. 

Nessa perspectiva existe um grau de articulação entre o PDI e o PPI para as políticas 

de ensino, pesquisa e extensão da IES.  

Na esteira deste pensamento, este Projeto Pedagógico expressa uma proposta 

curricular e de atividades de extensão e de pesquisa que demonstram a indissociabilidade 

entre as três dimensões da educação superior: ensino, pesquisa e extensão. O objetivo é 

configur um processo educacional único e integrado, garantindo, assim, a formação de um 

sujeito competente, crítico, reflexivo, criativo e propositivo capaz de intervir na sociedade 

em prol da transformação da realidade.  

 

2.1. Políticas Institucionais no Âmbito do Curso 

 

 Neste contexto, e viabilizando concretamente estes três pilares do processo de ensino-

aprendizagem e de formação universitária, o Curso de Direito desenvolve continuamente e, 

dignas de nota, as seguintes atividades: 

a) Ensino - Apresenta modelo de ensino que privilegia, através da Metodologia dos Casos 

Concretos, de atividades acadêmicas complementares e de vasto rol de disciplinas eletivas e 

optativas, formação ético-profissional sólida e interdisciplinar. 

b) Pesquisa - Desenvolve, por meio de duas linhas Acesso à Justiça e Efetividade do 

Processo e Novos Direitos e Direitos Fundamentais, PIBIC CNPq/UNESA, Programa de 

Bolsas de Produtividade de Pesquisa para os docentes, integração com PPGD através dos 

grupos de pesquisa CNPq/UNESA, Programa de Incentivo à Qualificação (PIQ), que 

fornece bolsas aos docentes para Mestrado e Doutorado, como também financiamento para 

a participação e eventos científicos. 

c) Extensão - Desenvolve por meio do Laboratório do Curso de Direito parcerias com 

organismos governamentais e não-governamentais, não apenas as atividades de prática 

jurídica tradicional, mas busca experimentar teses jurídicas em atuções pioneiras e 

desafiadoras. O laboratório realizou uma parceria com o MPRJ projeto: “Em Nome do 

Pai”; possui parceria com o TJRJ atendimentos à comunidade nos Núcleos de Primeiro 
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Atendimento e nos Núcleos de Mediação; Atendimentos à comunidade na Semana de 

Conciliação. Além dessas atividades e projetos, realiza assistência jurídica à população 

hipossuficiente em geral em casos cíveis, consumidor e trabalhista. Em parceria com a 

ONG Centro de Articulação de Populações Marginalizadas – CEAP e com o órgão 

governamental Centro de Promoção da Liberdade Religiosa – CEPLIR, atende à vítimas de 

intolerância religiosa; em parceria com a ONG CÁRITAS da Arquidiocese de RJ, atende à 

solicitantes de refúgio; em parceria com o Movimento Nacional de dos Direitos da 

População em Situação de Rua (MNPoPRua), atende à pessoas em situação de rua, com 

demandas cíveis, documentação e benefícios sociais.  

 Nessa perspectiva, constata-se que existe um grau de articulação entre o PDI, PPI e o PPC 

do Curso de Direito, campus Niterói. 

 

 

3. HISTÓRICO/CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 

 

3.1. Histórico 

O curso de Direito do campus Niterói 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 

Universidade a abertura de suas portas a esse novo contingente. Devido à insufuiciência do 

setor público em prover recursos para suportar tal demanda, o ensino privado protagonizou 

de uma expansão sem precedentes nos últimos dez anos e continua crescendo, alavancado, 

também, pelo retorno aos bancos escolares de parte da população economicamente ativa. 

Tal fenômeno reflete uma realidade, tanto nos países industrializados quanto nos em 

desenvolvimento. O relatório da UNESCO de 1988 já apontava a sextuplicação das 

matrículas em nível mundial, que no período de 1960 a 1985 passaram de 13 a 82 milhões 

de estudantes. O acesso de alunos de diferentes estratos socioeconômicos, a esse patamar 

de ensino, dá-se pela percepção de que a sociedade deve fundar-se, cada vez mais, no 

conhecimento. As instituições de educação superior são, assim, partes fundamentais do 

desenvolvimento cultural e social dos indivíduos, das comunidades e dos países. 

O acesso de alunos de diferentes estratos socioeconômicos, a esse nível de ensino, 
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ocorre pela percepção do papel do conhecimento na construção dos alicerces sociais. Além 

disso, o capital humano revelou-se como  elemento essencial para o desenvolvimento de 

uma nação. A formação de nível superior acaba deixando de ser uma etapa opcional que 

agrega valor e para tornar-se um pré-requisito indispensável, naõ apenas para a produção de 

novos conhecimentos, mas também para o pleno desenvolvimento das potencialidades 

profissionais e pessoais. As instituições de educação superior hoje são partes fundamentais 

do desenvolvimento cultural e social dos indivíduos, das comunidades e dos países. 

Este processo institucional desenvolveu-se em respeito à missão da Universidade e 

em consonância com a análise geográfica do Estado do Rio de Janeiroe sua situação 

peculiar onde 52% de sua população encontra-se na capital e cerca de 80% no entorno da 

Baia da Guanabara1 

Refletindo esta nova demanda o curso de Direito do campus Niterói foi criado em 

com a missão de oportunizar à opulação local, uma formação de qualidade, voltada tanto à 

reflexão crítica das transformações sociais quanto à inserção profissional.  

Inicialmente o Curso de Direito ocupou um prédio na Rua da Conceição 131, a partir    

do qual vários outros cursos surgiram. Dado às necessárias adequações de estrutura, 

acessibilidade e a relevância do Curso no compto da IES, o Curso de Direito transferiu-se 

para nova localização na Avenida Visconde do Rio Branco, 511, 4º andar, Niterói-RJ , torre 

comercial do Shopping Plaza com excelente localização em frente às barcas Rio-Niterói. 

  A transferência do Curso de Direito não representou apenas uma mudança de 

endereço, mas também uma reformulação grande no Curso. Todas as salas de aula 

passaram a ser equipadas com TVs de 42”, equipamento de som acesso à internet, além do 

quadro branco; as disciplinas passaram por um processo de atualização programática; 

iniciou-se um efetivo investimento em pesquisa acadêmica com a realização de seminários 

de pesquisa, encontro de pesquisadores, iniciação científca, PIBIC e pesquisa 

produtividade, além da reformulação de concepção do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) 

como Laboratório do Curso de Direito articulando a pesquisa, extensão e a prática jurídica, 

conforme será melhor explicado a diante. 

Assim, com o fito de cumprir seu papel no cenário da educação, a Universidade 

Estácio de Sá assume o compromisso de implementar um curso crítico e interdisciplinar, 

                                                           
1 Este fato justifica que a grande demanda por ensino superior se concentre na região metropolitana.  
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que forme profissionais comprometidos com uma aprendizagem permanente e empenhados 

nas mudanças sociais, como veremos no corpo deste documento.  

 

 

3.2. Contextualização do Curso 

 

O município de Niterói está localizado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

Foi a capital estadual até o ano de 1975, quando ocorreu a fusão com o antigo Estado da 

Guanabara. Atualmente tem população estimada em quase 500.000 habitantes e ostenta um 

dos mais elevados Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH) do Brasil. 

Individualmente é o segundo município com maior média de renda domiciliar per capita 

mensal do Brasil, estando ainda entre os 20 primeiros do país segundo os indicadores 

sociais referentes à educação (IBGE, 2016).  Ainda segundo dados do IBGE(IBGE,2016), a 

cidade é o segundo maior empregador formal do Estado do Rio de Janeiro, embora ocupe o 

5º lugar quanto ao número de habitantes, que correspondem a 4,11 por cento do total da 

população da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e está entre as cidades mais 

alfabetizadas do Brasil, além de apresentar a menor incidência de pobreza, a população 

com maior renda mensal per capita e o maior índice de longevidade municipal do Estado do 

Rio de Janeiro.  

Desta forma, o município ostenta posição de destaque na região metropolitana, 

oferecendo importantes serviços nos setores de educação, saúde, entretenimento e de bens 

de consumo, além de  absorver, como mão-de obra, considerável percentual da população  

ativa das cidades vizinhas, razão pela qual parcela dos alunos do Campus Niterói reside em 

municípios vizinhos.  

Atraídos pela proximidade existente entre a universidade e o local onde trabalham, 

muitos jovens de Niterói e das cidades vizinhas encontram na instituição a possibilidade de 

realizar seu sonho de adquirir um diploma universitário, sem precisar declinar dos seus 

postos de trabalho.  O Curso de Direito da Universidade Estácio de Sá, Campus Niterói, ao 

longo de seus anos de existência, exerce relevante papel social junto a essa população, 

oferecendo um ensino superior de qualidade e acessível. Cabe ressaltar que a expansão da 

UNESA no Estado do Rio de Janeiro manteve simetria com a expansão e descentralização 
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da prestação dos serviços pelo Poder Judiciário, com abertura de fóruns regionais, sedes do 

Ministério Público e Defensoria, tanto em nível estadual quanto federal, com vistas ao 

melhor atendimento da sociedade.  

O Poder Judiciário percebeu que o acesso à justiça é fator determinante da inclusão 

social, a UNESA, ao facilitar o acesso à educação de qualidade, reafirma sua missão e sua 

crença que a educação é a melhor forma de atingir esse desiderato. Numa cidade como 

Niterói a escola necessita estar próxima ao local de trabalho ou à residência, ou entre esses 

dois locais. Assim, o trabalhador / estudante, perfil do alunado do setor privado superior, de 

orçamento muitas vezes limitado, pode despender menos recursos e, sobretudo, menos 

tempo, na sua locomoção, para aplicá-los nos estudos, no trabalho e nas relações familiares.  

O município conta ainda com uma instituição federal e mais duas instituições 

privadas, mas que, ainda sim, não suprem a demanda e a necessidade das pessoas da região 

que buscam ensino superior. O curso de Direito do campus Niterói localizado 

estrategicamente no prédio do maior shopping center da região o Plaza Shopping e ao lado 

do Teatro Municiapl, permite todo o conforto e suporte de serviços para os alunos, sendo 

não apenas um centro de formação educacional, mas também uma oportunidade, por vezes 

única, de inserção social e de crescimento cultural e de cidadania. 

A localização estratégica do Campus Niterói, a poucos metros das Barcas, da 

Rodoviária regional com acesso extremamente facilitado , permite que o curso receba 

alunos de todas as áreas da região, além da Baixada Litorânea como, Araruama, Rio das 

Ostras, Itaboraí, Tanguá, Guapimirim, sendo um pólo de referência também para a 

população da localidade com atendimento jurídico gratuito, por exemplo.   

Face ao cenário acima descrito, a UNESA, firme no seu propósito de expansão e 

inclusão social e alicerçada em sua missão, que visa, através da formação no ensino 

superior, apoiar a melhoria da qualidade de vida da população local, tem investido no 

desenvolvimento do curso de Direito Campus Niterói , por entender que o mesmo ao 

intergir com a comunidade local, por seus projetos de extensão e de pesquisa, suas de 

inovação social, contribui também  para o desenvolvimento econômico da região e para a 

melhoria da infraestrutura local. Assim, justifica-se a continuidade da oferta do Curso no 

campus Niterói. 
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4 CONCEPÇÃO DO CURSO  

O paradigma que alicerça a concepção do curso concilia a formação humanística e a 

técnica, como recomenda a Resolução nº09/04, buscando equilibrar as percepções advindas 

das disciplinas humanistas sobre a realidade circundante com o manejo adequado das 

técnicas  e domínio do campo do Direito  o que porporcionará aos nossos alunos, 

competências e habilidades para promover a transformação social. 

  A fim de alicerçar  a sua concepção o curso tem como eixo central a Hermenêutica 

Constitucional do Direito e como eixo transversal a Educação para um mundo sustentável. 

Tais escolhas advêm das múltiplas complexidades do mundo contemporâneo. Hoje, a 

crescente dificuldade do Estado em promover o bem-estar social em um contexto no qual o 

acelerado processo de globalização da economia parece, por vezes, conflitar com a 

necessidade de valorização da diversidade cultural típica de nosso país, acaba por gerar um 

contexto jurídico marcado pela imprevisibilidade estratégica e grandes incertezas. Educar 

para um mundo sustentável é premissa básica para o desenvolvimento da cultura de 

preservação das perspectivas de futuro. 

 O conceito de Sustentabilidade está fundamentado no Relatório "Nosso Futuro 

Comum", elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento da 

ONU e reiterado na Agenda 21 - Rio 92,  que assim define  sustentabilidade: "suprir as 

necessidades da geração presente sem afetar a habilidade das gerações futuras de suprir as 

suas". Este conceito incorpora também a visão de que Sustentabilidade é a consequência de 

um complexo padrão de organização, com características de interdependência, reciclagem, 

parceria, flexibilidade e diversidade. Neste sentido, destaca-se a atuação sistêmica e 

holística da Instituição em relação à preservação do meio ambiente e de sustentação das 

redes sociais de proteção, à luz dos preceitos constitucionais. 

  O Curso de Direito do Campus Niterói da Universidade Estácio de Sá assume o 

papel de promover a disseminação do conhecimento e a formação de cidadãos aptos a 

contribuir para o desenvolvimento da sociedade, concebendo a sustentabilidade como um 

tema de fundamental presença e influência na sua atividade central, que perpassa de forma 

transversal todos os conteúdos trabalhados e todo o conhecimento construído: a educação 

para um mundo sustentável é o paradigma da formação para a cidadania consciente que a 
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instituição se propõe a levar a seus alunos e às comunidades onde atua, como pode ser 

percebido também pelas pesquisa dos docentes e discentes no campus. 

 Da mesma forma, o eixo do Direito Constitucional se justifica na visão 

jusfilosófica de que na alta modernidade de que as relações jurídicas e políticas em um 

estado democrático de direito não podem estar restritas ao positivismo tradicional, mas 

devem ter como fundamento basilar a hermenêutica principiológica ancorada na Dignidade 

da Pessoa Humana, e como tal, dos Direitos Humanos e fundamentais. 

 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 de ensino-aprendizagem, o 

Curso de Direito optou por  uma metodologia de ensino, denominada Estudo do Caso 

Concreto, que exige uma mudança de atitude dos seus alunos e professores.  

 Esta metodologia permite 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 nas quais é estimulado o raciocínio 

jurídico e a autonomia intelectual do aluno, tornando-o partícipe ativo do processo de 

ensino-aprendizagem.   

 

 

5. REQUISITOS DE ACESSO 

 

Os candidatos interessados no Curso de Direito têm à sua disposição para o seu 

ingresso no curso: 

- Vestibular Tradicional. Inclui questões elaboradas com base nos conteúdos do 

Ensino Médio e uma Redação. São reprovados os candidatos que não obtiverem pelo 

menos três na redação. 

- Processo Seletivo Agendado – Inclui a realização de uma redação. A nota mínima 

para aprovação é 3. 
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- Processo Seletivo ENEM. A inscrição do candidato é realizada mediante a 

apresentação dos resultados obtidos no Exame Nacional do Ensino Médio (Prova Objetiva 

e Redação). Os candidatos são classificados de acordo de acordo com as vagas disponíveis, 

que, para esta modalidade, representam 20% do total das vagas oferecidas pela instituição.  

- Matrícula sem Vestibular. Os portadores de diploma de nível superior podem 

requerer a matrícula nos cursos de graduação da Estácio, mediante a apresentação de 

documentação (diploma, histórico escolar completo, descrição do regime de aprovação da 

instituição de origem e programa das disciplinas cursadas com aprovação). As solicitações 

serão analisadas e o requerente que tiver a solicitação de matrícula deferida terá 

aproveitadas apenas as disciplinas cujo conteúdo programático e carga horária, na 

instituição de origem, correspondam a 75% (setenta e cinco por cento) do conteúdo 

programático e da carga horária das disciplinas ministradas na Universidade Estácio de Sá. 

- Transferência Externa. Para entrar com requerimento de transferência externa, os 

candidatos apresentam documentação fornecida pela instituição de ensino superior da qual 

pretendem transferir-se. Somente são aceitas solicitações de transferência para o mesmo 

curso ou para curso de área afim ao de origem e de mesmo nível. Não são aceitas 

solicitações de transferência de alunos em situação de abandono na instituição de origem ou 

de alunos desligados da instituição de origem. Se o pedido for deferido, a Estácio de Sá 

emite uma Declaração de Vaga, que permite que o aluno solicite à instituição de origem: a 

Guia de Transferência (documento que oficializa a transferência do vínculo de um aluno 

para outro estabelecimento de ensino), e o documento comprobatório de que o aluno está 

apto para a transferência (conforme determinação da lei nº 3.680, de 26/10/2001), para fins 

de apresentação por ocasião da matrícula na universidade. 

- Seleção de candidatos do PROUNI. O candidato que fez o ENEM poderá se 

inscrever no site do MEC, escolhendo a instituição e o curso, e concorrer a uma vaga em 

instituições de ensino superior. O candidato encaminhado pelo governo, apresenta a 

documentação na UNESA. Depois da análise da documentação, se o candidato for 

aprovado, ele deverá ser inscrito no PROCESSO DE AVALIAÇÃO – REDAÇÃO. 
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6.GESTÃO ACADÊMICA-ADMINISTRATIVA DO CURSO . 

 

6.1. Núcleo Docente Estruturante (NDE)  

 

 Em coerência com a proposta institucional de implementar uma gestão institucional 

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 universitária. 

 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. 

Neste sentido, diversos mecanismos internos foram instituídos de modo a garantir a 

maior horizontalidade possível no processo de decisões e debates sobre as necessidades do 

Curso de Direito na UNESA. Na unidade Niterói contamos com a participação de 

professores TP e TI na composição de NDE, e em algumas das reuniões de colegiado 

buscou-se inserir a presença de um representante do corpo discente, de maneira a garantir a 

efetividade da participação de discentes no processo de constante reflexão de melhorias 

para o curso de Direito. Ademais, contamos ainda com a realização periódica de sistemas 

de avaliação interna própria que é feita pela CPA e que envolve a participação de 

professores, funcionários administrativos, discentes e, inclusive, membros da sociedade 

civil local. 

 O Núcleo Docente Estruturante (NDE) 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 compromisso básico 

norteador de suas ações é a articulação das atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

garantindo adequada operacionalização, na busca constante da qualidade acadêmica, bem 

como zelar pela integração curricular interdisciplinar. A composição do NDE é formada 

por professores doutores e mestres que têm dedicação integral ou parcial ao curso. 

 O NDE, neste sentido, está em permanente articulação com os professores 

responsáveis pelas atividades acadêmicas voltadas à formação dos alunos, tais como: 

estágio supervisionado, atividades de iniciação científica e pesquisa, atividades de extensão 
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e trabalho de conclusão de curso. Ele zela, assim, pela integração curricular interdisciplinar 

entre as atividades de ensino constantes no currículo. 

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

embora haja articulação em suas atividades. O colegiado do Curso além de pensar as 

questões acadêmicas do curso, ele também 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. 

     O curso apresenta 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 UNESA.  

     Nessa perspectiva e em coerência com o organograma da Universidade Estácio de 

Sá, o curso apresenta o seguinte organograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Coordenação de Curso 

 O Coordenador do Curso de Direito do Campus Niterói, Professor Gustavo Proença 

Mendonça, Doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro ( UERJ), 
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trabalha em regime de tempo integral com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, 

atuando no magistério superior há 7 anos e há 09 meses na gestão acadêmica. 

 Compete ao Coordenador do Curso de Direito, além das atribuições previstas no 

Regimento da IES, em colaboração com os docentes que compõem o NDE, a 

implementação do Projeto Pedagógico na unidade, de forma a assegurar a unicidade e a 

organicidade do Curso, respeitadas as peculiaridades da região onde é ministrado. 

 Assim, cabe a ele perquirir as características de seu corpo docente e as demandas do 

corpo discente para, com sua equipe (docente responsável pelas Atividades Acadêmicas 

Complementares, docentes responsáveis pela orientação de Trabalhos de Conclusão de 

Curso, Pesquisa, docente responsável pelas Atividades Acadêmicos-Científicas do 

Laboratório do Curso de Direito e do Núcleo de Prática Jurídica) promover os ajustes 

necessários ao desenvolvimento do Curso. 

 Vale ressaltar que o Coordenador do Curso do campus Niterói tem a importante 

incumbência de levar à Coordenação Geral do Curso de Direito as experiências por eles 

vividas na unidade, com vistas às adaptações necessárias ao curso e ao favorecimento na 

troca de informações, de modo que possam ser reproduzidas nas demais unidades as ações 

bem sucedidas. 

 

6.3. Colegiado de Curso 

 

 O Colegiado do Curso é composto pelo conjunto de professores e representante do 

corpo discente.  As reuniões do colegiado ocorrem sistematicamente. Podem, também, 

ocorrer reuniões em caráter extraordinário, caso seja necessário. 

 Nas reuniões do colegiado são discutidas e apresentadas questões concernentes à 

missão e objetivos do Curso, ao perfil do egresso, à ética das relações da comunidade 

acadêmica, à organização didático-pedagógica, aos resultados das avaliações da Comissão 

Própria de Avaliação – CPA e estratégias para resolver as fragilidades, as ações acadêmicas 

visando permanente evolução nos Exames da OAB e no ENADE e os projetos de 

atividades acadêmicas complementares, extensão e pesquisa presentes no Curso. As 

decisões do Colegiado são encaminhadas ao Coordenador do Curso, ao NDE e a 
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Coordenação Geral para que haja planejamento permanente e a os casos de sucesso possam 

ser replicadas em outras oportunidades.   

 As reuniões do colegiado do Curso ocorrem em caráter ordinário semestralmente e 

todos os assuntos tratados nas reuniões são registrados em atas. 

 

7. MISSÃO DO CURSO 

 

O Curso de Direito da UNESA Niterói, se propõe a formar profissionais conscientes 

da finalidade do Direito como instrumento de transformação social e de construção da 

cidadania, sendo capazes de aplicá-lo nos diferentes espaços da sociedade. Pretende-se, 

com esta missão, formar profissionais capazes de compreender a gênese, as transformações 

e as múltiplas implicações do fenômeno jurídico, globalmente considerado. A formação do 

acadêmico sedimenta-se, ainda, pela ótica sistêmica do Direito, contemplando sua 

internacionalização e, principalmente, sua constitucionalização como fatores norteadores do 

processo de pacificação dos conflitos neste novo século. 

 Como a maior parte da clientela do Curso vem dos setores sociais populares e 

médios2 do município de Niterói, que percebe o estudo do Direito como forma de 

mobilidade social e ascensão profissional, o Projeto Pedagógico considerou as 

possibilidades de inserção dos egressos no mercado de trabalho, as funções que lhes serão 

atribuídas, as competências e as habilidades que precisam desenvolver.  

Assim, o Curso privilegia a integração teoria/prática, proporcionando instrumental 

para o desenvolvimento de uma aprendizagem autônoma, a fim de permitir ao egresso a 

atuação na advocacia privada, em outras carreiras jurídicas públicas, frente às novas 

situações jurídico-institucionais, impostas pelos fenômenos sociais, pelas mudanças nos 

sistemas constitucional e nos subsistemas processual, do consumidor, cível, previdenciário, 

securitário, trabalhista, tributário, internacional público e internacional privado e face aos 

desafios de uma economia globalizada que precisa atender a projetos de desenvolvimento 

econômico de mundo sustentável; 

 

 

                                                           
2 Semestralmente é realizada a pesquisa Perfil do Calouro que oportuniza esse diagnóstico. 
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8. PRESSUPOSTOS E PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS DO CURSO DE DIREITO 

 

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

Estácio de Sá 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 Universidade 

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 à serviço da sociedade. 

 Dessa forma, a Universidade Estácio de Sá 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 Universidade Estácio de Sá 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. 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.3  

 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. Nesse 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 

                                                           
3 Os quatro pilares da Educação são conceitos de fundamento da educação baseado no Relatório para a 

UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, coordenada por Jacques Delors. 

No relatório editado sob a forma do livro: "Educação: Um Tesouro a Descobrir" de 1999[1], a discussão dos 

"quatro pilares" ocupa todo o quarto capítulo, da página 89-102, onde se propõe uma educação direcionada 

para os quatro tipos fundamentais de educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com 

os outros, aprender a ser, eleitos como os quatro pilares fundamentais da educação. 
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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 e visa, em última instância, ao desenvolvimento do campo de 

conhecimento dos alunos e à sua preparação para a vida social e profissional, buscando no 

teórico e prático do fenômeno jurídico progressiva a autonomia do aluno.  

 A política da Universidade Estácio de Sá 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 generalista, 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 da Universidade Estácio de Sá e com 

as Diretrizes Curriculares Nacionais, pretende favorecer a formação de profissionais com 

uma visão ampla e crítica da realidade local e regional.  

 No Curso de Direito, ensino, pesquisa e extensão estão articulados, integrando as três 

vertentes que compõem o conhecimento: socialização, produção e diálogo com a sociedade. 

 Na esteira deste pensamento, vale ressaltar a proposta de serem agregadas às 

disciplinas por meio da proposição da Metodologia dos Casos Concretos.  

 A concepção desta metodologia privilegia a articulação entre a teoria e a prática, a 

reflexão crítica e o processo de autoaprendizagem. Para atender a este propósito, o ensino 

está centrado na aprendizagem, sendo o professor um mediador entre o conhecimento 

acumulado e os interesses e necessidades do aluno.  

 Assim, o currículo do curso 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 alunos e sua interação com a realidade, de forma crítica e dinâmica.  

 O conhecimento é trabalhado de forma inter e transdisciplinar, contextualizado, 

privilegiando a construção de conceitos e a criação do sentido, visando mobilizar um 

conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, informações etc.) para solucionar 
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com pertinência e eficácia uma série de situações4.  

Para tanto, as atividades são estruturadas por resolução de problemas, além de 

pesquisas. Elas priveligam análises, sínteses, inferências, generalizações, analogias, 

associações e transferências. As tarefas propostas constituem desafios que incitam os 

alunos a mobilizar seus conhecimentos, habilidades e valores. 

 As atividades propostas, como a solução dos casos concretos, atendem também ao 

paradigma da complexidade5, 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 Behrens6, 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 prática7. 

 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.  

 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. Nesse sentido, ela busca referência na 

realidade dos alunos.  

A política da Universidade Estácio de Sá 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 

                                                           
4 Cf. PERRENOUD, P. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2001. 
5 Cf. MORIN, E. A religação dos saberes: o desafio do século XXI. Jornadas temáticas idealizadas e dirigidas 

por Edgar Morin. Tradução e notas de Flávia Nascimento. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. 
6 CF.BEHRENS, M.A. Metodologia de aprendizagem baseada em problemas. In: VEIGA, I. P. A. (Org.). 

Técnicas de ensino: novos tempos, novas configurações. Campinas, SP: Papirus, 2006.p.163-187. 
7 Cf.ROEGIERS, Xavier; DE KETELE, Jean-Marie. Uma pedagogia da integração: competências e 

aquisições no ensino. Tradução de Carolina Huang. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
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econômica, racial e cultural, e de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, 

linguísticas ou outras.  

Dessa forma, preocupada, também, em garantir o direito de acesso à educação dos 

alunos com necessidades educacionais especiais, mas, sobretudo, a permanência destes nos 

cursos superiores, a UNESA estabeleceu uma política institucional para assegurar aos 

alunos com necessidades educacionais especiais, ou seja, aqueles que têm: deficiência 

mental (intelectual); deficiência sensorial (auditiva, visual - cegueira ou baixa visão-); 

transtorno do espectro autista; TDHA (transtorno do déficit de atenção com hiperatividade); 

dislexia e altas habilidades, as condições necessárias para o seu pleno aprendizado através 

de uma prática pedagógica, que esteja centrada na aprendizagem desses alunos. Uma das 

estratégias contida nesta política é um documento dirigido a todos os professores da 

UNESA chamado “Sugestões E Procedimentos Metodológicos Para Alunos Com 

Necessidades Educacionais Especiais, Na Modalidade Presencial e À Distancia”. Este 

documento contribui para eliminação das barreiras de acesso ao conhecimento bem como 

das barreiras atitudinais. Uma vez que, as sugestões e procedimentos recomendados no 

documento em questão busca 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. 

Assim, o Projeto Pedagógico do Curso Direito da UNESA – Niterói é orientado por 

estes pressupostos e princípios pedagógicos, em consonância com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional, com o Projeto Pedagógico Institucional da Universidade 

Estácio de Sá e com as Diretrizes Curriculares Nacionais, expressa o compromisso de 

formar profissionais com uma visão ampla e crítica da realidade local e regional, e para tal, 

Ensino, Pesquisa e Extensão estão articulados, integrando as três vertentes que compõem o 

conhecimento: socialização, produção e diálogo com a sociedade. 
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9. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

 

9.1. Objetivo Geral 

 

O Curso de Direito da UNESA/Niterói objetiva oferecer aos estudantes elementos 

para atuação na advocacia privada em suas diversas dimensões, e na assessoria de entidades 

da sociedade civil, atentando ainda para uma sólida formação em Direito Público com 

ênfase nos direitos humanos e na atuação nas carreiras jurídicas.  Pretende-se, também, 

fornecer aos alunos instrumental para atuação utilizando-se dos meios de resolução de 

conflitos, privilegiando a justiça coexistencial, além de estimular a iniciação científica e a 

pesquisa acadêmica. 

 

9.2. Objetivos Específicos  

O Curso objetiva, especificamente, formar profissionais que possam: 

a) compreender o fenômeno jurídico de modo global e integrado à compreensão das 

circunstâncias que o determinam; 

b) analisar 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, baseada, principalmente, 

na hermêutica constitucional, um dos eixos programáticos do curso; 

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 adequadas para os conflitos, enfatizando a prevenção, a negociação 

e a mediação; 

h) atuar na sociedade como agentes de preservação dos recursos naturais do planeta, 

em busca de um mundo sustentável, um dos eixos programáticos do curso;  

i) trabalhar de forma cooperativa com outros profissionais; 
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10. PERFIL DO EGRESSO  

 

A maior parte dos estudantes do curso vem dos setores sociais populares e médios da 

cidade de Niterói e da Região percebendo o estudo do Direito como forma de mobilidade 

social e ascensão profissional. 

No que se refere aos objetivos institucionais, às novas demandas sociais e do mercado 

jurídico-profissional, como também às Diretrizes Curriculares Nacionais pretende-se que ao 

final do curso o possam ser reconhecidas as seguintes competências e habilidades para o 

bacharel em Direito egresso do Curso de Direito do campus Niterói:  

1-  dominar elementos técnicos para se comunicar com precisão, manejando 

com propriedade o vernáculo e  a linguagem  jurídica;  

2-  compreender a dinâmica econômica da realidade jurídica em geral, e nos 

casos sob sua responsabilidade;  

3- compreender a estrutura básica de diversos institutos e sistemas jurídicos ; 

4-  trabalhar de forma cooperativa com outros profissionais;  

5-  Atuar frente as novas situações jurídico-institucionais, impostas pelos 

fenômenos sociais, pelas mudanças nos sistemas constitucional e nos subsistemas 

processual, do consumidor, cível, previdenciário, securitário, trabalhista, tributário, 

internacional público e internacional privado e aos desafios de uma economia globalizada 

que precisa atender a projetos de desenvolvimento econômico de mundo sustentável;  

6- Analisar e interpretar o fenômeno jurídico de maneira global e integral. 

 

 

11. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES GERAIS E ESPECÍFICAS  

 

Para o desenvolvimento de competências e habilidades que o aluno deve incorporar 

no seu cotidiano consideramos, acima de tudo, a integração dos conhecimentos, das 

habilidades e das atitudes propostas pelas Diretrizes Curriculares em estreita relação com a 

prática. 

No quadro a seguir, apresentamos algumas das formas utilizadas para o 
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desenvolvimento das competências e das habilidades e a obtenção do perfil profissional 

proposto: 

 

Habilidades e Competências Atividades utilizadas para o seu 

desenvolvimento 

Leitura, compreensão e elaboração de textos, 

atos e documentos jurídicos e normativos, com 

a devida utilização das normas técnico-

jurídicas. 

exigência de leitura de textos básicos e 

complementares; exigência de trabalhos 

escritos, individuais e em grupo; exigência de 

trabalho de conclusão de curso; discussão e 

interpretação e redação de documentos em 

sala de aula; obrigatoriedade de participação 

em oficinas de leitura com temas 

interdisciplinares. 

Interpretação e aplicação do Direito. discussão e interpretação de textos legais; 

aplicação do direito em casos concretos como 

exercício em sala de aula; provas conjugando 

teoria e prática (análise de casos concretos). 

Pesquisa e utilização da legislação, da 

jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do 

Direito em trabalhos, atividades estruturadas e 

ainda na discussão dos casos concretos em cada 

aula.  

Exigência de trabalho de conclusão de curso; 

realização de atividades estruturadas; 

desenvolvimento de trabalhos nas diferentes 

disciplinas, com utilização das fontes do 

Direito. 

Adequada atuação técnico-jurídica, em 

diferentes instâncias, administrativas ou 

judiciais, com a devida utilização de processos, 

atos e procedimentos. 

Atuação nos Juizados especiais cíveis; prática 

simulada e prática real no NPJ de elaboração 

de peças processuais; 

 

Correta utilização da terminologia jurídica ou 

da C iência do Direito. 

Exigência de trabalhos escritos; apresentação 

de trabalhos oralmente; audiências simuladas; 

mediações simuladsa, elaboração de peças 

processuais, oficinas de leitura. 
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Utilização de raciocínio jurídico, de 

argumentação, de persuasão e de reflexão 

crítica. 

Análise de casos concretos em sala de aula: 

provas sobre casos concretos que exijam do 

aluno a argumentação e a reflexão crítica; 

oficinas de leitura; elaboração de peças 

processuais. 

Julgamento e tomada de decisões. análise de casos concretos em sala de aula: 

provas sobre casos concretos que exijam o 

posicionamento do aluno. 

Domínio de tecnologias e métodos para a 

permanente compreensão e aplicação do direito. 

incentivo à utilização do laboratório de 

informática; prática de pesquisa na internet; 

discussão de métodos de compreensão e 

aplicação do direito nas análises dos casos 

concretos. 

Capacidade e aptidão para a aprendizagem 

autônoma e dinâmica indispensável ao 

exercício da Ciência do Direito, da prestação da 

justiça e do desenvolvimento da cidadania. 

resolução de casos concretos, constantes da 

coletânea de exercícios nos planos de aula 

de cada disciplina o que corresponderá, 

obrigatoriamente, a estudo dirigido. 

 

 Acreditamos, assim, possibilitar ao aluno do Curso de Direito tornar-se um 

profissional consciente do caráter criativo de sua atuação, do seu comprometimento com a 

sociedade e apto a fornecer soluções ou indicar caminhos no exercício de sua atividade, 

pronto a adequar-se às novas contingências e às novas exigências do mercado, colaborando 

com um projeto de desenvolvimento global que ultrapassa os limites do seu cotidiano. 

 

12. ESTRUTURA CURRICULAR E INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO 

 

 Curso de Direito da Unidade Niterói obedece às DCNs e está organizado de modo a 

oferecer aos alunos referenciais teórico-práticos que colaborem na aquisição de competências 

cognitivas, habilidades e atitudes e que promovam o seu pleno desenvolvimento como pessoa, 

o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. A organização do currículo obedece 
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aos princípios de: a) flexibilização, b) interdisciplinaridade, c) ação-reflexão-ação e d) 

contextualização. 

 

a) A flexibilização do currículo se caracteriza pela sua verticalidade, horizontalidade e pela 

adaptação curricular. (a.1) A flexibilização vertical prevê diferentes formas de organização do 

saber ao longo do período de formação do aluno. Esta flexibilização se consolida por meio de 

da integração de diferentes temas em torno de determinadas disciplinas. Essa integração foi 

concebida tomando como ponto de partida a ideia de que a graduação não deve se restringir à 

perspectiva de uma profissionalização estrita e especializada, mas, sim, uma qualificação 

intelectual suficientemente ampla e abstrata para permitir a construção contínua e eficiente de 

conhecimentos específicos. A integração disciplinar tem também como referência a 

possibilidade de viabilizar a estruturação de conceitos que transcendem os limites específicos 

do campo do Direito ( estritamente considerado) propiciando a articulação da identidade de 

diferentes cursos e com a diversidade dos distintos saberes científicos. Essa integração tem 

como objetivos: oportunizar aos alunos uma visão abrangente de conteúdos temáticos comuns 

que compõem os vários campos do saber; estimular uma prática docente que permita a 

transposição de conteúdos entre os diferentes campos do saber; proporcionar aos alunos a 

oportunidade de ampliar os horizontes do conhecimento e a aquisição de uma visão crítica que 

lhes permita transcender, e claro, ampliar, o seu campo de atuação profissional. Importante 

estratégia para proporcionar a flexibilização é a oferta de vasto rol de disciplinas eletivas e 

optativas que privilegiam a articulação instrumental do conhecimento de outras áreas do 

conhecimento, como por exemplo Comportamento do Consumidor, Relações Étnicos-Raciais, 

Cultura Brasileira, Tópicos em LIBRAS: surdez e inclusão. 

 

(a.2.) A flexibilização horizontal é assegurada pela oferta de um conjunto de atividades 

acadêmicas complementares, planejadas pela Coordenação de Curso, ouvidos o NDE e o 

Colegiado do Curso. As Atividades Acadêmicas Complementares visam à ampliação das 

experiências científicas, socioculturais e profissionais dos alunos, proporcionando uma melhor 

compreensão das relações existentes entre a prática social e o trabalho acadêmico, a integração 

teoria-prática, o desenvolvimento das competências profissionais previstas para o próprio 

curso, orientando os alunos para a solução de problemas enfrentados na atuação profissional e 
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no contexto local, por meio de oficinas de leitura e debate ( temas atuais debatidos a partir de 

textos fornecidos por docente), atividades de Cine-Debate ( filmes – ficção ou documentário –  

com interesse jurídico e posterior debate orientado por docente),  palestras de temas diversos, 

realização de júri simulado, Quiz ( jogos de perguntas e respostas sobre temas das matérias), 

entre diversos outros.  

            Ainda, com base no princípio de flexibilização, os docentes são orientados para, se 

necessário, ajustarem o tempo previsto para as unidades curriculares ou atividades bem como 

a utilização de procedimentos metodológicos diferenciados necessários à aprendizagem dos 

alunos com necessidades educacionais especiais. Estas estratégias promovem 

concomitantemente acessibilidade metodológica e atitudinal frente aos alunos com 

necessidades educacionais especiais. 

 

b) Interdisciplinaridade – a organização da matriz curricular em dois eixos temáticos : Direito 

Constitucional e Educação Ambiental possibilita a interlocução entre as disciplinas que 

compõem cada eixo e os eixos entre si. Assim, nos conteúdos essenciais obrigatórios sobre 

Sociologia, Filosofia, Economia, Psicologia, Ética, História e Ciência Política, esses dois eixos 

são trabalhados de forma horizontal, conceitos, princípios constitucionais – em especial o 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana – e nas demais disciplinas do Curso, são 

trabalhados de forma vertical ao longo dos períodos. Desta forma, a abordagem 

interdisciplinar destes eixos temáticos, destina-se a desenvolver as habilidades básicas de 

análise, interpretação, reflexão crítica e a utilização de raciocínio lógico, frente à concepção de 

integralidade do fenômeno jurídico, integrando o estudante neste campo e estabelecendo as 

relações do Direito com outras áreas do saber. 

 

c) A ação-reflexão-ação se concretiza, dentre outras, através da realização das Atividades 

Estruturadas e da Metodologia dos Casos Concretos. Sabe-se que existe um consenso de que o 

processo de aprendizagem do aluno não pode estar limitado à sala de aula, ao contrário do que 

acontecia, até bem recentemente. É fundamental alargar esse espaço, de forma a expor o aluno 

a diferentes experiências, em diferentes ambientes, implicando na construção de 

conhecimento, com autonomia, a partir do trabalho discente. As Atividades Estruturadas (nas 

disciplinas Filosofia Geral e Jurídica, Psicologia Aplicada ao Direito, Sociologia Jurídica e 
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Judiciária e Direito Civil VI) e concepção da Metodologia dos Casos Concretos privilegiam a 

articulação entre a teoria e a prática, a reflexão crítica e o processo de autoaprendizagem.  

 

d) Na Contextualização, busca-se adequar o processo ensino-aprendizagem à realidade local e 

regional, articulando as diferentes ações curriculares às características, demandas e 

necessidades do contexto regional, em especial ao que se refere às atividades complementares, 

de pesquisa, de extensão e de estágio supervisionado. Busca-se ainda desenvolver estratégias 

para articular o processo de ensino à realidade dos alunos, propiciando uma aprendizagem 

referida aos diferentes âmbitos e dimensões da vida pessoal, social e cultural dos discentes. 

Nessa perspectiva, as disciplinas Relações Étnico-Raciais, que ao trabalhar temas como ação 

afirmativa, inclusão das pessoas negras e indígenas na sociedade brasielira, resgata o papel 

desempenhado por estas parcelas da população na construção da identidade brasielira, em 

especial em uma cidade cujo fundador é um indígena chamado Araribóia (Arariboia - ?/ 1589 

- foi um chefe da tribo dos temiminós, grupo indígena tupi que habitava o litoral brasileiro no 

século XVI. Ajudou os portugueses na conquista da baía de Guanabara frente aos tamoios e 

franceses, em 1567. Como recompensa, os portugueses lhe cederam uma região na entrada da 

baía que viria a dar origem à atual cidade de Niterói, da qual é considerado o fundador)8  

sociedade brasileira, entre outros,  como Direitos Humanos, Educação Ambiental e LIBRAS, 

trabalham temas práticas curriculares implementadas na Instituição estão pautadas no 

conhecimento das características dos alunos, buscando respeitar sua personalidade e sua 

identidade. 

  Ainda nesta linha de raciocínio, a UNESA optou também pela ampliação das ações 

educativas à distância, compreendendo a EAD como uma modalidade educativa que permite 

eliminar barreiras e atender níveis, ritmos e estilos de aprendizagem diferenciados, garantindo 

maior adaptação às características psicopedagógicas dos alunos e favorecendo a aprendizagem 

mais significativa. Enfatizamos ainda, as novas possibilidades de aprendizagem que esta 

iniciativa proporciona à formação dos alunos, no que se refere às competências e habilidades 

necessárias à utilização das novas tecnologias que vêm caracterizando a atual sociedade da 

informação. No Curso de Direito Niterói, há grande oferta de disciplinas eletivas na 

                                                           
8 Fonte: Wikipédia 



32 

 

modalidade on line, além de algumas disciplinas mínimas também oferecidas nesta 

modalidade como Direito Civil IV, Direito Ambiental, entre outras.   

          Com base nesses quatro princípios, a estrutura curricular do curso foi organizada, 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. 

          Acrescenta-se, ainda, que apoiada na concepção de aprendizagem formulada por Lev 

Vygotsky (1991)9 , a UNESA estabeleceu algumas mudanças, de caráter mais abrangente nas 

matrizes curriculares dos cursos. 

         Para Vygotsky, as habilidades cognitivas e as formas de estruturar o pensamento 

resultam marcadamente das atividades adquiridas na vida social e cultural. Assim, a forma de 

pensar e de aprender vai depender fortemente das experiências sociais vividas por cada um. 

Neste processo de desenvolvimento cognitivo, a linguagem tem papel fundamental, uma vez 

que formas avançadas de pensamento são transmitidas através de palavras. Portanto, 

pensamento e linguagem se interrelacionam. Tomando por referência a compreensão de que a 

linguagem tem um importante papel na formação do pensamento, a Universidade definiu a 

disciplina Análise Textual como uma disciplina a ser incluída na matriz curricular de todos os 

cursos de graduação, na expectativa de favorecer as habilidades cognitivas de seus alunos, 

buscando ampliar sua capacidade de reflexão e crítica, contribuir para o desenvolvimento das 

competências comunicativas e favorecer-lhes a centralidade da construção de seu próprio 

conhecimento. No Curso de Direito da UNESA/Niterói esta disciplina é oferecida no 

1.ºperíodo.  

 

 

 

13. CONTEÚDOS CURRICULARES 

 

 Existe uma preocupação constante do NDE e do Colegiado do Curso em manter 

atualizados os conteúdos não só para atender às novas demandas de mercado bem como a 

legislação vigente para o ensino superior. Assim, 42 disciplinas oferecidas tiveram seus 

Planos de Aula totalmente revisados e atualizados em 2016.2. O Curso possui um rol de 

                                                           
9 VYGOTSKY, Lev Semenovich. Pensamento e Linguagem. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991 
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disciplinas eletivas com o objetivo de atender aos pleitos regionais, assim como, aos 

interesses pessoais de cada aluno. Assim, as atividades são organizadas de forma a 

favorecer a construção de competências, a aquisição de habilidades e o fortalecimento de 

valores e atitudes. 

 Destaca-se que para atender ao determinado nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Cultura 

Afro-Brasileira, Africana e Indígena (Resolução CNE/CP Resolução 1/2004), como 

também Educação Ambiental (Lei Federal nº 9795/99 que dispõe sobre a Educação 

Ambiental, instituindo a Política Nacional de Educação Ambiental, e o Parecer CNE/CP 

nº 14/2012, de 6 de junho de 2012,) e Educação em Direitos Humanos (Resolução nº 1, 

de 30 de maio de 2012), no Curso estas questões são tratadas nos conteúdos de: Cultura 

Brasileira, Direitos Humanos, Direito Constitucional,  Direito Ambiental, Legislação e 

Políticas Ambientais, Sustentabilidade, Política Ambiental Global, História do Direito 

Brasileiro, Análise Textual, Fundamentos das Ciências Sociais, Ciência Política, 

Sociologia Jurídica e Judiciária, História da Cultura e da Sociedade no Mundo 

Contemporâneo. 

É importante, também, destacar que o coordenador do curso, colegiado e NDE têm a 

preocupação, no momento do planejamento das atividades acadêmicas complementares, 

contemplar as temáticas acima citadas.  

 Em atendimento ao Decreto nº5526/2005 foi incluído na matriz curricular a disciplina 

Tópicos em LIBRAS: Surdez e inclusão, no 2º período como disciplina optativa. 

O currículo tem por propósito oferecer aos graduandos conteúdos de diferentes áreas 

do Direito e de áreas afins, que permitem uma sólida formação teórico-dogmática, numa 

perspectiva humanística, crítica e interdisciplinar. 

 No momento inicial do Curso busca-se construir os alicerces propedêuticos sobre os 

quais se assenta todo o Curso de Direito. Para este fim, os conteúdos essenciais obrigatórios 

sobre Sociologia, Filosofia, Economia, Psicologia, Ética, História, Ciência Política e 

disciplinas relacionadas à Língua Portuguesa 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 estudante no campo e 

estabelecendo as relações do Direito com outras áreas do saber. 
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 Numa etapa posterior à fase introdutória do curso, o aluno passa ao estudo da 

dogmática jurídica e, portanto, uma expressiva carga horária foi destinada às disciplinas 

profissionalizantes, são elas: 6 disciplinas de Direito Civil, Responsabilidade Civil, Direito 

do Consumidor, 8 disciplinas de Direito Processual, 4 disciplinas de Direito Penal, 3 

disciplinas de Direito Empresarial, 4 disciplinas de Direito Constitucional, 2 disciplinas de 

Direito Financeiro e Tributário, 2 disciplinas de Direito Administrativo e, ainda, Direito 

Internacional, 5 disciplinas de Prática Simulada, Ética, e TCC (artigo científico). 

 Vale, ainda, evidenciar que houve uma preocupação em manter uma equanimidade 

para as cargas horárias das disciplinas.  

 As bibliografias básica e complementar atendem aos conteúdos curriculares propostos 

para as disciplinas. A bibliografia constante dos planos de ensino das disciplinas está 

adequada aos conteúdos propostos.  

 

14.MATRIZ CURRICULAR 

 

ESTRUTURA CURRICULAR 

DIREITO - GRADUAÇÃO – 213 

1º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo Teórico Prático Atividade 

Estruturada 

ANÁLISE TEXTUAL OBRIGATÓRIA  36 0 0 

FUNDAMENTOS DAS CIÊNCIAS SOCIAIS OBRIGATÓRIA  36 0 0 

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO OBRIGATÓRIA  72 0 0 

PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO 

PROFISSIONAL 

OBRIGATÓRIA  36 0 0 

HISTÓRIA DO DIREITO BRASILEIRO OBRIGATÓRIA  72 0 0 

PSICOLOGIA APLICADA AO DIREITO OBRIGATÓRIA  36 0 22 

TOTAL: 06 Disciplinas     
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2º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo Teórico Prático Atividade 

Estruturada 

CIÊNCIA POLÍTICA OBRIGATÓRIA  36 0 0 

SOCIOLOGIA JURÍDICA E JUDICIÁRIA OBRIGATÓRIA  36 0 22 

METODOLOGIA CIENTÍFICA OBRIGATÓRIA  36 0 0 

TEORIA E PRÁTICA DA NARRATIVA JURÍDICA OBRIGATÓRIA  36 0 0 

HISTÓRIA DA CULTURA E DA SOC. NO MUNDO 

CONTEMP. 

ELETIVA  36 0 0 

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS ELETIVA  36 0 0 

DIREITO PENAL I OBRIGATÓRIA  72 0 0 

DIREITO CIVIL I OBRIGATÓRIA  72 0 0 

TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E INCLUSÃO OPTATIVA  36 0 0 

TOTAL: 09 Disciplinas     

3º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo Teórico Prático Atividade 

Estruturada 

HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS E AFRO-

DESCENDENTES 

ELETIVA  36 0 0 

DIREITO CIVIL II OBRIGATÓRIA  72 0 0 

DIREITO CONSTITUCIONAL I OBRIGATÓRIA  72 0 0 

DIREITO PENAL II OBRIGATÓRIA  72 0 0 

FUNDAMENTOS DE ECONOMIA OBRIGATÓRIA  36 0 0 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL ELETIVA G1 36 0 0 

TEORIA E PRÁTICA DA ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA OBRIGATÓRIA  36 0 0 
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FILOSOFIA GERAL E JURÍDICA OBRIGATÓRIA  36 0 22 

TOTAL: 08 Disciplinas     

4º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo Teórico Prático Atividade 

Estruturada 

DIREITO PENAL III OBRIGATÓRIA  72 0 0 

TEORIA E PRÁTICA DA REDAÇÃO JURÍDICA OBRIGATÓRIA  36 0 0 

TEORIA GERAL DO PROCESSO OBRIGATÓRIA  36 0 0 

DIREITOS HUMANOS ELETIVA  36 0 0 

DIREITO CONSTITUCIONAL II OBRIGATÓRIA  72 0 0 

DIREITO CIVIL III OBRIGATÓRIA  72 0 0 

DIREITO DO TRABALHO I OBRIGATÓRIA  72 0 0 

TOTAL: 07 Disciplinas     

5º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo Teórico Prático Atividade 

Estruturada 

DIREITO DO TRABALHO II OBRIGATÓRIA  36 0 0 

DIREITO EMPRESARIAL I OBRIGATÓRIA  36 0 0 

DIREITO CIVIL IV OBRIGATÓRIA  72 0 0 

DIREITO CONSTITUCIONAL III OBRIGATÓRIA  36 0 0 

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE OBRIGATÓRIA  36 0 0 

DIREITO PENAL IV OBRIGATÓRIA  72 0 0 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL I OBRIGATÓRIA  72 0 0 

DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INDUSTRIAL ELETIVA  36 0 0 
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DIREITO DA INFORMÁTICA ELETIVA  36 0 0 

DIREITO ELEITORAL ELETIVA  36 0 0 

TOTAL: 10 Disciplinas     

6º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo Teórico Prático Atividade 

Estruturada 

DIREITO AGRÁRIO ELETIVA  36 0 0 

DIREITO IMOBILIÁRIO ELETIVA  36 0 0 

DIREITO PENAL ECONÔMICO ELETIVA  36 0 0 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO ELETIVA  36 0 0 

CRIMINOLOGIA ELETIVA  36 0 0 

DIREITO DO PETRÓLEO, GÁS E ENERGIA ELETIVA  36 0 0 

PRÁTICA SIMULADA I OBRIGATÓRIA  36 0 22 

DIREITO CIVIL V OBRIGATÓRIA  72 0 0 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL II OBRIGATÓRIA  72 0 0 

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO OBRIGATÓRIA  72 0 0 

DIREITO PROCESSUAL PENAL I OBRIGATÓRIA  72 0 0 

DIREITO EMPRESARIAL II OBRIGATÓRIA  36 0 0 

TOTAL: 12 Disciplinas     

7º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo Teórico Prático Atividade 

Estruturada 

DIREITO EMPRESARIAL III OBRIGATÓRIA  72 0 0 

DIREITO CIVIL VI OBRIGATÓRIA  36 0 22 
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DIREITO PROCESSUAL PENAL II OBRIGATÓRIA  72 0 0 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL III OBRIGATÓRIA  72 0 0 

PRÁTICA SIMULADA II OBRIGATÓRIA  36 0 22 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBRIGATÓRIA  36 0 0 

TOTAL: 06 Disciplinas     

8º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo Teórico Prático Atividade 

Estruturada 

DIREITO CONTRATUAL BANCÁRIO ELETIVA  36 0 0 

MERCADO DE CAPITAIS ELETIVA  36 0 0 

PRÁTICA SIMULADA III OBRIGATÓRIA  36 0 22 

METODOLOGIA DA PESQUISA EM DIREITO OBRIGATÓRIA  36 0 0 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL IV OBRIGATÓRIA  72 0 0 

DIREITO AMBIENTAL OBRIGATÓRIA  36 0 0 

JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL OBRIGATÓRIA  36 0 0 

DIREITO DO CONSUMIDOR OBRIGATÓRIA  36 0 0 

DIREITO EMPRESARIAL IV OBRIGATÓRIA  36 0 0 

TOTAL: 09 Disciplinas     

9º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo Teórico Prático Atividade 

Estruturada 

DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO I OBRIGATÓRIA  72 0 0 

DIREITO INTERNACIONAL OBRIGATÓRIA  72 0 0 

DIREITO ADMINISTRATIVO I OBRIGATÓRIA  72 0 0 



39 

 

PRÁTICA SIMULADA IV (CÍVEL) OBRIGATÓRIA  36 0 22 

TÓPICOS INTERDISCIPLINARES OBRIGATÓRIA  36 0 0 

TCC EM DIREITO OBRIGATÓRIA  36 0 0 

DIREITO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS ELETIVA  36 0 0 

ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL OPTATIVA  36 0 0 

MERCADO FINANCEIRO OPTATIVA  36 0 0 

PERÍCIA CONTÁBIL OPTATIVA  36 0 0 

TOTAL: 10 Disciplinas     

10º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo Teórico Prático Atividade 

Estruturada 

SUSTENTABILIDADE OPTATIVA  36 0 0 

GESTÃO E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL OPTATIVA  36 0 0 

HISTÓRIA DO PENSAMENTO CONTEMPORÂNEO OPTATIVA  36 0 0 

LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS AMBIENTAIS OPTATIVA  36 0 0 

PRÁTICA SIMULADA V (CÍVEL) OBRIGATÓRIA  36 0 22 

DIREITO ADMINISTRATIVO II OBRIGATÓRIA  72 0 0 

ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL OBRIGATÓRIA  36 0 0 

DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO II OBRIGATÓRIA  72 0 0 

TOTAL: 08 Disciplinas     

TOTAL DE HORAS OBRIGATÓRIAS 3.330 Teórico Prático Atividade 

Estruturada 

  3.220 0 110 

OPTATIVAS  288 0 0 
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ELETIVAS 108 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 200 

ESTÁGIO  300 

     

TOTAL DE HORAS MÍNIMAS + ELETIVAS + 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES + ESTÁGIO  
3.938 

 

Disciplinas Mínimas Obrigatórias 

São aquelas de cumprimento obrigatório, que compõem a estrutura curricular 

mínima, atendendo ao conteúdo exigido pela Resolução 9/2004, do MEC. Dividem-se no 

eixo fundamental e profissionalizante. 

Disciplinas Eletivas 

 Contemplam conteúdos de formação fundamental e profissional em torno de 

determinados temas, áreas ou subáreas, podendo o estudante escolher dentre elas as que 

deseja cursar. Ao longo do curso, o estudante deverá cursar, no mínimo, 3 disciplinas 

eletivas.  

Disciplinas Optativas 

 Constituem um vasto elenco de possibilidades de enriquecimento curricular. Os 

alunos poderão cursá-las sem limite mínimo ou máximo, em diversos cursos oferecidos na 

IES, sendo o resultado incluído no seu histórico escolar, dando maior flexibilização 

curricular permitindo ao aluno incorporar conhecimentos. 

 

15. METODOLOGIA DO CURSO 

 

            15.1 DISCIPLINAS PRESENCIAIS:  A metodologia adotada pelo curso de Direito, 

campus Niterói, em consonância, com o PDI/PPI operacionaliza os pressupostos 

filosóficos, psicopedagógicos e didático-metodológicos que norteiam a 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.  
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  O Curso 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, o Curso 

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.  

  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. Nesse 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 a adoção de METODOLOGIAS ATIVAS coerentes com os objetivos e os 

conteúdos de ensino. Em todas as disciplinas do curso é empregada a Metodologia de 

Estudo do Caso Concreto.   

  Esta metodologia visa aproximar o educando da realidade que ele enfrentará e 

desenvolver o raciocínio para solução de problemas de forma a atender às exigências 

sociais. Os Casos Concretos, muitas vezes extraídos da jurisprudência dos nossos 

Tribunais, foram inseridos em todos nos Planos de Aula das disciplinas e estão disponíveis 

para os educandos, no ambiente de aprendizagem on line.  

  A UNESA preocupada em garantir o direito de acesso à educação dos alunos com 

necessidades educacionais especiais estabeleceu uma política institucional de acessibilidade 

para assegurar condições necessárias para o seu pleno aprendizado. Consta desta política 

um documento dirigido a todos os professores “Sugestões e procedimentos metodológicos 

para alunos com necessidades educacionais especiais, na modalidade presencial e a 

distancia”. Este documento contribui para eliminação de barreiras de acesso ao 

conhecimento bem como as barreiras atitudinais.  

  São, ainda, desencadeadas um conjunto de ações, dentre elas, podemos destacar; 

presença de um intérprete de LIBRAS em sala de aula quando da existência de um aluno 
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surdo usuário desta língua, a implantação do sistema DOS-VOX em toda a rede de 

bibliotecas. 

  

 15.2 DISCIPLINAS À DISTÂNCIA 10: a comunicação entre o professor-tutor e o 

aluno pode se dar in loco no pólo de apoio presencial, embora ocorra com mais frequência 

na plataforma digital, mediada por recursos tecnológicos. Essa plataforma é um ambiente 

virtual de aprendizagem, desenvolvido pela IES, que integra um conjunto de interfaces de 

conteúdos e formas de comunicação, associados às redes sociais, permitindo integrar 

conteúdo a comunicação entre atores ao longo do processo de ensino e de aprendizagem. 

Tais mecanismos de comunicação podem ser síncronos (como chat, por exemplo), ou 

assíncronos (fórum de discussão, mensageria, feedback, entre outros).  

  No que se refere à convergência de meios para a construção do conhecimento e 

distribuição de conteúdo acadêmico para o aluno, concebeu-se um ambiente virtual de 

aprendizagem que integraliza i) vídeo-aulas transmitidas via web, ao vivo ou gravadas, ii) 

conteúdo interativo online com design instrucional orientado à autoaprendizagem; iii) 

material didático (livro de referência de cada disciplina); iv) biblioteca virtual; v) 

ferramentas de atividades acadêmicas (como entrega de trabalhos, por exemplo).  

  Além do aspecto de disponibilização dos conteúdos programáticos previstos nos 

planos de ensino localizados nos projetos pedagógicos dos cursos, tanto o ambiente virtual 

de aprendizagem quanto o polo de apoio presencial foram concebidos como um espaço de 

comunicabilidade constante, de modo a garantir a efetividade do aprendizado a partir dos 

desdobramentos estimulados na comunicação entre alunos e 

professores/tutores/coordenadores. Nesse sentido, busca-se desenvolver o espírito científico 

e a formação de sujeitos autônomos e cidadãos, tendo como propulsores desse movimento a 

interação, a cooperação e a colaboração entre os diversos atores, bem como a interatividade 

na construção e reconstrução do conhecimento.  

  Outra vertente importante dos procedimentos metodológicos no ambiente virtual no 

que tange ao processo de ensino aprendizagem, são as atividades relacionados a 

                                                           
10 Art 1º da Portaria MEC Nº1134 de 10 de outubro de 2016. 
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autoavaliação formativa que, além de possuírem importante papel na aquisição do 

conteúdo, contribuem para o desenvolvimento da habilidade crítico-reflexiva.  

  Para isso, há o desenvolvimento de atividades estruturadas de autocorreção que, ao 

retornarem o feedback positivo e negativo, podem ainda, de forma automática, acrescer 

informações ou fazer apontamentos relativos aos conceitos abordados, estimulando a 

aquisição e fixação desses conteúdos. Esse processo é acompanhado pelo docente/tutor 

online que gera orientações, via ferramenta, a partir da visualização das indicações de 

aderência individual de cada um dos alunos. Esses procedimentos permitem ao docente ser 

capaz de gerar estímulo e de contribuir para a construção das estratégias que visam a 

evolução contínua do aprendizado. 

No que diz respeito às avaliações nas disciplinas à distância destaca-se que as 

provas são agendadas pelo aluno e realizadas de forma presencial no campus e seguem o 

calendário dos cursos presenciais. 

 

16. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

 

  Dentre as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) utilizadas pelo curso 

no contexto relacionado ao processo ensino-aprendizagem, existem vários recursos 

didáticos capazes de tornar realidade o projeto pedagógico do curso. 

  Assim, podemos destacar algumas TICs, como por exemplo, o Sistema de 

Informações Acadêmicas (SIA), de caráter administrativo, no qual o aluno tem acesso aos 

seus processos acadêmicos, ao atendimento virtual, à consulta de notas, datas de prova, 

solicitação de requerimentos e acompanhamento dos mesmos, além de outras opções. Aos 

alunos é disponibilizada uma gama de serviços que os auxiliam no dia-a-dia acadêmico. 

Também há alguns aspectos relacionados diretamente à gestão acadêmico-administrativa 

do curso que são disponibilizados para o aluno, facilitando assim a obtenção de 

informações sobre a progressão na(s) disciplina(s) oferecidas no curso. Nesse caso, o aluno 

pode visualizar claramente as disciplinas já cursadas e as em andamento, bem como tempo 

de acesso, tempo de permanência por tópico de conteúdo etc. 
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              Convém destacar dentro deste mesmo contexto, o Sistema Webaula (AVA), onde 

além do ambiente da sala de aula, são apresentadas ferramentas pedagógicas da estrutura 

curricular, como, por exemplo, planos de ensino, planos de aula, atividades estruturadas, 

exercícios de reforço de aprendizagem, mapas conceituais.  

        Vale destacar, também, que além do acervo bibliográfico constante da biblioteca 

tradicional, há a Biblioteca Virtual que apresenta títulos de diferentes áreas do 

conhecimento, além das de domínio público. Esta ferramenta pedagógica cria oportunidade 

de acesso a textos científicos, de pesquisa on-line, de complementar leitura de textos 

impressos, possibilitando, inclusive, anotações e postagem de comentários críticos. 

               No ambiente da sala de aula, alunos e professores também interagem utilizando 

objetos de aprendizagem e recursos de multimídia, como assistir e debater a vídeos 

gravados sobre as votações e debates travados no STF e no Congresso Nacional, debates de 

textos e artigos postados anteriormente no AVA e resolução e debate sobre os Casos 

Concretos nos Planos de Aula já disponibilizados no AVA.  

                        Para as disciplinas ofertadas na modalidade online, cabe destacar que, além 

das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) utilizadas no processo de ensino e 

aprendizagem, ainda, existem múltiplos recursos didáticos capazes de tornar realidade a 

proposta pedagógica do curso. 

            Dentre tais recursos e ferramentas, são propostas atividades acadêmicas a serem 

realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) sob orientação e supervisão do 

tutor da disciplina (se for o caso), bem como orientações pedagógicas no que tange à  

estrutura curricular, como, por exemplo, planos de ensino, roteiros de estudo,  mapas 

conceituais, dentre outros. Em termos de publicação de conteúdos programáticos do 

programa da disciplina, os diversos objetos de aprendizagem são concatenados em termos 

de curadoria e de progressão do estudo, destacando-se as videoaulas, as aulas interativas 

online, o livro de referência da disciplina e demais objetos de aprendizagem. Ao fim de 

cada unidade de estudo, o aluno conta com uma autoavaliação eletrônica, na qual é possível 

o aluno avaliar seu processo de aprendizagem e ter um diagnóstico de carências de 

conteúdo adquirido na dada unidade, incentivando os estudantes a se tornarem responsáveis 

pela sua aprendizagem, a incorporarem hábitos de estudos e desenvolverem habilidades 

metacognitivas. Adicionalmente, no AVA, tanto professores quanto alunos, dispõem de 



45 

 

ferramentas comunicacionais: fórum de dúvidas, fórum de discussão, central de mensagens 

e plantão on-line (chat), que viabilizam a mediação pedagógica por meio de discussões 

temáticas, aprofundamento de estudo e recuperação de lacunas de aprendizagem. O aluno 

também pode interagir com seus colegas para discutir assuntos pertinentes à aula, tornando-

se uma ferramenta valiosa para a aprendizagem também ser efetivada a partir de inferências 

e interações aluno-aluno (peer to peer). Destacam-se, mormente, recursos auxiliares 

integrados à interface do AVA, como bibliotecas virtuais, por exemplo, que complementam 

o acervo bibliográfico constante da biblioteca do polo de apoio presencial.  

         Portanto, não se trata apenas de infraestrutura tecnológica, mas também, da 

metodologia associada ao seu uso, conforme descrito anteriormente. Vale lembrar que os 

polos organizam oficinas para que o educando adquira plenas condições de interagir por 

meio das TICs adotadas neste curso, em termos de letramento digital, bem como ocorrem 

outros programas que promovem o acolhimento do estudante, o reforço acadêmico de 

conhecimentos prévios ao ensino superior (presencial ou online) e a colaboração e 

cooperação entre o corpo discente. 

            Em relação à acessibilidade, todas as TICs possuem, em maior ou menor grau, 

recursos de leitura via softwares específicos para usuários com baixa visão e/ou cegos. Essa 

variação se dá parte pela complexidade dos sistemas adotados pela instituição, parte pelas 

limitações dos softwares disponíveis para essa finalidade. Especificamente, o portal web da 

instituição, via de acesso ao Sistema de Informações Acadêmicas, permite leitura para 

navegação e visualização de funções essenciais, como grade de horários, acesso ao 

ambiente virtual de aprendizagem, leitura de livros etc. Entretanto, algumas funções 

específicas, como abertura de requerimentos, exigem auxílio de colaborador da instituição, 

face às particularidades desse tipo de procedimento.  

  Mais especificamente em relação ao ambiente virtual de aprendizagem (AVA), 

interface na qual os conteúdos acadêmicos são disponibilizados para os alunos, todos os 

objetos de aprendizagem possuem recursos customizados, como versão em áudio para 

videoaulas, interpretação em LIBRAS, leitura (via software) de textos acadêmicos, entre 

outros.  

  Quanto à Biblioteca Virtual, todo o acervo disponibilizado possui integração com os 

principais softwares de leitura. 
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16.1. Atividades de Tutoria  

 

  O tutor à distância é um docente com formação acadêmica compatível com o Plano 

de Ensino da disciplina ao qual está vinculado e que possui domínio das técnicas indicadas 

para o desenvolvimento da ação docente nesta modalidade de ensino. Ele é responsável 

pela condução didática da(s) disciplina(s). Nesse sentido, é o agente indispensável na rede 

de comunicação que vincula os alunos ao curso e à IES, pois possibilita a retroalimentação 

acadêmica e pedagógica do processo educativo, com vistas a desenvolver no corpo discente 

a autonomia, por meio do desdobramento do conteúdo e da mediação pedagógica entre o 

conhecimento teórico, sua aplicação prática e as particularidades desse conhecimento na 

formação acadêmico-profissional do aluno.  

  Suas principais tarefas são a de mediar, facilitar, encaminhar e gerenciar o processo 

de aprendizagem, acompanhando as atividades do aluno no ambiente web, procurando 

sempre orientá-lo quanto ao desenvolvimento de estratégias de estudo autônomo, de estudo 

cooperativo e colaborativo e à melhoria do processo ensino-aprendizagem, sobretudo a 

partir dos conteúdos e das experiências apresentados coordenados e orientados pelo 

coordenador de curso. 

  Em termos de mediação, portanto, tem o tutor à distância o fórum de discussão 

como principal interface na (re)construção do conhecimento, por ser um espaço concebido 

para promover questionamentos e provocações entre os alunos, sob a égide da cooperação e 

da colaboração em prol da aprendizagem. Nesse sentido a mediação no fórum é concebida 

a partir de discussões e temas abordados nas aulas, com regras de participação, sob um viés 

de transversalidade em relação ao conteúdo das aulas. O tutor a distância, nesse diapasão, 

comenta, retifica, ratifica e sugere novos desdobramentos ao(s) questionamento(s) 

temático(s) a partir da postagem dos alunos. A participação dos alunos nos fóruns temáticos 

compõe parte da nota das avaliações formativas. 

  No fórum de discussão de cada turma, o tutor a distância atua no sentido de 

valorizar o conhecimento e a experiência do discente, estabelecendo uma postura de 
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mediação voltada para o respeito às individualidades de cada aluno e para desenvolver as 

limitações e reconhecer as particularidades regionais. 

  A mediação também ocorre em outras ferramentas: “Trabalhos a Concluir” e a 

“Central de Mensagem”.  

  A ferramenta “Trabalhos a Concluir” constitui uma interface do AVA com o intuito 

de cadastrar atividades acadêmicas, quando o plano de ensino exigir. Sua dinâmica permite 

a disponibilização da tarefa pelo tutor a distância e postagem pelo aluno.  

  Também cabe ao tutor familiarizar o aluno com o material didático disponibilizado, 

atuando como facilitador na organização do estudo do aluno a partir da relação deste com 

as formas de entrega do conteúdo. Da mesma maneira ocorre com o AVA, ao orientar o 

aluno sobre a sua navegação e uso da sala de aula virtual. 

 

16.2.  Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes  

  A interação dos docentes, tutores e alunos das disciplinas que são ofertadas na 

modalidade a distância, ocorre, por meio de ferramentas comunicacionais, inclusive, 

aquelas que se encontram integradas à sala de aula virtual. 

  Nessa perspectiva, o ambiente virtual de aprendizagem (AVA) possibilita que o 

tutor a distância se comunique com os alunos e com os demais professores do curso, por 

meio, da Central de Mensagens, ou seja, correio eletrônico interno, que permite o envio de 

mensagens para um destinatário específico, para alguns destinatários e ou para uma turma 

específica. A mesma prerrogativa de interação é disponibilizada para o aluno que pode 

utilizá-la para contatar um determinado colega de turma, vários colegas de turma ou a sua 

turma na íntegra, o mesmo se aplica para o contato com os tutores a distância associados às 

turmas que frequenta naquele semestre acadêmico. 

  Além disso, há um recurso similar, designado Newsletter, que permite ao tutor a 

distância, encaminhar mensagens para o e-mail pessoal do aluno, além de duplicar ou não 

esse envio para o e-mail interno da sala de aula virtual (Central de Mensagens). 

  O tutor a distância utiliza ferramenta de analytics, uma função do AVA que permite 

que ele extraia, por meio de categorias pré-definidas e parametrizadas alguns filtros de 

informações que o auxiliam na gestão acadêmica de sua turma e no acompanhamento do 

processo de interação e participação dos alunos. Ou seja, por meio dessa interface o tutor a 
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distância pode selecionar dentro de uma determinada turma quais são os alunos que não 

participarão do tópico X, que não realizaram uma atividade Y, que não responderam aos 

exercícios de participação, que não acessaram a plataforma nos últimos N dias etc. 

  Outra ferramenta estruturante desse processo, integrado à sala de aula virtual é a 

ferramenta Fórum de Discussão. Por meio desse espaço dialógico tutores-alunos, alunos-

alunos, discutem e constroem o conhecimento colaborativo por meio de opiniões, 

discussões e dúvidas sobre os conteúdos, temas e questões das disciplinas em curso. Além 

disso, todos os alunos possuem a ferramenta Anotações onde podem ao longo de sua 

navegação e estudo registrar apontamentos que podem ou não ser compartilhados com o 

professor e com a turma. 

   Todas as interações acima reportadas geram registros dentro da sala de aula virtual 

que pode ser visitado pelo tutor presencial e pelo coordenador de polo, sendo acompanhado 

e supervisionado pelo coordenador de curso. 

 

17. MATERIAL DIDÁTICO INSTITUCIONAL 

 

   O material didático adotado neste curso concretiza a metodologia de 

convergência de meios para a oferta de conteúdo, de forma a facilitar a construção do 

conhecimento e garantir o desenvolvimento de habilidades e competências específicas. Para 

tal, o material didático deste curso foi concebido de forma a integrar, no ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA), um conjunto de mídias compatível com a concepção de educação 

deste curso e com os métodos de ensino e aprendizagem adotados na modalidade EaD. Em 

última instância, o material didático conduz ao conhecimento dos conceitos fundamentais 

de cada disciplina e seus respectivos módulos, valendo-se de diferentes meios de entrega 

(videoaulas, páginas interativas, livros de referência, atividades formativas, dentre outros 

objetos de aprendizagem). 

                          No tocante à metodologia supracitada, a convergência de meios busca 

oferecer ao aluno condições de acompanhamento da programação desenvolvida nas aulas 

pelo desdobramento do conteúdo de forma interativa, com o uso de diversas ferramentas 

pedagógicas adequadas ao meio em que são veiculadas, especialmente os objetos de 

aprendizagem elencados na composição de cada unidade programática. Configura-se assim 
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a curadoria da informação na integração entre os meios que disponibilizam o conteúdo das 

disciplinas do curso, oportunizando ao discente formar uma visão plural em relação aos 

estudos realizados, bem como garantindo a possibilidade ao aluno de acionar diferentes 

formatos de entrega de conteúdo conforme sua necessidade e aptidão. 

                      Nesse sentido, o papel do docente ultrapassa a esfera de tutoria, permitindo 

outras atividades específicas relacionadas à produção, avaliação e seleção de material 

didático. O professor responsável pela disciplina, assim como outros docentes que nela 

atuam, pode, por exemplo, ser o autor do material didático (conteudista), ser o avaliador da 

pertinência e qualidade do material original produzido (validador), dentre outros papeis 

inerentes à atuação docente na modalidade e na metodologia adotada. Da mesma maneira, 

outros profissionais também atuam na elaboração dos objetos de aprendizagem que 

compõem o material didático, a saber: designers instrucionais, web designers, 

programadores, ilustradores, revisores, editores, cinegrafistas, dentre outros especialistas e 

técnicos que operam na concepção técnica de produção dos conteúdos e de sua publicação 

no ambiente virtual de aprendizagem.  

                     Quanto à acessibilidade, ela está presente tanto no AVA quanto nos objetos 

que compõem o material didático de cada disciplina. Considerando-se que o grau de 

compatibilidade dos programas utilizados por PNEs pode variar em função do nível de 

atualização dos softwares e da estrutura computacional do objeto em si, a IES, junto com a 

coordenação do curso, toma por premissa a adaptabilidade à necessidade específica do 

aluno, sempre que assim for solicitado. Os livros de referência que compõem material 

didático, por exemplo, possuem versão em arquivo digital que permite a leitura via 

qualquer software. O mesmo vale para os versionamentos em áudio e/ou legenda das 

videoaulas, bem como a adaptação em texto de telas interativas de conteúdo online, ou em 

outros formatos que forem mais convenientes para os casos particulares, tendo por mote a 

demanda do próprio aluno quando a recursividade já adotada não for capaz de atender as 

necessidades e/ou recursos do aluno.  
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18. ATIVIDADES ACADÊMICAS ARTICULADAS À FORMAÇÃO 

 

18.1. Atividades acadêmicas complementares 

 

As atividades acadêmicas complementares (AAC) estão associadas às três vertentes: 

Ensino, Pesquisa e Extensão. Ademais, têm como objetivo estimular o discente a participar 

de experiências diversificadas ao longo do seu percurso acadêmico, contribuindo para o 

desenvolvimento de habilidades e competências necessárias ao seu perfil de formação.  

As atividades acadêmicas complementares articuladas à formação do alunado são 

disponibilizadas pela coordenação do curso. A carga horária determinada para AAC no 

curso deve respeitar o estabelecido no Regulamento de Atividades Acadêmicas 

Complementares. O cumprimento dessas horas é uma exigência para a integralização do 

curso. 

 O aluno tem disponível uma vasta agenda de atividades acadêmicas complementares 

e eventos, elaborada pela coordenação do curso, que lhe possibilita o cumprimento das 

horas exigidas para a integralização do curso. Ao aluno é estimulado também a realizar 

atividades acadêmicas complementares em outras instituições, desde que sejam 

comprovadas, estejam adequadas à sua área de formação e sejam aprovadas pela 

Coordenação do Curso. 

 Como exemplos destas atividades: o Encontro Jurídico Intercampi ( grande encontro 

discente e docente dos diversos campi  onde são ministrados os Cursos de Direito e são 

desenvolvidas várias atividades ), a Semana Jurídica, o Encontro Jurídico Regional, a Série 

Justiça e Pensamento do CCJF, visitações técnicas, o Encontro de Pesquisadores do Direito, 

a Semana da Conciliação da SJJF, o Seminário de Pesquisa ddo campus e da UNESA, 

oficinas de nivelamento, de reforço e de leitura-debate, Cine Debates, Seminários de 

Pesquisa, Aulas Magnas e Aulas Inaugurais e Semana Jurídica. 

De acordo com o Regulamento de Atividades Acadêmicas Complementares, o aluno 

sempre que participar de uma atividade interna o registro de sua participação ocorre em 

formulário próprio. Quando se tratar de uma atividade externa, o aluno deve apresentar 

documentação comprobatória de sua efetiva participação, o registro é feito através do 

comprovante individual assinado pelo coordenador do curso.  
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As atividades realizadas e as respectivas horas são creditadas para o aluno. O 

sistema de contabilização das horas é cumulativo e não há limite de carga horária, uma vez 

que o aluno pode realizar atividades além do que é estabelecido no projeto pedagógico do 

curso, enriquecendo sua formação. Na conclusão do curso, o aluno recebe um Histórico das 

Atividades Acadêmicas Complementares desenvolvidas ao longo da graduação.  

 São consideradas atividades acadêmicas complementares: seminários, congressos, 

oficinas, festivais, palestras, exposições, cursos de curta duração, iniciação científica, 

cursos on-line, vivência profissional complementar, atividades de extensão, dentre outras. 

 Dessa forma, estas atividades buscam propiciar aos alunos: o incentivo à pesquisa e 

iniciação científica, através da inclusão de atividades do tipo: participação e apresentação 

de seminários, congressos, palestras e workshops; a integração teoria e prática, por meio da 

oferta de oficinas práticas e outras atividades práticas, realizadas sob a orientação de 

professores ou profissionais, em projetos realizados nos Campi ou externamente; a 

ampliação do universo cultural e artístico, mediante a realização de visitas a exposições, 

filmes, vídeos, festivais, etc; o aperfeiçoamento acadêmico, propiciado pela realização de 

cursos que visam: ampliar o conhecimento geral, facilitar a atuação do aluno na profissão 

e/ou no mercado de trabalho, aprofundar o conhecimento referente à área de graduação do 

aluno; as experiências de monitoria; o contato com a realidade social, viabilizado pela 

participação nas atividades de extensão; o desenvolvimento da responsabilidade ambiental, 

propiciada pela presença em campanhas, visitas, etc, que têm este tema como eixo de 

estudo; a preparação para o mundo do trabalho, através de uma variedade de atividades 

complementares voltadas para a prática profissional, que visam desenvolver competências 

como: empreendedorismo, iniciativa, liderança e habilidades para gerenciar mudanças; o 

desenvolvimento da responsabilidade e do compromisso social, por meio da participação 

em trabalhos voluntários, projetos comunitários e campanhas sociais, elaboradas e 

desenvolvidas pela Universidade ou por outras instituições sociais.  

Assim, as atividades complementares previstas pelo Curso viabilizam a integração 

ensino, pesquisa e extensão e o desenvolvimento de ações de responsabilidade social, 

proporcionando aos alunos a vivência de situações que contribuem para o crescimento dos 

alunos como cidadãos e profissionais. 

 O Curso de Direito, campus Niterói, 
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 possui um docente responsável pela organização das Atividades Acadêmicas 

Complementares que buscam desenvolver as atividades relacionadas ao ensino, estimular a 

pesquisa e a extensão complementares à formação do estudante, priorizando aspectos 

éticos, técnico-profissionais, humanísticos e de cidadania. Tais atividades, dinâmicas e 

renováveis, complementam a formação do aluno, promovendo expansão cognitiva, 

atualização, instrumentalização e sedimentação do aprendizado. 

 No Campus Niterói a agenda de atividades complementares é diversificada e 

contempla atividades como visitas técnicas a tribunais, Aulas Inaugurais, Oficinas de 

leitura de textos jurídicos clássicos e textos de conteúdo interdisciplinar, grupo de estudo, 

Júri Simulado, audiências simuladas e realização de Seminário de Pesquisa, atividades de 

monitoria, dentre outras propostas pelo NDE ou pelo Colegiado do curso.  

Além disso, são realizadas semestralmente no campus de Niterói Semana 

Acadêmica e Jurídica com a realização de palestras sobre diversos temas vinculados a 

Direitos Humanos, Novos Direitos, relações étnico raciais, Direito Ambiente e Acesso à 

Justiça, atualizações sobre temas controvertidos do Direito, com convidados externos e a 

participação dos professores do curso. 

 Enfatiza-se, neste processo, além do efetivo aprendizado do aluno, a 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 de 

Ensino Superior. 

 Com este objetivo,  existe um professor em TP (Tempo Parcial) que implementa as 

diferentes propostas de atividades acadêmicas complementares, tais como participação em 

eventos, realização de pesquisas, monitoria, assistência de vídeos, realização de cursos e de 

oficinas de leitura etc. No entanto, ainda que o leque de possibilidades seja amplo, e deve 

sê-lo, tais atividades são definidas em função da proposta pedagógica. 

 

 

 

18.2 Estágio Curricular Supervisionado  

 

           O estágio curricular do Curso de Direito da UNESA não é entendido apenas como 

uma exigência legal para a formação do alunado, mas como uma atividade que tem uma 
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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. 

 Com base nessa compreensão, foi elaborado o Regulamento de Estágio 

Supervisionado do Curso de Direito da UNESA (I.N. 01/2011) que estabelece as regras do 

estágio profissionalizante, descrevendo as atividades obrigatórias a serem desenvolvidas 

pelos estagiários no laboratório jurídico, bem como, apresentando a carga horária a ser 

cumprida, qual seja, 300 horas mínimas curriculares, a serem realizadas nos 4 últimos 

períodos do Curso de Direito, com a supervisão direta de advogados orientadores, de 

acordo com a Res. do CES/MEC nº. 09/2004. 

 Para além do estágio obrigatório nos Núcleos de Prática Jurídica (NPJ) dos 

Laboratórios do Curso de Direito, o Curso de Direito da UNESA, por conferir enorme 

relevância à prática jurídica e profissional, estabelece 5 disciplinas obrigatórias distintas do 

estágio destinadas à prática simulada, nas quais são realizados trabalhos de pesquisa 

doutrinária, jurisprudencial e de outras fontes do direito, sempre com base na resolução de 

casos concretos, com a consequente elaboração da respectiva peça processual, apta a 

elucidar a questão submetida ao exame do aluno.  

 Como complemento indispensável à formação profissional do futuro bacharel do 

Direito, temos a prática efetiva, em procedimentos administrativos e judiciais realizados no 

âmbito do NPJ, do Laboratório do Curso de Direito e, ainda, através de convênios firmados 

com instituições que possibilitam a ampliação do universo de experiências dos alunos, 

dentre as práticas podemos citar: o convênio firmado com o TJRJ, para a realização do 

primeiro atendimento nos Juizados Especiais Cíveis, o Convênio Em Nome do Pai, firmado 

com o MPRJ, Convênio com o TRF da 2ª Região, Convênios com Procuradorias dos 

Municípios, participação nas Semanas de Conciliação da SJJF, visitas supervisionadas, 

módulos de peças processuais, módulos de ética profissional, módulos de processo 

eletrônico, atendimentos e módulos de Meios Adequados de Solução de Conflitos ( antiga 

ADRs – na sigla em inglês) . 

 As atividades relacionadas à prática jurídica vão além do mero gerenciamento do 

trabalho desenvolvido no NPJ/Laboratório do Curso de Direito e na entidade conveniada. 

Na verdade, objetivando criar os alicerces necessários ao exercício profissional, a prática 



54 

 

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 do acompanhamento dos processos, sob 

supervisão de advogados-orientadores, são vivenciadas simulações Meios Adequados de 

Solução de Conflitos e, posteriormente, a vivência real destas atividades na instituição 

conveniada.  

 A integração entre a teoria e a prática também se faz por meio da realização de 

atividades reais e simuladas, da realização de audiências, de análise de autos findos, de 

visitas a agências governamentais e comunitárias, de pesquisas legislativas, doutrinárias e 

jurisprudenciais. Os alunos disponibilizam à população os conhecimentos adquiridos, ao 

desenvolverem atividades de extensão, nas diversas ações sociais empreendidas. 

 A mediação é realizada na forma de co-mediação, ou seja, em parceria, pelos 

estagiários do Curso de Psicologia, em seu Estágio Supervisionado, e os Advogados 

Orientadores dos NPJ, já capacitados em Mediação de conflitos, em curso oferecido pela 

universidade. 

 No que concerne à aprovação dos alunos nos NPJ, o cumprimento das atividades do 

estágio é submetido à avaliação pelos advogados orientadores e pelo Coordenador Adjunto 

do Laboratório do Curso de Direito/NPJ da campus, de forma continuada, através do 

acompanhamento das atividades semanais, da correção das peças processuais elaboradas e 

dos relatórios elaborados ao final do semestre. 

 

18.3 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 

          A dinâmica curricular do Curso de Direito da UNESA/Niterói está voltada para 

assegurar um processo de formação amplo, o que se traduz na busca de integração das 

diferentes disciplinas com as atividades acadêmicas articuladas à formação, tais como: o 

Estágio, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e as Atividades acadêmicas 

complementares. Nessa perspectiva, o TCC visa favorecer o desenvolvimento do 

pensamento, aprofundar o espírito crítico, a autonomia intelectual, além de propiciar o 

diálogo com a realidade. 

  Com o intuito de alcançar esses objetivos, foi elaborado o Regulamento de TCC do 

Curso que resumidamente estabelece que: o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no 
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Curso de Direito é elaborado na modalidade de artigo científico, carga horária de 36 horas, 

e deve corresponder a uma reflexão sobre determinado tema das disciplinas mediante 

investigação científica, com aplicação prática sistematizada de competências desenvolvidas 

ao longo do curso, com avaliação escrita e por banca oral. 

 Cabe informar que os trabalhos passam por orientações individuais e que o Curso 

possui um coordenador da disciplina para auxiliar na organização, condução e 

planejamento, com atendimentos presenciais. 

 Destaca-se, ainda, que os artigos com média final entre 9,0 (nove) e 10 (dez) serão 

objeto de processo de seleção, pelo NDE do Curso, para indicação dos cinco melhores de 

cada unidade ao Comitê Editorial da Revista do Curso de Direito da UNESA (on line – 

http://periodicos.estacio.br/index.php/revistadireitounesa) , com objetivo de publicação. 

 

18.4. Laboratório do Curso de Dirieto.   

 

 O Curso de Direito Campus Niterói possui o Laboratório do Curso de Direito. A 

estrutura do Laboratório é composta de Núcleos como : Núcleo de Prática Jurídica ( NPJ ) 

com as atividades de Estágio Curricular, atendimento jurídico para a comunidade ; Núcleo 

de Pesquisa ( NP), com atividades de pesquisa acadêmica em temas do Direito já existentes 

e novos direitos e Direitos Humanos; Núcleo de Direitos Humanos ( NDH), com atividades 

extensionistas de suporte jurídico para ONGs, movimentos sociais e atuação em casos 

emblemáticos, preferencialmente a partir da demanda surgida e observada nas atividades 

de pesquisa.  

  O Laboratório do Curso de Direito possui um Coordenador Adjunto que é o docente 

responsável pelo gerenciamento e coordenação de todas as suas atividades, além de 

Advogados-Orientadores responsáveis pela supervisão das atividades de prática jurídica e 

demandas judiciais. 

  

 

18.4.1. Participação dos alunos em atividades de pesquisa e iniciação científica (IC) 

 

  Em relação à pesquisa acadêmica, está estruturadas de modo a atender a integração 

entre a graduação e Pós-Graduação stricto sensu, ao preconizado no art.43, III da LDB e às 

diretrizes propostas pelo Programa de Iniciação Científica - PIBIC e Programa de Bolsas 
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Produtividade da Universidade Estácio de Sá. Tais programas têm como propósito 

estimular nos estudantes o conhecimento de métodos científicos e a aprendizagem de 

técnicas de pesquisa, bem como desenvolver a mentalidade crítica e investigativa de 

professores e alunos a fim de aprimorar a produção científico-jurídica. 

Assim, o curso propicia, de forma direta ou mediante intercâmbio, a formação de 

grupos de pesquisa com participação discente e docente em programas de iniciação 

científica, a integração da atividade de pesquisa com o ensino e a manutenção de 

periódicos para a publicação da produção intelectual de seus corpos docente e discente. 

 A Coordenação do Curso de Direito e  se responsabiliza pela inserção da pesquisa no 

cotidiano da formação jurídica, sendo a Coordenação Adjunta do Laboratório do Curso de 

Direito responsável pela instrumentalização desta atividade que conduz a comunidade 

acadêmica a reflexões sobre os rumos do conhecimento, no âmbito da sua produção, 

organização e difusão, além de sua compatibilidade com a realidade sócio histórica do 

município. Responde, ainda, pelo estímulo à integração entre a graduação, nas diversas 

unidades, e a pós-graduação, segundo a vertente da iniciação científica, na medida em que 

inicia os alunos da graduação nos rumos da construção do conhecimento científico. Cabe-

lhe, também, promover a preparação de docentes, para, em cada unidade, implementar a 

pesquisa e a divulgação da produção científica de professores e estudantes, atendendo às 

peculiaridades locais.  

Por estes motivos, a Coordenação do Curso, por meio, formulou um Programa de 

Iniciação Científica coerente com a Resolução Normativa CNPq 014/97 e com as 

orientações emanadas dos setores competentes – Vice-Reitorias de Graduação e de Pós-

Graduação e Pesquisa – da Universidade Estácio de Sá, priorizando atividades articuladas 

com as linhas de pesquisa do Mestrado e Doutorado em Direito: Acesso à Justiça e 

Efetividade do Processo e Direitos Humanos Fundamentais e Novos Direitos. 

 A Pesquisa no Curso de Direito no campus Niterói está estruturada com um 

Coordenador Geral (Coordenador Adjunto do Laboratório do Curso de Direito), com 

competência de auxiliar a execução da pesquisa por bolsistas e alunos voluntários 

selecionados entre os alunos da Unidade do Curso, para o programa de iniciação científica, 

bem como, por professores-pesquisadores vinculados aos projetos elaborados e 

desenvolvidos em consonância às linhas de pesquisa “Acesso à Justiça e Efetividade do 
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Processo” e “Direitos Fundamentais e Novos Direitos”, segundo critérios claramente 

definidos no Programa de Iniciação Científica da Instituição – PIBIC e Programa de Bolsas 

de Produtividade. 

 O Curso de Direito campus Niterói estimula a pesquisa acadêmica por meio de vários 

projetos de pesquisa como Programa de Iniciação Científica em andamento sob temas 

relacionados à Direito da Cidade, Acessibilidade, Direitos Humanos, entre outros com a 

participação de vários  alunos de graduação. 

 Para dar visibilidade aos trabalhos dos grupos de pesquisa e visando socializar entre 

os alunos do curso o conhecimento produzido o curso realiza Seminários de Pesquisa, a 

cada semestre, organizado pela coordenação do curso em conjunto com o Núcleo de 

Atividades Complementares, com o NDE e com auxílio dos alunos integrantes dos grupos 

de pesquisa. 

 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, em especial, 

na iniciação científica. No ensino jurídico, ela ganha relevo, 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 corpo docente e discente por meio da 

iniciação científica, estimulando os alunos 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. 

  

18.4.2. Participação dos alunos em atividades de extensão 

 

A extensão se configura como uma forma de intervenção e inserção na comunidade, 

que favorece uma visão abrangente e integradora da sociedade, constituindo-se um espaço 
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privilegiado no processo de formação profissional. Suas ações se voltam para o 

atendimento de demandas sociais colhidas no confronto direto com a realidade, 

contribuindo, significativamente, na produção do conhecimento. 

Quanto às atividades de extensão, as Diretrizes Curriculares para o Curso de Direito 

estabelecem como proposta que 

“a extensão, cuja finalidade consiste em propiciar à 

comunidade o estabelecimento de uma relação de 

reciprocidade com a instituição, [...],  pode ser 

integrada nas atividades acadêmicas complementares. 

Ela deve ser promovida de forma permanente, 

proporcionando um efetivo envolvimento de seus 

docentes e discentes com a comunidade, por meio de 

programas de assessoria jurídica, convênios, 

atividades de formação continuada e eventos 

extracurriculares periódicos.” (Ministério da 

Educação/Secretaria de Educação Superior/Comissão de 

Especialistas de Ensino de Direito – CEED – Comissão de 

consultores “ad hoc”Diretrizes Curriculares do Curso de 

Direito)   

  

 As atividades de extensão realizadas pelo nosso Curso levam em conta estas 

orientações, perpassando as atividades acadêmicas complementares e a prática jurídica. 

Como bem analisa João Paulo de Souza, a extensão pressupõe uma troca de experiências e 

vivências planejadas entre a Instituição de Ensino Superior e a comunidade.  

 Os convênios para o trabalho dos alunos no Juizado Especial, por exemplo, atendem 

perfeitamente a esses objetivos, pois propiciam o efetivo contato do aluno com a realidade 

social, através de trabalhos sistematizados e orientados por profissionais, dentro do Projeto 

de Iniciação à Prática Jurídica.  

 Atento às demandas locais, o núcleo de atividades acadêmicas complementares e de 

extensão, juntamente com o Laboratório do Curso de Direito/NPJ, realiza sistematicamente 

diversos mutirões de atendimento comunitário, em tendas armadas em locais públicos, 

visando à orientação da população nos problemas jurídicos do dia-a-dia, como conflitos 

entre consumidores e fornecedores, adoção de menores, questões trabalhistas, etc. Desta 

forma, ao propiciarmos a integração entre a universidade e a sociedade, garantimos, 

também, a participação dos alunos em atividades voltadas para uma perspectiva de atuação 

social, vivenciando a responsabilidade social que terá, independentemente da posição que 

venha assumir no mercado de trabalho. 
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 Um exemplo foi a parceria estabelecida foi com o Ministério Público Estadual, tendo 

por objeto o desenvolvimento de Projeto de Extensão Universitária com a atuação de 

alunos e professores do Curso de Direito da Universidade Estácio de Sá, junto à 

comunidade para promover a operacionalização intitulado Módulo Criança e Adolescente – 

MCA, que consiste em sistema web destinado à manutenção on line de cadastro contendo 

informações acerca do abrigamento de crianças e adolescentes possibilitando-se, através da 

integração entre os órgãos e entidades envolvidos com a aplicação das medidas de abrigo, 

promover sua reintegração à família natural ou sua colocação em família substituta de 

modo a garantir o direito fundamental à convivência familiar. 

 Desde 2008, nossos alunos e professores visitaram todos os abrigos existentes nos 

municípios em que o Curso de Direito da UNESA é ministrado, no estado do Rio de 

Janeiro, e procederam ao cadastramento mais de 5.000 (cinco mil) crianças, retirando-as do 

vazio institucional, propiciando que as ações necessárias para a colocação das mesmas em 

famílias seja as de origem, sejam as famílias substitutas, fossem iniciadas. A partir de 

então, vários projetos de pesquisa estão sendo desenvolvidos, atividades acadêmicas 

complementares voltadas ao benefício dos menores abrigados estão sendo encetadas e a 

prática jurídica tem desempenhado seu papel na propositura das ações em prol dos 

menores. De tal forma, o projeto de extensão Módulo Criança e Adolescente vem 

produzindo frutos e desenvolvendo ações continuadas de real relevância para todos os 

envolvidos, uma vez que a comunidade acadêmica foi fortemente afetada pela constatação 

da precária situação das crianças abrigadas em nosso estado. 

 Por outro lado, as palestras abertas ao público refletem não só a disponibilização do 

conhecimento produzido na Instituição para a comunidade, mas também o retorno do 

aprendizado do que ali se colheu, constituindo-se em verdadeira atividade de extensão. 

Além disso, evidenciam a relevância social do conhecimento e sua função na construção da 

cidadania. 

 Como se nota, as atividades de ensino, pesquisa e extensão encontram-se 

perfeitamente entrelaçadas no projeto pedagógico do curso, o que atende às determinações 

da LDB e às recomendações da comunidade acadêmica envolvida no ensino jurídico.  

 O curso realiza uma constante avaliação no sentido de se identificar outras demandas 

que se coadunem com o projeto pedagógico e com o perfil do aluno, ressaltando a ética 
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geral e profissional.  

  Além disto o Curso de Direito campus Niterói conta ainda com parceria com várias 

instituições como Centro de Articulação de Populaçoes Marginalizadas ( CEAP ) , o Centro 

de Promoção da Liberdade Religiosa ( CEPLIR), CÁRITAS – Diocesana e a Secretaria de 

Administração e a Secretaria de Direitos Humanos e Assitência Social, ambas da Prefeitura 

de Niterói, que trazem demandas jurídicas de consultoria e processos atendidas pelo 

Laboratório do Curso de Direito por meio do seu Núcleo de Prática Jurídica ( NPJ). 

 

 

18.5 Atividades de Monitoria 

 

        A monitoria no curso de Direito segue as normas previstas no Programa de Monitoria 

Institucional. Tem por objetivo despertar no aluno o gosto pela pesquisa e apoiar as 

atividades docentes como, por exemplo, orientar grupos de estudo, auxiliar alunos que 

apresentem dificuldades de aprendizagem etc. 

 A necessidade do incentivo à pesquisa no Ensino Superior presente nas Diretrizes 

Curriculares do Curso de Direito e na própria LDB (art. 43, III) levou-nos, inicialmente, de 

forma coerente com a legislação vigente e com a filosofia do curso, a orientar o programa 

de monitoria para esta área, como forma de alçar a pesquisa ao patamar do ensino e da 

extensão, cujos espaços já se mostram consolidados. Acreditamos, assim, atender, 

igualmente, aos objetivos estabelecidos no Programa de Monitoria da Universidade Estácio 

de Sá, qual seja, contribuir para despertar vocações acadêmicas e aprimorar a formação dos 

alunos. 

 O trabalho de monitoria é exercido por alunos que, supervisionados por docentes 

responsáveis pela Coordenação de Iniciação Científica e Pesquisa das unidades, atuam em 

diferentes programas, observado o período em que se encontram e sua afinidade com o 

objeto da pesquisa. Os alunos vinculados à monitoria auxiliam os professores na elaboração 

de suas pesquisas e dão suporte aos demais discentes da graduação na elaboração dos 

trabalhos de conclusão de curso e integram grupos de investigação nos projetos em 

andamento nas unidades.  

 O regulamento interno do programa de monitoria contempla as determinações quanto 
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ao processo de seleção e avaliação dos monitores, bem como indica as atividades inerentes 

ao cargo e o percentual de bolsa a que têm direito. 

 Diga-se, por fim, que a monitoria também integra as atividades acadêmicas 

complementares, na medida em que objetiva o aprimoramento do processo ensino-

aprendizagem na perspectiva discente, numa atividade extraclasse.  

No campus de Niterói temos monitores que integram quatro linhas estudos: 

Introdução ao Estudo do Direito/Ciência Política e Direito Constitucional; Direito 

Processual (Civil, Trabalho); Direito Privado (Direito Civil e Direito Empresarial) e Direito 

Penal e Processo Penal. Trata-se de equipe de discentes do 2.º ao 9.º período, selecionados 

por meio de análise do currículo e avaliação oral/entrevista pessoal, que atuam sob 

supervisão de professores de nosso corpo docente. Estas atividades são organizadas com o 

objetivo de gerar aprofundamento e reflexão crítica de temas vinculados às matérias 

mencionadas. 

 

 

19. PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS EM ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE 

SOCIAL 

 

O Curso de Direito da Universidade Estácio de Sá, Campus Niterói, propicia a 

integração entre universidade/sociedade e oferece aos discentes uma perspectiva de atuação 

social, independentemente da posição que venham assumir no mercado de trabalho. Ele 

desenvolve sob a condução do seu Laboratório do Curso de Direito ( por meio do NPJ) 

atividades voltadas para o cumprimento da responsabilidade social, dentro e fora da 

universidade, tais como: trabalho voluntário, ações comunitárias (Ações Globais), no 

atendimento a população hipossuficiente. 

No campus de Niterói são realizadas regularmente Trotes Solidários com o objetivo 

de gerar arrecadação de alimentos, fraldas descartáveis, leite, roupas e cabelo humano (para 

confecção de perucas para mulheres e crianças tratados por instituição que cuida de 

pacientes com câncer) para entidades da sociedade civil locais. Tais ações envolvem alunos 

de todos os períodos e dos outros cursos oferecidos pela UNESA na cidade.  
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20. INTEGRAÇÃO COM A PÓS-GRADUAÇÃO 

 

          A integração entre Doutorado, Mestrado, Pós-Graduação Lato Sensu e Graduação se 

faz pela via da produção científica com o entrosamento de alunos de graduação que atuam 

como auxiliares de pesquisa em projetos de dissertação de mestrado, teses de doutorado e 

outras investigações de iniciativa de professores ou pesquisadores do Direito, realizados 

sob a coordenação de professores do Mestrado  ou do Doutorado, bem como, na orientação 

jurídica dos Trabalhos de Conclusão de Curso da Graduação e nas aulas dos professores-

pesquisadores do PPGD na graduação. Por outro lado, obtém-se a cooperação de 

mestrandos e especialistas em determinadas áreas, que atuam na consolidação de dados 

obtidos nos projetos de Pesquisa Institucional, tendo em vista sua publicação em livros 

jurídicos e outros trabalhos científicos. Dependendo do interesse e vocação dos pós-

graduandos, eles também encontram espaço para integrar-se à graduação por meio do 

planejamento e execução de cursos de apoio e revisão de conteúdos atuais e 

particularmente relevantes à formação dos alunos de graduação.  

 A integração da Graduação com a Pós-Graduação em Direito tem sido trabalhada de 

forma gradativa para que possamos, sobretudo, garantir sua continuidade e consistência, 

tendo por base a articulação entre as linhas de pesquisa definidas pelo Doutorado, o 

alinhamento dos projetos de iniciação científica e o incremento à produção cientifica. A 

participação dos alunos do curso nos Seminários de Pesquisa Regionais e Nacionais 

promovidos pela Universidade estimula e aprofunda a integração entre alunos da graduação 

e pós graduação. 

 

 

21. AVALIAÇÃO 

 

21.1. Avaliação Institucional 

 

a) A autoavaliação do Curso é coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) e 

constitui   em importante ferramenta para que o NDE, o Colegiado e a Coordenação do 

curso busquem estratégias que eliminem ou minimizem as fragilidades identificadas nas 
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análises realizadas. 

          

O Programa de Avaliação Institucional da Universidade Estácio de Sá – PAIUNES – foi 

criado em 1997, antecedendo à Lei nº 10.861/2004. Este Programa pioneiro e inovador, 

contava com a participação da comunidade universitária visando priorizar ações que 

pudessem contribuir para a melhoria e aperfeiçoamento dos projetos pedagógicos 

oferecidos pela Universidade. O PAIUNES tinha como uma de suas metas manter na 

Universidade o conceito de excelência obtido no PAIUB/MEC (Programa de Avaliação 

Institucional das Universidades Brasileiras), cujo relator assim se expressou: “Que este 

projeto seja colocado como exemplo e referência para outras instituições”. Desde então, a 

Universidade Estácio de Sá estabeleceu que a avaliação interna seria um processo contínuo 

e cumulativo, com uma metodologia de trabalho focada na qualidade do ensino. 

Diante das novas normas de avaliação determinadas pelo SINAES, instituídas pela Lei 

10.861 de 14 de abril de 2004, a UNESA criou a Comissão Própria de Avaliação – CPA, 

para organizar seu Projeto de Auto-avaliação Institucional, atendendo às Diretrizes 

disponibilizadas em 26 de agosto de 2004 pela CONAES. O número de participantes 

envolvidos no processo foi ampliado para sedimentar a cultura avaliativa e valorizar a 

utilização das análises oriundas do PAIUNES. Avaliado pela Comissão Técnica em 

Avaliação/ INEP, o Projeto recebeu - de acordo com o Ofício Circular 

INEP/DAES/nº000081 de 7 de julho de 2005 - o seguinte Parecer: “A Proposta indica que 

houve articulação entre a realidade da IES e as dimensões da Avaliação Institucional, 

atendendo aos princípios e diretrizes do SINAES. É possível identificar no texto, que a 

Proposta é resultado da interação entre os atores envolvidos no processo avaliativo, mostra-

se coerente com os objetivos e funções de uma Instituição de Educação Superior e assegura 

a identidade institucional”. (grifo nosso) 

 

                   Utilizando-se ainda de recursos como a Internet :  

http://portal.estacio.br/unidades/universidade-estacio-de-sa/cpa---avaliacao-

institucional.aspx , a CPA vem zelando para que o Projeto de Auto-Avaliação Institucional 

esteja alicerçado em responsabilidade, participação, comprometimento, compartilhamento 

democrático de idéias e projetos, integração, autonomia e permanente busca de 
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aperfeiçoamento através da análise crítica de seus projetos e serviços. 

          A CPA da UNESA continua mantendo o seu desafio inicial alicerçado no SINAES, 

incorporando ao processo, gestores e mobilizando a comunidade acadêmica, para 

implementar ações decorrentes das análises dos resultados das Avaliações Internas e 

Externas. 

           A UNESA realiza as avaliações internas semestralmente, através de Questionário 

Eletrônico veiculado no SIA - Sistema de Informação Acadêmica. Os alunos, docentes e 

colaboradores administrativos participam das avaliações, que são voluntárias e anônimas. A 

divulgação dos resultados das avaliações realizadas ocorre através do próprio SIA, cartazes 

afixados no campus, reuniões e encontros de feedback presenciais liderados pela CPA. 

          Os relatórios emitidos são extraídos pela CPA e enviados aos gestores, para análise e 

elaboração de Planos de Ação em prol da reversão de quadros, quanto às fragilidades 

detectadas, e manutenção e/ou aprimoramento dos itens identificados como 

potencialidades. O mesmo é efetuado em relação aos Coordenadores dos Cursos e NDE. A 

CPA analisa os dados quantitativos e efetua análise qualitativa das manifestações dos 

alunos, dos professores e dos colaboradores administrativos. 

 

          Os resultados obtidos, pelos alunos/professor em cada disciplina e colaboradores 

administrativos, nas avaliações institucionais semestrais são apresentados e debatidos nas 

reuniões de Colegiado de Curso e pelo Núcleo Docente Estruturante.Com base nestas 

informações sobre as potencialidades e fragilidades identificadas, são elaboradas propostas 

de melhorias: administrativas e/ou didático-pedagógicas, buscando o aperfeiçoamento 

constante do curso/campus. 

 

          Além da avaliação interna, prevista no referido art. 3º da Lei dos SINAES, a CPA 

utiliza-se de outros processos avaliativos desenvolvidos na IES que, somados, fornecem 

elementos importantes aos gestores, com objetivo de subsidiá-los com diferentes 

indicadores que, consolidados, servem para tomada de decisão, a saber: Pesquisa Estácio de 

Satisfação do Aluno – PESA e Clima Institucional, possibilitando um olhar mais 

abrangente. 

           A CPA da UNESA, portanto, lidera os processos avaliativos da IES, subsidiando a 
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tomada prévia de decisão nos diferentes cursos e garantindo o constante aperfeiçoamento 

da materialidade do modelo de ensino e gestão adotado pela Instituição, inclusive, com 

inserção no Programa de Excelência em Gestão – PEG desenvolvido pela IES. 

 

b) Os resultados do ENADE: 

O resultado do ENADE foi satisfatório, pois foi alcançada a nota 4 no resultado do ENADE 

promovido em 2015, entretanto, com o objetivo de se atingir a excelência, a Coordenação 

do Curso e o NDE, para além das atividades já realizadas para se alcançar este resultado, 

tais como, orientar e esclarecer o alunado e os docentes do que se trata o ciclo SINAES, 

realizar atividades como palestras, oficinas de leituras, grupos de estudos e pesquisa que 

ampliem a capacidade crítico-reflexiva do discente, e também realizar atividade nos 

horários vagos na grade e/ou aos sábados de orientação de estudos personalizada aos alunos 

interessados em ouvir sugestões de como planejar o seu estudo pela coordenação de curso e 

pelo Comitê ENADE. E ainda estratégias pedagógicas que 

visem melhorar a formação do aluno com atividades acadêmicas dentro do Projeto 

ENGRENAGEM ENADE. 

c) As informações contidas nos relatórios dos avaliadores da Comissão de Avaliação das 

Condições de Ensino. 

Os procedimentos adotados pela Coordenação do Curso e pelo NDE a partir do relatório da 

Comissão de Avaliação das Condições de Ensino foram de quatro ordens: 

a) Divulgar para todos os resultados obtidos, 

b) Analisar de maneira crítica os pontos positivos e negativos, 

c) Montar as estratégias para aperfeiçoamento das condutas e, 

d) Tomar as ações para implementá-las. 

Resumidamente, como já apontado acima, as ações implementadas debruçam-se na 

ampliação do diálogo e comunicação entre os responsáveis pelo curso e os alunos, no 

acompanhamento pelo NDE do resultado e da satisfação discente e docente em cada 

disciplina e atividade e na propositura de atividades de capacitação e reforço para os alunos 

e professores que apresentem fragilidades na relação ensino-aprendizagem. 

 

22. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
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22.1 – Disciplinas Presenciais 

 

A avaliação da aprendizagem tem como princípio o desenvolvimento de competências, da 

capacidade de construir conhecimentos técnicos, tecnológicos e gerenciais, a partir das 

necessidades observadas na prática social e profissional. Utilizando-se de critérios 

claramente explicitados, são avaliados os conhecimentos e o modo como os alunos fazem 

uso deles. Isso permite, quando necessário, uma reorientação no processo de formação dos 

alunos, com atividades de apoio, de forma a permitir o suprimento de suas dificuldades. 

Outro aspecto relevante é o princípio da auto-avaliação como instrumento que favorece o 

exercício de análise crítica, de percepção do crescimento do aluno, permitindo a aquisição 

de uma autonomia intelectual e uma visão real de sua própria formação.  

 

Para que possam identificar a importância das atividades oferecidas durante o percurso 

formativo do aluno, os professores em sua prática pedagógica devem estar atento às três 

funções da avaliação: 

 

- Função Diagnóstica, momento em que os professores podem conhecer o que os alunos já 

vivenciaram, o que já trazem na sua bagagem cultural, os conhecimentos que já possuem e 

suas expectativas em relação ao curso. A avaliação diagnóstica é feita em sala de aula, 

pelos professores, através de observações e registros; 

 

- Função Formativa, realizada ao longo do processo, observado o desempenho revelado 

pelos alunos nas diferentes disciplinas. Cada professor registra as atividades realizadas 

pelos alunos individualmente ou em grupo, a fim de melhor planejar suas aulas e promover 

estratégias de intervenções pedagógicas diferentes; 

 

- Função Somativa, considerada no momento da entrega da produção acadêmica, nas 

diferentes disciplinas que integram o currículo. Cabe ressaltar que esta avaliação não tem 

como objetivo primordial selecionar, classificar, ordenar tipos diferenciados de 

aprendizagem, mas, sobretudo, fornecer informações e questões que são analisadas para a 
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tomada de decisão a cerca do melhor caminho a ser construído para a formação do perfil 

profissional desejado. 

 

  Compreende-se a avaliação como uma atividade que fornece informações e questões 

para que se possa refletir sobre o melhor caminho a ser construído durante a formação do 

profissional, tentando resgatar o potencial de cada um dos alunos. A avaliação é vista como 

um processo indispensável para o replanejamento das ações educativas. Ela não ocupa um 

espaço único e específico, com o propósito de avaliar o que o aluno produziu, mas faz parte 

de um processo contínuo e permanente, permitindo avanços sem ferir as normas pré-

estabelecidas institucionalmente, quanto ao momento e formas de registrar os resultados 

obtidos pelos alunos. 

O desempenho dos alunos nas diferentes atividades desenvolvidas será consolidado em 

notas, de forma a atender o estabelecido no Regimento Interno da Universidade Estácio de 

Sá, de acordo com as normas descritas a seguir.  

O aluno será avaliado, oficialmente, em três etapas, AV1, AV2 e AV3, sendo a cada uma 

delas atribuído grau de 0,0 a 10,0 pontos. Para aprovação nas disciplinas o aluno deverá 

atender às três condições a seguir: 

 

1-Obter notas iguais ou superiores a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações. 

2-Média aritmética igual ou superior a 6,0, sendo consideradas apenas as duas maiores 

notas obtidas dentre as três etapas de avaliação AV1, AV2 e AV3. A média aritmética 

obtida será o grau final do aluno. 

3-Presença em, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

 

 

22.2 –  Disciplinas on-line 

 

  A avaliação da aprendizagem tem como princípio o desenvolvimento de 

competências, da capacidade de construir conhecimentos técnicos, tecnológicos e 

gerenciais, a partir das necessidades observadas na prática social e profissional. Utilizando-

se de critérios claramente explicitados, são avaliados os conhecimentos e o modo como os 
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alunos fazem uso deles. Isso permite, quando necessário, uma reorientação no processo de 

formação dos alunos, com atividades de apoio, de forma a permitir o suprimento de suas 

dificuldades. 

 Compreende-se a avaliação como uma atividade que fornece informações e questões 

para que se possa refletir sobre o melhor caminho a ser construído durante a formação do 

profissional, tentando resgatar o potencial de cada um dos alunos. A avaliação é vista como 

um processo indispensável para o replanejamento das ações educativas. 

 Ela não ocupa um espaço único e específico, com o propósito de avaliar o que o aluno 

produziu, mas faz parte de um processo contínuo e permanente, permitindo avanços sem 

ferir as normas pré-estabelecidas institucionalmente, quanto ao momento e formas de 

registrar os resultados obtidos pelos alunos. 

 

23. APOIO AO DISCENTE  

 

   O Curso de Direito UNESA/Niterói segue as políticas e diretrizes institucionais 

adotadas pela UNESA para efetivar o apoio pedagógico aos seus alunos, acreditando que, 

para que o estudante possa se desenvolver em sua plenitude acadêmica, é necessário 

associar, à qualidade do ensino ministrado, ações efetivas de atendimento ao estudante.  

As políticas de atendimento ao estudante desenvolvidas na UNESA perseguem os seguintes 

objetivos: assegurar ao estudante os meios necessários ao pleno desenvolvimento 

acadêmico; implementar os programas e projetos articulados e integrados ao ensino, à 

pesquisa e à extensão, além de estimular a educação continuada.  

Nessa perspectiva, fazem parte das ações institucionais de atendimento ao aluno projetos 

com distintas finalidades: apoio pedagógico, apoio psicopedagógico, apoio aos alunos com 

necessidades educacionais especiais, assistência ao aluno, inserção no mercado de trabalho 

e acompanhamento ao egresso. 

 

23.1. Apoio Pedagógico 

 

As modalidades de apoio pedagógico adotadas são: i) Oficinas de nivelamento- Programa 

de Apoio Pedagógico ao Ingressante – PAPI e ii) Superte de reforço por meio de 

Atividades de Monitoria e Oficinas de Reforço.   
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i) O PAPI tem como objetivo criar condições para que os alunos 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. Deste modo, tais atividades destinam-se prioritariamente, mas 

não exclusivamente aos alunos do 1° período de qualquer curso oferecido pela 

Universidade. Ainda inserido no mesmo Programa, o Projeto VIVA O SEU CURSO, que 

amplia a abrangência do PAPI, tem o foco em acolher o aluno ingressante e em fortalecer o 

processo de pertencimento ao curso escolhido pelo aluno além de ambientá-lo para o início 

das aulas. As atividades e oficinas são independentes e promovem experiências vinculadas 

ao curso por meio da abordagem de conhecimentos básicos que serão necessários ao longo 

da sua vida acadêmica como, por exemplo, cultura, sociedade, Direitos Humanos, 

democracia, português, matemática, mercado de trabalho, entre outros. As atividades do 

VIVA SEU CURSO têm início com o semestre letivo, duração de três semanas e 

ministradas pelos docentes das respectivas disciplinas de 1º. Período do curso.   

 

ii) As modalidades de reforço objetivam recuperar falha e/ou lacunas nos conhecimentos 

dos alunos no decorrer do semestre letivo, resultando do acompanhamento do 

desenvolvimento pedagógico dos alunos, por meio da verificação da aprendizagem do 

aluno. 

Vale ressaltar, que a adesão ao Programa de nivelamento é voluntária e sem ônus para os 

alunos.  

  Estas estratégias vêm contribuindo para uma melhor formação do aluno, procurando 

suprir déficits de conhecimento, aprofundar conteúdos, desenvolver competências, 

habilidades, buscando atingir o perfil desejado para os egressos dos cursos de graduação e 

dos superiores de tecnologia. 

 

23.2. Apoio Psicopedagógico 

 

  O Curso de Direito possui um docente responsável pelo Núcleo de Apoio e 

Atendimento Psicopedagógico (NAAP), que atende alunos e alunas com apio 



70 

 

psicopedagógico, com alguma necessidade de acompanhamento de proximidade ou 

motivacional. Em casos mais complexos, o NAAP encaminha o aluno para o Curso de 

Psicologia da UNESA/Niterói, que por meio do seu Serviço de Psicologia Aplicada (SPA), 

realiza o atendimento assistência psicoterápica, psicodiagnóstico e orientação preventiva, 

além de atividades que facilitem a socialização.  

 

 

23.3. Apoio aos alunos com necessidades educacionais especiais 

 

  A UNESA 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 Universidade vem também desenvolvendo ainda uma série de ações 

para manter a qualidade de ensino para todos os seus alunos e, especificamente, assegurar 

aos alunos com necessidades educacionais especiais as condições necessárias para o seu 

pleno aprendizado.  

 Assim, foi elaborado um documento “Sugestões e procedimentos metodológicos para 

alunos com necessidades educacionais especiais em sala de aula”. A preocupação da 

Instituição vai além da sala de aula, pois foi elaborado também um documento orientador 

dirigido aos gestores, funcionários administrativos e de apoio dos campi com a finalidade 

de permitir a esses alunos a acessibilidade aos diferentes espaços físicos dos campi. 

Cabe, ainda, destacar que a UNESA estimula e apoia os alunos a criarem centros 

acadêmicos em seus cursos/campi bem como apoia o Centro Acadêmico Central com 

representatividade de alunos de diferentes cursos e campi.  

A UNESA, também, participa do Programa de Ciências Sem Fronteiras, apoiando os alunos 

que têm interesse em participar do referido Programa, desde que atendam aos critérios de 

elegibilidade. 

 

23.4  Assistência ao Aluno 

 

  A Universidade Estácio de Sá, por intermédio do curso de Psicologia, dentro de uma 

dimensão preventiva, oferece aos estudantes, por meio do Serviço de Psicologia Aplicada 
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(SPA), assistência psicoterápica, psicodiagnóstico e orientação preventiva. Oferece ainda 

apoio e atendimento psicopedagógico por meio do Núcleo de Atendimento 

Psicopedagógico (NAAP), que também realiza atividades que facilitem a socialização. 

  Além disto, por meio da Clínica de Fisioterapia do Curso de Fisioterapia, oferece 

atendimento fisioterápico aos alunos que necessitarem.  

  Estes atendimentos visam contribuir para o desenvolvimento e adaptação acadêmica, 

a partir da utilização mais eficiente de recursos intelectuais, psíquicos e relacionais, numa 

visão integrada dos aspectos emocionais e pedagógicos. 

 

23.5 Inserção no Mercado de Trabalho 

 

  Para desenvolver ações de inserção dos alunos e graduados no mercado de trabalho e 

promover a ampliação da sua empregabilidade, o curso conta com o Espaço Carreiras que 

executa suas ações pautadas na Política da área de Empregabilidade da IES, oferecendo 

atendimento Virtual: 

1. Portal de vagas de Estágios e Empregos - Através de um sistema informatizado, o  Portal 

de Vagas da Estácio mantém uma parceria com mais de 30 mil empresas para a oferta e 

divulgação de vagas. Legaliza e acompanha o desenvolvimento dos estágios, como 

determina a Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008. Estes serviços são prestados 

gratuitamente. 

O sistema é seletivo. As vagas são previamente definidas por curso, campus, coeficiente de 

rendimento, período, sexo e data de formatura. Apenas candidatos que atendam o perfil 

solicitado pela empresa recebem e-mails contendo as vagas mais aderentes ao seu perfil. 

 

2. Plataforma Estácio Carreiras -Trata-se de um ambiente online para alunos e graduados da 

instituição contando com atendimento online que abordam os temas de orientação de 

carreira dando dicas de como elaborar um bom currículo e de como potencializar as suas 

qualidades numa entrevista ou processo seletivo.  

 

O Estácio Carreiras pode ser acessado por meio do site www.estaciocarreiras.com.br. 
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Cabe, ainda, destacar que existe uma parceria da UNESA com diversos Agentes de 

Integração, como o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), Instituto Euvaldo Lodi 

(IEL), Mudes, Espro, Capacitade, A3NET, entre outros. 

 

24. ACOMPANHAMENTO AO EGRESSO 

 

  A UNESA, desde a sua fundação, vem acompanhando a trajetória de seus egressos, 

quanto a sua vivência profissional através de seus avanços e vitórias, investigando, 

também, as dificuldades que se relacionem à sua formação acadêmica.  

Com foco na empregabilidade de seus alunos e egressos, a UNESA por meio da área de 

Empregabilidade, disponibiliza diversas ferramentas em sua plataforma online, denominada 

Estácio Carreiras (www.estaciocarreiras.com.br) para auxiliar o aluno em sua inserção no 

mundo do trabalho. São elas: 

 

• Portal de Vagas: Exclusivo para seus alunos e egressos, tem parceria com mais de 30 

mil empresas que publicam suas oportunidades de estágios e empregos diariamente no site:   

http://www.vagasestacio.com.br/ 

   

• Orientador de carreiras –  Online: Ambiente virtual, onde o aluno ou o egresso 

interage com Consultores de Carreira em tempo real via chat ou por e-mail, recebendo 

orientação de carreira, explicações sobre legislação de estágio e todas as informações 

necessárias para que tenha sucesso profissional. O acesso é realizado no site: 

http://www.estaciocarreiras.com.br/orientacao/  

 

• Estácio Acredita: Curso online gratuito, que oferece um conjunto de palestras com 

foco no desenvolvimento das competências mais solicitadas pelas empresas. Profissionais 

renomados trazem informações que ampliam a empregabilidade dos alunos para atuarem 

competitivamente no mundo de trabalho. O site é: 

http://www.estaciocarreiras.com.br./cursos-de-orientacao-profissional/ 

•  Medalha Alumni Diamante: Egressos de destaque são reconhecidos pela UNESA e 

recebem a Medalha Alumni Diamante nas formaturas dos alunos atuais, em grandes 
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eventos realizados nas unidades e em eventos corporativos da Estácio. 

http://www.estaciocarreiras.com.br/relacionamento/alumni/ 

 

 

25. CORPO DOCENTE 

 

 

25.1 Critérios de Seleção 

 

A seleção de novos professores na UNESA é feita através de processos seletivos 

externos, sempre quando há necessidade de incorporar mais pessoal no quadro acadêmico, 

devido ao crescimento orgânico dos cursos, oferta de novos cursos de graduação, novas 

unidades, quando há necessidade de substituição de algum professor, entre outros motivos.  

A área de Seleção e Gestão do desempenho, uma área da Diretoria de Gente da 

Estácio, que em parceria com os coordenadores de curso são responsáveis pela realização 

do processo seletivo docente.  

Os processos seletivos em geral compõem-se de etapas que começam na triagem 

curricular, prova de conhecimentos específicos, dinâmicas de grupo, painéis e testes 

direcionados para área de atuação requisitante. 

Na seleção de novos professores, as etapas previstas são a triagem curricular, onde o 

coordenador seleciona os currículos recebidos de acordo com as suas necessidades, 

informadas em edital, divulgada no site da Estácio, nas redes sociais e em outras formas de 

mídia. A primeira etapa da seleção é a triagem curricular. Aprovado, o candidato segue 

para a próxima etapa que é a prova de aula, que demanda participação de pelo menos um 

docente especialista em metodologia, um docente especialista no eixo temático para o qual 

o candidato se inscreveu e mais o coordenador do curso. Na prova de aula, o candidato 

apresenta uma aula, e um plano de aula cujo tema foi disponibilizado para ele 24 horas 

antes da realização do exame, através do informe no site. Aprovado na prova de aula, o 

candidato realiza uma entrevista comportamental e uma entrevista com o coordenador do 

curso, que poderá prever perguntas de ordem técnica e de ordem prática, como 

disponibilidade e aderência. 

O candidato deverá ser minimamente especialista para concorrer ao posto de 

professor na Estácio. 
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Aprovado em todas as etapas, o candidato é admitido e passa a compor nosso quadro 

efetivo de docentes da UNESA.  

 

 

25.2 Composição do Corpo Docente 

 

Titulação do Corpo Docente 

O corpo docente do curso é constituído por Doutores,   Mestres e   Especialistas. 

 

 

25.3 Aderência 

 

A coordenação do curso de Direito tem o cuidado de avaliar a área de formação, 

titulação e experiência profissional  do corpo docente com o objetivo de os mesmos serem 

alocados em disciplinas do Curso às quais tenham aderência quanto à formação, titulação e 

experiência profissional. 

 

25.4. Capacitação 

A UNESA tem um Programa de Incentivo a Qualificação Docente-PIQ 

Ao longo da história, a visão que se teve sobre os processos de ensino-aprendizagem 

e, como consequência, a explicação do que ocorre na sala de aula, do mesmo modo que nos 

outros âmbitos do conhecimento, evoluiu de visões e explicações simples para compreensão 

e aceitação da extraordinária complexidade do ensino, que passam a exigir, cada vez mais, 

uma reflexão sobre 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 professor 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 da transformação que ocorre nos sistemas educacionais 

e, em especial no ensino superior, o papel do professor deve também evoluir. Espera-se 
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dele, fundamentalmente, que seja 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 Estácio ao estabelecer como missão “através da formação de recursos humanos 

qualificados, contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e social do 

país com comprometimento ético e responsabilidade social, proporcionando o acesso de 

diferentes segmentos da população ao ensino de qualidade articulado aos benefícios da 

pesquisa, da extensão e da formação continuada, privilegiando a descentralização 

geográfica e o valor acessível das mensalidades; buscando ao mesmo tempo a inclusão 

social na construção, pelo conhecimento, de uma sociedade mais justa, mais humana e mais 

igual.” 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), 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 

torna urgente que se criem mecanismos capazes de permitir 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.     

 O Programa de Incentivo à Qualificação Docente, desenvolvido com essa 

finalidade, congrega diferentes ações dentre as quais destacamos aquelas 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 partimos de um olhar sobre o cotidiano da sala de aula para 



76 

 

chegarmos às raízes do conhecimento, construindo uma fundamentação teórica de 

qualidade. Trata-se, portanto, de Processo de capacitação continuada com vistas ao 

aprimoramento acadêmico com módulos na prática pedagógica e debate sobre metodologia, 

estratégias de ensino, avaliação e educação à distância. 

  Desta forma, organizamos 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 - Programa de incentivo e promoção da qualificação e produção 

científica dos docentes - 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. 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. Tal programa tem por finalidade 

de contribuir para a valorização da produção docente e o aprimoramento no exercício do 

magistério superior. 

  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. Isto é, trata-se de ação de 

reconhecimento e valorização que contempla docentes melhor avaliados por práticas 

pedagógicas e tem por objetivo o desenvolvimento, capacitação, integração e 

reconhecimento de docentes. 

O PIQ Remuneração criado para os docentes tem como premissa a meritocracia, e 

uma metodologia que utiliza avaliações comparativas e individuais, a partir de critérios de 

fácil compreensão e de simples medição. Proporciona pagamentos em ciclos anuais, de 
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acordo com os resultados de cada unidade gerando oportunidades iguais e reconhecimentos 

diferenciados. 

Temos ainda PIQ Subisídios, programa que visa viabilizar a participação docente 

em eventos científicos que corresponde a auxílios financeiros, tais como taxa de inscrição, 

despesas de deslocamento e serve como ferramenta de incentivo a apresentação de 

trabalhos em eventos científicos em âmbito regional, nacional e internacional. 

 

26.SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

 

A quantidade de profissionais do corpo técnico-administrativo que atende às 

necessidades do curso tem efetiva coerência com a quantidade de docentes e discentes bem 

como com qualificação profissional que atende a proposta curricular do curso, visto que a 

maioria dos funcionários possui nível superior ou médio, registrando efetivo auxílio no 

planejamento, execução e acompanhamento das atividades acadêmicas e administrativas do 

curso. 

 

 

27. BIBLIOTECA  

 

REDE DE BIBLIOTECAS UNESA  

As Bibliotecas da Rede dispõem de salas de recepção, salões de leitura, salas de estudo 

em grupo, salas de pesquisa informatizada, cabines de estudo individualizado, salões de 

acervo e salas de tratamento técnico. 

Possuem um acervo composto de livros, monografias, teses e periódicos, nas várias 

áreas do conhecimento. Cada Biblioteca possui o acervo pertinente aos Cursos existentes 

no Campus onde está localizada. 

Os acervos estão organizados de acordo com a Classificação Decimal de Dewey 

(CDD) e sinalizados de modo a facilitar sua localização pelos usuários.  

A Política para Aquisição e Atualização do acervo é revista semestralmente em 

conjunto com a coordenação do curso, é observado o índice anual de crescimento de 6% 
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indicado no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI. A preservação do acervo é 

contemplada através da Política para Conservação e Preservação do Acervo.  

O Sistema Informatizado de Bibliotecas é o Pérgamun que é responsável pela 

informatização do acervo e disponibiliza consulta e empréstimo domiciliar, reserva e 

renovação de livros de forma presencial e on line.  

 O acervo da Rede de Bibliotecas está disponibilizado para os usuários através do 

endereço <www.biblioteca.estacio.br>. Este sistema está disponível aos alunos de 

Graduação, Graduação Tecnológica, Ensino a Distância, Pós-Graduação lato-sensu e 

stricto-sensu, Professores, Funcionários e Visitantes.  

 A comunidade acadêmica de todos os campi e polos da UNESA tem, ainda, acesso à 

BIBLIOTECA VIRTUAL UNIVERSITÁRIA 3.0 com um acervo eletrônico de livros 

textos, com obras totalmente em Português e leitura total disponível pela internet no 

endereço eletrônico <http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/>. 

Os padrões de utilização das bibliotecas estão definidos nas “Normas de Atendimento 

da Rede de Bibliotecas da Universidade Estácio de Sá”, que se encontram disponíveis nos 

quadros murais de todas as bibliotecas.  

O atendimento às solicitações e pesquisas dos usuários é realizado durante o horário 

de funcionamento da Biblioteca de cada Campus. 

Para melhorar ainda mais a qualidade do acervo para estudantes do curso de Direito, 

foi adicionada a nossa base de dados obras da Revista dos Tribunais através do link: 

<http://revistadostribunais.com.br/maf/app/authenticathion/signon ?sp=UNESA-2> 

A Universidade Estácio de Sá disponibiliza para seus usuários, em seu IP Institucional, 

diversas Bases de Dados, através do Portal da CAPES, pelo site 

<http://www.períodicos.capes.gov.br>  e pelo EBCSCO - Portal de Periódicos Estácio 

(todas as áreas do conhecimento): 

<http://search.ebscohost.com/login.aspx?uid&profile=ehost&user=s1299823&passwo

rd=password> 

Com o intuito de colaborar com a normatização dos trabalhos de final de curso e 

auxiliar seus alunos, a Universidade disponibiliza o serviço de elaboração de fichas 

catalográficas  para seus trabalhos de conclusão de cursos de graduação, graduação 

tecnológica, ensino à distância, pós-graduação, mestrado e doutorado. 



79 

 

Desde 2003, de acordo com a Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, do 

Ministério de Educação e Cultura, a Rede de Bibliotecas dá acessibilidade aos seus 

usuários com necessidades educacionais especiais a diferentes fontes de informação, 

através de recursos diferenciados: 

 

Auditiva – Foi desenvolvido um documento contendo conceito, legislação, alfabeto na 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS com exemplos de sinais e orientações para facilitar 

a leitura labial destinadas aos funcionários da biblioteca. 

 

Visual – Implantado em toda a rede de Bibliotecas da UNESA o Sistema DOSVOX 

(versão atualizada que interage com o usuário através de síntese de voz, viabilizando, deste 

modo, o uso de computadores e criado uma apostila de utilização deste Sistema). Para o 

atendimento a pesquisas e leitura de textos, foi criado o Programa de Ledores Voluntários, 

onde alunos se oferecem para este atendimento em horários previamente agendados. 

Física – As bibliotecas foram adequadas com a adoção de elevadores e ou rampas e o 

redimensionamento dos espaços internos para o deslocamento de cadeirantes. 

 

28. ACESSO DOS ALUNOS AOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

 

O campus Niterói  dispõe de 02 laboratórios de informática, com número suficiente 

de microcomputadores para atender as necessidades pedagógicas e de pesquisa dos alunos 

do curso de Direito em quantidade e configuração. Os computadores desses laboratórios 

ficam disponíveis para o uso livre dos alunos do curso de Direito, podendo ser utilizados 

das 09:00 às 21:00 horas. Todos os computadores ligados à internet com banda larga.   

 

29. RECURSOS MATERIAIS 

 

 O curso dispõe, em todas as unidades, de recursos materiais permanentes e de 

consumo, em quantidade e qualidade adequadas à proposta pedagógica. Os alunos têm 

acesso aos laboratórios de informática, e os professores dispõem de recursos multimídia 

para o desenvolvimento de suas atividades acadêmicas. 
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30. CONCLUSÃO 

 

 Este projeto pedagógico é fruto de uma construção coletiva emanada da intensa 

participação da comunidade acadêmica do Curso de Direito. A evolução evidenciada em 

relação aos anteriores decorre das reflexões acerca de nossa prática pedagógica de quarenta 

e seis anos, bem como sobre as diretrizes propostas pelo MEC e pela OAB, adaptadas à 

realidade de nossos alunos. A legitimação do projeto é decorrência da integração de todos 

os atores envolvidos no processo, notadamente, a partir do entrosamento do Núcleo 

Docente Estruturante, Colegiado do Curso e a Coordenação do Curso de Direito da Estácio 

de Sá, campus Niterói. 
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BASES LEGAIS DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE DIREITO 

 Lei nº 9394/69 – LDB 

 Decreto nº 5622/05 

 Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso – CNE/CES nº 9/2004 

 Plano Nacional de Educação  

 Decreto 5773/06 

 Portaria Normativa nº 40/2007 

 Resolução CNE/CES nº 2/07 

 Politicas de Educação Ambiental (Lei nº 9795/99 e Decreto nº 4281/02) 

 Disciplina de Libras Decreto nº 5626/05 

 Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida (Dec 

5296/04) 

 Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para 

o ensino de História Cultura Afro-brasileira e Indígena Lei nº 11545/08 

 Núcleo Docente Estruturante Resolução CONAES nº 1/10 

 Titulação do Corpo Docente Art. 66 da lei 9394/96 
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ANEXO I 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
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SUMÁRIO 
 

Disciplinas do 1º Período  

Fundamentos das Ciências Sociais  

Introdução ao Estudo do Direito  

História do Direito Brasileiro  

Psicologia Aplicada ao Direito  

Análise Textual 

Planejamento de Carreira e Sucesso Profissional  

 

Disciplinas do 2º Período  

Direito Civil I  

Direito Penal I  

Teoria e Prática da Narrativa Jurídica  

Ciência Política  

Sociologia Jurídica e Judiciária  

Metodologia Científica  

 

Disciplinas do 3º Período  

Direito Civil II  

Direito Constitucional I  

Direito Penal II  

Teoria e Prática da Argumentação Jurídica  

Filosofia Geral e Jurídica  

Fundamentos de Economia  

 

Disciplinas do 4º Período  

Direito Civil III  

Direito Constitucional II  

Direito do Trabalho I  

Teoria e Prática da Redação Jurídica  
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Teoria Geral do Processo  

Direito Penal III  

 

Disciplinas do 5º Período  

Direito Civil IV  

Direito Constitucional III  

Direito da Criança e do Adolescente  

Direito do Trabalho II  

Direito Empresarial I  

Direito Penal IV  

Direito Processual Civil I 

Direito da Informática  

  

 

Disciplinas do 6º Período  

Direito Empresarial II  

Direito Processual Civil II  

Direito Processual do Trabalho  

Direito Processual Penal I  

Prática Simulada I (Cível)  

Direito Civil V  

 

Disciplinas do 7º Período  

Direito Civil VI  

Direito Empresarial III  

Direito Processual Civil III  

Direito Processual Penal II  

Prática Simulada II (Trabalho)  

Responsabilidade Civil  

 

Disciplinas do 8º Período  
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Direito Ambiental  

Direito do Consumidor  

Direito Empresarial IV  

Direito Processual Civil IV  

Jurisdição Constitucional  

Prática Simulada III (Penal)  

Metodologia da Pesquisa  

 

Disciplinas do 9º Período  

Direito Administrativo I  

Direito Financeiro e Tributário I  

Prática Simulada IV (Cível)  

TCC em Direito  

Direito Internacional  

Tópicos Interdisciplinares 

 

Disciplinas do 10º Período  

Direito Administrativo II  

Direito Financeiro e Tributário II  

Ética Geral e Profissional  

Prática Simulada V (Cível)  

 

Disciplinas Eletivas  

Mediação de Conflitos  

Mercado de Capitais 

História da Cultura e da Sociedade no Mundo Contemporâneo  

Educação Ambiental  

História dos Povos Indígenas e Afro-Descendentes  

Direito Agrário 

Direito Contratual Bancário 

Direitos Humanos  
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Direito Eleitoral  

Direitos Autorais e Propriedade Industrial  

Criminologia  

Direito Previdenciário  

Direito e Relações Internacionais 

Direito do Petróleo, Gás e Energia  

Direito Imobiliário  

Direito Penal Econômico  

 

Disciplina Optativa  

Tópicos em Libras: Surdez e Inclusão. 
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1º Período 
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DISCIPLINA: CCJ0001 - FUNDAMENTOS DAS CIÊNCIAS SOCIAIS  

 

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Fundamentos das Ciências Sociais. 

 

EMENTA  

Fundamentos das Ciências Sociais e suas especificidades. Precursores e modelos 

clássicos de explicação sociológica. A contribuição da Antropologia e da Ciência Política 

para a compreensão dos fenômenos culturais e sociais. A atualidade das Ciências Sociais na 

análise da vida contemporânea, marcada pela globalização, exclusão social e questões 

socioambientais. Análise da formação cultural brasileira, caracterizada pela diversidade 

étnico-racial. 

 

OBJETIVO GERAL  

Compreender os elementos básicos das Ciências Sociais que permitam a análise da 

realidade social, refletindo sobre as questões contemporâneas da sociedade brasileira e 

mundial.  

Possibilitar ao aluno a compreensão e o debate dos vários processos sociais que 

propiciam a criação, manutenção, reprodução, crise, revolução e/ou inovação dos diversos 

fenômenos sociais.  

 Possibilitar ao aluno o desenvolvimento de uma visão crítico-analítica, através da 

metodologia do estudo de casos, visando a aplicabilidade desse olhar crítico-analítico em 

momentos mais avançados do processo acadêmico e depois na sua vida profissional.  

Compreender criticamente as diferentes concepções de sociedade e visões de mundo, 

a partir do conhecimento da dinâmica das relações existentes entre as diversas formas de 

organização social e sua importância para a formação profissional.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Definir as ciências sociais e descrever as áreas de conhecimento que as constituem - 

sociologia, antropologia e ciência política - demonstrando a contribuição de cada uma delas 

para a compreensão da vida em sociedade.  
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Entender o enfoque específico utilizado pelas ciências sociais na análise da 

sociedade.  

Compreender a oposição fundamental entre natureza e cultura, paradigma clássico da 

Antropologia.  

Identificar os conceitos básicos da análise cultural da antropologia: etnocentrismo, 

relativismo cultural, alteridade.  

Analisar a formação social brasileira, marcada pela diversidade cultural, enfatizando 

a contribuição das culturas africana, indígena e europeia.  

Entender o contexto histórico do surgimento das Ciências Sociais e de suas primeiras 

correntes de pensamento.  

Compreender os modelos clássicos de análise sociológica: Durkheim, Weber e Marx.  

Refletir sobre questões contemporâneas da sociedade brasileira e mundial, tais como: 

globalização, sustentabilidade ambiental e exclusão social.  

Analisar criticamente as mudanças ocorridas nas relações sociais, identificando novas 

configurações identitárias e novos padrões morais e culturais e novos estilos de vida.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Cultura e Sociedade. 

Introdução: Os conceitos socioantropológicos de indivíduo e sociedade.  

Objeto e método das ciências sociais.  

A análise antropológica da cultura.  

Diversidade cultural e a formação social brasileira.  

 

Unidade II - Modelos clássicos da análise e compreensão da sociedade e das 

instituições sociais e políticas. 

Contexto histórico da formação das Ciências Sociais. A emergência do pensamento social 

em bases científica e a formação do Estado Moderno.  

A sociologia de Émile Durkheim.  

A sociologia de Max Weber.  

A concepção marxista da análise social.  
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Unidade III - A atualidade das Ciências Sociais na compreensão da sociedade 

contemporânea.  

Globalização, exclusão social e desenvolvimento sustentável no mundo contemporâneo.  

Novos padrões morais e culturais na sociedade contemporânea. 

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas expositivas, interativas e discussões dirigidas.  

Resolução de exercícios indicados nos planos de aula.  

Realização de pesquisas e debates. 

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 

2 (AV2) e Avaliação 3 (AV3).  

As avaliações poderão ser realizadas através 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. 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, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao 

projeto pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras  

atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau 

final.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concretos.  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concretos.  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  
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2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

As disciplinas oferecidas na modalidade Educação a Distância (EAD) seguirão o 

mesmo critério de avaliação das disciplinas presenciais.  

 

FUNDAMENTOS DAS CIÊNCIAS SOCIAIS 

Bibliografia Básica: 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: 

introdução a filosofia. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2005.. 

 

CHARON, Joel M. Sociologia -  Adaptado Para o Contexto Brasileiro - 2ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013. 

 

COSTA, Maria Cristina Castilho. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. 3. ed. 

ampliada e revista. São Paulo: Moderna, 2011.  

 

Bibliografia Complementar: 

LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 24. ed. Rio de Janeiro: J. 

Zahar, 2009. 

 

MARTINS, Carlos Benedito. Que é sociologia. São Paulo: Brasiliense, 2012. 

 

MATTA, Roberto da. Relativizando: uma introdução à antropologia social. Rio de Janeiro: 

Rocco, 2010. 

 

Paixão, Alessandro Eziquiel da. Sociologia geral [livro eletrônico]. Curitiba: Intersaberes, 

2012 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582124505/pages/5 

 

QUINTANEIRO, Tânia et alii. Um toque de clássicos. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 

2010. 
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DISCIPLINA: CCJ0003 - INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Introdução ao Estudo do Direito. 

 

EMENTA  

Conteúdo e importância da disciplina Introdução ao Direito; Noções preliminares do 

Direito; Direito como fenômeno social; Fundamentos do Direito; Fontes do Direito; 

Procedimentos de integração; A norma jurídica: estrutura, características e classificação; 

Planos de validade da norma jurídica; Sistema e ordenamento jurídico; O Direito no tempo 

e no espaço; Hermenêutica e interpretação jurídica e aplicação do direito na solução do 

caso concreto na esfera Constitucional; Teoria da Relação Jurídica; Posições Jurídicas dos 

Sujeitos de Direito nas relações jurídicas; Direito Subjetivo.  

 

OBJETIVO GERAL  

Habilitar o discente para compreender o Direito enquanto objeto da Ciência Jurídica, 

e ainda a sua relação com as demais Ciências existentes, oferecendo-lhe um arsenal de 

técnicas e conceitos jurídicos fundamentais de caráter propedêutico, instrumental e de 

acentuado valor epistemológico.  

Desenvolver o pensamento crítico quanto ao fenômeno jurídico nos aspectos: 

histórico, cultural e social, tendo em vista a noção de justiça, ética e moral, fundamentais 

para a construção do perfil do profissional do Direito.  

Introduzir os conceitos relativos à relação jurídica e seus elementos essenciais.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Introduzir os marcos conceituais caracterizadores do Direito, na perspectiva de uma 

visão sistêmica acerca da área jurídica do saber.  

Compreender a linguagem e o método próprios da ciência jurídica.  

Analisar as funções sociais do Direito, sua interpretação e aplicação.  

Compreender o fenômeno jurídico como forma de expressão normativa, social, 

cultural e histórica da sociedade ocidental.  
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Proporcionar condições para a análise reflexiva sobre as questões fundamentais da 

Ciência do Direito.  

Despertar a consciência crítica na abordagem do direito contemporâneo de modo que 

os egressos possam analisá-lo de uma maneira condizente com a realidade nacional.  

Apresentar ao aluno as principais categorias jurídicas decorrentes das relações 

jurídicas, sempre com preocupação de natureza propedêutica para motivá-lo ao estudo das 

diferentes disciplinas componentes do curso.  

Habilitar o aluno a perceber a existência da relação jurídica e a sua integração 

normativa.  

Compreender a estrutura da relação jurídica e o manejo do Direito subjetivo, bem 

como as técnicas de aplicação, interpretação e efetivação do Direito.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Introdução ao estudo do Direito.  

Noção elementar do Direito.  

Direito como objeto de conhecimento.  

Natureza, temática e caracterização da disciplina Introdução ao Direito.  

Definições e acepções da palavra Direito (origem, pluralidade de significações).  

O Direito e as ciências afins.  

 

Unidade II - Direito e Sociedade.  

A sociabilidade humana e o Estado de Natureza.  

A relação entre a Sociedade e o Direito ? a interação e a ordem social.  

O Direito e a Moral: semelhanças, distinções e influências recíprocas.  

As teorias dos círculos e o Mínimo ético.  

O Direito como ciência e sua metodologia.  

 

 

Unidade 3 - Conceitos jurídicos fundamentais. 

Direito natural e direito positivo.  

Direito substantivo (material) e direito adjetivo (processual).  
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Direito objetivo e direito subjetivo; teorias do direito subjetivo.  

Direito público e direito privado (interno e internacional).  

Segurança Jurídica.  

 

Unidade IV - Fundamentos do Direito.  

A ideia do Direito Natural. O jusnaturalismo.  

O Positivismo Jurídico.  

O Normativismo jurídico.  

Crítica à Teoria Pura do Direito.  

A estrutura tridimensional do Direito. 

 

Unidade V - Fontes do Direito.  

Conceito de fontes do Direito.  

A Lei.  

O processo de produção da lei.  

Direito costumeiro e desuso das leis.  

A jurisprudência (súmula vinculante).  

A doutrina jurídica.  

Procedimentos de integração: analogia legal e os princípios gerais de direito.  

A questão da equidade.  

 

Unidade VI - A Norma Jurídica.  

Estrutura lógica e características da norma jurídica.  

Classificação da norma quanto: à extensão territorial, às formas de produção, à sua 

violação, ao conteúdo, à imperatividade.  

Planos de validade da norma jurídica (formal, social e ética).  

 

Unidade VII - Teoria do Ordenamento Jurídico.  

Ordenamento jurídico e seus elementos constitutivos.  

Validade do ordenamento jurídico. Estrutura escalonada de Kelsen.  

Hierarquia e constitucionalidade das leis.  
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Sistema e ordenamento jurídico à luz da Constituição Brasileira.  

A visão sistemática do Direito.  

 

Unidade VIII - A Lei de Introdução ao Código Civil.  

Princípio da obrigatoriedade e da continuidade das leis.  

Vigência da lei e conhecimento da lei.  

Revogação da lei.  

Repristinação no ordenamento jurídico brasileiro;  

Direito intertemporal no contexto da Lei de Introdução ao Código Civil e da Constituição 

Brasileira.  

A questão da retroatividade, irretroatividade e ultratividade das leis.  

Obstáculos constitucionais a retroatividade da lei nova.  

Leis temporárias e perpétuas, comuns e especiais.  

 

Unidade IX - Hermenêutica e interpretação do Direito.  

Hermenêutica jurídica. Conceito e importância de seu estudo.  

Distinções existentes entre: hermenêutica e interpretação.  

Métodos de interpretação do Direito.  

Espécies de interpretação: quanto à origem ou fonte, quanto à natureza, quanto a seus 

efeitos ou resultados.  

Lacunas do Direito.  

Antinomias jurídicas.  

 

Unidade X- Relação Jurídica.  

Conceito e distinções.  

Elementos da relação jurídica (sujeitos, objeto e vínculo jurídico ou de atributividade).  

Espécies de relações jurídicas (abstratas e concretas; simples e complexas; principais e 

acessórias; públicas e privadas; pessoais, obrigacionais, reais, absolutas e relativas).  

Relação jurídica de direito material e de direito processual.  

Elementos externos e internos da relação jurídica: sujeitos ativo e passivo, objeto, fato 

jurígeno, garantia e vínculo jurídico ou de atributividade.  
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Unidade XI - Posições Jurídicas dos Sujeitos de Direito nas relações jurídicas.  

Posições jurídicas ativas (poder jurídico, faculdade jurídica, direito subjetivo e direito 

potestativo);  

Posições jurídicas passivas (dever jurídico, sujeição, obrigação e ônus).  

 

Unidade XII - Direito Subjetivo.  

Conceito.  

Classificação dos direitos subjetivos (absolutos e relativos, patrimoniais e 

extrapatrimoniais, originários e derivados, principais e acessórios).  

Direitos subjetivos transmissíveis e intransmissíveis;  

Direito Adquirido.  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas expositivas, interativas e discussões dirigidas. Leitura e aplicação de 

dispositivos legais voltados para a resolução de problemas dos Exercícios, envolvendo 

casos concretos com ênfase no estudo da norma jurídica sob a ótica da tridimensionalidade 

do Direito. Realização de pesquisas e debates.  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

No Curso de Direito, a avaliação se dá de forma continuada. Isto é, antes de cada aula 

o estudante deverá solucionar os casos concretos  

que se encontram na webaula da disciplina e postar suas respostas no ambiente on line.  

Após a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a análise do caso concreto, 

no ambiente webaula, acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto 

dos trabalhos práticos realizados ao longo do período valerão até 2,0 (dois) pontos na AV1, 

AV2 e AV3.  

As AV1, AV2 E AV3 serão realizadas através de provas escritas, valendo, no 

mínimo, até 8,0 (oito) pontos, contendo questões objetivas e discursivas, sendo, ao menos 

uma das questões, um caso concreto para análise e resolução.  
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A soma de todas as atividades ( provas escritas e resolução dos casos aula a aula) 

comporão o grau final de cada avaliação, não podendo ultrapassar o grau máximo de 10 

(dez), sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concretos apresentados.   

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concretos.   

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

 

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO 

Bibliografia Básica: 

NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito. 36 ed. rev. e atualizada. Rio de Janeiro: Forense, 2014.  

 

REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27 ed. Ajustada ao novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 

2009.  

 

Fernando Gerson. A legitimação social do direito. Educs. 2014. Disponível em 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570617477/pages/-2 

Bibliografia Complementar: 

Mello, Cleyson de Moraes. Introdução ao estudo de direito [livro eletrônico]. 2.ed. Rio de janeiro: Maria 

Augusta Delgado, 2008.  

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788599960592/pages/-30 

 

FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 7. ed. rev. 

e ampl. São Paulo: Atlas, 2013.   

 

GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao estudo do direito. 47. ed. rev. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 

 

Friede, Reis. Lições esquematizadas de introdução ao estudo do direito. [livro eletrônico]. 4.ed. Rio de 

Janeiro: Freitas Bastos, 2016. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579872549/pages/-12 

 

SECCO, Orlando de Almeida. Introdução ao estudo do direito. 11. ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2007.  
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DISCIPLINA: CCJ0105 - HISTÓRIA DO DIREITO BRASILEIRO  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

História Do Direito Brasileiro (Presencial).  

 

EMENTA  

Síntese do Direito no Brasil no período anterior à independência. O direito no Brasil 

Imperial. O direito na República Velha. O direito na Era Vargas. O direito brasileiro no 

pós-Guerra em um contexto de ascensão e decadência democrática. A ordem jurídica na 

ditadura militar: da radicalização à distensão do regime de força. O direito brasileiro no 

contexto da reconstrução democrática.  

 

OBJETIVO GERAL  

Compreender o pensamento jurídico e o ordenamento brasileiro vigentes, como 

produtos de progressivas construções no tempo e no espaço, tendo como referência o 

encontro de visões de mundo que se constroem a partir das realidades política, social, 

mental, cultural e econômica das sociedades que, em cada tempo, colaboraram para sua 

produção, fruto de seus embates e encontros.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Analisar instituições jurídicas e estruturas judiciais aplicadas no Brasil a partir do 

período colonial até sua independência, de forma a  

apontar suas influências na formação de uma tradição do pensamento jurídico brasileiro;  

Pesquisar, a partir da visão de mundo da sociedade da época, as instituições jurídicas 

e sociais do Brasil Imperial que, assumidas da tradição colonial, importadas de outras 

sociedades, ou mesmo construídas no período a partir das peculiaridades locais -, 

contribuíram para a construção do pensamento jurídico-político brasileiro;  

Investigar as instituições e estruturas jurídicas construídas no período republicano, a 

partir de estruturas jurídicas, políticas e sociais herdadas do Brasil Colônia e do Brasil 

Imperial, ou mesmo importadas de tradições estrangeiras, identificando um quadro de 

permanências e rupturas no decorrer do tempo histórico, que acabam porajudar a 
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compreender o perfil atual do pensamento e da dogmática jurídica do Brasil 

contemporâneo;  

Permitir que o aluno visualize as transformações, rupturas e permanências dos 

institutos do direito brasileiro no decorrer da história, utilizando-se como parâmetro o 

direito vigente;  

Colaborar no processo de auto-reconhecimento pelo discente como um sujeito 

histórico, potencial transformador da realidade sociopolítica e jurídica do mundo em que 

vive, a partir dos exemplos históricos daqueles que lutaram seja pela liberdade, seja pela 

terra e o bom uso desta, seja pela igualdade social;  

Evidenciar como o direito se cristaliza como produto de seu tempo, demonstrando 

que sua legitimidade busca suas raízes mais profundas na tradição histórica e mental da 

sociedade que o produz;  

Demonstrar a relevância da contribuição dos afrodescendentes na história da 

construção de uma nacionalidade brasileira fundada na liberdade e na cidadania;  

Apontar que as questões que envolvem o direito ambiental e sua construção 

acompanham nosso caminhar histórico desde o descobrimento até os dias de hoje 

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Síntese do direito no Brasil no período anterior à independência.  

Estudo dos aspectos relevantes das instituições jurídicas e estruturas judiciais aplicados no 

Brasil a partir do período colonial até sua independência, analisados sob a perspectiva 

social, mental, econômica, política e cultural do período.  

 

Unidade II - O direito no Brasil Imperial.  

A gênese de um sistema jurídico brasileiro.  

O processo constituinte.  

A Constituição imperial como retrato contraditório da difícil conjugação entre liberalismo e 

escravagismo. O papel da Igreja no modelo imperial.  

A legislação material e processual penal.  

Os cursos jurídicos no Brasil.  
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Os principais movimentos legislativos do período: o Código Comercial, a Lei de Terras e 

os projetos do Código  

Civil.  

A questão escravocrata e as legislações abolicionistas. O Quilombo dos Palmares.  

 

Unidade III - O direito na República Velha.  

A República e a Constituição liberal de 1891 (a nova estruturação dos poderes, o sistema 

eleitoral e os direitos e garantias tipicamente liberais), analisada sob os primas social, 

político, econômico e cultural do período.  

A ruptura Estado /Igreja.  

O novo Código Penal sob a influência da abolição da escravatura.  

O primeiro Código Civil Brasileiro como um resultado do embate entre o campo e a cidade 

e a leitura mental e social de uma época.  

 

Unidade IV - O direito na Era Vargas. 

O corporativismo na emblemática e breve Constituição de 1934.  

O trabalhismo, a CLT e a segunda geração de direitos fundamentais.  

A Constituição de 1937 (a "Polaca").  

A centralização e o antifederalismo na base da ditadura varguista. Os novos códigos penal e 

de processo penal sob a influência do hegemônico positivismo jurídico no período.  

 

Unidade V - O direito brasileiro entre o pós-Guerra e o Golpe Militar: ascensão e 

decadência do regime democrático. 

A Constituição de 1946 e o breve período democratizante. A crise da Ordem Constitucional 

de 1946. Golpe Militar de 1964 e o Ato Institucional (nº1) como ato inaugural de uma 

ordem metaconstitucional.  

A Constituição de 1967 como base jurídica inicial do regime militar.  

 

 

Unidade VI - A ordem jurídica na ditadura militar: da radicalização à distensão do 

regime de força.  
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O recrudescimento do regime militar e seu crescente caráter antidemocrático.  

Os Atos Institucionais (AI) nº 2, 3 e 4. O AI-5 e a supressão de direitos fundamentais.  

As alterações substanciais da Constituição de 1967 pela Emenda Constitucional nº 1/69.  

A ditadura e suas consequências nos campos jurídico, social, político, cultural, mental e 

econômico. A paulatina distensão do regime.  

A Lei da Anistia e a Lei do Divórcio como estatutos paradigmáticos do período.  

 

Unidade VII - O direito brasileiro no contexto da reconstrução democrática. 

O movimento das Diretas-já.  

A Constituinte e o choque ideológico.  

A Constituição de 1988 : a construção democrática e a progressiva ampliação e proteção 

aos direitos e garantias fundamentais.  

O direito sob novo enfoque: as legislações ambiental, do consumidor, civil, de proteção à 

criança e ao adolescente. Os novos direitos a partir das novas demandas: as políticas de 

cotas raciais, o MST, os movimentos LGBTS e os "verdes".  

O direito holístico.  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas expositivas, interativas e discussões dirigidas.  

Leitura e aplicação de dispositivos legais voltados para a resolução de problemas 

constantes dos Planos de Aula, envolvendo os exercícios e os Casos Concretos propostos 

nos Planos de Aula. Realização de pesquisas e debates.  

  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

No Curso de Direito, a avaliação se dá de forma continuada. Isto é, antes de cada aula 

o estudante deverá solucionar os casos concretos que se encontram na webaula da 

disciplina e postar suas respostas no ambiente on line.  

Após a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a análise do caso concreto, 

no ambiente webaula, acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto 
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dos trabalhos práticos realizados ao longo do período valerão até 2,0 (dois) pontos na AV1, 

AV2 e AV3.  

As AV1, AV2 E AV3 serão realizadas através de provas escritas, valendo, no 

mínimo, até 8,0 (oito) pontos, contendo questões objetivas e discursivas, sendo, ao menos 

uma das questões, um caso concreto para análise e resolução.  

A soma de todas as atividades ( provas escritas e resolução dos casos aula a aula) 

comporão o grau final de cada avaliação, não podendo ultrapassar o grau máximo de 10 

(dez), sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução dos 

Casos Concretos.   

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina.  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

 

HISTÓRIA DO DIREITO BRASILEIRO 

Bibliografia Básica: 

 

ANGELOZZI, Gilberto. História do direito no Brasil. São Paulo: Freitas Bastos, 2008. 

 

 CASTRO, Flávia Lages de. História do direito geral e do Brasil. 3. ed. rev. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2006.  

 

 WOLKMER, Antônio Carlos. História do Direito no Brasil. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2007. 

 

Bibliografia Complementar: 

BITTAR, Eduardo C. B. História do direito brasileiro: leituras da ordem jurídica nacional. 

São Paulo: Atlas, 2008.   

 

 DE CICCO, Cláudio. História do pensamento jurídico e da filosofia do direito. 3. ed. 

reform. São Paulo: Saraiva, 2012  . 

. 
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 LOPES, José Reinaldo de Lima. Direito na história: Lições introdutórias. 2. ed. rev. São 

Paulo: M. Limonad, 2011.  

 

 NOVAIS, Fernando A. (Coord.). História da vida privada no Brasil. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1998-2001. 

 

WOLKMER, Antônio Carlos. Introdução ao pensamento jurídico crítico. São Paulo: 

Saraiva, 2009.   
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Disciplina: CCJ0106 - PSICOLOGIA APLICADA AO DIREITO  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Psicologia Aplicada ao Direito (Presencial). 

 

EMENTA  

Introdução ao estudo da Psicologia. Aspectos psicológicos das relações humanas. 

Relação entre Psicologia e Direito. As práticas psicológicas e suas aplicações no contexto 

jurídico. Avaliação psicológica no judiciário.  

 

OBJETIVO GERAL  

Reconhecer, demonstrar e aplicar a contribuição do conhecimento psicológico às 

áreas e questões da Ciência do Direito. Construir a formação de profissionais da área do 

Direito a partir de uma sistematização de conhecimentos da Psicologia, com o objetivo de 

aumentar, através deste conhecimento, sua capacidade competitiva no mercado de trabalho.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Compreender conceitos psicológicos fundamentais sobre as relações humanas em 

diferentes situações.  

Explicar a intercessão entre a Psicologia e o Direito.  

Identificar as questões conflituais no campo jurídico.  

Discutir os vários campos de atuação da Psicologia no contexto jurídico e suas formas 

de avaliação.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Introdução ao Estudo da Psicologia.  

Psicologia científica e senso comum.  

Objetos de estudo da Psicologia. Fenômenos psicológicos.  

Psicologia aplicada ao Direito.  

O Indivíduo: Personalidade, formação e desenvolvimento; Desenvolvimento psicossocial.  

A Família: Representações sociais de gênero; Relações afetivas; Tipos de famílias.  
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Sociedade: Grupos; Organizações; Instituições: Análise do poder nas Instituições. Exclusão 

social: Noção de exclusão social; Pressupostos psicossociais de exclusão social.  

 

Unidade II - Aspectos Psicológicos das Relações Humanas.  

Relacionamento interpessoal, relacionamento do operador de Direito com a sociedade e a 

mídia. Influências Sociais. Preconceitos, estereótipos e discriminação. Comportamento: 

Comportamento antissocial e violência.  

 

Unidade III - A Psicologia como ciência e suas interfaces com o Direito.  

A Psicologia, o Judiciário e a busca do ideal de Justiça Lei Jurídica X Lei Simbólica: leis 

organizadoras da vida em sociedade. Transgressão e Lei Simbólica.  

Mediação de conflitos. Teoria do conflito e os mecanismos autocompositivos.  

Técnicas de negociação e mediação. Procedimentos, posturas, condutas e mecanismos para 

obter a solução conciliada dos conflitos.  

 

Unidade IV - As Práticas Psicológicas e suas Aplicações no Contexto Jurídico.  

Área Cível: Família. 

Área Penal; Sistema Penitenciário. 

Infância, Juventude e Idoso; Juizados Especiais e Juizado da Violência Doméstica e 

Familiar contra a mulher.  

 

Unidade V - O Processo de Avaliação Psicológica no Judiciário.  

O processo psicológico e a obtenção da verdade judicial.  

O comportamento das partes e testemunhas.  

Aspectos éticos.  

Documentos elaborados pelo psicólogo no Judiciário.  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas expositivas. Estudos de casos. Visitas técnicas. Palestras com especialistas. 

Resolução de exercícios constantes nos Planos de Aula da disciplina. Estudo dirigido com o 

Livro disponibilizado ao aluno e slução dos Casos Concretos.   
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PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

No Curso de Direito, a avaliação se dá de forma continuada. Isto é, antes de cada aula 

o estudante deverá solucionar os casos concretos que se encontram na webaula da 

disciplina e postar suas respostas no ambiente online. 

Após a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a análise do caso concreto, 

no ambiente webaula, acrescentando citações  

doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto dos trabalhos práticos realizados ao longo 

do período valerão até 2,0 (dois) pontos na AV1, AV2 e AV3.  

As AV1, AV2 E AV3 serão realizadas através de provas escritas, valendo, no 

mínimo, até 8,0 (oito) pontos, contendo questões objetivas e discursivas, sendo, ao menos 

uma das questões, um caso concreto para análise e resolução.  

A soma de todas as atividades ( provas escritas e resolução dos casos aula a aula) 

comporão o grau final de cada avaliação, não podendo ultrapassar o grau máximo de 10 

(dez), sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concretos. 

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

CasosoConcretos.   

 Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  
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PSICOLOGIA APLICADA AO DIREITO 

 

Bibliografia Básica: 

FIORELLI, José Osmir; MANGINI, Rosana Cathya Ragazzoni. Psicologia Jurídica. 2.ed. 

São Paulo: Atlas, 2010.  

 

LEVY, Lídia. Livro didático de psicologia aplicada ao direito. Rio de Janeiro: 

Universidade Estácio de Sá, 2014.  

 

PAULO, Beatrice Marinho (Coord.). Psicologia na prática jurídica: A criança em foco. 

2.ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2012.  

 

SILVA, Denise Maria Perissini da. Psicologia jurídica no processo civil brasileiro: a 

interface da psicologia com o direito nas questões de família e infância. Rio de Janeiro: 

Forense, 2009.  

 

Bibliografia Complementar: 

VERONESE (ORG.), Marília Veríssimo; GUARESCHI (ORG.), Pedrinho A. Psicologia 

do cotidiano: representações sociais em ação. Petrópolis: Vozes, 2007.  . 

 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 21. ed. Petrópolis: Vozes, 

1999. 

 

GONÇALVES, Hebe Signorini; BRANDÃO, Eduardo Ponte (Org.). Psicologia jurídica no 

Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: NAU,2011. 

 

Serafim, Antonio de Pádua. Psicologia e práticas forenses [livro eletrônico]. 2. ed. São 

Paulo: Manole, 2014 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520440629/pages/-16 

 

TRINDADE, Jorge. Manual de Psicologia Jurídica para operadores do Direito. 2. ed. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2007  

 

 

 

 



109 

 

Disciplina: CEL0014 - ANÁLISE TEXTUAL  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Análise Textual. 

 

EMENTA 

Língua, fala, escrita, norma culta e variação. Tópicos gramaticais relevantes. O português 

retórico ou funcional da norma culta. Leitura e produção escrita. Estratégias de leitura: 

informar-se e formar-se. Compreensão e interpretação de textos. Leitura de textos com 

temáticas socioculturais e ambientais. Coesão e coerência. Estrutura do parágrafo. 

Gramática no texto. Temas e problemas no estilo da escrita. 

OBJETIVOS GERAIS  

 

1. Revisar conhecimento sobre o uso da norma culta da língua; 

2. Aprimorar a capacidade verbal dos alunos, seja na fala, seja na escrita; 

3. Apresentar textos de qualidade que norteiem os conhecimentos do Português em 

diversos contextos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar e buscar adequação a diferentes modalidades e registros da língua 

portuguesa, especialmente em norma culta; 

2. Identificar a intencionalidade (mensagem) presente em diferentes textos de acordo 

com os contextos em que o emissor enviou sua mensagem a determinado 

destinatário por um tipo de texto específico; 

3. Analisar e interpretar textos de múltiplos gêneros e com temáticas socioculturais e 

ambientais; 

4. Produzir textos curtos aplicando os conhecimentos adquiridos. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Unidade 1: Língua: o coloquial e a norma culta. 

- Língua e linguagem; 



110 

 

- Fala e escrita; 

- Usos da língua: correção dos erros mais comuns. 

Unidade 2: O Verbo. 

- Noções de sintaxe; 

- Regência Nominal e Verbal; 

- Verbos transitivos e verbos intransitivos. 

Unidade 3: Concordância. 

- Usos da língua: adequação, variação e concordância; 

- Concordância Nominal; 

- Concordância Verbal. 

Unidade 4: Pontuação. 

- O uso da vírgula; 

- O uso do ponto e do ponto e vírgula; 

- Usos da língua: pontuação e clareza. 

 

Unidade 5: Noções de ortografia. 

- Acentuação e tonicidade; 

- Uso da crase; 

- O novo acordo ortográfico; 

- Usos da língua: ortografia x internetês; 

- Importância da escrita para o mercado de trabalho. 

Unidade 6: Frase, oração, parágrafo. 

- Estrutura do texto escrito; 

- Operadores argumentativos; 

- Coesão e coerência; 

- A função da pirâmide invertida no texto. 

Unidade 7: Estratégias para uma boa leitura. 

- Vocabulário; 

- Tema, subtemas e acessórios; 

- Organização de frases, orações, períodos e parágrafos. 

Unidade 8: Estratégias para uma boa escrita. 
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- Ordem direta como estratégia de clareza; 

- O uso de ideias acessórias ou suplementares; 

- Tamanho do período como estratégia de clareza. 

Unidade 9: Problemas de escrita. 

- Inadequação do Vocabulário; 

- Falta de lógica e os erros de sintaxe; 

- Desvios na construção de textos curtos; 

- Neologismos, chavões, lugar-comum, jargões. 

Unidade 10: Leitura e significação. 

- O texto não verbal; 

- Denotação x conotação; 

- Texto literário x não literário; 

- Figuras de linguagem como recursos de escrita; 

- Leitura de textos com temáticas socioculturais, etnicorraciais. e ambientais 

 

Procedimentos de Ensino  

 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é 

exposto ao aluno de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de 

entrega ao conhecimento particular da disciplina. 

 

Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além dos 

conceitos e das temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao 

assunto, hipertextos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação 

do conhecimento, simuladores virtuais, perguntas e respostas, simulados, biblioteca 

virtual etc. 

O docente é responsável por mediar o conteúdo e sua integralização, com vistas ao 

aprendizado cooperativo e colaborativo, norteando-se pelo incentivo à troca constante entre 

os atores envolvidos e à construção coletiva do conhecimento. Para tal, cabe ao docente 

organizar e orientar as discussões no fórum, bem como nas outras ferramentas de 
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comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, central de mensagem, anotações 

etc.). 

As aulas serão ministradas na modalidade EAD - Campus Virtual. O conteúdo da 

disciplina criado especialmente para este ambiente on-line foi planejado para estimular o 

pensamento crítico, a construção colaborativa do conhecimento e facilitar o processo de 

ensino e de aprendizagem. 

 

O ambiente on-line oferece diversas interfaces que são moldadas para auxiliar a 

aprendizagem mediante o convívio, ainda que virtual, entre professores e alunos, e entre 

os alunos uns com os outros. 

Outros recursos: Fóruns de discussão de conteúdo e temas atuais pertinentes ao curso, 

Caixa de Mensagens, Chats, Biblioteca Virtual, Exercícios de Autocorreção e Atividades 

Interativas. Além disso, os alunos terão acesso a uma aula de ambientação, explicando a 

metodologia, conceitos de netqueta?, a importância do uso do dicionário, formas de 

pesquisa e o plano de ensino da disciplina. 

As aulas contam com textos, hipertextos, imagens, flashs, exemplos que estabelecem 

interseções teóricas e práticas, recursos gráficos e tecnológicos, todos ordenados no 

contexto e nos objetivos do que é ensinado, rumo ao conhecimento. 

Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (como 

players, flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula 

virtual disponibiliza aos alunos o acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não 

os tenha já instalados. 

 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação de disciplina on-line dos cursos presenciais segue as normas regimentais da 

Instituição. Nesta disciplina, o aluno será avaliado pelo seu desempenho nas três etapas 

de avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua participação interativa e colaborativa (fóruns 

de discussão). 

Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior a 6 (seis) 

na média aritmética das duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação 
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(AV1, AV2 e AV3), sendo que a menor delas deve ser igual ou superior a 4,0 (quatro). 

A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá ser 

realizada pelo aluno em qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, conforme 

estipulado no calendário acadêmico. O aluno poderá obter até 2 (dois) pontos extras na 

nota da avaliação AV1 pela participação nos fóruns da disciplina. 

As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de informática da 

Instituição, mediante agendamento em períodos pré-estabelecidos no calendário 

acadêmico. 

 

ANÁLISE TEXTUAL 
 

Bibliografia Básica: 

FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. 11. ed. São Paulo: Ática, 2014 

 

KOCH, Ingedore Villaça e ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender - os sentidos do 

texto. São Paulo, Editora Contexto, 2011.  

 

PAES, Roberto. Língua, uso e discurso: entremeios e fronteiras. Rio de Janeiro: Editora Universidade 

Estácio de Sá, 2013.  

 

Bibliografia Complementar: 

AZEREDO, José Carlos de. Fundamentos de Gramática do Português. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. 

 

Savioli, Francisco Platão; Fiorin, José Luiz. Lições de texto: leitura e redação[livro eletrônico]. 5.ed. São 

Paulo: Àtica,2006 http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788508105946/pages/3. 

 

MORENO, Cláudio. Guia prático do português correto.. Porto Alegre, L&PM Pocket, 2010 

 

Língua Portuguesa [livro eletrônico].São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543005140/pages/-6 

 

SILVA, D. da. A língua nossa de cada dia. São Paulo, Novo Século, 2010  
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Disciplina: GST0917 - PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO 

PROFISSIONAL 

 

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Planejamento de Carreira e Sucesso Profissional. 

 

EMENTA  

Ambientação na Vida Universitária. Métodos de Estudos no Ensino Superior. 

Planejamento financeiro - orçamento doméstico. Habilidades e Competências para a 

Empregabilidade. Empreendedorismo e Cases de Sucesso. 

 

OBJETIVO GERAL  

Desenvolver plenamente  todas as possibilidades concretas da vida acadêmica no 

ensino superior. Planejar de modo eficaz sua vida financeira pessoal e profissional. Planejar 

sua carreira profissional de sucesso. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Realizar um autoavaliação de conteúdo: Português, Matemática/Lógica e 

conhecimentos gerais. 

Compreender a organização das Instituições de Ensino Superior. 

Valorizar o processo de construção acadêmica como fator de sucesso profissional. 

Apropriar-se do Modelo de Educação Superior da Estácio. 

Conhecer as ferramentas de suporte ao ensino e a estrutura de funcionamento da 

instituição de ensino. 

Planejar o cumprimento dos componentes curriculares obrigatórios, dentro do tempo 

de integralização do curso. 

Compreender e vivenciar métodos de estudos orientadores de aprendizagem no 

ensino superior. 

Compreender a filosofia e a execução da gestão financeira individual:  conceitos de 

receita, gastos, financiamentos, empréstimos, investimentos. 

Reconhecer a relevância da atuação acadêmica e profissional de acordo com os 
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princípios éticos. 

Conhecer e  desenvolver as competências necessárias à atuação profissional. 

Desenvolver o comportamento empreendedor e o domínio das ferramentas 

necessárias à concepção e ao planejamento de empreendimentos. 

 

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I – Nivelamento. 

Simulador virtual de prova, com questões de 3 grandes áreas (Linguagem, 

Matemática/Lógica, Conhecimentos Gerais), com indicador de performance, gráfico de 

rendimento, vídeo-aulas explicativas sobre as questões do simulador. 

 

Unidade II - Ambientação na Vida Universitária.  

O significado do Ensino Superior na vida profissional; Instituições de Ensino Superior: 

Universidades, Centros Universitários e Faculdades; Curso de Graduação: bacharelados, 

licenciaturas e tecnológicos; Cursos de Pós-Graduação : stricto e lato sensu. 

O Modelo de Educação Superior da Estácio: processo de construção da aprendizagem; 

desenvolvimento da autonomia estudantil; foco na empregabilidade; ferramentas de suporte 

ao ensino. 

A estrutura da organização acadêmica: Gestão Acadêmica; Coordenação de Curso: funções 

e interfaces. 

Planejamento do curso: Tempo de integralização, Componentes curriculares obrigatórios: 

carga horária das disciplinas, atividades complementares, estágio curricular, trabalho de 

conclusão de curso e ENADE 

Infraestrutura: laboratórios dos cursos, laboratórios de informática e biblioteca. 

Freqûencia mínima; pontualidade; sistema de avaliação da aprendizagem. 

 

Unidade III - Métodos de Estudos no Ensino Superior. 

Administração do tempo: organização do plano de estudos e da rotina acadêmica; 

autonomia e disciplina nos estudos.Gestão da autoaprendizagem. 
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Acompanhamento do desempenho acadêmico: estilos de aprender e métodos de estudos; o 

papel das mídias sociais no aprendizado; competências no âmbito acadêmico e profissional. 

Motivação-leitura: leitura crítica; leitura digital e impressa e produção de sentido. 

O mundo acadêmico dentro e fora da sala de aula: aulas presenciais e aulas online; aulas 

teóricas e aulas práticas;  atividades individuais e coletivas; técnicas de apresentação; 

provas (preparação, realização e avaliação); pesquisa (produção acadêmica) e extensão. O 

estágio como atividade significativa de aprendizagem. 

 

Unidade IV - Planejamento financeiro - orçamento doméstico.  

Finanças Pessoais; Planejamento Financeiro; Orçamento e fluxo de caixa; captação de 

recursos: financiamento e empréstimos; Investimentos e aplicações financeiras. 

 

Unidade V - Habilidades e Competências para a Empregabilidade - Além da técnica. 

Ética geral e profissional. 

Relacionamento interpessoal; comunicação; fluência digital; marketing pessoal; resiliência; 

comprometimento; foco em resultados; educação continuada. 

Terceiro Setor. 

Gestão Pública. 

 

Unidade VI - Empreendedorismo e Cases de Sucesso  

Economia e inovação na sociedade do conhecimento; competitividade e criatividade.  

Projeto e metas empreendedoras na carreira profissional. 

Plano de empreendimento: estratégia  e estrutura. 

Currículos, portfólio, dinâmicas de grupo e painéis. 

Cases de sucesso. 

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é 

exposto ao aluno de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de 

entrega ao conhecimento particular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de 

entrega de conteúdo contempla, além dos conceitos e temáticas das aulas propriamente 
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ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos de caso, 

atividades animadas de aplicação do conhecimento, simuladores virtuais, quiz interativo, 

simulados, biblioteca virtual etc.  

Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o conteúdo e 

sua integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo, norteando-se pelo 

incentivo à troca constante entre os atores envolvidos e à construção coletiva do 

conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as discussões no fórum, bem 

como nas outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, 

central de mensagem, anotações etc.). 

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 

2 (AV2) e Avaliação 3 (AV3).  

As avaliações poderão ser realizadas através 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. 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, sendo permitido atribuir valor 

decimal  

às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, além 

de provas teóricas e/ou práticas contemple outras atividades acadêmicas de ensino, estas 

não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concertos..  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concertos..  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  
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2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

As disciplinas oferecidas na modalidade Educação a Distância (EaD) seguirão o 

mesmo critério de avaliação das disciplinas presenciais.  

 

PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO PROFISSIONAL 

 

Bibliografia Básica: 

FARIA, Vivian Maerker. Manual de Carreira. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

CHALITA, G; CERBASI, G; GEHRINGER, M et al. SANTOS, Hugo (org). Da 

graduação para o mercado de trabalho: caminhos para o sucesso. Rio de Janeiro: Ed. 

Universidade Estácio de Sá, 2013. 

 

LUQUET, Mara. O Meu Guia de Finanças Pessoais - Como gastar sem culpa e investir 

sem erros. Rio de Janeiro: Elsevier - Campus, 2011.  

 

Bibliografia Complementar: 

XAVIER, Ricardo de Almeida Prado. Sua carreira: planejamento e gestão [livro 

eletrônico]. São Paulo: Prentice Hall, 2006 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050605/pages/_5 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 4. 

ed. São Paulo: Manole, 2012  

 

BARBARÁ, Saulo. Gestão por processos: fundamentos, técnicas e modelos de 

implementação. 2.ed. Rio de Janeiro: QualityMark, 2012  

 

Orlickas, Elizenda. Modelos de gestão: das teorias da administração à gestão estratégica 

[livro eletrônico].Curitiba: Intersaberes, 2012 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582121498/pages/5 

 

Schneider, Elton Ivan. A caminhada empreendedora: a jornada de transformação de sonhos 

em realidade [livro eletrônico]. Curitiba: Intersaberes, 2012 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582120378/pages/5 
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2º Período 
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DISCIPLINA: CCJ0006 - DIREITO CIVIL I  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Direito Civil I. 

 

EMENTA  

Código Civil Brasileiro. Pessoa Natural. Direitos da Personalidade. Pessoa Jurídica. 

Bens. Fatos Jurídicos.Negócios Jurídicos: Defeitos. Invalidade . Prescrição e Decadência. 

Atos Ilícitos e Responsabilidade Civil.  

 

OBJETIVO GERAL  

Compreender os institutos da Teoria Geral do Direito Civil, analisando as principais 

diferenças. Identificar os elementos conceituais da Parte Geral do Código Civil. 

Compreender as características e a dinâmica das relações jurídicas, dos fatos, atos e 

negócios jurídicos e a influência do fator tempo nos mesmos. Analisar a composição dos 

elementos do ato ilícito e identificar o seu conceito.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Desenvolver a competência leitora e a compreensão de documentos jurídicos ou 

normativos,  

Desenvolver a redação de textos com utilização das normas técnico-jurídicas.  

Utilizar a legislação, a jurisprudência, a doutrina e outras fontes do Direito;  

Aplicar a correta terminologia jurídica da Ciência do Direito;  

Desenvolver o raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão 

crítica.  

Identificar a estrutura do Código Civil.  

Compreender o fenômeno da constitucionalização do Direito Civil.  

Identificar o campo de incidência do Direito da Personalidade.  

Distinguir os conceitos relacionados à capacidade e personalidade civil da pessoa 

natural.  

Diferenciar as diversas espécies de pessoas jurídicas previstas no Código Civil.  
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Aplicar os conceitos civis de nascimento, morte, ausência e comoriência aos estudos 

de casos concretos dados.  

Compreender o conceito e a classificação de ato, fato e negócio jurídico.  

Reconhecer o tempo e o modo de aquisição, modificação e perda do direito.  

Diferenciar ineficácia e invalidade dos negócios jurídicos.  

Distinguir nulidade relativa e absoluta no Código Civil.  

Compreender e distinguir os elementos da prescrição e decadência.  

Identificar os atos ilícitos na esfera cível e reconhecer suas espécies, elementos e as 

distinções.  

Compreender a teoria do abuso de direito.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - O Código Civil Brasileiro.  

A estrutura do Código Civil.  

O campo de incidência do Código Civil.  

Direito Civil e a Constituição Federal de 1988.  

 

Unidade II - A Pessoa Natural.  

A personalidade jurídica: modos de aquisição e perda.  

Natureza jurídica do nascituro.  

O nome civil. 

A incapacidade. As restrições de direito.  

Suprimento e cessação da incapacidade civil.  

Introdução aos direitos da personalidade.  

O estado civil e domicílio civil.  

Comoriência e ausência: caracterização e efeitos jurídicos.  

Morte presumida: caracterização.  

 

 

Unidade III - Pessoa e Direitos da Personalidade.  
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Da teoria dos direitos da personalidade.  

Direitos da personalidade e Constituição de 1988.  

Direitos da personalidade no Código Civil Brasileiro.  

 

Unidade IV - A Pessoa Jurídica.  

Conceito; natureza jurídica; classificação e constituição.  

Nacionalidade e domicílio.  

A desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.  

Regime jurídico das associações e fundações.  

Extinção das Pessoas Jurídicas.  

 

Unidade V - Os Bens.  

Conceito. Patrimônio e esfera jurídica.  

Classificação.  

Bens intrinsecamente considerados e reciprocamente considerados.  

Bens extrapatrimoniais.  

Bens públicos.  

 

Unidade VI - Dos Fatos Jurídicos.  

Noções distintivas sobre fatos, atos e negócios jurídicos.  

Aquisição, modificação e perda do direito.  

Ato jurídico: conceito, elementos constitutivos, pressupostos  

Ato-fato jurídico  

Ato jurídico stricto sensu.  

 

Unidade VII - Dos Negócios Jurídicos.  

Negócio jurídico (conceito e classificação).  

Noções sobre os planos de existência, validade e eficácia do negócio jurídico.  

Da representação.  

Elementos acidentais (condição, termo, encargo ou modo): conceitos, espécies e efeitos 

jurídicos.  
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Unidade VIII - Defeitos nos negócios jurídicos.  

Vícios de vontade e defeitos de consentimento.  

Erro, ignorância, dolo e coação.  

Estado de perigo e lesão.  

Fraude contra credores.  

 

Unidade IX - Invalidade dos Negócios Jurídicos.  

A teoria da inexistência jurídica.  

Ineficácia e invalidade.  

Nulidade: características, espécies, causas e efeitos.  

Anulabilidade: características, espécies, causas e efeitos.  

Tratamento da figura da nulidade pelo Código Civil de 2002.  

Simulação.  

 

Unidade X - Prescrição e Decadência.  

Distinção e conceito. Teorias.  

Prescrição: conceito, elementos, fundamento e espécies.  

Regras gerais.  

Impedimento, suspensão e interrupção da prescrição.  

Prazos de prescrição e decadência.  

Prescrição em face da Fazenda Pública.  

Prescrição e decadência no Código de Defesa do Consumidor;  

 

Unidade XI - Atos Ilícitos e Responsabilidade Civil.  

Conceito, espécies e distinções necessárias, generalidades e elementos.  

Abuso de direito.  

Responsabilidade Civil - noções gerais. 

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas expositivas, interativas e discussões dirigidas.  
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Leitura e aplicação de dispositivos legais voltados para a resolução de problemas 

constantes dos Planos de Aula, envolvendo casos concretos com ênfase no estudo da 

relação jurídica e da inter-relação entre os seus componentes.  

Realização de pesquisas e debates.  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

No Curso de Direito, a avaliação se dá de forma continuada. Isto é, antes de cada aula 

o estudante deverá solucionar os casos concretos que se encontram na webaula da 

disciplina e postar suas respostas no ambiente on line.  

Após a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a análise do caso concreto, 

no ambiente webaula, acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto 

dos trabalhos práticos realizados ao longo do período valerão até 2,0 (dois) pontos na AV1, 

AV2 e AV3.  

As AV1, AV2 E AV3 serão realizadas através de provas escritas, valendo, no 

mínimo, até 8,0 (oito) pontos, contendo questões objetivas e discursivas, sendo, ao menos 

uma das questões, um caso concreto para análise e resolução.  

A soma de todas as atividades ( provas escritas e resolução dos casos aula a aula) 

comporão o grau final de cada avaliação, não podendo ultrapassar o grau máximo de 10 

(dez), sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concertos., .. 

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concertos..  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  
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DIREITO CIVIL I 

 

Bibliografia Básica: 

GAGLIANO, Pablo Stolze e PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. 12a. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010. v.1. - 

 

Mello, Cleyson de Moraes. Direito civil: parte geral [livro eletrônico]. 3.ed. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos,2017 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579872761/pages/-31- 

 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, 8ª. Ed., Rio de Janeiro: Saraiva , 2010. V.1 

 

 

Bibliografia Complementar: 

 

Alexandre Cortez Fernandes. Direito Civil: Fatos jurídicos.[livro eletrônico] Educs. 2010. 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570615688/pages/1 

Pantaleão, Leonardo. Direito civil: perguntas e respostas [livro eletrônico]. São Paulo: Manole, 2006. 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520419243/pages/_7 

 

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil Parte Geral São Paulo: Atlas. 2010. vol 1. 

 

Guilherme, Luiz Fernando do Vale de Almeida. Manual de direito civil [livro eletrônico]. São Paulo: Manole, 

2016. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520446843/pages/5 

 

TARTUCE, Flavio. Direito civil. 10. ed. São Paulo:  Método, 2014 v.1 
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DISCIPLINA: CCJ0007 - DIREITO PENAL I  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Direito Penal I. 

 

EMENTA  

Ciência Penal. Princípios Norteadores, Garantidores e Limitadores Do Direito 

Penal.Teoria da Norma Jurídico-Penal. Validade e Eficácia da Lei Penal no Tempo e no 

Espaço. Teoria do Delito. Fato Típico e Seus Elementos.Ilicitude.Culpabilidade. Teoria do 

Erro. Concurso de Pessoas.  

 

OBJETIVO GERAL  

Proporcionar ao discente a compreensão do desenvolvimento do sistema penal como 

controle social formal, suas missões em um Estado Democrático de Direito fulcrado na 

dignidade da pessoa humana, e sua relação com as demais Ciências Sociais Aplicadas. 

Desenvolver o raciocínio crítico-jurídico acerca das diversas formas de Controle Social 

Formal e Informal, sempre sob o enfoque constitucional. Desenvolver as competências e 

habilidades que capacitem o aluno a compreender o fenômeno jurídico como um todo para 

fins de atuação acadêmica e profissional.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar os princípios constitucionalizados e não constitucionalizados garantidores 

do Direito Penal, através da leitura interdisciplinar (Fundamentos das Ciências Socias, 

Introdução do Estudo do Direto, Ciência Política, Direito Constitucional e demais ciências 

criminais). 

Compreender a relevância da subsunção das normas penais materiais e processuais 

aos princípios constitucionais como norteadores e limitadores de atuação do poder punitivo 

estatal, face à caracterização do princípio da dignidade da pessoa humana como suporte 

axiológico da Constituição e, conseqüente, análise da Teoria Garantista.  

Demonstrar a aplicabilidade das Normas jurídico-penais no tempo e no espaço e suas 

limitações constitucionais.  
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Possibilitar ao discente a compreensão acerca da Teoria do Delito, a fim de aplicar os 

institutos previstos na parte geral do Código Penal aos crimes em espécie, de modo a 

interpretar corretamente a lei penal para fins de adequação típica e conseqüente 

responsabilização penal da conduta perpetrada pelo agente.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - A Ciência Penal.  

Controle Social, Ciências Penais e Estado Democrático de Direito.  

O Direito Penal: Conceito, Fontes, Missões ou Funções, Características. Direitos Humanos, 

Direitos Fundamentais, Garantismo. 

Penal e o Controle Social-Penal Legitimidade. O Direito Penal e as demais Ciências 

Jurídicas.  

 

Unidade II - Princípios Norteadores, Garantidores e Limitadores Do Direito Penal. 

Funções num Estado Democrático de Direito.  

Promoção e efetivação de um sistema penal constitucional pautado no respeito à dignidade 

da pessoa humana e consectários princípios.  

Princípios constitucionais e infraconstitucionais:  

 

Unidade III - Teoria da Norma Jurídico-Penal. 

Teoria da Norma.  

A Norma Jurídico Penal.  

Classificação.  

Interpretação da Lei Penal.  

Interpretação e Integração.  

Norma Penal do Mandato em Branco confronto com o Princípio da Legalidade.  

Conflito aparente de normas.  

 

Unidade IV - Validade e Eficácia da Lei Penal no Tempo e no Espaço.  

A Lei Penal no Tempo.  
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Vigência e Validade. 

Atividade e Extratividade da Lei Penal.  

Conflito de leis Penais no Tempo.  

Princípios que regem o conflito de leis penais no tempo.  

Leis Excepcionais e Leis Temporárias.  

Tempo do Crime. 

A Lei Penal no Espaço.  

 

Unidade V - Teoria do Delito.  

Consolidação da Teoria do Delito.  

Bem Jurídico Tutelado.  

A Infração Penal.  

Classificação das Infrações penais.  

 

Unidade VI - Do Fato Típico e Seus Elementos.  

Fato Típico.  

Relação de Causalidade. 

Resultado.  

Iter Criminis.  

Tipo Penal, Tipicidade e Adequação Típica.  

 

Unidade VII - Ilicitude.  

Conceito, Teorias.  

Causas de Justificação. Discriminantes legais, supralegais e putativas.  

O consentimento do ofendido  

Estado de Necessidade.  Legítima de Defesa.  

Estrito Cumprimento de Dever Legal.  

Exercício Regular de Direito.  

O Consentimento do Ofendido: Natureza Jurídica. Controvérsias Quanto à Natureza 

Jurídica e Aplicabilidade.  
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Unidade VIII - Culpabilidade. 

Conceito, natureza e fundamento jurídico.  

Elementos da culpabilidade na concepção finalista.  

Causas de exclusão da culpabilidade.  

A inexigibilidade de conduta diversa como causa supralegal de exclusão da culpabilidade.  

 

Unidade IX - Teoria do Erro. 

Conceito de Erro.  

Distinção entre Erro de Tipo e Erro de Proibição: natureza jurídica e efeitos.  

Erro de tipo essencial e acidental.  

Descriminantes putativas, e as teorias extremada e limitada da culpabilidade.  

Erro provocado por terceiro, erro sobre o objeto, erro sobre pessoa, erro na execução 

(aberratio criminis).  

Resultado diverso do pretendido (aberratio criminis).  

Erro de proibição.  

 

Unidade X - Concurso de Pessoas. 

Conceito e nomenclatura.  

Natureza jurídica do concurso de pessoas.  

Autoria.  

Participação.  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas expositivas, interativas e discussões dirigidas.  

Leitura e aplicação de dispositivos legais voltados para a resolução de problemas constantes 

dos Planos de Aula, envolvendo casos concretos. Realização de pesquisas e debates.  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

No Curso de Direito, a avaliação se dá de forma continuada. Isto é, antes de cada aula 

o estudante deverá solucionar os casos concretos que se encontram na webaula da 

disciplina e postar suas respostas no ambiente on line.  
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Após a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a análise do caso concreto, 

no ambiente webaula, acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto 

dos trabalhos práticos realizados ao longo do período valerão até 2,0 (dois) pontos na AV1, 

AV2 e AV3.  

As AV1, AV2 E AV3 serão realizadas através de provas escritas, valendo, no 

mínimo, até 8,0 (oito) pontos, contendo questões objetivas e discursivas, sendo, ao menos 

uma das questões, um caso concreto para análise e resolução.  

A soma de todas as atividades ( provas escritas e resolução dos casos aula a aula) 

comporão o grau final de cada avaliação, não podendo ultrapassar o grau máximo de 10 

(dez), sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concertos., ..  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concertos..  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). 

A média aritmética obtida será o grau final do aluno na disciplina. 

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

DIREITO PENAL I 

Bibliografia Básica: 

- Pereira, Gisele Mendes. Direito penal I [livro eletrônico]. Caxias do Sul, RS: Educs, 2012 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570616562/pages/5  

 

PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13ª. Edição revista e ampliada. São 

Paulo. Revista dos Tribunais. 2014.  .  

 

CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. V.1 

 

Bibliografia Complementar: 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Erro de tipo e erro de proibição. Uma análise comparativa. 

4 ed. São Paulo: Saraiva, 2010  

 

GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Niterói: Impetus, 2014. V.1  
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NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense, 2014.  

 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique (Coord.). Manual de direito 

penal brasileiro: parte geral. 9.ed. São Paulo: RT, 2011.  

 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 17. ed. rev. ampl. e atual. São 

Paulo: Saraiva, 2012.  

 

 



133 

 

DISCIPLINA: CCJ0009 - TEORIA E PRÁTICA DA NARRATIVA JURÍDICA  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Teoria e Prática da Narrativa Jurídica. 

 

EMENTA  

A contribuição das disciplinas de Português Jurídico. Teoria Tridimensional do 

Direito, gênero e tipologia textuais. Macro-estrutura da petição inicial, da contestação, da 

sentença, do parecer e do acórdão.  

Características linguísticas das peças processuais e questões geraisde norma culta 

aplicadas ao Português Jurídico. Qualidades da comunicação escrita (clareza, concisão, 

precisão vocabular e correção gramatical).  

A ordem dos elementos na frase forense e a pontuação como fator de coerência. 

Narrativa jurídica simples. Narrativa jurídica valorada.  

Características da narrativa da acusação. Características da narrativa de defesa. 

Modalização. Polifonia e intertextualidade. Seleção dos fatos juridicamente importantes e 

dos demais fatos esclarecedores. Organização dos fatos a serem narrados. Cronologia. Uso 

da pessoa e do tempo verbais. Paragrafação. Função argumentativa da narração. Relação 

fato - argumento. Fundamentação simples: argumentos pró-tese, autoridade e oposição 

concessiva. Introdução ao texto jurídico argumentativo.  

 

OBJETIVO GERAL  

Redigir a narrativa jurídica de diferentes peças processuais. Distinguir narrativa 

simples de narrativa valorada. Compreender a função narrativa na estrutura do documento 

jurídico. Estabelecer relação entre as partes narrativa e argumentativa das peças. Produzir 

textos coesos, coerentes e claros, com respeito às especificidades da linguagem jurídica no 

tocante ao uso da norma culta. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Conhecer a estrutura das peças processuais mais recorrentes e identificar a narrativa 

como uma de suas partes integrantes.  

Diferenciar a narrativa simples da narrativa valorada.  
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Reconhecer a função modalizadora dos elementos da narrativa jurídica.  

Compreender e utilizar as estratégias modalizadoras na narrativa forense.  

Recorrer à polifonia para a produção do texto jurídico.  

Estabelecer relação entre a seleção dos fatos narrados e a defesa posterior de um 

ponto de vista.  

Produzir narrativas jurídicas.  

Distinguir os diversos tipos textuais e suas interdependências.  

Compreender a razoabilidade como norteadora da atividade interpretativa e produtiva 

do direito.  

Identificar as características do texto argumentativo e diferenciar essa produção 

textual da narração.  

Utilizar a Internet como ferramenta de pesquisa.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Estrutura das peças processuais. 

A contribuição das disciplinas de Português Jurídico. 

Teoria Tridimensional do Direito, gênero e tipologia textuais. 

Macro- estrutura da petição inicial, da contestação, da sentença, do parecer e do acórdão. 

Características linguísticas das peças processuais e questões gerais de norma culta aplicadas 

ao português jurídico  

 

Unidade II - Tipos de narrativa jurídica.  

Narrativa jurídica simples.  

Narrativa jurídica valorada.  

Características da narrativa da acusação.  

Características da narrativa de defesa.  

Modalização.  

 

 

Unidade III - Características da narrativa jurídica.  
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Polifonia e intertextualidade.  

Seleção dos fatos juridicamente importantes e dos demais fatos esclarecedores.  

Organização dos fatos a serem narrados.  

Uso da pessoa e do tempo verbais.  

Paragrafação. 

 

Unidade IV - Narrativa a serviço da argumentação. 

Função argumentativa da narração. 

Relação fato - argumento.  

Fundamentação simples: argumentos pró-tese, autoridade e oposição concessiva.  

Introdução ao texto jurídico argumentativo.  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas dialogadas, de natureza interativa e com base na Metodologia do Caso 

Concreto.  

A leitura do caso concreto, a identificação dos elementos constitutivos da demanda 

(autor, réu, pedido e fundamento jurídico do pedido) e a identificação das marcas 

disparadoras de raciocínio jurídico presentes no caso concreto motivam a abordagem e a 

explicação do conteúdo previsto para a aula.  

As pesquisas previamente realizadas pelos alunos enriquecem os debates e favorecem 

o retorno constante ao caso concreto, consoante orientação metodológica adotada pela 

Instituição.  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

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. A avaliação precisa, também, 

conscientizar o educando do próprio processo de aprender, para fazê-lo avançar.  
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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 formaçãodos 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 de aprendizagem será composto de três etapas, Avaliação 1 

(AV1), Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3 (AV3), sendo AV2 unificada, a partir de um 

banco de questões.  

As avaliações deverão ser realizadas por meio de provas (AV 1, AV2 e AV3) que 

valerão, no mínimo, 8,0 (oito) pontos . A valoração de outras atividades acadêmicas de 

ensino, não poderá ultrapassar 20% da composição do grau final, que será de até 10,0 (dez) 

pontos.  

A AV1 contemplará o conteúdo ministrado da disciplina até a data de sua realização, 

incluindo a solução dos Casos Concretos . As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da 

disciplina, inclusive a solução dos Casos Concretos.  

Para aprovação na disciplina o educando deverá:  

1. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

2. Atingir resultado final, igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, 

AV2 e AV3).  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

TEORIA E PRÁTICA DA NARRATIVA JURÍDICA  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

FETZNER, Neli Luiza Cavalieri. Lições de linguagem jurídica: da interpretação à produção do 

texto. 3. ed. rev. atual. e ampl. Forense, 2014.  
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FETZNER, Néli Luiza Cavalieri (Coord.). Lições de gramática aplicadas ao texto jurídico. 3. ed. rev. atual. 

e ampl. São Paulo: Forense, 2013.  

 

FETZNER, Néli Luiza Cavalieri (Org. e Aut.); TAVARES Jr., Nelson Carlos; VALVERDE; Alda da Graça 

Marques. Lições de Argumentação Jurídica: da teoria à prática. Rio de Janeiro: Forense, 2014.. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

RODRIGUEZ, Victor Gabriel de Oliveira. Manual de redação forense: curso de linguagem e 

construção de texto no direito. 2. ed. ampl. Campinas: LZN, 2004.. 

DAMIÃO, Regina Toledo; HENRIQUES, Antônio. Curso de português jurídico. 11. ed. São 

Paulo: Atlas, 2010.  

Ferraz Jr., Tercio Sampaio. Argumentação jurídica [livro eletrônico]. 2.ed. São Paulo: Manole, 2016. 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520447130/pages/-22 

 

 

VOESE, Ingo. Argumentação jurídica:teoria,técnicas,estratégias.2.ed.Curitiba:Juruá,2011. 
 

XAVIER, Ronaldo Caldeira. Português no direito. 16. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Forense, 2010.  
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DISCIPLINA: CCJ0107 - CIÊNCIA POLÍTICA  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Ciência Política (Presencial). 

 

EMENTA  

Discurso político: estratégias; imaginários de verdade; conceito de política ; 

interferências. Categorias do campo político: sistemas e doutrinas políticas. Estado: poder 

político; limites do poder político; formas; sistemas de governo. Circunstâncias de violência 

e crise. Multiculturalismo. Globalização. Nação.Direitos Humanos.  

 

OBJETIVO GERAL  

Estudar o discurso político. Compreender as diversas categorias que constituem e se 

articulam no campo político. Conhecer o conceito de Estado e seus elementos. Identificar 

os elementos da globalização. Compreender o multiculturalismo. Adquirir a percepção 

política dos Direitos Humanos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Compreender a ação política em relação às suas finalidades pragmáticas e aos seus 

efeitos. 

Analisar as estruturas e as articulações do discurso político. 

Promover correta utilização da terminologia política da Ciência do Direito. 

Utilizar o raciocínio jurídico-político, de argumentação, de persuasão e de reflexão 

crítica.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Discurso Político.  

Desenvolvimento dos estudos políticos.  

Ciência Política e Teoria Geral do Estado.  

Discurso político.  

A palavra política no espaço social.  
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A palavra política e a questão do poder.  

Sobre a complexidade do campo político: os setores de ação social.  

A identidade do sujeito político: a questão da legitimidade.  

As estratégias do discurso político.  

A retórica política.  

A persuasão no discurso político.  

 

Unidade II - Política e Sociedade.  

Teorias Naturalistas.  

Teorias Contratualistas.  

 

Unidade III - Sociedade Política – Estado.  

Classificação dos grupos políticos.  

Conceito de estado..  

Weber.  

Durkheim.  

Marx. 

Hegel.  

Fins e funções do estado.  

Origem do estado.  

Justificação e desaparecimento do estado.  

Processo Histórico do estado.  

 

Unidade IV - Elementos Essenciais do Estado. 

Governo soberano.  

Território.  

Povo.  

Finalidade.  

Representação diplomática.  

Reconhecimento internacional.  
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Unidade V - Formas de Governo. 

Conceito de Governo.  

Classificações antigas e modernas.  

Teorias . 

Monarquia e República.  

 

Unidade VI - Separação das Funções do Poder.  

Evolução do conceito de Separação dos Poderes.  

Principais teóricos.  

Sistema de Freios e Contrapesos.  

 

Unidade VII - Sistemas de Governo.  

Conceito de Sistema de Governo.  

Sistema Parlamentarista.  

Chefe de estado e chefe de governo.  

Separação dos poderes no sistema parlamentarista.  

Sistema Presidencialista.  

Responsabilidade Politica do Presidente da Republica no Sistema Presidencialista. 

Responsabilidade dos ministros. 

Comparação entre os sistemas parlamentarista e presidencialista.  

 

Unidade VIII - Regimes de Governo.  

Elementos caracterizadores.  

Democracia.  

Pressupostos: Mercado livre de ideias, tolerância.  

Democracia dos Antigos e dos Modernos.  

Exercício do Poder Democrático.  

Democracia Direta.  

Democracia Indireta.  

Democracia Participativa.  

Regimes Autocráticos.  
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Socialismo.  

Comunismo.  

Nazismo.  

Fascismo.  

 

Unidade IX - Formas de Estado.  

Estado simples e compostos.  

União e associação de estados.  

Estado unitário. Descentralização administrativa e política.  

Confederação.  

Federação. Transformações do federalismo.  

Comunidade de nações 

 

Unidade X - Estado liberal de direito.  

Desenvolvimento histórico.  

Movimentos Libertários no Séc. XVIII.  

Iluminismo.  

Principais teóricos do Iluminismo.  

Derrocada do Antigo Regime.  

O Constitucionalismo.  

Estado Constitucional conceito.  

Os pilares do Constitucionalismo  

Principais teóricos do Constitucionalismo.  

Noções de Poder Constituinte e Titularidade do Poder.  

A falência do Constitucionalismo Clássico.  

Estado Social.  

Contexto Histórico.  

Principais movimentos sociais.  

O Constitucionalismo e o Estado Social.  

 

Unidade XI – Nação, Multiculturalismo, Direitos Humanos e Globalização. 
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O conceito de nação.  

Os anseios identitários.  

O conceito de multicultaralismo.  

Noções sobre Direitos Humanos.  

Noções sobre globalização.  

 

Unidade XII – Movimentos Sociais. 

Estado de exceção  

Desobediência Civil  

Revolução  

Golpes de Estado  

Reforma  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas expositivas, interativas e discussões dirigidas. Leitura de textos voltados para a 

resolução dos exercícios dos Planos de Aula, envolvendo casos concretos com ênfase no 

estudo do discurso político e sua articulação e inter-relação com o Direito. Realização de 

pesquisas e debates.  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

No Curso de Direito, a avaliação se dá de forma continuada. Isto é, antes de cada aula 

o estudante deverá solucionar os casos concretos que se encontram na webaula da 

disciplina e postar suas respostas no ambiente on line.  

Após a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a análise do caso concreto, 

no ambiente webaula, acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto 

dos trabalhos práticos realizados ao longo do período valerão até 2,0 (dois) pontos na AV1, 

AV2 e AV3.  

As AV1, AV2 E AV3 serão realizadas através de provas escritas, valendo, no 

mínimo, até 8,0 (oito) pontos, contendo questões objetivas e discursivas, sendo, ao menos 

uma das questões, um caso concreto para análise e resolução.  
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A soma de todas as atividades ( provas escritas e resolução dos casos aula a aula) 

comporão o grau final de cada avaliação, não podendo ultrapassar o grau máximo de 10 

(dez), sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concertos.  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concertos..  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

 

CIÊNCIA POLÍTICA 

Bibliografia Básica: 

 

MALUF, Sahid. Teoria geral do estado. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2011  

 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. . ed. São Paulo: Saraiva, 

2010  

 

 

FERREIRA, Lier Pires; GUANABARA, Ricardo; JORGE, Vladimyr Lombardo (Org.). 

Curso de ciência política: grandes autores do pensamento político moderno e 

contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013  

 

Bibliografia Complementar: 

GÓES, Guilherme Sandoval; LIMA, Marcelo M.C. Ciência Política. 1ª ed. Rio de Janeiro: 

SESES, 2015. 

 

Acquaviva, Marcus Cláudio. Teoria geral do Estado [livro eletrônico]. 3.ed. São Paulo: 

Manole, 2010 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520430262/pages/_7 

 

BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 5. ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2004. 
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Friede, Reis. Lições esquematizadas de ciência política e teoria geral do Estado [livro 

eletrônico]. 4.ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2017 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579872853/pages/4 

 

BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2011  
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DISCIPLINA: CCJ0108 - SOCIOLOGIA JURÍDICA E JUDICIÁRIA  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Sociologia Jurídica e Judiciária (Presencial). 

 

EMENTA 

Produção e distribuição social do direito. Pluralismo jurídico e direito não-estatal. 

Efetividade do direito e democratização do acesso à justiça. Sociologia das profissões 

jurídicas. Direito e mudança social. Direito e mundo globalizado: relações de trabalho, 

participação política, sociodiversidade, minorias e desigualdades sociais.  

 

OBJETIVO GERAL  

Compreender a dimensão social do Direito em sua produção e distribuição na 

sociedade. Discutir a função social do Direito, relacionando-o aos fenômenos sociais que o 

condicionam e são por ele condicionados. Identificar o papel dos profissionais na produção 

e aplicação do Direito. Analisar a relação entre as estruturas materiais, humanas e a eficácia 

do Direito. Desenvolver as visões pluralísticas, humanísticas e críticas do fenômeno 

jurídico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Analisar a dinâmica da sociedade em busca de Direito e Justiça.  

Avaliar a resposta das instituições jurídicas e da própria sociedade a esta demanda.  

Compreender as mudanças na vida social como substrato da renovação do Direito.  

Conhecer as ações em direção à democratização do judiciário e do acesso à Justiça.  

Efetuar uma sociologia das profissões jurídicas.  

Apresentar resultados recentes da produção de pesquisas em Sociologia Jurídica.  

Reconhecer as ações do Direito na perspectiva de sua mundialização.  

Conhecer os conceitos construtivistas e comunicativos sobre o Direito.  
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CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Direito e Sociedade: Produção e Distribuição Social do Direito.  

 

Direito positivo e sociedade: a Sociologia Jurídica e Judiciária no campo das Ciências 

Sociais.  

Sociologia Jurídica do conflito.  

Litigiosidade social e composição de conflitos. Justiça formal e justiça comunitária.  

Monismo e pluralismo jurídico.  

Poderes Legislativo e judiciário em suas funções de produção e distribuição da ordem 

jurídica  

Poder Legislativo: o processo de escolha dos legisladores, qualidade do sistema eleitoral e 

da produção legislativa brasileira.  

Papel Social e Político do poder Judiciário. Sistema de escolha dos magistrados e garantias 

constitucionais dos magistrados.  

Sociologia das profissões jurídicas. Revisão dos paradigmas de formação e dos perfis 

profissionais.  

 

Unidade II - Dinâmica Social da Norma e das Instituições de Direito. 

Eficácia das normas jurídicas e seus efeitos sociais.  

Efeitos sociais, eficácia e adequação interna das normas jurídicas.  

Sociedade brasileira e Instituições de Direito.  

Democratização dos tribunais e acesso à justiça.  

A importância da opinião pública sobre o Direito, a Justiça e as instituições jurídicas.  

 

Unidade III – Mudança Social e Direito. 

Sociologia Jurídica da vida política: Estado e sociedade. Espaço público e politização das 

relações comunitárias. Movimentos sociais, cidadania, educação das Relações Étnico-

Raciais, e direitos humanos no Brasil.  

Sociologia Jurídica da vida privada: transformações nas relações do cotidiano.  
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Sociologia Jurídica da vida econômica: transformações da propriedade e das relações de 

trabalho.  

Sociologia Jurídica e desvio social: o caso brasileiro e a economia global do crime.  

Sociologia Jurídica e a luta pela mundialização do direito.  

Educação ambiental face às novas políticas de preservação e desenvolvimento.  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas expositivas, interativas e discussões dirigidas. Leitura e aplicação de 

dispositivos legais voltados para a resolução de problemas constantes dos Planos de Aula, 

envolvendo casos concretos. Realização de pesquisas e debates. O professor deverá 

solicitar aos alunos que façam os Casos Concretos constantes nos Planos de Aula e 

posteriormente os corrigirá em sala de aula.  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

No Curso de Direito, a avaliação se dá de forma continuada. Isto é, antes de cada aula 

o estudante deverá solucionar os casos concretos que se encontram na webaula da 

disciplina e postar suas respostas no ambiente on line.  

Após a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a análise do caso concreto, 

no ambiente webaula, acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto 

dos trabalhos práticos realizados ao longo do período valerão até 2,0 (dois) pontos na AV1, 

AV2 e AV3.  

As AV1, AV2 E AV3 serão realizadas através de provas escritas, valendo, no 

mínimo, até 8,0 (oito) pontos, contendo questões objetivas e discursivas, sendo, ao menos 

uma das questões, um caso concreto para análise e resolução.  

A soma de todas as atividades ( provas escritas e resolução dos casos aula a aula) 

comporão o grau final de cada avaliação, não podendo ultrapassar o grau máximo de 10 

(dez), sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução dos 

Casos Concertos. 

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concertos..  
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Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

 

SOCIOLOGIA JURÍDICA E JUDICIÁRIA 

 

Oliveira, Luciano. Manual de sociologia jurídica. [Livro eletrônico]. Rio de Janeiro: Vozes, 2015. 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532650689/pages/2 

 

CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de sociologia jurídica. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. 

 

SCURO NETO, Pedro. Sociologia Geral e Jurídica. Introdução à Lógica Jurídica Instituições do Direito. 

Evolução e Controle Social. 7ed. São Paulo. Saraiva, 2010.  

 

Bibliografia Complementar: 

 

FARIA, José Eduardo. Sociologia jurídica. Rio de Janeiro: Saraiva, 2011  . 

 

HOGEMANN, Edna Raquel. Sociologia Jurídica e Judiciária, Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio 

de Sá. 1ª Edição. 2015.  

 

ROSA, Felippe Augusto de Miranda (Coord.). Sociologia do direito: o fenômeno jurídico como fato social. 

16. ed. Rio de Janeiro: J.Zahar, 2009  

 

 

SANTOS, Boaventura de Souza. Para uma revolução democrática da justiça. São Paulo: Cortez, 2007.  

 

MACHADO NETO, A. L. Sociologia Jurídica. 6ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2008.  
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DISCIPLINA: CEL0017 - METODOLOGIA CIENTÍFICA  

 

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Metodologia Científica. 

 

EMENTA  

Os modos de conhecer. Conceito e classificação da ciência. Método científico. A 

leitura e a técnica de fichamento, resumo e resenha. A pesquisa científica. Normas técnicas 

da produção científica. A construção e produção do conhecimento na Universidade. O 

projeto pedagógico e a perspectiva teórico-metodológica dos cursos superiores.  

 

OBJETIVO GERAL  

Compreender o papel da educação superior na produção de conhecimento, em 

especial, a relação entre ensino, pesquisa e extensão; Identificar a importância da pesquisa e 

da redação de trabalhos acadêmicos com embasamento científico e segundo as normas da 

ABNT. Compreender a relevância do Projeto Pedagógico na formação superior.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar os diversos modos de conhecer;  

Avaliar a importância do método para a prática científica.  

Compreender a classificação das ciências. 

Aplicar diferentes técnicas de estudo. 

Analisar as diferentes modalidades da pesquisa científica. 

Aplicar as normas da ABNT nos trabalhos acadêmicos.  

Reconhecer o papel das agências de fomento e a importância do sistema lattes. 

Identificar no Projeto Pedagógico os elementos essenciais a sua formação.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - O conhecimento. 

O que é metodologia científica. 
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Tipos de conhecimentos: senso comum, conhecimento científico, filosófico e discurso 

religioso.  

O método científico: indutivo, dedutivo, hipotético-dedutivo.  

As ciências: classificação.  

 

Unidade II - Metodologia Aplicada. 

A leitura e redação científica: fichamento, resumo e resenha.  

A pesquisa científica: modalidades e metodologias .  

As normas da ABNT para elaboração de trabalhos acadêmicos. 

 

Unidade III - A construção do conhecimento na Universidade. 

A educação superior e a construção do conhecimento.  

A atividade científica: a produção científica e as agências de fomento à pesquisa.  

O sistema Lattes e a importância dos periódicos científicos.  

 

Unidade IV - O projeto pedagógico 

O que é um projeto pedagógico.  

O papel do projeto pedagógico na organização dos cursos superiores.  

O perfil profissional: desenvolvimento de competências e habilidades.  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é 

exposto ao aluno de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de 

entrega ao conhecimento particular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de 

entrega de conteúdo contempla, além dos conceitos e temáticas das aulas propriamente 

ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos de caso, 

atividades animadas de aplicação do conhecimento, simuladores virtuais, quiz interativo, 

simulados, biblioteca virtual etc.  

Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o conteúdo e 

sua integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo, norteando-se pelo 

incentivo à troca constante entre os atores envolvidos e à construção coletiva do 
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conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as discussões no fórum, bem 

como nas outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, 

central de mensagem, anotações etc.).  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

A avaliação da disciplina segue as normas regimentais da Instituição. Nesta 

disciplina, o aluno será avaliado por sua participação cooperativa e colaborativa, bem como 

pelo seu desempenho nas avaliações presenciais (AV1, AV2 e AV3). No que se refere ao 

primeiro critério, o docente responsável pela turma irá avaliar a participação do aluno nos 

fóruns de discussão temáticos, tendo por parâmetro as métricas de pertinência e 

interatividade da/na intervenção do aluno.  

No que se refere ao segundo critério, os instrumentos para avaliação da aprendizagem 

serão construídos a partir de itens de teste: questões objetivas e discursivas que compõem o 

banco de questões da disciplina, classificadas em diferentes níveis de complexidade e 

diferentes níveis cognitivos. As avaliações presenciais serão realizadas no campus de 

origem do aluno, de acordo com o calendário acadêmico institucional.  

 

METODOLOGIA CIENTIFICA 

Bibliografia Básica 

BARROS, Aidil Jesus da Silva e LEHFELD, Neide Aparecida.  Fundamentos de 

metodologia científica. 3.ed. São Paulo:  Pearson Education,  2010.. 

 

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 

11.ed. São Paulo: Atlas, 2011 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

 

Bibliografia Complementar 

Dos Santos, Selma Cristina. Normas e técnicas para elaboração e apresentação de trabalhos 

acadêmicos. [livro eletrônico]. Rio de janeiro: Vozes, 2015. 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532650061/pages/2. 

 

Magalhães, Gildo. Introdução á metodologia científica: caminhos da. ciência e tecnologia 

[livro eletrônico]. São Paulo: Àtica, 2005. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788508097777/pages/3 

 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. rev. e atual. 

São Paulo: Cortez, 2011.  
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TACHIZAWA, Takeshy; MENDES, Gildásio. Como fazer monografia na prática. 12. 

ed. Rio de Janeiro: FGV, 2012.  

 

CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia 

científica. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice, 2007  
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3º Período 
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DISCIPLINA: CCJ0013 - DIREITO CIVIL II  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Direito Civil II. 

 

EMENTA  

Direito das Obrigações: Noções Gerais. Obrigação:Conceito.Modalidades. Figuras 

Híbridas. Transmissão.Adimplemento das Obrigações: Extinção. Modalidade de 

Pagamento. Generalidades. Lugar. Tempo. Formas. Inadimplemento das Obrigações: 

Consequências. Cláusula Penal. Atos Unilaterais.  

 

OBJETIVO GERAL  

Identificar os elementos constitutivos da relação jurídica obrigacional.  

Analisar e discutir as principais espécies de obrigações e as sanções aplicáveis em 

caso de inexecução da obrigação assumida.  

Compreender a necessidade da leitura, da pesquisa, da discussão e da produção de 

idéias acerca do Direito Obrigacional.  

Apreender conceitos relativos à relação jurídica contratual.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Compreender as diversas formas de extinção das obrigações.  

Identificar e exemplificar o pagamento por consignação, o pagamento com sub 

rogação, a imputação do pagamento e a dação em pagamento.  

Diferenciar a sub rogação legal da sub rogação convencional.  

Analisar e classificar a novação.  

Analisar e exemplificar a compensação.  

Analisar e exemplificar a confusão.  

Analisar a remissão e distingui-la da remição.  

Conceituar as perdas e danos, abordando seus elementos: os danos emergentes e os 

lucros cessantes.  

Analisar a cláusula penal e apresentar suas principais características.  

Analisar e exemplificar as arras.  
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Analisar a promessa de recompensa, elencando suas características.  

Analisar o pagamento indevido e o enriquecimento sem causa, apontando suas 

conseqüências jurídicas.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Noções gerais sobre direito das obrigações. 

Conceito, âmbito e importância do Direito das Obrigações.  

Evolução histórica.  

Princípios norteadores das relações.obrigacionais.  

Direitos de crédito.  

Distinção entre direitos reais e direitos pessoais.  

Obrigações ´propter rem´, ônus reais e obrigações com eficácia real.  

Distinção entre obrigação e responsabilidade.  

 

Unidade II - Obrigação. 

Conceito e natureza jurídica  

Estrutura da obrigação: características e elementos constitutivos  

Fontes das obrigações.  

Classificação das obrigações  

 

Unidade III - Modalidades de Obrigações. 

Obrigação de dar coisa certa. 

Conceito Natureza jurídica. 

Divisão.  

Riscos.  

Obrigação de restituir. 

Conceito e natureza jurídica. 

Riscos de perecimento e deterioração do objeto e execução. 

Obrigação de dar coisa incerta. 

Conceito e natureza jurídica. 
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Riscos e responsabilidade. 

Obrigação de fazer. 

Conceito e objeto. 

Natureza jurídica. 

Distinção entre a obrigação de dar e a de fazer. 

Obrigação de meio e obrigação de resultado. 

Riscos e responsabilidades. 

Obrigação de não fazer. 

Conceito e natureza jurídica. 

Riscos e responsabilidade. 

Obrigações alternativas e com prestação facultativa. 

Conceitos e características. 

Concentração e escolha. 

Impossibilidade da prestação. 

Obrigação divisível e obrigação indivisível. 

Conceito, fontes e natureza jurídica. 

Espécies.  

Características. 

Obrigação solidária. 

Distinção entre a obrigação solidária e a indivisível. 

Riscos e responsabilidade. 

Vantagens. 

Conseqüências. 

Renúncia. 

Inadimplemento. 

Obrigação natural. 

Dívida prescrita.  

 

Unidade IV - Transmissão das Obrigações. 

Cessão de crédito.  

Cessão de débito.  
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Assunção da dívida.  

Cessão de contrato  

 

Unidade V - Do adimplemento e extinção das obrigações.  

Modalidades do pagamento - modos Especiais.  

Pagamento – generalidades. 

Quem deve pagar. 

A quem se deve pagar. 

Objeto do pagamento e sua prova. 

Lugar e tempo do pagamento. 

Formas especiais de pagamento. 

Pagamento por consignação. 

Cabimento. 

Pressupostos. 

Processo. Efeitos do julgamento.  

Pagamento por consignação bancária. 

Pagamento por sub-rogação. 

Imputação em pagamento. 

Dação em pagamento. 

Novação. 

Compensação. 

Confusão. 

Remissão das dívidas. 

Extinção das obrigações sem pagamento  

 

Unidade VI - Do indadimplemento das obrigações e suas consequências.  

Disposições gerais. 

Mora e inadimplemento. 

Perdas e danos. 

Danos patrimoniais. 

Danos emergentes e o lucrocessante. 



158 

 

Juros. 

Disposições gerais. 

Juros moratórios e compensatórios no Código Civil. 

Clausula Penal. Conceito, Natureza jurídica, finalidades. 

Espécies e características. 

Arras ou sinal. 

Arras confirmatórias e penitenciais.  

 

Unidade VII - Os atos unilaterais. 

Promessa de recompensa. 

Gestão de negócios. 

Do pagamento indevido. 

Do enriquecimento sem causa  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas expositivas, interativas e discussões dirigidas. Leitura e aplicação de 

dispositivos legais voltados para a resolução de problemas da dos exercícios constantes nos 

planos de aula, envolvendo casos concretos com ênfase no estudo da norma jurídica sob a 

ótica da tridimensionalidade do Direito. Realização de pesquisas e debates.  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

No Curso de Direito, a avaliação se dá de forma continuada. Isto é, antes de cada aula 

o estudante deverá solucionar os casos concretos que se encontram na webaula da 

disciplina e postar suas respostas no ambiente on line.  

Após a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a análise do caso concreto, 

no ambiente webaula, acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto 

dos trabalhos práticos realizados ao longo do período valerão até 2,0 (dois) pontos na AV1, 

AV2 e AV3.  

As AV1, AV2 E AV3 serão realizadas através de provas escritas, valendo, no 

mínimo, até 8,0 (oito) pontos, contendo questões objetivas e discursivas, sendo, ao menos 

uma das questões, um caso concreto para análise e resolução.  
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A soma de todas as atividades ( provas escritas e resolução dos casos aula a aula) 

comporão o grau final de cada avaliação, não podendo ultrapassar o grau máximo de 10 

(dez), sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concertos.  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concertos..  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

 

DIREITO CIVIL II 

Bibliografia Básica: 

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil -

Obrigações. Rio de Janeiro: Saraiva. v. II.  

 

Mello, Cleyton de Moraes. Direito civil: obrigações [livro eletrônico]. 2.ed. Rio de Janeiro: 

Freitas Bastos, 2017. 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579872808/pages/-27 

 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. Rio de Janeiro: Saraiva. v. 2. 

 

Bibliografia Complementar: 

NEVES, José Roberto de Castro. Direito das obrigações. Rio de Janeiro: GZ Editora.  

 

NADER, Paulo. Curso de Direito civil - Obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 2010. v. 2.  

 

Fernandes, Alexandre Cortez. Direito civil: obrigações. [Livro eletrônico]. Caxias do Sul, 

RS: Educs, 2010. 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570615831/pages/5 

 

Piva, Rui Carvalho. Direito civil: parte geral, obrigações, contratos, atos unilaterais, 

responsabilidade civil, direito das coisas. [Livro eletrônico]. São Paulo: Manole, 2012. 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520431863/pages/-30 
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TARTUCE, Flávio. Direito civil - Direito das obrigações e responsabilidade civil. São 

Paulo: Método. v. 2..  
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DISCIPLINA: CCJ0019 - DIREITO CONSTITUCIONAL I  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Direito Constitucional I  

 

EMENTA  

Teoria da Constituição; Poder Constituinte; Teoria dos Direitos Fundamentais; 

História das Constituições.  

 

OBJETIVO GERAL  

Estudar os conceitos jurídicos e vocabulário técnico que informam o eixo 

fundamental do ordenamento jurídico brasileiro. Compreender as categorias teóricas 

presentes no surgimento e na estruturação jurídico-política da Constituição/Estado 

brasileira.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Estudar concretamente a aplicação do Direito Constitucional. 

Analisar a pesquisa na legislação, na doutrina e na jurisprudência como fonte de 

apreensão do conhecimento e de resolução de questões jurídicas.  

Compreender a estruturação, relações, interconexões e limitações do poder político à 

Lei, através das normas materialmente constitucionais. 

Compreender os princípios estruturantes e interpretativos da Constituição. 

Interpretar as normas constitucionais. 

Compreender como está estabelecida a cidadania brasileira.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Teoria da Constituição. 

Direito Constitucional: conceito, objeto e conteúdo. 

Constitucionalismo. 

Conceito de Constituição. 

Classificação das Constituições. 
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Elementos das Constituições. 

Normas Constitucionais: aplicabilidade e eficácia. 

Hermenêutica das Normas Constitucionais. 

Preâmbulo e Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

 

Unidade II - Poder Constituinte. 

Conceito  

Espécies  

Espécies de Poder Constituinte Derivado  

2.4. Nova Constituição e a Ordem Jurídica Anterior  

 

Unidade III - Direitos e Garantias Fundamentais. 

Teoria dos Direitos Fundamentais  

Direitos e Deveres Individuais e Coletivos  

Direitos Sociais  

Direito de Nacionalidade  

Direitos Políticos  

 

Unidade IV - História das Constituições Brasileiras. 

Constituição Imperial de 1824.  

Constituição Republicana de 1891.  

Constituição de 1934.  

Constituição de 1937.  

Constituição de 1946.  

Constituição de 1967 e a EC nº1 de 1969.  

Constituição de 1988.  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas expositivas, interativas e discussões dirigidas. Leitura e aplicação de 

dispositivos legais e decisões judiciais voltados à resolução de problemas da Coletânea de 

Exercícios. Realização de pesquisas e debates.  
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PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

No Curso de Direito, a avaliação se dá de forma continuada. Isto é, antes de cada aula 

o estudante deverá solucionar os casos concretos que se encontram na webaula da 

disciplina e postar suas respostas no ambiente on line.  

Após a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a análise do caso concreto, 

no ambiente webaula, acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto 

dos trabalhos práticos realizados ao longo do período valerão até 2,0 (dois) pontos na AV1, 

AV2 e AV3.  

As AV1, AV2 E AV3 serão realizadas através de provas escritas, valendo, no 

mínimo, até 8,0 (oito) pontos, contendo questões objetivas e discursivas, sendo, ao menos 

uma das questões, um caso concreto para análise e resolução.  

A soma de todas as atividades ( provas escritas e resolução dos casos aula a aula) 

comporão o grau final de cada avaliação, não podendo ultrapassar o grau máximo de 10 

(dez), sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concertos. 

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concertos..  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

 

DIREITO CONSTITUCIONAL I 

Bibliografia Básica: 

Hack, Èrico. Direito constitucional: conceitos, fundamentos e princípios básicos. [livro 

eletrônico]. Curitiba: InterSaberes, 2012. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565704168/pages/5  

 

MENDES, Gilmar Ferreira.. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2008.  
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MORAES, Guilherme Peña. Curso de Direito Constitucional. 3. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 

2010. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

BARROSO, Luís Barroso. Interpretação e Aplicação da Constituição: fundamentos de uma 

dogmática constitucional transformada.3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.  

 

Futterleib, Lígia Leindicker. Fundamentos do direito constitucional. [livro eletrônico]. 

Curitiba: InterSaberes, 2012 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582125724/pages/5 

 

FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2010. 

 

SILVA NETO, Manoel Jorge e. Curso de direito constitucional. 7. ed. São Paulo: Lumen 

Juris, 2011.  

LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 
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DISCIPLINA: CCJ0032 - DIREITO PENAL II  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Direito Penal II. 

 

EMENTA 

Teorias da Sanção Penal: Teorias da Pena. Evolução Histórica. Finalidade e 

Fundamento das Penas. O sistema Penal Brasileiro. Concurso de crimes. Ação Penal. 

Causas Extintivas de Punibilidade Concreta e Abstrata. A Prescrição Penal. Crimes em 

espécie. Crimes contra a Pessoa. Crimes contra a Vida. Crimes contra a Honra. Crimes 

contra a Liberdade Individual.  

 

OBJETIVO GERAL  

Compreender a relevância do estudo integrado entre as Teorias do Delito, da Sanção 

Penal e os crimes em espécie.  

Relacionar as Teorias da Pena e sua evolução histórica às missões no Sistema Penal 

Brasileiro no Estado Democrático de Direito consoante os princípios da necessidade e 

utilidade da sanção penal.  

Desenvolver o raciocínio crítico-jurídico acerca dos Crimes em espécie e sua 

necessária subsunção aos princípios constitucionais. Identificar, no rol dos crimes em 

espécie, os crimes contra a pessoa, dentre eles, os crimes contra a vida, contra a integridade 

física, psíquica e fisiológica, os crimes de periclitação da vida e da saúde e crimes contra a 

honra. Compreender a relação entre o instrumental teórico e prático por meio da exposição, 

pelo corpo docente, de um contexto pedagógico unitário (principais movimentos teóricos) e 

de suas experiências profissionais.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar, no sistema penal brasileiro, as espécies de sanção penal, sua aplicação e 

efeitos.  

Diferenciar as Teorias da Pena através de sua evolução histórica, fundamentos e 

validade no Estado Democrático de Direito ao surgimento de uma Justiça Penal 

Consensual.  
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Compreender a existência de causas extintivas de punibilidade, sua aplicação e 

consectários penais e extrapenais.  

Categorizar os crimes contra a pessoa consoante a relevância da natureza do bem 

jurídico tutelado.  

Diferenciar os crimes contra a pessoa.  

Aplicar os institutos previstos na Parte Geral do Código Penal aos crimes em aos 

crimes contra a pessoa para fins de responsabilização penal do autor da conduta típica, 

ilícita e culpável.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Teorias da pena. 

Teorias da Sanção Penal:  

Finalidade e Fundamento das Penas - prevenção geral e especial.  

O sistema Penal Brasileiro.  

A Pena Criminal - Teorias absolutistas e relativas. Teoria adotada pelo art. 59 do CP.  

Espécies de pena.  

Medidas alternativas à pena privativa de liberdade ? confronto entre as Penas Substitutivas 

e as Penas Alternativas previstas na Lei n. 9099/1995.  

Medida de segurança.  

Individualização da Pena.  

Concurso de Crimes.  

Sistema trifásico de Aplicação de Pena.  

Ação Penal.  

Causas Extintivas de Punibilidade Concreta e Abstrata.  

A Prescrição Penal.  

 

 

Unidade II - Crimes em Espécie. Crimes contra a pessoa.  

Crimes contra a Vida.  

Considerações gerais: Bem jurídico tutelado.  
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Elementos do tipo: objetivos, subjetivos e normativos.  

Sujeitos do delito.  

Classificação do delito.  

Consumação e tentativa.  

Figuras típicas. Figuras típicas majoradas e qualificadas.  

Questões controvertidas.  

Principais figuras típicas: Homicídio Induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. 

Infanticídio. Aborto. Lesões Corporais. 

Considerações gerais: Bem jurídico tutelado.  

Elementos do tipo: objetivos, subjetivos e normativos.  

Sujeitos do delito.  

Classificação do delito.  

Consumação e tentativa.  

Figuras típicas. Figuras típicas majoradas e qualificadas.  

Questões controvertidas.  

Da Periclitação da Vida e da Saúde.  

Considerações gerais: Bem jurídico tutelado.  

Elementos do tipo: objetivos, subjetivos e normativos. Sujeitos do delito. Classificação  

do delito. Consumação e tentativa. Figuras típicas majoradas e qualificadas. Questões 

controvertidas.  

Figuras típicas. Crimes de perigo: Perigo de contágio venéreo. Perigo de contágio de 

moléstia grave. Perigo para a saúde de outrem.  

Abandono de incapaz e exposição e abandono de recém nascido. Omissão de socorro. 

Crimes omissivos próprios e impróprios. Maus tratos. Rixa.  

Crimes contra a Honra.  

Considerações gerais: Bem jurídico tutelado.  

Elementos do tipo: objetivos, subjetivos e normativos.  

Sujeitos do delito.  

Classificação dos delitos.  

Consumação e tentativa.  

Figuras típicas majoradas e qualificadas.  
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Questões controvertidas.  

Figuras típicas: Calúnia, Injúria, Difamação.  

Dos crimes contra a Liberdade Individual.  

Considerações gerais: Bem jurídico tutelado. Elementos do tipo: objetivos, subjetivos e 

normativos. Sujeitos do delito. Classificação dos delitos. Consumação e tentativa. Figuras 

típicas majoradas e qualificadas. Questões controvertidas.  

Figuras típicas: Constrangimento ilegal. Ameaça. Seqüestro e redução a condição análoga à 

de escravo. Violação de domicílio. Violação de correspondência. Violação de segredo. 

Violação de Intimidade  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas expositivas, interativas e discussões dirigidas. Leitura e aplicação de 

dispositivos legais voltados para a resolução de problemas envolvendo casos concretos. 

Realização de debates sobre as pesquisas bibliográficas e jurisprudenciais indicadas pelo 

docente, bem como a utilização de notícias veiculadas pela imprensa e pela internet como 

elementos disparadores de pesquisa e debate.  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

No Curso de Direito, a avaliação se dá de forma continuada. Isto é, antes de cada aula 

o estudante deverá solucionar os casos concretos que se encontram na webaula da 

disciplina e postar suas respostas no ambiente on line.  

Após a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a análise do caso concreto, 

no ambiente webaula, acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto 

dos trabalhos práticos realizados ao longo do período valerão até 2,0 (dois) pontos na AV1, 

AV2 e AV3.  

As AV1, AV2 E AV3 serão realizadas através de provas escritas, valendo, no 

mínimo, até 8,0 (oito) pontos, contendo questões objetivas e discursivas, sendo, ao menos 

uma das questões, um caso concreto para análise e resolução.  

A soma de todas as atividades ( provas escritas e resolução dos casos aula a aula) 

comporão o grau final de cada avaliação, não podendo ultrapassar o grau máximo de 10 

(dez), sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações.  
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A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concertos.  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concertos..  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

 

Bibliografia Básica: 

CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. 14. ed São Paulo: Saraiva.v.1, 2010 . 

 

Paschoal, Janaina Conceição. Direito penal: parte geral. [Livro eletrônico]. 2.ed. São Paulo: 

Manole, 2015 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520441077/pages/7 

 

PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. edição revista e ampliada. São 

Paulo. Revista dos Tribunais. 2014.  

 

Bibliografia Complementar: 

 

 DOTTI, Rene Ariel. Curso de direito penal: parte geral. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2012 

 

GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte geral. 16. ed. rev., ampl. e atual. Rio de 

Janeiro: Impetus, 2014. V.1  .  

 

DOTTI, Rene Ariel. Curso de direito penal: parte geral. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2012. 

 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2014 

 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. 15. ed. São Paulo: Saraiva. v 1., 

2010.  
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DISCIPLINA: CCJ0051 - TEORIA E PRÁTICA DA ARGUMENTAÇÃO 

JURÍDICA  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Teoria e Prática da Argumentação Jurídica. 

 

EMENTA 

As condições de produção do texto argumentativo. Tipos de auditório: 

convencimento e persuasão. Estrutura e linguagem do texto argumentativo. Elementos 

constitutivos do raciocínio argumentativo. Tipos de argumento: seleção e combinação. 

Produção do texto jurídico argumentativo: fundamentação e conclusão.  

 

OBJETIVO GERAL  

Compreender a importância do advogado, na prestação jurisdicional, como motivador 

de novas interpretações da norma por meio da argumentação jurídica. Identificar e 

organizar os elementos constitutivos da argumentação. Dominar a produção dos variados 

tipos de argumento. Conhecer fontes atuais que colaborem com a produção de textos 

jurídicos. Planejar e produzir, com coesão e coerência, clareza e consistência, o texto 

jurídico argumentativo.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Reconhecer a relevância da argumentação e da oratória para a prática profissional.  

Elaborar argumentos com base nas fontes clássicas e modernas do Direito.  

Formular proposições contrárias à tese que defende.  

Compreender que é pelo discurso que se constrói a idéia de ?verdade? e, portanto, de 

justiça.  

Identificar: a) os tipos de auditórios; b) as diferenças entre convencimento e 

persuasão e c) a eficácia dos implícitos no discurso persuasivo.  

Estabelecer a importância do eu e do tu, na argumentação jurídica.  

Identificar a dialética como essência da argumentação.  

Analisar e interpretar, no texto argumentativo, elementos como: a) fatos; b) 

implícitos; c) presunções; d) valores.  
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Formular teses.  

Identificar o fato gerador do conflito, as partes e os fatos contextualizadores (provas e 

indícios).  

Estabelecer a relação de coesão e coerência entre os elementos constitutivos da 

argumentação jurídica.  

Formular hipóteses.  

Identificar e produzir os variados tipos de argumentos em fundamentações de peças 

processuais.  

Pesquisar dados que tornem os argumentos consistentes.  

Produzir textos argumentativos de natureza jurídica, com base nas técnicas e nas 

estratégias desenvolvidas na disciplina.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - As condições de produção do texto argumentativo. 

O discurso jurídico e o advogado.  

Função persuasiva do texto jurídico.  

Tipos de auditório: convencimento e persuasão. Silogismo a serviço da argumentação. 

Demonstração e argumentação.  

 

Unidade II - Estrutura e linguagem do texto argumentativo. 

Os elementos constitutivos do raciocínio argumentativo. 

Situação de conflito.  

Tese.  

Contextualização do real.  

Tipos de prova e indícios.  

Raciocínio dialético.  

Hipóteses causais e condicionais.  

 

Unidade III - Tipos de argumento. 

Seleção e combinação. 
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Preâmbulo.  

Argumento pró-tese.  

Argumento de autoridade.  

Argumento de oposição.  

Argumento de senso comum.  

Argumento de causa e efeito.  

 

Unidade IV - Produção do texto jurídico argumentativo. 

Fundamentação e conclusão. 

Planejamento do texto argumentativo.  

Expressões introdutórias de parágrafos.  

Uso de conectores.  

Produção de fundamentação e de conclusão.  

A fundamentação nas diferentes peças processuais.  

 

Unidade V - Revisão e fixação de conteúdo.  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas dialogadas, de natureza interativa e com base na Metodologia do Caso 

Concreto.  

A leitura do caso concreto, a identificação dos elementos constitutivos da demanda 

(autor, réu, pedido e fundamento jurídico do pedido) e a identificação das marcas 

disparadoras de raciocínio jurídico presentes no caso concreto motivam a abordagem e a 

explicação do conteúdo previsto para a aula. As pesquisas previamente realizadas pelos 

alunos enriquecem os debates e favorecem o retorno constante ao caso concreto, consoante 

orientação metodológica adotada pela Instituição. 

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

No Curso de Direito, a avaliação se dá de forma continuada. Isto é, antes de cada aula 

o estudante deverá solucionar os casos concretos que se encontram na webaula da 

disciplina e postar suas respostas no ambiente on line.  
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Após a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a análise do caso concreto, 

no ambiente webaula, acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto 

dos trabalhos práticos realizados ao longo do período valerão até 2,0 (dois) pontos na AV1, 

AV2 e AV3.  

As AV1, AV2 E AV3 serão realizadas através de provas escritas, valendo, no 

mínimo, até 8,0 (oito) pontos, contendo questões objetivas e discursivas, sendo, ao menos 

uma das questões, um caso concreto para análise e resolução.  

A soma de todas as atividades ( provas escritas e resolução dos casos aula a aula) 

comporão o grau final de cada avaliação, não podendo ultrapassar o grau máximo de 10 

(dez), sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concertos., ..  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concertos..  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

 

TEORIA E PRÁTICA DA ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

 

FETZNER, Néli Luiza Cavalieri (Org. e Aut.); TAVARES Jr., Nelson Carlos; 

VALVERDE; Alda da Graça Marques. Lições de Argumentação Jurídica: da teoria à 

prática. Rio de Janeiro: Forense, 2013.. 

 

FETZNER, Néli Luiza Cavalieri (Coord.). Lições de gramática aplicadas ao texto 

jurídico. 3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Forense, 2013.  . 

 

PERELMAN, Chaim; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado da argumentação: a nova 

retórica. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2014..  
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

FETZNER, Néli Luiza Cavalieri ; PALADINO, Valquiria da Cunha;S OUZA, Anderson 

Chalita Elísio de (Org.)  Argumentação Jurídica: da teoria à prática.4.ed. Rio de Janeiro: 

Freitas Bastos, 2013.  

 

FETZNER, Néli Luiza Cavalieri (Org. e Aut.); TAVARES Jr., Nelson Carlos; 

VALVERDE; Alda da Graça Marques. Lições de Linguagem Jurídica: da interpretação à 

produção do texto. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014.  

 

MENDONÇA, Paulo Roberto Soares. Argumentação nas decisões judiciais. 3. ed. rev. e 

atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2007.  

 

VOESE, Ingo. Argumentação jurídica: teoria, técnicas, estratégias.2.ed. Curitiba: Juruá, 

2011.. 

  

XAVIER, Ronaldo Caldeira. Português no direito: linguagem forense. 16. ed. rev. e aum. 

Rio de Janeiro: Forense, 2010. 
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DISCIPLINA: CCJ0109 - FILOSOFIA GERAL E JURÍDICA  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Filosofia Geral e Jurídica 

 

EMENTA  

Filosofia do Direito. Ética e política. O nascimento da Filosofia política: Platão e 

Aristóteles. Os contratualistas: Hobbes, Locke e Rousseau. A crítica da razão e a 

fundamentação da moral: Kant. Liberalismo contemporâneo e teorias da democracia: Rawls 

e Habermas. A relevância dos princípios na visão pós-positivista: Dworkin. Liberdade e 

Justiça.  

 

OBJETIVO GERAL  

Desenvolver as condições de possibilidade para o desenvolvimento do pensamento 

reflexivo. Compreender criticamente o Direito como fenômeno cultural. Estudar os 

pensadores que contribuíram para a construção de uma filosofia do direito. Identificar sob o 

ponto de vista filosófico os desafios do multiculturalismo e do pluralismo moral no mundo 

contemporâneo.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar o conceito de Filosofia do direito;  

Identificar a relação entre Ética e Política;  

Avaliar a importância do nascimento da filosofia política;  

Compreender os diferentes paradigmas da filosofia política;  

Analisar as diferentes concepções de ética; Compreender a importância da reflexão 

filosófica para o pensamento jurídico contemporâneo.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Filosofia, política e direito.  

O que é Filosofia. 

O que é Filosofia do Direito. 



176 

 

O nascimento da Filosofia Política.  

Ética e política na Antiguidade: Platão e Aristóteles.  

 

Unidade II - Os contratualistas e a crítica da razão. 

A relação entre ética e política em Hobbes, Locke e Rousseau.  

Direito, moral e justiça em Kant.  

 

Unidade III - Filosofia do Direito. 

A liberdade dos Antigos e a liberdade dos Modernos: texto de Benjamin Constant.  

Liberalismo contemporâneo e teorias da democracia: Rawls e Habermas.  

A relevância dos princípios na visão pós-positivista: Dworkin.  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Os procedimentos de ensino envolvem formas diferenciadas de organizar o processo 

de aprendizagem, focalizando as atividades que são realizadas pelos alunos, em aula, 

enquanto assimilam o conteúdo proposto (Cadernos de exercícios). Os procedimentos 

estimulam comportamentos, a aquisição de valores, desenvolvimento de habilidades de 

pensamento, bem como conhecimentos. Nesse sentido, o professor deve partir da teoria da 

aprendizagem sociointeracionista para conjugar o método expositivo com o método de 

elaboração conjunta, ou seja, uma interação professor/aluno em que se configura o 

aprofundamento dos conceitos estudados em cada unidade.  

 

ATIVIDADE EXTRACLASSE OBRIGATÓRIA 

 

NOME DA DISCIPLINA: FILOSOFIA GERAL E JURÍDICA  

CÓDIGO: CCJ0043 - TÍTULO DA ATIVIDADE EXTRACLASSE OBRIGATÓRIA: 

Ética, Justiça e Direito  

 

OBJETIVO: O objetivo da atividade é ofertar ao aluno a prática da pesquisa, bem como 

estimular o desenvolvimento de um pensamento crítico.  
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COMPETÊNCIAS/HABILIDADES 

A atividade visa desenvolver as seguintes habilidades e competências adequadas à 

maturidade acadêmica do aluno: interpretação e aplicação de conceitos; pesquisa e 

utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito; 

utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão crítica. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A pesquisa deverá focalizar situações controvertidas no mundo da vida, que estejam 

em debate na sociedade. Por exemplo: o sistema de cotas, a crise de representatividade 

política, a probidade administrativa, legitimidade de uma PEC ou PL, dentre outros.  

Após a escolha da situação controvertida e, depois de investigá-la nas suas 

particularidades, utilizando o recurso da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de 

outras fontes do Direito, o aluno pesquisará se o caso fático escolhido apresenta ou não 

características relacionadas a uma das três teorias éticas clássicas: a ética finalista, a ética 

deontológica e a ética utilitarista. Para tanto, deverá investigar tais teorias e suas 

características fundamentais.  

O trabalho apresentará a seguinte estrutura:  

Cabeçalho: nome da Instituição de Ensino Superior, Curso, disciplina, aluno e turma.  

1 - Introdução: apresentação e identificacão da situação controvertida com a fonte da 

informação; deverá também indicar a teoria(s) ética(s) escolhida(s) para a análise.  

2 - Desenvolvimento: análise da questão controvertida sob a ótica da teoria ética escolhida. 

Deve-se justificar com base em argumentos racionais a relação entre o caso fático e a teoria 

escolhida.  

3 - Conclusão: as impressões do aluno como resultado da pesquisa;  

4 - Referências: a lista com todos os documentos consultados e citados no trabalho, em 

ordem alfabética e na forma da ABNT 6023.  

 

Observações: O texto poderá ser elaborado por escrito ou digitado, a critério do professor. 

Se digitado deverá apresentar folha com margens de 3cm na parte superior e esquerda do 

papel; 2cm na margem inferior e direita do papel; fonte times ou arial no tamanho 12, na 
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cor preta; parágrafos com espaçamento de 1,5 cm nas entrelinhas e entre parágrafos e modo 

justificado. Deve-se, em qualquer caso, respeitar o uso adequado da língua portuguesa.  

 

Data de entrega: uma semana antes da AV2.  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

No Curso de Direito, a avaliação se dá de forma continuada. Isto é, antes de cada aula 

o estudante deverá solucionar os casos concretos que se encontram na webaula da 

disciplina e postar suas respostas no ambiente on line.  

Após a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a análise do caso concreto, 

no ambiente webaula, acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto 

dos trabalhos práticos realizados ao longo do período valerão até 2,0 (dois) pontos na AV1, 

AV2 e AV3.  

As AV1, AV2 E AV3 serão realizadas através de provas escritas, valendo, no 

mínimo, até 8,0 (oito) pontos, contendo questões objetivas e discursivas, sendo, ao menos 

uma das questões, um caso concreto para análise e resolução.  

A soma de todas as atividades ( provas escritas e resolução dos casos aula a aula) 

comporão o grau final de cada avaliação, não podendo ultrapassar o grau máximo de 10 

(dez), sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concertos., ..  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concertos..  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 
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FILOSOFIA GERAL E JURÍDICA 

 

Bibliografia Básica 

REALE, Miguel. Introdução à Filosofia. São Paulo: Saraiva , 2010.  

 

ROCHA J.M. de S. Fundamentos de Filosofia do Direito. São Paulo: Atlas. 4. ed. São 

Paulo: Atlas, 2013.  

 

MACEDO JUNIOR (Coord.). Curso de Filosofia Política: Do Nascimento da Filosofia a 

Kant. São Paulo: Atlas, 2010  

 

Bibliografia Complementar 

CHAUÍ, Marilena de Souza. Convite à filosofia. 14. ed. São Paulo: Ática, 2012  

 

REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2014 

 

Weber, Thadeu. Ética e filosofia do direito: autonomia e dignidade da pessoa humana [livro 

eletrônico]. Rio de Janeiro: Vozes, 2013. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532646217/pages/2 

 

Branco, Guilherme Castelo; Veiga – Neto, Alfredo ( Org.). Foucault: filosofia e politica. 

[livro eletrônico]. Belo Horizonte: Autêntica, 2013. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582170021/pages/4 

 

Tôrres, Heleno Taveira. Direito e poder. [Livro eletrônico]. São Paulo: Manole, 2005 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520423738/pages/_7 

 



180 

 

DISCIPLINA: GST0261 - FUNDAMENTOS DE ECONOMIA  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Fundamentos de Economia. 

 

EMENTA  

A ciência econômica e seus principais conceitos A evolução do pensamento 

econômico. Os fundamentos básicos da microeconomia e da macroeconomia. A 

importância da ciência econômica para as demais ciências e para o Direito. Análise da 

estrutura de mercado. Os objetivos da política macroeconomica e o papel do estado na 

economia. O desenvolvimento econômico e a integração internacional.  

 

OBJETIVO GERAL  

Compreender a ciência econômica, seus fundamentos de microeconomia e de 

macroeconomia.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Interpretar o funcionamento da economia e desenvolver o senso crítico sobre as 

diferentes situações econômicas. 

Estabelecer as inter-relações da economia com outras áreas do conhecimento.  

Apresentar de forma introdutória a evolução do pensamento econômico apresentando 

seus principais pensadores;  

Compreender os conceitos fundamentais da Microeconomia.  

Apresentar os principais conceitos de funcionamento dos mercados. 

Compreender dos conceitos fundamentais de Macroeconomia. 

Discutir a importância do papel do estado na economia.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Conceitos básicos. 

Curva de possibilidades de produção.  

Fluxos real e monetário.  
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Unidade II – A inter-relação com as demais ciências.  

Economia e as demais ciências. 

Economia e direito.  

 

Unidade III - Evolução do Pensamento Econômico. 

Principais pensadores.  

A teoria clássica.  

Teoria keynesiana.  

Outras teorias.  

 

Unidade IV - Introdução a Microeconomia. 

Pressupostos básicos.  

Análise do mercado.  

Demanda, oferta e quilíbrio.  

Demanda individual e de mercado.  

Oferta individual e de mercado.  

Equilíbrio de mercado.  

O conceitos de elasticidades.  

 

Unidade VI - INTRODUÇÃO A MACROECONOMIA.  

Objetivos da política macroeconômica.  

Instrumentos macroeconômicos.  

Estrutura macroeconômica.  

Inflação. 

 

Unidade VI - O Setor Público.  

A participação do estado na economia.  

Estrutura tributária.  

Déficit e dívida.  
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Funções econômicas.  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

O conteúdo programático deverá ser desenvolvido através de exposições dialogadas. 

A cada tópico o professor deverá contextualizar procurando interligar os conceitos através 

de estudos dirigidos, casos práticos e exercícios.  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 

2 (AV2) e Avaliação 3 (AV3).  

As avaliações poderão ser realizadas através 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. 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, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao 

projeto pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras  

atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau 

final.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concertos..  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concertos..  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 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.  



183 

 

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.  

 

COTT, Paul; WONNACOTT, Ronald. Economia. 2. ed. 2004: Makron Books, 2004. 

 

Fundamentos de Economia 

Bibliografia Básica 

ROSSETTI, Jose Paschoal. Introdução à economia. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2014 

 

Monteiro, Èricka Roberta. Introdução ao estudo da economia. [livro eletrônico]. Curitiba: 

InterSaberes, 2014. 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544300794/pages/5 

 

ECONOMIA: o que você precisa saber. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio 

de Sá, 2014.  

 

Bibliografia Complementar 

VICECONTI, Paulo Eduardo Vilchez; NEVES, Silvério das. Introdução à economia. 10. 

ed. rev. ampl. São Paulo: Frase, 2010   

 

SELAN, Beatriz. Sistema financeiro nacional. Rio de Janeiro: Estácio, 2014  

 

 

O’Sullivan, Arthur. Introdução à economia. [Livro eletrônico]. São Paulo: Prentice 

Hall,2004. 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918840/pages/_5 

 

Mochón, Francisco. Princípios de economia. [Livro eletrônico]. São Paulo: Pearson, 2007. 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050827/pages/_5 

 

PASSOS, Carlos Roberto Martins; NOGAMI, Otto. Princípios de economia. 5. ed. rev. 

São Paulo: Cengage Learning, 2011.  
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4º Período 
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DISCIPLINA: CCJ0014 - DIREITO CIVIL III  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Direito Civil III. 

 

EMENTA  

Teoria Geral dos Contratos; Classificação; Compra e venda; Contrato de permuta ou 

troca; Empreitada; Doação; Contrato de empréstimo; Depósito; Locação urbana; Locação 

não-residencial; Fiança; Mandato; Transação e compromisso; Seguro. 

 

OBJETIVO GERAL  

Conceituar e classificar os diferentes contratos em espécies regulamentados no 

Direito brasileiro, situando-os sempre no estágio histórico da sociedade e dentro dos 

valores democráticos estabelecidos pela Constituição Federal.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Estudar a teoria geral dos contratos e suas implicações.  

Elencar os contratos em espécie no Código Civil vigente.  

Definir o contrato estimatório, surgido no novo Código Civil.  

Conceituar compra e venda.  

Destacar o caráter excepcional das cláusulas especiais de compra e venda.  

Conceituar troca ou permuta.  

Diferenciar o contrato de compra e venda com troca ou permuta.  

Conceituar doação.  

Identificar as causas de revogação dos contratos e suas conseqüências.  

Conceituar mandato.  

Elencar os demais contratos nominados.  

 

 

 

 

CONTEÚDOS  



186 

 

 

Unidade I - Teoria Geral dos Contratos. 

Conceito e gênese  

Condições de validade dos contratos  

Princípios fundamentais do direito contratual  

Interpretação dos contratos. 

 

Unidade II - A Formação e Classificação dos Contratos.  

A formação dos contratos  

Classificação dos contratos  

Estipulação em favor de terceiros  

Da promessa de fato de terceiro  

Dos vícios redibitórios  

Da evicção  

Do contrato preliminar  

Da extinção dos contratos  

 

Unidade III - Contratos Nominados.  

Compra e venda  

Conceito, características, natureza jurídica e elementos  

Modalidades especiais de venda  

Cláusulas especiais à compra e venda  

Promessa de compra e venda  

Troca ou Permuta. Conceito e caracteres jurídicos.Objeto. Disposições comuns à compra e 

venda e disposições peculiares. 

Doação.Conceito, elementos característicos e natureza jurídica. Pressupostos e requisitos. 

Espécies e conteúdo.Invalidade e revogação. 

Locação.Locação predial. Conceito. Noções gerais.Espécies.Inovações. 

Locação residencial.Princípios.Espécies.Limites. Locação não residencial. Espécies. 

Imóveis destinados a escritórios e consultórios; Shopping Center. 

Denúncia vazia; Denúncia cheia.  
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Fundo de comércio. Renovação do contrato  

Ações atinentes à locação predial: Ação de despejo; Ação revisional; Ação renovatória; e 

Consignação em pagamento  

 

Unidade IV - Contratos Nominados - Visão Geral.  

Locação de Coisas. 

Fiança.  

Empréstimo: Comodato. Mútuo.  

Depósito - voluntário e necessário.  

Empreitada.  

Prestação de serviço.  

Mandato.  

Comissão.  

Agência e distribuição.  

Corretagem.  

Compromisso.  

Transação.  

Constituição de renda.  

Estimatório.  

Jogo e Aposta.  

Seguro.  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas expositivas, interativas e discussões dirigidas. Leitura e aplicação de 

dispositivos legais voltados para a resolução dos casos concretos com ênfase no estudo da 

norma jurídica sob a ótica da tridimensionalidade do Direito. Realização de pesquisas e 

debates. 

 

 

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  
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No Curso de Direito, a avaliação se dá de forma continuada. Isto é, antes de cada aula 

o estudante deverá solucionar os casos concretos que se encontram na webaula da 

disciplina e postar suas respostas no ambiente on line.  

Após a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a análise do caso concreto, 

no ambiente webaula, acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto 

dos trabalhos práticos realizados ao longo do período valerão até 2,0 (dois) pontos na AV1, 

AV2 e AV3.  

As AV1, AV2 E AV3 serão realizadas através de provas escritas, valendo, no 

mínimo, até 8,0 (oito) pontos, contendo questões objetivas e discursivas, sendo, ao menos 

uma das questões, um caso concreto para análise e resolução.  

A soma de todas as atividades ( provas escritas e resolução dos casos aula a aula) 

comporão o grau final de cada avaliação, não podendo ultrapassar o grau máximo de 10 

(dez), sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução dos 

Casos Concertos., ..  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concertos.. 

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

 

DIREITO CIVIL III 

Bibliografia Básica: 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. São Paulo: Saraiva. v. 3. 

 

Mello, Cleyson de Moraes. Direito Civil: contratos. [livro eletrônico]. 2.ed. Rio de janeiro: 

Freitas Bastos, 2017 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579872785/pages/-31 

 

RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. Rio de Janeiro: Forense. 
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Bibliografia Complementar: 

 

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil. São Paulo: Atlas. v. 3.  

 

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. São Paulo: Saraiva. v. 3 

 

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito 

civil. São Paulo: Saraiva., 2014 v. 2.  

 

TARTUCE, Flávio. Direito civil. São Paulo: Método. v. 3. 

 

MONTEIRO, Washington de Barros.; SILVA, Regina Beatriz Tavares da. Curso de 

direito civil. 42.ed. Saraiva, 2012.. 
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DISCIPLINA: CCJ0020 - DIREITO CONSTITUCIONAL II  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Direito Constitucional II.  

 

EMENTA  

Organização Federativa do Estado brasileiro. Estado de Defesa e Estado de Sítio. 

Forças Armadas e Segurança Pública. Separação dos Poderes: Poder Legislativo, Poder 

Executivo e Poder Judiciário; Competências e Atribuições do Presidente da República; 

Crimes  

Comuns e de Responsabilidade; Julgamento; Processo Legislativo e suas fases; 

Competência do Poder Legislativo; Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI); Órgãos do 

Poder Judiciário: competência e composição; Funções Essenciais à Justiça: Ministério 

Público, Defensorias Públicas e Advocacia.  

 

OBJETIVO GERAL  

Conhecer o direito constitucional positivo. Desenvolver visão crítica sobre o direito 

constitucional contemporâneo. Conhecer a organização federativa Conhecer os institutos do 

Estado de Exceção. Conhecer os 3 (três) Poderes do Estado. Compreender o processo 

legislativo. Compreender as funções essenciais à justiça.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Conhecer os Poderes do Estado e as funções essenciais à Justiça.  

Distinguir as funções típicas e atípicas exercidas pelos Poderes.  

Diferenciar a função legislativa, executiva e judiciária.  

Compreender a importância de cada uma destas funções.  

Comparar a função exercida pelo Ministério Público da praticada pela Defensoria 

Pública, Advocacia da União e Procuradorias.  

Conhecer as competências da Chefia do Poder Executivo.  

Conhecer as competências dos órgãos do Poder Legislativo.  
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Compreender as fases do processo legislativo e espécies normativas produzidas pelo 

Poder Legislativo.  

Identificar as diferenças entre os processos legislativos.  

Conhecer a composição do Supremo Tribunal Federal.  

Enumerar os órgãos do Poder Judiciário, suas competências e garantias.  

Compreender o funcionamento e a importância da Comissão Parlamentar de 

Inquérito.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Organização do Estado. 

Entes da Federação Brasileira. 

União.  

Estados-Membros.  

Municípios.  

Distrito Federal.  

Vedações.  

Novos Estados, Territórios e Municípios.  

Territórios.  

Intervenção Federal.  

Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas: Estado de Defesa, Estado de Sítio, 

Forças Armadas e Segurança Pública.  

Unidade II - Poder Legislativo.  

Estrutura e funcionamento. 

Função de fiscalização.  

Estatuto do Congressista.  

Deputados estaduais, deputados distritais, vereadores e o parlamentar de território.  

 

Unidade III - Poder Executivo.  

Exercício do Poder Executivo.  

Eleição do Presidente e do Vice-Presidente.  
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Substituição e vacância: impedimento e vaga.  

Eleição indireta.  

Ausência do país. 

Atribuições do Presidente da República.  

Responsabilidade do Presidente da República.  

O Vice-Presidente da República.  

Os Ministros de Estado: auxiliares do Presidente da República.  

Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional.  

 

Unidade IV - Poder Judiciário.  

Órgãos do Poder Judiciário.  

Funções Típicas e Atípicas. 

Estatuto da Magistratura.  

Garantias.  

Competência privativa dos Tribunais.  

Fixação de subsídios.  

Composição e escolha dos membros do Supremo Tribunal Federal e Tribunais Superiores.  

Competência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal e Tribunais Superiores.  

As Súmulas Vinculantes.  

 

Unidade V - Processo Legislativo.  

Espécies legislativas.  

Fases do Processo Legislativo.  

 

Unidade VI - Funções Essenciais à Justiça  

O Ministério Público  

O Ministério Público junto aos Tribunais de Contas  

A Advocacia Pública  

Advocacia e Defensoria Pública  
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PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

É importante que o Aluno seja o protagonista do processo de conhecimento e o 

espaço da sala de aula seja amigável para interações do Aluno com o Professor e 

coordenado pelo Professor para as interações entre os próprios Alunos.  

As Aulas serão preponderantemente expositivas, mas dialogadas e interativas, bem 

como abertas às discussões dirigidas.  

Será observada a leitura e aplicação de dispositivos constitucionais voltados para o 

atendimento dos objetivos específicos e para a resolução de exercícios e casos concretos 

além de questões do Exame da Ordem.  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

No Curso de Direito, a avaliação se dá de forma continuada. Isto é, antes de cada aula 

o estudante deverá solucionar os casos concretos que se encontram na webaula da 

disciplina e postar suas respostas no ambiente on line.  

Após a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a análise do caso concreto, 

no ambiente webaula, acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto 

dos trabalhos práticos realizados ao longo do período valerão até 2,0 (dois) pontos na AV1, 

AV2 e AV3.  

As AV1, AV2 E AV3 serão realizadas através de provas escritas, valendo, no 

mínimo, até 8,0 (oito) pontos, contendo questões objetivas e discursivas, sendo, ao menos 

uma das questões, um caso concreto para análise e resolução.  

A soma de todas as atividades ( provas escritas e resolução dos casos aula a aula) 

comporão o grau final de cada avaliação, não podendo ultrapassar o grau máximo de 10 

(dez), sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concertos., ..  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concertos..  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os 

graus das avaliações, sendo consideradas  
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apenas as duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). 

A média aritmética obtida será o grau final do aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

 

DIREITO CONSTITUCIONAL II 

Bibliografia Básica: 

LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 

MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: 

Saraiva, 2008.. 

 

TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. São Paulo 8 ed. : Saraiva, 

2010. 

 

Bibliografia Complementar: 

BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 2. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010.  

 

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 18. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 

2006.  

 

SILVA NETO, Manoel Jorge e. Curso de direito constitucional. 7. ed. São Paulo: Lumen 

Juris, 2011. 

 

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 28. ed. atual. São Paulo: Atlas, 2012.   
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DISCIPLINA: CCJ0024 - DIREITO DO TRABALHO I  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Direito do Trabalho I. 

 

EMENTA  

Introdução ao Direito do Trabalho; Relação de trabalho e relação de emprego; 

Sujeitos da relação de emprego; Contrato Individual de Trabalho; Contrato temporário da 

Lei nº 6.019/74; Terceirização; Salário e Remuneração; Alteração, suspensão e interrupção 

do contrato de trabalho; Duração do Trabalho.  

 

OBJETIVO GERAL  

Compreender as mudanças no Direito do Trabalho em virtude das transformações que 

ocorrem no mundo. Conhecer os requisitos que caracterizam o vínculo empregatício. 

Distinguir a diferença entre relação de emprego e relação de trabalho. Estudar o 

enquadramento jurídico do empregado e suas peculiaridades bem como as obrigações do 

empregador. Desenvolver o estudo dos direitos garantidos aos empregados a partir da 

análise do contrato de trabalho, inclusive no que tange à remuneração e a duração do 

trabalho.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Analisar a evolução história do trabalho humano e compreender as razões que 

culminaram na intervenção do Estado nas relações de trabalho e o surgimento do Direito do 

Trabalho.  

Relacionar os princípios norteadores do Direito do Trabalho e saber aplicá-lo na 

resolução do caso concreto.  

Identificar as regras gerais e peculiaridades do contrato individual de trabalho.  

Diferenciar a remuneração do salário e, ainda, os demais elementos integrantes do 

salário e sua natureza jurídica, de modo que seja capaz de identificar, no caso concreto, 

aqueles títulos que irão repercutir no cálculo das demais verbas trabalhistas.  

Distinguir suspensão e interrupção do contrato de trabalho e suas repercussões no 

contrato de trabalho.  
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Conhecer os limites da duração do trabalho diário e semanal, e identificar as 

consequências quando esses limites não forem observados pelo empregador.. 

Localizar os casos em que não se aplicam as regras de duração do trabalho e, 

também, as peculiaridades do trabalho noturno, horas in itinere e trabalho em tempo 

parcial. 

Relacionar os intervalos durante a jornada, entre uma jornada e a outra e a semanal 

para demonstrar que constituem medida de saúde. 

higiene e medicina do trabalho e saber quais as sanções e conseqüências traçadas pelo 

legislador e a jurisprudência nos casos de inobservância desses limites.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Introdução Ao Direito Do Trabalho. 

Origem e evolução do Direito do Trabalho.  

Conceito de Direito do Trabalho, características, natureza jurídica.  

A inter-relação com demais ramos do Direito e outras ciências.  

Princípios peculiares ao Direito do Trabalho ? indisponibilidade e flexibilização dos 

direitos trabalhistas.  

Fontes do Direito do Trabalho.  

Aplicação do Direito do Trabalho no tempo e no espaço.  

 

Unidade II - Relação de Trabalho e Relação de Emprego.  

Conceito e distinção.  

Requisitos da relação de emprego.  

 

Espécies de trabalhadores sem vínculo de emprego: autônomo, eventual, avulso, estagiário, 

empreiteiro, voluntário, representante comercial autônomo.  

 

 

Unidade III - Sujeitos da Relação de Emprego. 

Empregado conceito e definição legal.  
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Empregados urbanos.  

Empregados rurais.  

Empregados domésticos.  

Empregador conceito.  

Empregador, empresa e estabelecimento: conceito e distinções.  

Poderes do empregador: de comando e disciplinar.  

Grupo econômico.  

Sucessão trabalhista: requisitos e efeitos.  

 

Unidade IV - Contrato Individual de Trabalho.  

Conceito, natureza jurídica, características.  

Elementos essenciais do contrato individual de trabalho: nulidade e efeitos.  

Agente capaz: idade mínima para o trabalho e normas de proteção ao menor.  

Objeto lícito.  

Forma prescrita ou não defesa em lei: ingresso na administração pública.  

Duração do contrato de trabalho.  

Contrato por prazo indeterminado .  

Contrato por prazo determinado (a termo): regras gerais.  

Contrato de experiência.  

Contrato de aprendizagem.  

Contrato de safra.  

Contrato de obra certa.  

Contrato por prazo determinado da Lei nº 9.601/98.  

Contrato de trabalho temporário da Lei nº 6.019/74.  

Terceirização.  

Cooperativa.  

Unidade V - Salário e Remuneração. 

Remuneração: salário e gorjeta - conceito e distinção.  

Salário.  

Salário mínimo, salário básico, piso salarial: conceito e distinções.  

Salário in natura.  



198 

 

Sobressalário: gratificações, prêmios, comissões, percentagens, abonos, diárias de viagem, 

ajuda de custo, adicionais.  

Adicionais de insalubridade e periculosidade. Salário complessivo. Participação nos lucros. 

Gratificação natalina.  

Meios e formas de pagamento de salários.  

Normas de proteção salarial, irredutibilidade, intangibilidade salarial (descontos no salário).  

Equiparação salarial, reenquadramento e desvio de função.  

 

Unidade VI - Alteração, Suspensão e Interrupção do Contrato de Trabalho. 

Alteração unilateral e bilateral  

Jus variandi e o jus resistentiae  

Promoção, rebaixamento, reversão: cargo de confiança  

Transferência provisória e definitiva  

Suspensão do contrato de trabalho: conceito, espécies e efeitos  

Interrupção do contrato de trabalho: conceito, espécies e efeitos  

 

Unidade VII - Duração do Trabalho.  

Limitação do tempo de trabalho: fundamentos e objetivos.  

Jornada de trabalho e horário de trabalho.  

Jornadas especiais: bancário, telefonista, cabineiro de elevador, turnos ininterruptos de 

revezamento, aprendiz  

Horas extras e variações de horário.  

Compensação de horário: semanal, mensal e anual (banco de horas).  

Empregados excluídos do capítulo da duração: trabalhador externo e gerentes ocupantes de 

cargo de gestão.  

Trabalho em regime de tempo parcial .  

Horas in itinere.  

Trabalho noturno.  

Sobreaviso .  

Intervalos compulsórios.  

Intervalo intrajornada.  
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Intervalo interjornada.  

Repouso semanal remunerado.  

Fundamentos, natureza jurídica.  

Duração e remuneração do repouso.  

Trabalho em domingos e feriados.  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas expositivas, interativas e discussões dirigidas. Leitura e aplicação de 

dispositivos legais voltados para a resolução de casos concretos, com ênfase no estudo da 

norma jurídica sob a ótica da tridimensionalidade do Direito. Realização de pesquisas e 

debates. 

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

No Curso de Direito, a avaliação se dá de forma continuada. Isto é, antes de cada aula 

o estudante deverá solucionar os casos concretos que se encontram na webaula da 

disciplina e postar suas respostas no ambiente on line.  

Após a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a análise do caso concreto, 

no ambiente webaula, acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto 

dos trabalhos práticos realizados ao longo do período valerão até 2,0 (dois) pontos na AV1, 

AV2 e AV3.  

As AV1, AV2 E AV3 serão realizadas através de provas escritas, valendo, no 

mínimo, até 8,0 (oito) pontos, contendo questões objetivas e discursivas, sendo, ao menos 

uma das questões, um caso concreto para análise e resolução.  

A soma de todas as atividades ( provas escritas e resolução dos casos aula a aula) 

comporão o grau final de cada avaliação, não podendo ultrapassar o grau máximo de 10 

(dez), sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concertos., ..  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concertos..  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  
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1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

 

DIREITO DO TRABALHO I 

Bibliografia Básica: 

CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. 7ª ed. Revista, Atualizada e Ampliada. São 

Paulo: Método, 2012  

 

CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa; JORGE NETO, Francisco Ferreira. Direito 

do Trabalho. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2012.  

 

SARAIVA, Renato. Direito do Trabalho - . Série Concursos Públicos. 15ª Ed. Método, 

2013. 

  

Bibliografia Complementar: 

BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: 

LTr, 2012 

 

DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 11. ed. São Paulo: LTr, 

2012 

 

CARRION, Valentin. Comentários à consolidação das leis do trabalho. 37. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012.  

 

SÜSSEKIND, Arnaldo et al. Instituições de direito do trabalho. 21. ed. São Paulo: LTr, 

2004. 2 v 

 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho: história e teoria geral do 

direito do trabalho: relações individuais e coletivas do trabalho. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 

2011 
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DISCIPLINA: CCJ0052 - TEORIA E PRÁTICA DA REDAÇÃO JURÍDICA  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Teoria e Prática da Redação Jurídica. 

 

EMENTA  

Tipos de Raciocínio. Silogismo. Dedução e indução. Lógica formal e lógica do 

razoável. Estrutura e conteúdo, objetivo e cabimento do parecer. Ementa: requisitos formais 

e características. Relatório: elementos da narrativa forense. Narrativa a serviço da 

argumentação.  

Fundamentação e Conclusão do Parecer Técnico-jurídico. Tipos de argumento: pró-

tese, de autoridade, de oposição, de senso comum e de causa e efeito, ad hominem, de fuga, 

a fortiori, de analogia e por absurdo. Efeito persuasivo do texto produzido. Pesquisa de 

fontes.  

Figuras de linguagem e estratégias argumentativas. Parte autenticativa e 

Considerandos. Produção de parecer completo.  

 

OBJETIVO GERAL  

Compreender a estrutura, a organização e o conteúdo pertinentes ao parecer. 

Estabelecer relações de semelhança e distinção entre essa peça e as demais que compõem 

um processo. Produzir pareceres completos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar a relação entre fato e norma.  

Diferenciar dedução de indução.  

Produzir parágrafos argumentativos por meio das duas formas de raciocínio.  

Diferenciar Lógica Formal de Lógica do Razoável.  

Compreender e aplicar o princípio da razoabilidade como norteador da atividade 

interpretativa do direito.  

Conhecer a estrutura de um parecer técnico-jurídico.  

Compreender a função que a ementa exerce dentro do Parecer.  
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Reconhecer as características da ementa do Parecer.  

Produzir ementas.  

Identificar os elementos da narrativa forense no caso concreto.  

Estabelecer relação entre a seleção dos fatos narrados e a produção de argumentos.  

Produzir narrativas jurídicas.  

Diferenciar a narrativa simples (relatório) da narrativa valorada.  

Utilizar os modalizadores na narrativa forense.  

Identificar as características do texto argumentativo e diferenciar essa produção 

textual da narração.  

Reconhecer os principais tipos de argumento.  

Compreender a organização lógica e o encadeamento dos argumentos.  

Praticar a produção do texto jurídico-argumentativo.  

Produzir pareceres técnico-jurídicos.  

Demonstrar raciocínio jurídico-argumentativo.  

Aprender a utilizar a Internet como ferramenta de pesquisa para dar maior 

consistência argumentativa e informativa ao documento.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Tipos de Raciocínio. 

Silogismo. Dedução e indução. Lógica formal e lógica do razoável no discurso jurídico.  

 

Unidade II - Parecer técnico-jurídico e Parecer Técnico. 

Estrutura e conteúdo. Diferenças. Objetivo e cabimento. Parecerista e argumento de 

autoridade.  

 

Unidade III - Ementa do Parecer Técnico-jurídico. 

Planejamento e Síntese. Requisitos formais. Características da ementa.  
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Unidade IV - Relatório do Parecer Técnico-jurídico. 

Elementos da narrativa forense. Narrativa a serviço da argumentação. Diferenças entre a 

narrativa do parecer e a narrativa da petição inicial. Produção de relatório.  

 

Unidade V - Fundamentação, Conclusão e Parte Autenticativa do Parecer Técnico-

jurídico.  

Revisão e aprofundamento dos argumentos pró-tese, de autoridade, de oposição, de senso 

comum e de causa e efeito.  

Efeito persuasivo do texto produzido.  

Argumento ad hominem.  

Argumento de fuga. Argumento a fortiori.  

Argumento de autoridade. Argumento de analogia.  

Argumento por absurdo.  

Pesquisa de fontes na Internet para a fundamentação do Parecer. Figuras de linguagem e 

estratégias argumentativas.  

Conclusão do parecer. Parte autenticativa.  

 

Unidade VI - Produção de Parecer Completo. 

Ementa, relatório, fundamentação, conclusão e parte autenticativa.  

Prática oral e escrita na apresentação forense: técnicas elementares de oratória e de 

argumentação oral.  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas dialogadas, de natureza interativa e com base na Metodologia do Caso 

Concreto.  

A leitura do caso concreto, a identificação dos elementos constitutivos da demanda 

(autor, réu, pedido e fundamento jurídico do pedido) e a identificação das marcas 

disparadoras de raciocínio jurídico presentes no caso concreto motivam a abordagem e a 

explicação do conteúdo previsto para a aula. As pesquisas previamente realizadas pelos 

alunos enriquecem os debates e favorecem o retorno constante ao caso concreto, consoante 

orientação metodológica adotada pela Institição.  
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PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

No Curso de Direito, a avaliação se dá de forma continuada. Isto é, antes de cada aula 

o estudante deverá solucionar os casos concretos que se encontram na webaula da 

disciplina e postar suas respostas no ambiente on line.  

Após a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a análise do caso concreto, 

no ambiente webaula, acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto 

dos trabalhos práticos realizados ao longo do período valerão até 2,0 (dois) pontos na AV1, 

AV2 e AV3.  

As AV1, AV2 E AV3 serão realizadas através de provas escritas, valendo, no 

mínimo, até 8,0 (oito) pontos, contendo questões objetivas e discursivas, sendo, ao menos 

uma das questões, um caso concreto para análise e resolução.  

A soma de todas as atividades ( provas escritas e resolução dos casos aula a aula) 

comporão o grau final de cada avaliação, não podendo ultrapassar o grau máximo de 10 

(dez), sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concertos., ..  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concertos..  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: CCJ0052 - TEORIA E PRÁTICA DA REDAÇÃO JURÍDICA  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

FETZNER, Néli Luiza Cavalieri; PALADINO, Valquiria da Cunha; SOUZA, Anderson 

Chalita Elísio de (Org.). Argumentação Jurídica: teoria e prática. 4. ed. rev. e ampl. 

Freitas Bastos, 2013  

 

FETZNER, Néli Luiza Cavalieri (Org. e Aut.); TAVARES Jr., Nelson Carlos; 

VALVERDE; Alda da Graça Marques. Lições de Argumentação Jurídica: da teoria à 

prática. Rio de Janeiro: Forense, 2013.  
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VALVERDE; Alda da Graça Marques. Lições de Linguagem Jurídica: da interpretação à 

produção do texto. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014.. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

DAMIÃO, Regina Toledo; HENRIQUES, Antônio. Curso de português jurídico. 11. ed. 

São Paulo: Atlas, 2010.  
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jurídico. 3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Forense, 2013.  

 

Acquaviva, Marcus Cláudio. Redação forense [livro eletrônico]. São Paulo: Rideel, 2009 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788533912977/pages/5. 

 

Moreno, Cláudio. Português para convencer: comunicação e persuasão em direito. [livro 

eletrônico]. São Paulo: Àtica, 2006. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788508106080/pages/5 

 

XAVIER, Ronaldo Caldeira. Português no direito: linguagem forense. 16. ed. rev. e aum. 

Rio de Janeiro: Forense, 2010.  
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DISCIPLINA: CCJ0053 - TEORIA GERAL DO PROCESSO  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Teoria Geral do Processo.  

 

EMENTA  

Teoria Geral do Processo; Relação jurídica processual e Relação Jurídica de Direito 

Material e suas distinções. Tutela jurisdicional pretendida; Jurisdição; Ação; Processo; 

Procedimento; Noções básicas de Direito Processual Civil, Penal e do Trabalho.  

 

OBJETIVO GERAL  

Compreender a importância do processo como instrumento de realização dos Direito. 

Entender a diferença do processo cível, penal e trabalhista. Conhecer a trilogia estrutural do 

processo civil: jurisdição, ação e processo. Compreender a diferença entre processo e 

procedimento, o processo como relação entre os seus sujeitos e o procedimento como 

relação entre atos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar os diversos processos e procedimentos existentes no CPC e em legislação 

extravagante.  

Diferenciar os diversos tipos de tutelas jurisdicionais pretendidas e as razões da 

adoção.  

Distinguir as diversas teorias existentes sobre o direito de ação e a sua repercussão 

prática.  

Diferenciar os diversos tipos de atos processuais praticados pelas partes, pelo juiz, 

pelo Ministério Público e por Serventuários da Justiça.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Teoria geral do processo.  

Conceito de processo, autonomia e instrumentalidade.  

A relação jurídica processual e a relação jurídica de direito material.  
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Teoria unitária e dualista do processo;  

A autotutela e jurisdição;  

Instrumentalidade do processo.  

O Direito Processual Civil e demais ramos do direito.  

Princípios constitucionais e infraconstitucionais do Direito Processual;  

A trilogia estrutural do Direito Processual: jurisdição, ação e processo.  

A lei processual civil. Normas cogentes e não cogentes  

Interpretação da lei processual civil  

Lei processual civil no espaço e no tempo.  

Fontes do processo civil (analogia, costumes e princípios gerais do direito).  

A estrutura do Poder Judiciário.  

 

Unidade II - Jurisdição.  

Jurisdição, legislação e administração  

Conceito e princípios; Características, inércia, definitividade e substitutividade; Espécies de 

jurisdição: penal e não penal, de equidade e de direito, superior e inferior e contenciosa e 

voluntária; Relação entre a jurisdição penal e não penal.  

Abordagem dos efeitos civis da sentença penal condenatória e seu paralelo com o 

transporte n utilibus da sentença coletiva para os pedidos individuais de liquidação e 

execução dos danos pessoalmente sofridos. A liquidação dos efeitos civis na própria 

sentença penal condenatória; Equivalentes jurisdicionais: autotutela, autocomposição, 

mediação e arbitragem.  

Jurisdição e competência , noções gerais. Distinções.  

 

Unidade III - Tutela jurisdicional.  

Finalidade do Direito Processual Civil, Penal e do Trabalho: obtenção da tutela;  

A tutela jurisdicional buscada em cada processo instaurado e suas espécies;  

Tutelas de urgência: preventivas e cautelares, seja no Direito Processual Civil, Penal e do 

Trabalho;  

Tutelas de evidência. Tutela individual e coletiva.  

Tutela inibitória. Generalidades. Finalidade. Tutela inibitória individual e coletiva. 
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Unidade IV- Ação.  

Conceito e natureza jurídica; Condições para o exercício legítimo: legitimidade e suas 

espécies, interesse processual e possibilidade jurídica do pedido.  

A justa causa no processo penal. 

Análise das condições da ação: momento e necessidade ou não de produção de provas 

(teoria da asserção). 

Elementos de individualização das ações: parte, pedido e causa de pedir. Teoria da tríplice 

identidade e teoria da identidade da relação jurídica: distinções.  

Concurso de ações e cumulação de ações.  

 

Unidade V – Processo. 

Conceito e natureza jurídica;  

Classificação dos processos: conhecimento, execução, cautelar e sincrético;  

Pressupostos processuais: existência e validade ou desenvolvimento, e negativos;  

Distinção entre processo e procedimento. Espécies de procedimento.  

Procedimentos comuns no Direito Processual Civil, Penal e Trabalho;  

Procedimentos especiais no Direito Processual Civil, Penal e Trabalho;  

Adoção do Procedimento. Critério de exclusão.  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas expositivas, interativas e discussões dirigidas. Leitura e aplicação de 

dispositivos legais voltados para a resolução de problemas da Coletânea de Exercícios, 

envolvendo casos concretos com ênfase no estudo da norma jurídica sob a ótica da 

tridimensionalidade do Direito. Realização de pesquisas e debates.  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

No Curso de Direito, a avaliação se dá de forma continuada. Isto é, antes de cada aula 

o estudante deverá solucionar os casos concretos  

que se encontram na webaula da disciplina e postar suas respostas no ambiente on line e/ou 

fisicamente diretamente ao professor em sala de aula.  
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Após a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a análise do caso concreto, 

no ambiente webaula, acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto 

dos trabalhos práticos realizados ao longo do período valerão até 2,0 (dois) pontos na AV1 

e AV2. As AV1, AV2 e AV3 serão realizadas através de provas escritas, valendo, no 

mínimo, até 8,0 (oito) pontos, contendo questões objetivas e discursivas, sendo, ao menos 

uma das questões, um caso concreto para análise e resolução.  

A soma de todas as atividades ( provas escritas e resolução dos casos aula a aula) 

comporão o grau final de cada avaliação, não podendo ultrapassar o grau máximo de 10 

(dez), sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. O regulamento geral de 

avaliações poderá alterar a sistemática para atender peculiaridades ou necessidades 

pedagógicas.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concertos., ..  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concertos..  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

 

TEORIA GERAL DO PROCESSO 

 

Bibliografia Básica: 

Vezzoni, Marina. Direito processual civil [livro eletrônico]. 2.ed. São Paulo: Manole, 2016. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520445761/pages/-14 

 

CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, 

Candido Rangel. Teoria geral do processo. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.. 

 

PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito Processual Civil Contemporâneo, vol. 1, 

Saraiva, São Paulo, 6a edição, 2015.  
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Bibliografia Complementar: 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito processual do trabalho: doutrina e prática forense, 

modelos de petições, recursos, setenças e outros. 33. ed. São Paulo: Atlas, 2012   

 

OLIVEIRA, Eugenio Pacelli de. Curso de processo penal. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2014 

 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 57. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2016. v.1.. 

 

Novo Código de Processo Civil: lei n. 13.105 de 16 de Março de 2015 [livro eletrônico]. 

3.ed. São Paulo: Manole, 2017. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520453308/pages/-16 

 

Barroso, Darlan. Manual de direito processual civil. [Livro eletrônico]. São Paulo: Manole, 

2007 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/search?utf8=✓&amp;q=teoria 

geral do processo 
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DISCIPLINA: CCJ0110 - DIREITO PENAL III  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Direito Penal III  

 

EMENTA  

Crimes contra o Patrimônio; Crimes contra a Dignidade Sexual; Crimes contra a 

Família: Crimes contra a Incolumidade Pública.  

Crimes contra a Saúde Pública; Crimes contra a Paz Pública; Crimes contra a Fé 

Pública.  

 

OBJETIVO GERAL  

Compreender as medidas de política criminal adotadas pelo Sistema de Justiça 

Criminal Brasileira para fins de controle social-penal. Reconhecer a relevância do estudo 

integrado entre as Teorias do Delito, da Sanção Penal e os crimes em espécie e sua 

necessária subsunção aos princípios constitucionais. Avaliar a proporcionalidade entre o 

desvalor da conduta e o desvalor do resultado para fins de tipificação penal e consequente, 

cominação de sanções penais.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Aplicar os institutos previstos na Parte Geral do Código Penal aos crimes em espécie.  

Identificar as principais figuras típicas dos crimes contra o patrimônio.  

Distinguir as principais figuras típicas dos crimes contra a Dignidade Sexual  

Compreender a abrangência da expressão vulnerabilidade no contexto dos crimes 

contra a Dignidade Sexual e seus consectários penais.  

Identificar as principais figuras típicas dos crimes contra a Família.  

Distinguir as principais figuras típicas dos crimes contra a Incolumidade Pública.  

Identificar as principais figuras típicas dos crimes contra a Saúde Pública.  

Diferenciar as principais figuras típicas dos crimes contra a Paz Pública.  

Identificar as principais figuras típicas dos crimes contra a Fé Pública.  

Analisar a incidência da Lei n. 8072/1990 (crimes hediondos) aos delitos em espécie.  
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Avaliar a incidência e consectários dos conflitos de Direito Intertemporal nos crimes 

em espécie.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Crimes contra o Patrimônio.  

Considerações gerais: Bem jurídico tutelado. Conceito de Patrimônio para fins penais. 

Elementos do tipo: objetivos, subjetivos e normativos. Sujeitos do delito. Classificação do 

delito. Consumação e tentativa. Figuras típicas. Figuras típicas majoradas e qualificadas. O 

princípio da insignificância, o consentimento do ofendido e os delitos contra o patrimônio. 

Questões controvertidas.  

Figuras Típicas: Furto; Roubo Extorsão, Extorsão mediante seqüestro e Extorsão indireta. 

Dano  

Apropriação indébita.  

Estelionato.  

Receptação.  

Escusas absolutórias.  

 

Unidade II - Crimes contra a Dignidade Sexual.  

Considerações gerais: Bem jurídico tutelado. Elementos do tipo: objetivos, subjetivos e 

normativos. Sujeitos do delito. Classificação do delito. Consumação e tentativa. Figuras 

típicas. Figuras típicas majoradas e qualificadas. Questões controvertidas.  

Dos Crimes contra a Liberdade Sexual. Estupro. Assédio sexual. Figuras qualificadas e 

causas de aumento.  

Dos Crimes Sexuais contra Vulnerável. Conceito de vulnerável para fins penais. Estupro de 

vulnerável. Corrupção de menores. Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou 

adolescente. Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de 

vulnerável.  

Do Lenocínio e do Tráfico de Pessoa para fim de Prostituição ou outra Forma de 

Exploração Sexual. 
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Mediação para servir a lascívia de outrem. Favorecimento da prostituição ou outra forma de 

exploração sexual.  

Casa de prostituição.  

Rufianismo.  

Do Ultraje Público ao Pudor. Ato Obsceno.Escrito ou Ato obsceno.  

 

Unidade III - Crimes contra a Família:  

Considerações gerais: Bem jurídico tutelado. Elementos do tipo: objetivos, subjetivos e 

normativos. Sujeitos do delito. Classificação do delito. Consumação e tentativa. Figuras 

típicas. Figuras típicas majoradas e qualificadas. Questões controvertidas.  

Crimes contra o Estado de Filiação. Registro de nascimento inexistente. Parto suposto.  

Sonegação do estado de filiação.  

Crimes contra a Assistência Familiar:  

Abandono material.  

Entrega de filho menor a pessoa inidônea.  

Abandono intelectual.  

Abandono moral.  

Crimes contra o Poder Familiar, Tutela ou Curatela:  

Induzimento a fuga, entrega arbitrária e sonegação de incapaz.  

Subtração de incapaz.  

 

Unidade IV - Crimes contra a Incolumidade Pública. 

Considerações gerais: Bem jurídico tutelado. Elementos do tipo: objetivos, subjetivos e 

normativos. Sujeitos do delito. Classificação do delito. Consumação e tentativa. Figuras 

típicas. Figuras típicas majoradas e qualificadas. Questões controvertidas.  

Dos crimes de perigo comum. Incêndio. Explosão.  

Uso de gás tóxico ou asfixiante.  

Fabrico, fornecimento de explosivos, gás tóxico ou asfixiante.  

Inundação e Perigo de inundação.  

Desabamento ou desmoronamento.  
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Unidade V - Crimes contra a Saúde Pública.  

Considerações gerais: Bem jurídico tutelado. Elementos do tipo: objetivos, subjetivos e 

normativos. Sujeitos do delito. Classificação do delito. Consumação e tentativa. Figuras 

típicas. Figuras típicas majoradas e qualificadas. Questões controvertidas.  

Dos Crimes contra a Saúde Pública:Falsificação, corrupção ou adulteração de produto 

destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Exercício ilegal da medicina. Charlatanismo. 

Curandeirismo.  

 

Unidade VI - Crimes contra a Paz Pública.  

Considerações gerais: Bem jurídico tutelado. Elementos do tipo: objetivos, subjetivos e 

normativos. Sujeitos do delito. Classificação do delito. Consumação e tentativa. Figuras 

típicas. Figuras típicas majoradas e qualificadas. Questões controvertidas.  

Figuras típicas..Incitação ao crime. Apologia de crime ou criminoso. Quadrilha ou bando: o 

delito de quadrilha ou bando e as Leis n. 8072/1990 e 11343/2006.  

A Lei n.12720/2012 e a constituição de milícia privada.  

 

Unidade VII - Crimes contra a Fé Pública.  

Considerações gerais: Bem jurídico tutelado. Elementos do tipo: objetivos, subjetivos e 

normativos. Sujeitos do delito. Classificação do delito. Consumação e tentativa. Figuras 

típicas. Figuras típicas majoradas e qualificadas. Questões controvertidas.  

Crimes subseqüentes à falsificação. Crimes assemelhados ao de moeda falsa. Petrechos 

para a falsificação de moeda.  

Da Falsidade de Títulos e outros Papéis Públicos. Falsificação de papel público. O uso de 

papel falsificado.  

Da Falsidade Documental e outras falsidades. Falsificação de documento público.  

Falsificação de documento particular.Distinção entre falsidade material e ideológica. Falso 

reconhecimento de firma ou letra. Certidão ou atestado ideologicamente falsos. Falsidade 

de atestado médico. Uso de documento falso. Uso de documento falso e falsa identidade. 

Adulteração de sinal identificador de veículo automotor.  
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PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas expositivas, interativas e discussões dirigidas. Leitura e aplicação de 

dispositivos legais voltados para a resolução de problemas envolvendo casos concretos com 

ênfase no estudo das Teorias e espécies de Sanção Penal, bem como da aplicabilidade dos 

institutos afetos às Teorias do Delito e da Sanção Penal aos Crimes contra a pessoa, 

sempre, sob o crivo do controle de constitucionalidade.  

Realização de debates sobre as pesquisas bibliográficas e jurisprudenciais indicadas 

pelo docente, bem como a utilização de notícias veiculadas pela imprensa e pela internet 

como elementos disparadores de pesquisa e debate.  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

No Curso de Direito, a avaliação se dá de forma continuada. Isto é, antes de cada aula 

o estudante deverá solucionar os casos concretos que se encontram na webaula da 

disciplina e postar suas respostas no ambiente on line.  

Após a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a análise do caso concreto, 

no ambiente webaula, acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto 

dos trabalhos práticos realizados ao longo do período valerão até 2,0 (dois) pontos na AV1, 

AV2 e AV3.  

As AV1, AV2 E AV3 serão realizadas através de provas escritas, valendo, no 

mínimo, até 8,0 (oito) pontos, contendo questões objetivas e discursivas, sendo, ao menos 

uma das questões, um caso concreto para análise e resolução.  

A soma de todas as atividades (provas escritas e resolução dos casos aula a aula) 

comporão o grau final de cada avaliação, não podendo ultrapassar o grau máximo de 10 

(dez), sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concertos., ..  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concertos..  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os 

graus das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas dentre as 
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três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

 

 

Disciplina: CCJ0110 - DIREITO PENAL III 

 

Bibliografia Básica: 

CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. 15. ed São Paulo: Saraiva.,2015. V.3 

 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 10.ed. Forense, 2014.  

 

PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13ª. edição revista e ampliada. São Paulo. Revista dos 

Tribunais.2014.  

 

Bibliografia Complementar: 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2012 v.3 

 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2012 v.4 

 

CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. 9. ed São Paulo: Saraiva, 2010 v.2 

 

Machado, Costa (org.). Código Pena Interpretado [livro eletrônico]. São Paulo: Manole, 2017 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520453223/pages/-26 

 

DISCIPLINA: CCJ0052 - TEORIA E PRÁTICA DA REDAÇÃO JURÍDICA  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

FETZNER, Néli Luiza Cavalieri; PALADINO, Valquiria da Cunha; SOUZA, Anderson Chalita 

Elísio de (Org.). Argumentação Jurídica: teoria e prática. 4. ed. rev. e ampl. Freitas Bastos, 2013  

 

 

FETZNER, Néli Luiza Cavalieri (Org. e Aut.); TAVARES Jr., Nelson Carlos; VALVERDE; Alda da Graça 

Marques. Lições de Argumentação Jurídica: da teoria à prática. Rio de Janeiro: Forense, 2013.  

 

FETZNER, Néli Luiza Cavalieri (Org. e Aut.); TAVARES Jr., Nelson Carlos; VALVERDE; Alda da Graça 

Marques. Lições de Linguagem Jurídica: da interpretação à produção do texto. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2014.. 
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DISCIPLINA: CCJ0015 - DIREITO CIVIL IV  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Direito Civil IV. 

 

EMENTA  

Conceito, classificação e características de Direito das Coisas. Obrigações. Posse. 

Propriedade. Usucapião. Registro de imóveis. Direitos de vizinhança. Condomínio e suas 

espécies.  

 

OBJETIVO GERAL  

Elencar os direitos reais, analisando os princípios gerais, suas características, fonte, 

classificação e os sistemas a eles concernentes.  

Definir e compreender o fenômeno da posse, suas teorias, natureza jurídica, 

classificações e efeitos.   

Identificar cada um dos direitos reais, examinado conceito, principais características, 

efeitos e modos de extinção.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Conceituar os direitos reais e localizá-los no Código Civil e leis extravagantes.  

Diferenciar obrigações e direitos reais.  

Reconhecer as divergências entre os direitos reais e obrigações propter rem, 

obrigação com eficácia real, sub-rogação real e ônus real.  

Compreender a controvérsia sobre a legitimidade para pagar as obrigações propter 

rem.  

Conceituar o fenômeno fático que implica na posse através das teorias clássicas.  

Diferenciar posse de propriedade e detenção.  

Identificar as diversas características da posse de acordo com diferentes critérios 

jurídicos.  

Compreender os principais efeitos da posse, em que se inclui os modos de proteção 

em eventuais violações;  
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Identificar e debater o momento da aquisição da posse, a classificação daí decorrente 

e os modos de tradição.  

Conceituar a propriedade antes e após a constitucionalização do direito privado.  

Analisar os diferentes modos de aquisição da propriedade, especialmente o registro 

de título, a usucapião e as acessões imobiliárias.  

Identificar os fundamentos que inspiram o direito de vizinhança.  

Diferenciar a natureza do direito de vizinhança e da servidão predial.  

Diferenciar as diversas formas de condomínio: o voluntário, o necessário, o legal e o 

condomínio edilício.  

Apontar o direito real decorrente da promessa de compra e venda e compreender a 

sua natureza jurídica  

Identificar as espécies de promessa de compra e venda a fim de analisar qual confere 

direito de aquisição.  

 

CONTEÚDOS 

  

Unidade I - Direito das Coisas.  

Conceito. 

Características.  

Classificação.  

Diferença entre direitos reais e obrigacionais.  

Objeto do direito das coisas.  

Sujeitos.  

Obrigação propter rem.  

 

Unidade II- Posse. 

Evolução histórica, conceito e características. 

Teoria subjetivista.  

Teoria Objetivista.  

Distinção entre posse, propriedade e detenção.  

Classificação da posse e suas características.  



220 

 

Natureza jurídica – controvérsias.  

Composse.  

Efeitos da posse Aquisição.  

Momento de início da posse. 

Espécies de aquisição.  

Meios de tradição da posse. 

Acessão de posses Extinção.  

 

Unidade III - Propriedade em Geral. 

Propriedade em geral.  

Evolução histórica, conceito e características.  

Restrições legais de interesse particular e público. 

Modos de aquisição da propriedade imobiliária Registro de título Acessões imobiliárias. 

Usucapião Conceito e natureza jurídica Requisitos gerais e específicos. Espécies e 

respectivos prazos.Direito intertemporal. Alegação em defesa e seus efeitos.Modos de 

aquisição da propriedade mobiliária Espécies Distinção entre descoberta e ocupação. 

Modos de perda da propriedade. Propriedade superficiária.Conceito e natureza. 

Constituição e extinção. Características e principais efeitos. Conflito normativo  

 

Unidade IV - Direito de Vizinhança.  

Conceito, princípios e natureza jurídica.  

Espécies.  

Diferenças dos direitos de vizinhança e servidões prediais.  

Limitações ao direito de construir.  

 

Unidade V – Condomínio.  

Conceito, princípios e natureza jurídica.  

Classificação e características.  

Direitos e deveres dos condôminos.  

Condomínio edilício e o Novo Código Civil. 

 



221 

 

Unidade VI - Direitos Reais sobre Coisa Alheia (De Gozo ou Fruição).  

Servidão predial.  

Conceito.Espécies. Constituição Principais características.Extinção. Usufruto. Conceito. 

Espécies. Constituição. Principais características. Extinção. Correlação com o direito real 

de uso. Correlação com o direito real de habitação. 

Direito real do promitente comprador do imóvel Conceito .Constituição Efeitos 

Necessidade do registro do título  

 

Unidade VII - Direitos Reais de Garantia. 

Conceito e natureza jurídica.  

Constituição.  

Requisitos.  

Características.  

Principais diferenças entre a alienação fiduciária, penhor, hipoteca e anticrese.  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas expositivas, interativas e discussões dirigidas. Leitura e aplicação de 

dispositivos legais voltados para a resolução de problemas envolvendo casos concretos com 

ênfase no estudo da norma jurídica sob a ótica da tridimensionalidade do Direito. 

Realização de pesquisas e debates  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

No Curso de Direito, a avaliação se dá de forma continuada. Isto é, antes de cada 

aula o estudante deverá solucionar os casos concretos que se encontram na webaula da 

disciplina e postar suas respostas no ambiente on line.  

Após a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a análise do caso concreto, 

no ambiente webaula, acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto 

dos trabalhos práticos realizados ao longo do período valerão até 2,0 (dois) pontos na AV1, 

AV2 e AV3.  

As AV1, AV2 E AV3 serão realizadas através de provas escritas, valendo, no 

mínimo, até 8,0 (oito) pontos, contendo questões objetivas e discursivas, sendo, ao menos 
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uma das questões, um caso concreto para análise e resolução. A soma de todas as atividades 

( provas escritas e resolução dos casos aula a aula) comporão o grau final de cada 

avaliação, não podendo ultrapassar o grau máximo de 10 (dez), sendo permitido atribuir 

valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concertos., ..  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concertos..  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). 

A média aritmética obtida será o grau final  

do aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

 

 

DIREITO CIVIL IV 

Bibliografia Básica: 

MELO, Marco Aurélio Bezerra de. Direito das Coisas. 4. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2010. 

 

TARTUCE, Flávio. Direito Civil, Vol. 4 - Direito das Coisas. São Paulo: Método. 4ª edição 

- revista e atualizada, 2012  

 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, 7ª. Ed., vol. 5, Rio de Janeiro: 

Saraiva , 2010. 

 

Bibliografia Complementar: 

 RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. 5. ed. rev.e atual. Rio de Janeiro: Forense, 

2011. 

 

Mello, Cleyson de Moraes. Direito civil: direito das coisas [livro eletrônico]. Rio de 

Janeiro: Maria Augusta Degado, 2017. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579872747/pages/-33 

. 
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 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

V.4 

. 
 

Machado, Costa. Código Civil Interpretado. [livro eletrônico]. 9.ed. São Paulo: Manole, 

2016. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520446966/pages/3 

 

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos reais. 7. ed. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2011. 
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DISCIPLINA: CCJ0021 - DIREITO CONSTITUCIONAL III  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Direito Constitucional III. 

 

EMENTA  

Direito Constitucional; Ordem Social; Ordem Econômica; Tributação e Orçamento; 

Desafios Contemporâneos no Direito Constitucional: neoconstitucionalismo, ativismo 

judicial, judicialização da política.  

 

OBJETIVO GERAL  

Compreender a Constituição brasileira como norma programática e compromissória, 

que procura ditar a atuação do Estado pautada em ideais ao mesmo tempo liberais e sociais. 

Compreender os desafios que uma Constituição coloca aos aplicadores do Direito em 

tempos de profunda discussão em torno da superação do paradigma estabelecido pelo 

positivismo jurídico.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Examinar as funções da Constituição para além de Carta Política do Estado.  

Analisar a Ordem Social estabelecida pela CRFB/88.  

Estudar a Ordem Econômica e o papel do Estado na CRFB/88.  

Analisar os princípios gerais aplicáveis à Tributação e ao Orçamento.  

Compreender os novos desafios colocados pela expansão do Direito Constitucional 

nas últimas décadas.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - A Constituição brasileira de 1988 como texto programático e 

compromissório. 

O constitucionalismo liberal, ou o estatuto jurídico do Estado mínimo.  

O constitucionalismo social.  

Constituição programática.  
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Constituição compromissória.  

Perfil da CRFB/88.  

 

Unidade II - Ordem Social.  

Estrutura: Seguridade Social; Educação, Cultura e Desporto; Ciência e Tecnologia; 

Comunicação Social; Meio Ambiente; Família, Criança, Adolescente e Idoso; Índios.  

A seguridade social: Direito à Saúde.  

A seguridade social: Previdência Social.  

A seguridade social: Assistência Social.  

Educação, Cultura e Desporto.  

Ciência e Tecnologia.  

Comunicação Social.  

Meio ambiente.  

Família, Criança, Adolescente e Idoso.  

Índios.  

 

Unidade III - Ordem Econômica e Financeira.  

Conceito e objetivos da Ordem Econômica.  

Princípios Gerais da atividade econômica.  

Intervenção do Estado no domínio econômico.  

Política Urbana.  

Política Agrária, Fundiária e Reforma Agrária.  

Sistema Financeiro Nacional.  

 

Unidade IV - Tributação e Orçamento. 

Sistema Constitucional e Espécies Tributárias.  

Competências Constitucionais.  

Princípios Constitucionais Tributários.  

Finanças Públicas.  

Orçamento Público.  

 



226 

 

Unidade V - Desafios Contemporâneos no Direito Constitucional.  

O neoconstitucionalismo.  

A constitucionalização do Direito no Brasil.  

A expansão da jurisdição constitucional e o ativismo judicial.  

A judicialização da política.  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas expositivas, interativas e discussões dirigidas. Leitura e aplicação de 

dispositivos legais e decisões judiciais voltados à resolução de problemas da Coletânea de 

Exercícios. Realização de pesquisas e debates.  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

No Curso de Direito, a avaliação se dá de forma continuada. Isto é, antes de cada aula 

o estudante deverá solucionar os casos concretos que se encontram na webaula da 

disciplina e postar suas respostas no ambiente on line.  

Após a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a análise do caso concreto, 

no ambiente webaula, acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto 

dos trabalhos práticos realizados ao longo do período valerão até 2,0 (dois) pontos na AV1, 

AV2 e AV3.  

As AV1, AV2 E AV3 serão realizadas através de provas escritas, valendo, no 

mínimo, até 8,0 (oito) pontos, contendo questões objetivas e discursivas, sendo, ao menos 

uma das questões, um caso concreto para análise e resolução.  

A soma de todas as atividades ( provas escritas e resolução dos casos aula a aula) 

comporão o grau final de cada avaliação, não podendo ultrapassar o grau máximo de 10 

(dez), sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concertos., ..  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concertos..  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  
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1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

 

DIREITO CONSTITUCIONAL III 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo. 4. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2013.  

LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito 

constitucional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional: o controle abstrato de normas no 

Brasil e na Alemanha. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2009 

FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de direito constitucional. 5.ed. Bahia: 

JusPodivm, 2013. 

SILVA NETO, Manoel Jorge e. Curso de Direito Constitucional: Atualizado até a EC n. 

71, de 29 de Novembro de 2012. 8. ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2013. 

MORAES, Guilherme Peña de. Curso de direito constitucional. 6.ed. São Paulo: Atlas, 

2014. 

TAVARES, Andre Ramos. Curso de direito constitucional. 12. ed. rev. e atual. São 

Paulo: Saraiva, 2014. 
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DISCIPLINA: CCJ0022 - DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Direito da Criança e do Adolescente. 

 

EMENTA  

Aspectos primordiais do direito da criança e do adolescente; princípios 

constitucionais que regem o tema; direitos fundamentais da criança e do adolescente: à 

vida, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à educação, à cultura ao esporte ,ao 

lazer, à profissionalização, à convivência familiar e comunitária, poder familiar, direitos e 

deveres, alienação parental, guarda ,tutela, adoção nacional e internacional; o sistema de 

garantia de direitos frente à prevenção, ao conselho tutelar e sua medidas; à 

descentralização e à política de atendimento; o sistema de garantia de direitos e os 

procedimentos na justiça da infância e da juventude, a competência, o ato infracional e as 

medidas socioeducativas; infrações administrativas e crimes em espécie.  

 

OBJETIVO GERAL  

Compreender o desenvolvimento sistêmico do estatuto da criança e do adolescente 

como forma da melhoria da qualidade de vida pela conscientização da responsabilidade da 

família do estado e da sociedade quanto às crianças e aos adolescentes. Desenvolver o 

raciocínio critico-jurídico indispensável para formar um profissional capaz de atuar 

administrativa e jurisdicionalmente nos interesses, direitos e garantias da população infanto 

juvenil, destinatários da norma legal perante o conselho tutelar, nas entidades de 

atendimento, órgãos. Diferenciar a atuação prática ultrapassada da atuação de conformidade 

com a norma vigente e, ainda, utilizar as competência e habilidades indispensáveis a 

atuação acadêmica e profissional. Desenvolver o espírito de cidadania e solidariedade 

humana e social com participação ativa na comunidade.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Compreender o sistema integrado do direito da criança e do adolescente que se deriva 

da constituição federal e da convenção dos direitos da criança e do adolescente.  
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Identificar os vários tipos de institutos jurídicos e reconhecer sua aplicabilidade junto 

aos casos concretos.  

Demonstrar a aplicabilidade dos conceitos jurídicos e das normas legais aplicáveis às 

crianças e aos adolescentes na realidade fática para a garantia de direitos, interesses e bens 

jurídicos protegidos pelas normas legais.  

Articular a teoria e a prática para a resolução de casos concretos , identificando a 

competência e/ou de atribuição e distingui-los.  

Localizar a norma adequada e acompanhar a evolução da jurisprudência e da doutrina 

sobre o crianças e adolescentes.  

Redigir peças jurídicas com fundamentação jurídica e base legal.  

Reconhecer e acessar a diferença entre os institutos jurídicos, instituições e entidades 

governamentais e não governamentais para o desenvolvimento de sua atividade 

interdisciplinar, possibilitando integração social, a prevenção e a resolução pacífica de 

conflitos .  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Dos Direitos.  

Introdução ao estudo dos direitos da criança e do adolescente, breve histórico, doutrinas 

revogadas ,normativa internacional. 

Constituição federal, estatuto da criança e do adolescente Lei 8069/90 com as alterações da 

lei 12010/09.  

Doutrina da proteção integral, prioridade absoluta, responsabilidade concorrente da família, 

do estado e da sociedade.  

Direitos fundamentais da criança e do adolescente: à vida, à saúde, à liberdade, ao respeito, 

à dignidade, à educação, à cultura ao esporte ,ao lazer, à profissionalização, à convivência 

familiar e comunitária.  

 

Unidade II - Das Responsabilidades.  

Da política de atendimento, dos conselhos de direitos, das entidades de atendimento.  

Do conselho tutelar,das medidas de proteção e aos pais ou responsável.  
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Das atribuições , representações e fiscalizações. 

 

Unidade III -Das Instituições.  

Justiça da infância e da juventude, competência, atribuição delegada.  

Procedimento judicial e administrativo, do ministério público, proteção dos direitos 

individuais ,difusos e coletivos, advogados, defensoria pública.  

 

Unidade IV - DOS PROCEDIMENTOS E DOS CRIMES E INFRAÇÕES  

Poder familiar, suspensão e perda, colocação em família substituta. .Guarda tutela e adoção 

e suas especificidades, procedimento de habilitação, adoção internacional.  

Da apuração do ato infracional, medidas socioeducativas, dos recursos, dos crimes e 

infrações administrativas.  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é 

exposto ao aluno de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de 

entrega ao conhecimento particular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de 

entrega de conteúdo contempla, além dos conceitos e temáticas das aulas propriamente 

ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos de caso, 

atividades animadas de aplicação do conhecimento, simuladores virtuais, quiz interativo, 

simulados, biblioteca virtual etc.  

Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o conteúdo e 

sua integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo, norteando-se pelo 

incentivo à troca constante entre os atores envolvidos e à construção coletiva do 

conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as discussões no fórum, bem 

como nas outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, 

central de mensagem, anotações etc.).  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

A avaliação da disciplina segue as normas regimentais da Instituição. Nesta 

disciplina, o aluno será avaliado por sua participação cooperativa e colaborativa, bem como 
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pelo seu desempenho nas avaliações presenciais (AV1, AV2 e AV3). No que se refere ao 

primeiro critério, o docente responsável pela turma irá avaliar a participação do aluno nos 

fóruns de discussão temáticos, tendo por parâmetro as métricas de pertinência e 

interatividade da/na intervenção do aluno.  

No que se refere ao segundo critério, os instrumentos para avaliação da aprendizagem 

serão construídos a partir de itens de teste: questões objetivas e discursivas que compõem o 

banco de questões da disciplina, classificadas em diferentes níveis de complexidade e 

diferentes níveis cognitivos. Inclui-se nessa composição de nota a produção de trabalho 

acadêmico (se for o caso), que será somado à nota da avaliação correspondente (AV1, AV2 

e AV3).  

As avaliações presenciais serão realizadas no campus de origem do aluno, de acordo 

com o calendário acadêmico institucional.  

 

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Bibliografia Básica: 

DUPRET, Cristiane. Curso de Direito da Criança e do Adolescente. 2ª Edição. Minas Gerais: Ius 

editora, 2012.  

 

ROSSATO, Luciano Alves. LEPORE, Paulo Eduardo. CUNHA, Rogério Sanches. ESTATUTO 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COMENTADO Lei 8.069/1990. 3ª Edição. São Paulo: RT, 

2012. 

 

ISHIDA, Valter Kingi. Estatuto da criança e do adolescente. São Paulo: Atlas, 2009. 
 

Bibliografia Complementar: 

Lamenza, Francismar. Estatuto da criança e do adolescente interpretado [livro eletrônico]. São Paulo: Manole, 

2012. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520432761/pages/-16 

 

Criança e adolescente. [livro eletrônico]. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2015 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579872389/pages/5 

 

ABMP-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MAGISTRADOS, PROMOTORES DE JUSTIÇA E 

DEFENSORES PÚBLICOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. Cadernos de direitos da 

criança e do adolescente, 4. São Paulo: Malheiros, 2009.. 
 

FERNANDES, Márcio Mothé. Ação sócio-educativa pública: inovação do Estatuto da Criança e 

do Adolescente. 2. ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002.  
 

Machado, Martha de Toledo. A proteção constitucional de crianças e adolescentes e os direitos humanos. [livro 

eletrônico]. São Paulo: Manole, 2003. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520417584/pages/5 
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DISCIPLINA: CCJ0025 - DIREITO DO TRABALHO II  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Direito Do Trabalho II. 

 

EMENTA  

Férias; Aviso prévio e terminação do contrato: resilição, resolução (justa causa, 

rescisão indireta e culpa recíproca), rescisão, factum principis, força maior, aposentadoria, 

morte do empregado; Homologação na terminação do contrato de trabalho; Prescrição e 

decadência; Indenização por tempo de serviço: FGTS; Estabilidade e garantia de emprego; 

Direito Coletivo do Trabalho: organização sindical e contribuições sindicais. Greve e 

lockout.  

 

OBJETIVO GERAL  

Compreender o direito de férias, regras gerais e efeitos no contrato de 

trabalho.Conhecer as hipóteses de extinção do contrato de trabalho. Descrever os direitos 

assegurados aos empregados em cada modalidade de término do contrato. Compreender as 

regras gerais de prescrição e decadência na esfera trabalhista. Apreender os sistemas de 

proteção do emprego e as normas gerais e especiais de tutela do trabalho. Relacionar o 

direito coletivo, suas peculiaridades e importância para as relações individuais do trabalho.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar a necessidade de concessão aos empregados de um descanso anual (férias), 

analisando as regras gerais para a aquisição e concessão desse direito.  

Demonstrar a finalidade da concessão do aviso prévio, identificando os casos de 

cabimento e as hipóteses de extinção do contrato de trabalho.  

Relacionar os direitos assegurados aos empregados em cada modalidade de 

terminação contratual;  

Aplicar e comparar as regras de prescrição e decadência aos casos concretos e saber 

que é necessário entender sua aplicação no âmbito trabalhista.  

Distinguir os mecanismos de proteção do emprego e os sistemas de indenização do 

tempo de serviço;  
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Analisar as hipóteses de estabilidade e garantia de emprego e seus efeitos no contrato 

de trabalho;  

Diferenciar os conflitos individuais dos conflitos coletivos de trabalho e as formas de 

solução desses conflitos especialmente por meio da negociação coletiva convenções e 

acordos coletivos de trabalho.  

Demonstrar que a greve é um direito garantido aos empregados que tem por 

finalidade a obtenção de melhores condições de trabalho para a categoria profissional.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I – Férias.  

Conceito. 

Natureza jurídica.  

Período aquisitivo / concessivo.  

Remuneração e abono.  

Férias coletivas.  

Efeitos da cessação do contrato de trabalho.  

 

Unidade II - Aviso Prévio e Terminação do Contrato de Trabalho.  

Aviso Prévio. 

Conceito. Natureza jurídica e finalidade Cabimento, duração e efeitos  

Terminação do Contrato de Trabalho Causas de extinção do contrato de trabalho e os 

direitos decorrentes normal do contrato de trabalho, efeitos anormal do contrato de 

trabalho, efeitos da Resiliçãoe da Rescisão. A terminação do contrato de trabalho por fato 

ou ato não dependente da vontade das partes (factum principis e força maior) terminação do 

contrato de trabalho por motivo de morte, aposentadoria. 

A homologação na extinção do contrato de trabalho. Termo de quitação. Prazo e efeitos  

 

Unidade III - Prescrição e Decadência. 

Conceito e distinções. 

Prazos: prescrição total e parcial. 
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Regras especiais: anotação CTPS, menor, FGTS e férias. 

 

Unidade IV - Indenização por tempo de serviço. 

Conceito, fundamentos jurídicos e evolução histórica. sistema do FGTS. Evolução 

histórica. Natureza jurídica dos depósitos. Opção com caráter retroativo. Hipóteses de 

movimentação.  

 

Unidade V – A estabilidade e a garantia de emprego.  

Princípio constitucional de proteção contra despedida arbitrária.  

Estabilidade: conceito, classificação, hipóteses, requisitos. Decenal. Gestante. Proteção à 

maternidade. Licença maternidade. Acidentado. Dirigente sindical. Representantes dos 

empregados na CIPA. Objetivos da segurança e medicina do trabalho. Comissão interna de 

prevenção de acidentes de trabalho (CIPA). Representantes dos empregados na Comissão 

de Conciliação Prévia. Representantes dos empregados no Conselho Curador do FGTS. 

Representantes dos empregados no Conselho Previdenciário. Servidor Público Celetista da 

Administração direta, autárquica ou fundacional - art. 41 da CRFB/88.  

Readmissão e reintegração.  

 

Unidade VI - O Direito Coletivo do Trabalho. 

As relações individuais e coletivas do trabalho  

Movimento associativista  

A organização sindical. O sindicato: definição, características e finalidades. Entidades 

sindicais. Unidade e pluralidade sindical. Enquadramento e contribuições sindicais  

A negociação coletiva. Os conflitos coletivos do trabalho. Formas de solução dos conflitos 

coletivos. As convenções e acordos coletivos do trabalho  

 

Unidade VII - A Greve. 

Conceito e natureza jurídica. 

Tipos e finalidade da greve. 

Lockout. 
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PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas expositivas, interativas e discussões dirigidas. Leitura e aplicação de 

dispositivos legais voltados para a resolução de casos concretos, com ênfase no estudo da 

norma jurídica sob a ótica da tridimensionalidade do Direito. Realização de pesquisas e 

debates. 

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

No Curso de Direito, a avaliação se dá de forma continuada. Isto é, antes de cada aula 

o estudante deverá solucionar os casos concretos que se encontram na webaula da 

disciplina e postar suas respostas no ambiente on line.  

Após a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a análise do caso concreto, 

no ambiente webaula, acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto 

dos trabalhos práticos realizados ao longo do período valerão até 2,0 (dois) pontos na AV1, 

AV2 e AV3.  

As AV1, AV2 E AV3 serão realizadas através de provas escritas, valendo, no 

mínimo, até 8,0 (oito) pontos, contendo questões objetivas e discursivas, sendo, ao menos 

uma das questões, um caso concreto para análise e resolução.  

A soma de todas as atividades ( provas escritas e resolução dos casos aula a aula) 

comporão o grau final de cada avaliação, não podendo ultrapassar o grau máximo de 10 

(dez), sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concertos., ..  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concertos..  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  
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DIREITO DO TRABALHO II 

 

Bibliografia Básica 

CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do trabalho. 10. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Método, 

2014 

 

JORGE NETO, Francisco Ferreira; CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa. Direito do 

trabalho. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2013.. 

 

SARAIVA, Renato. Direito do trabalho. 16.ed. Rio de Janeiro: Método, 2014. 

. 
 

Bibliografia Complementar 

 

BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: LTr, 

2012 

 

CARRION, Valentin. Comentários à consolidação das leis do trabalho. 37. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012.  

 

DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 11. ed. São Paulo: LTr, 2012. 

 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho: história e teoria geral do direito 

do trabalho: relações individuais e coletivas do trabalho. 27.ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

MARTINS, Sérgio Pinto. Comentários à CLT. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2012 
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DISCIPLINA: CCJ0026 - DIREITO EMPRESARIAL I  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Direito Empresarial I. 

 

EMENTA 

Introdução ao Direito Empresarial; Estruturas Econômicas: Empresário Individual e 

Sociedades. Empresário Individual; Obrigações.Empresariais. Teoria Geral do Direito 

Societário; Desconsideração da Personalidade Jurídica da Pessoa Jurídica. Nome 

Empresarial.Contrato Social; Capital Social; Estabelecimento Empresarial; Sócios. 

Administração da Sociedade; Classificação das Sociedades. Sociedades do Código Civil; 

Reorganização Societária; Extinção das Sociedades.  

 

OBJETIVO GERAL  

Compreender a Evolução e Aplicação da Teoria da Empresa. 

Distinguir a Estrutura Econômica de Empresário Individual e Sociedade Empresária.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Conceituar Empresa e Empresário Individual grau de responsabilidade.  

Enumerar os Elementos de Empresa.  

Relacionar as Atividades Excluídas do Contexto Empresarial.  

Apresentar os Pressupostos e Obrigações do Empresário.  

Identificar os Elementos Essenciais à Personificação das Sociedades.  

Apontar os Efeitos da Personificação e da Desconsideração da Personalidade Jurídica.  

Relacionar os Agentes Societários nas Sociedades do Código Civil.  

Classificar as Sociedades do Código Civil em Referências Específicas.  

Identificar as formas de Reorganização e Extinção das Sociedades.  

 

 

 

 

CONTEÚDOS  
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Unidade I - Introdução ao Direito Empresarial.  

Noções Históricas.  

Relações com outros ramos do direito e com a economia.  

Evolução. Autonomia e características.  

Fontes do Direito empresarial. Código Civil Italiano de 1942.  

 

Unidade II - Direito Empresarial.  

Conceito de Empresa.  

Elementos da Organização da Atividade Econômica.  

Código Civil Brasileiro de 2002.  

Princípios Constitucionais norteadores da Ordem Econômica.  

Aplicabilidade da Teoria da Empresa.  

Estruturas Econômicas: Empresário Individual e Sociedades. Conceitos. Responsabilidade 

Patrimonial.  

 

Unidade III - Empresário Individual.  

Atividades excluídas do contexto empresarial. Atividade Intelectual. Científica. Artística. 

Literária.  

Pressupostos para o Exercício da Empresa Individual. Capacidade. Incapaz empresário  

Ausência de Impedimento Legal. Estrangeiro empresário. Servidor Público. Empresário 

Falido. Os proibidos de Empresarial.  

Obrigações Profissionais do Empresário.  

Registro: Procedimento. Registro Público de Empresas Mercantis.  

Escrituração Regular: Livros do Empresário. Contabilidade. Sanções .  

 

Unidade IV - Teoria Geral do Direito Societário.  

Sociedade. Conceito.  

Personificação da Sociedade.  

Diferenciação: Sócio e Sociedade. Momento da Personificação.  

Efeitos da Personificação. Separação Patrimonial e Limite de Responsabilidade.  
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Desconsideração da Personalidade Jurídica da Pessoa Jurídica. Princípio da autonomia 

patrimonial. Pressuposto de licitude. Formulação objetiva da teoria.  

Evolução da Teoria da Desconsideração e seus desdobramentos jurídicos. 4.5.5Aspectos 

processuais da Teoria da Desconsideração. Responsabilidade Direta.  

Nome Empresarial. Conceito. Espécies. Formação.  

Princípios e Proteção. Alienabilidade.  

Domicílio e Nacionalidade. Nome e Sociedade Irregular.  

Ato Constitutivo da Sociedade. Contrato Social. Natureza Jurídica. Cláusulas essenciais e 

facultativas. O vínculo societário contratual. Elementos de validade comuns.  

Capacidade. Objeto Lícito. Forma estabelecida em lei. Elementos de validade específicos. 

Pluralidade de sócios.  

Affectio societatis. Participação nos Resultados. Sociedade Leonina. Capital Social. 

Conceito. Formação. Características. Princípios. Subscrição e Integralização do Capital 

Social.  

Modificação do Capital Social.  

Estabelecimento Empresarial. Conceito. Elementos. Natureza Jurídica.  

Estabelecimento Principal e Estabelecimentos Secundários. Filiais, Sucursais. Clientela. 

Aviamento. Alienação do Estabelecimento. Anuência dos Credores. Responsabilidade do 

Passivo. Restrição de atuação no mesmo ramo  

Agentes societários. Sócios. Conceito. Direitos. Deveres. Sócio Remisso. Responsabilidade 

dos sócios. Resolução da Sociedade perante um dos sócios. Da administração da Sociedade. 

Conceito e Qualificação do Administrador.  

Formas de Nomeação. Poderes. Atribuições. Impedimentos e Responsabilidades. Atos ultra 

vires.  

 

Unidade V - Classificação das Sociedades.  

Quanto ao objeto: sociedade simples e empresária.  

Quanto à Responsabilidade dos Sócios.  

Sociedades de pessoa e de capital.  

Sociedades Contratuais e Institucionais.  

Unidade VI - Das Sociedades do Código Civil.  
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Sociedades Personificadas e não Personificadas.  

Sociedade em comum e sociedade em conta de participação.  

Sociedade em nome coletivo. Sociedade em Comandita Simples.  

Sociedade Simples Pura.  

 

Unidade VII - Reorganização Societária.  

Transformação.  

Incorporação e Fusão. Conceito eCaracterísticas. Procedimentos. Quorum de Aprovação. 

Direitos dos Credores. Participaçao CADE.  

Cisão.  

Conceito . Características. Formas : Cisão Parcial.Cisão Total. Procedimento. Quorum de 

Aprovaçao.  

Direitos dos Credores.  

Extinção da Sociedade.  

Dissolução.  

Liquidação.  

Partilha.  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas expositivas. Estudo dirigido à casos concretos. Realização de Pesquisas e 

debates.  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

No Curso de Direito, a avaliação se dá de forma continuada. Isto é, antes de cada aula 

o estudante deverá solucionar os casos concretos que se encontram na webaula da 

disciplina e postar suas respostas no ambiente on line.  

Após a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a análise do caso concreto, 

no ambiente webaula, acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto 

dos trabalhos práticos realizados ao longo do período valerão até 2,0 (dois) pontos na AV1, 

AV2 e AV3.  
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As AV1, AV2 E AV3 serão realizadas através de provas escritas, valendo, no 

mínimo, até 8,0 (oito) pontos, contendo questões objetivas e discursivas, sendo, ao menos 

uma das questões, um caso concreto para análise e resolução.  

A soma de todas as atividades ( provas escritas e resolução dos casos aula a aula) 

comporão o grau final de cada avaliação, não podendo ultrapassar o grau máximo de 10 

(dez), sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concertos., ..  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concertos..  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

 

DIREITO EMPRESARIAL I 

 

Bibliografia Básica 

COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial: direito de empresa. 26. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2014.  

GUSMÃO, Mônica. Lições de direito empresarial. 11. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 

Forense, 2012..  

 

 

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial: direito de empresa. 18. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2014.  

 

Bibliografia Complementar 

 

CAMPINHO, Sérgio. Direito de Empresa à luz do Novo Código Civil. 12. ed. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2011  

 

NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa, v.1: teoria geral da 

empresa e direito societário. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.  
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 FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de direito comercial. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2012 

 

 BERTOLDI, Marcelo M.; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. Curso avançado de direito 

comercial: teoria geral do direito comercial, direito societário, títulos de crédito, falência e 

recuperação empresarial, contratos mercantis. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: RT, 2011 

 

Branchier, Alex Sander Hostyn. Direito empresarial [livro eletrônico]. Curitiba: 

InterSaberes, 2012 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565704175/pages/5 
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DISCIPLINA: CCJ0034 - DIREITO PENAL IV  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Direito Penal IV.  

 

EMENTA  

Crimes contra a Administração Pública. Legislação Penal Especial: Lei de Crimes 

Hediondos e equiparados (Lei n.8072/1990) Lei de Tortura (Lei n.9455/1997). Lei de 

Drogas. Lei n. 11.343/2006. Lei de Abuso de Autoridade (Lei n. 4898/65). Código de 

Trânsito Brasileiro (Lei n. 9503/1997). Estatuto do Desarmamento (Lei n.10826/2003). Lei 

Maria da Maria da Penha - Crimes de violência doméstica contra a mulher (Lei 

n.11340/2006).  

 

OBJETIVO GERAL  

Reconhecer a relevância do estudo integrado entre as Teorias do Delito, da Sanção 

Penal e os crimes em espécie, previstos na Parte Especial do Código Penal e na Legislação 

Penal Especial e sua necessária subsunção aos princípios constitucionais. Desenvolver o 

raciocínio crítico-jurídico acerca dos Crimes contra a Administração Pública. Fomentar a 

leitura, o estudo e a análise crítica acerca dos Crimes contra a Administração Pública.  

Identificar os critérios de seleção dos bens jurídico-penais a serem tutelados pela 

Legislação Penal Especial e as medidas de política criminal adotadas pelo Sistema de 

Justiça Criminal Brasileira para fins de controle social-penal.  

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Reconhecer a necessária subsunção das normas penais aos preceitos constitucionais 

para fins de promoção de um sistema penal pautado na dignidade da pessoa humana.  

Aplicar os institutos previstos na Parte Geral do Código Penal aos crimes contra a 

Administração Pública e aos crimes previstos na Legislação Penal Especial selecionada.  

Avaliar a incidência e consectários dos conflitos de Direito Intertemporal nos crimes 

contra a Administração Pública e na Legislação Penal Especial.  
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CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Crimes contra a Administração Pública.  

Considerações gerais: Bem jurídico tutelado.  

Elementos do tipo: objetivos, subjetivos e normativos. Sujeitos do delito. Classificação do 

delito. Consumação e tentativa.  

Figuras típicas. Figuras típicas majoradas e qualificadas. Questões controvertidas- 

entendimento dos Tribunais Superiores.  

Crimes praticados por Funcionário Público Conceito de funcionário público para efeitos 

penais. Peculato. Concussão. Excesso de exação. Corrupção passiva. Facilitação de 

contrabando ou descaminho. Prevaricação. Condescendência criminosa. Advocacia 

administrativa. Abandono de função. Exercício funcional ilegalmente antecipado ou 

prolongado. Violação de sigilo funcional. Crimes praticados por particular contra a 

Administração Pública. Usurpação de função pública. Distinção com o estelionato. 

Resistência. Semelhanças e dessemelhanças com o desacato e a desobediência.  

Concurso de crimes. Resistência, desobediência e desacato; resistência e lesão corporal; 

resistência após a consumação do furto. Desobediência. Desacato. Tráfico de influência. 

Corrupção ativa. Contrabando ou descaminho. Impedimento, perturbação ou fraude de 

concorrência. Fraude processual.  

Favorecimento pessoal e real. Exploração de prestígio. Desobediência a decisão judicial 

sobre perda ou suspensão de direito.  

 

 

Unidade II - Legislação Penal Especial.  

Lei de Crimes Hediondos e equiparados- Lei n. 8072/1990  

Critérios de tipificação, controle de constitucionalidade e alterações legislativas.  

Conflito de Direito Intertemporal.  

Considerações gerais: Bem jurídico tutelado. Elementos do tipo: objetivos, subjetivos e 

normativos. Sujeitos do delito. Classificação do delito. Consumação e tentativa. Figuras 
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típicas. Figuras típicas majoradas e qualificadas. Questões controvertidas- entendimento 

dos Tribunais Superiores.  

Figuras Típicas: Homicídio Latrocínio. Extorsão qualificada. Extorsão mediante sequestro. 

Demais figuras típicas e equiparadas- critérios de tipificação.  

Lei de Drogas. Lei n. 11.343/2006.  

Considerações gerais: Bem jurídico tutelado. Política Criminal de Drogas. Elementos do 

tipo: objetivos, subjetivos e normativos. Sujeitos do delito. Classificação do delito. 

Consumação e tentativa. Figuras típicas. Figuras típicas majoradas e qualificadas. Questões 

controvertidas -entendimento dos Tribunais Superiores.  

Do uso indevido de Drogas. Posse de Droga para consumo pessoal. O plantio para uso 

próprio. Cessão gratuita a pessoa de seu relacionamento.  

Tráfico de Drogas.Figuras Típicas e equiparadas. Associação para o tráfico e a Lei n. 

8072/1990. Financiar ou custear a pratica de qualquer dos crimes previstos nos artigo 33, 

caput e §1º, e 34 da Lei. A figura do Informante.  

Lei de Tortura: Lei n. 9455/97. Considerações gerais: Bem jurídico-penal tutelado. Art. 5°, 

III e XLIX, XLIII da Constituição de 1988. A Lei n. 9455/1997 e o art. 4° da Convenção 

das Nações Unidas contra a Tortura controle de constitucionalidade e alterações 

legislativas.  

 Conceito de Tortura. Elementos do tipo: objetivos, subjetivos e normativos. Sujeitos do 

delito. Classificação do delito. Consumação e tentativa. Figuras típicas. Figuras típicas 

majoradas e qualificadas. Questões controvertidas - entendimento dos Tribunais Superiores.  

Crimes em espécie.  

Figuras majoradas e qualificadas  

Progressão de Regimes. Causas de aumento de pena.  

Competência para processo e julgamento.  

Lei de Abuso de Autoridade. Lei n. 4898/65.  

Considerações gerais: Bem jurídico-penal tutelado. Elementos do tipo: objetivos, subjetivos 

e normativos. Sujeitos do delito.  

Classificação do delito. Consumação e tentativa. Figuras típicas. Figuras típicas majoradas 

e qualificadas. Questões controvertidas - entendimento dos Tribunais Superiores.  

Direito de representação.  



247 

 

Crimes de Abuso de Autoridade  

O Crime de Abuso de Autoridade praticado por militar - competência para processo e 

julgamento.  

Código de Trânsito Brasileiro - Lei n. 9503/1997 Crimes de Trânsito. Considerações gerais: 

Crimes de perigo e crimes de dano. Objetividade jurídica: imediata e mediata. Elementos  

do tipo: objetivos, subjetivos e normativos. Sujeitos do delito. Classificação do delito. 

Consumação e tentativa. Figuras típicas. Figuras típicas majoradas e qualificadas. Questões 

controvertidas - entendimento dos Tribunais Superiores.  

Crimes em Espécie: Homicídio Culposo. Lesão Corporal Culposa. Participação em 

competição não autorizada. O delito de Embriaguez ao Volante.  

Lei n.10826/2003 - Estatuto do Desarmamento.  

Sistema Nacional de Armas.  

Considerações Gerais: Objetividade jurídica: imediata e mediata. Crimes de perigo. . 

Elementos do tipo: objetivos, subjetivos e normativos. Sujeitos do delito. Classificação do 

delito. Consumação e tentativa. Figuras típicas. Figuras típicas majoradas e qualificadas.  

Questões controvertidas - entendimento dos Tribunais Superiores. A ADI n.3112/DF. 

Crimes em espécie. Posse Irregular de Arma de Fogo de uso permitido. Omissão de Cautela  

Porte Ilegal de Arma de Fogo de uso permitido. Disparo de Arma de Fogo.  

Posse ou Porte Ilegal de Arma de Fogo de uso restrito. Comércio Ilegal de Arma de Fogo. 

Tráfico Internacional de Arma de Fogo.  

Lei n.11340/2006. Crimes de violência doméstica contra a mulher. Considerações Gerais: 

Política criminal e violência de gênero. Distinção entre Violência de Gênero e Violência 

Doméstica. Competência para processo e julgamento.  

A ação penal.  

As medidas protetivas de urgência à ofendida e as medidas que obrigam o agressor.  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas expositivas, interativas e discussões dirigidas. Leitura e aplicação de 

dispositivos legais voltados para a resolução de problemas da Coletânea de Exercícios, 

envolvendo casos concretos com ênfase no estudo das Teorias e espécies de Sanção Penal, 

bem como da aplicabilidade dos institutos afetos às Teorias do Delito e da Sanção Penal 

aos Crimes contra a pessoa, sempre, sob o crivo do controle de constitucionalidade. 
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Realização de debates sobre as pesquisas bibliográficas e jurisprudenciais indicadas pelo 

docente, bem como a utilização de notícias veiculadas pela imprensa e pela internet como 

elementos disparadores de pesquisa e debate.  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

No Curso de Direito, a avaliação se dá de forma continuada. Isto é, antes de cada aula 

o estudante deverá solucionar os casos concretos que se encontram na webaula da 

disciplina e postar suas respostas no ambiente on line.  

Após a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a análise do caso concreto, 

no ambiente webaula, acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto 

dos trabalhos práticos realizados ao longo do período valerão até 2,0 (dois) pontos na AV1, 

AV2 e AV3.  

As AV1, AV2 E AV3 serão realizadas através de provas escritas, valendo, no 

mínimo, até 8,0 (oito) pontos, contendo questões objetivas e discursivas, sendo, ao menos 

uma das questões, um caso concreto para análise e resolução.  

A soma de todas as atividades ( provas escritas e resolução dos casos aula a aula) 

comporão o grau final de cada avaliação, não podendo ultrapassar o grau máximo de 10 

(dez), sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concertos., ..  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concertos..  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

 

DIREITO PENAL IV 

Bibliografia Básica: 
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PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2014 

 

CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. 7.ed. v.4. São Paulo: Saraiva, 

2012 

 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 10.ed. Forense. 

  

 

Bibliografia Complementar: 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

V 5 

 

GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Geral. 7.ed. Niterói, RJ: Impetus, v.4, 

2010. ISBN978-85-7626-386-9. 

 

JESUS, Damásio E. de. Direito Penal. Parte Especial ? Dos Crimes contra a Fé Pública 

a dos Crimes contra a Administração Pública.16.ed.v.4. São Paulo: Saraiva, 2010.  

 

MIRABETE, Júlio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Manual de direito penal. 26. ed. São 

Paulo: Atlas, 2012. v.3  

 

ANDREUCCI, Ricardo Antonio. Legislação Penal Especial. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 

2010.  
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DISCIPLINA: CCJ0035 - DIREITO PROCESSUAL CIVIL I  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Direito Processual Civil I. 

 

EMENTA  

Competência; Conceito; Natureza Jurídica; Espécies; Mecanismos de controle; 

Partes; Procuradores; Terceiros e suas formas de intervenção; Órgãos Judiciários e seus 

auxiliares; Dos atos processuais e a sua invalidade; Comunicação dos Atos. Formação, 

suspensão e extinção do processo; Processo e Procedimento. Tutelas de Urgência; Petição 

Inicial.  

 

OBJETIVO GERAL  

Compreender os conceitos teóricos básicos necessários à ambientação do profissional 

de direito para interação com os diversos órgãos do Poder Judiciário e suas competências 

respectivas, abordando também os respectivos mecanismos de controle. Conhecer os 

personagens que atuam no cenário do contencioso cível junto ao Poder Judiciário. 

Compreender a diferença entre processo e procedimento e suas especialidades. 

Compreender os atos processuais e o momento de sua formação, bem como os atos e fatos 

que acarretam a suspensão e a extinção do processo sem resolução de mérito ou que 

determinam a prolação da sentença de mérito. Absorver a concepção teórica da Petição 

Inicial, bem como seu papel na deflagração da demanda judicial e consequentes 

vinculações de direito material e processual.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar os limites de atuação do Poder Judiciário pelas regras constitucionais e 

infraconstitucionais de competência dos órgãos do art. 92 da C.F. de 1988, assim como seus 

mecanismos de controle da incompetência;  

Diferenciar a competência do Poder Judiciário no Brasil em confronto com outros 

países, a competência de foro e juízo, seus critérios legais, consequencias jurídicas do 

descumprimento e mecanismos de controle. 
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Distinguir partes e terceiros que possuem condições jurídicas de ingressar na relação 

processual sob o instituto do litisconsórcio e das formas diversas de intervenção, abordando 

os limites de atuação própria e de seus respectivos procuradores. 

Compreender o papel do órgão jurisdicional e seus auxiliares em sua atuação na 

relação jurídica processual;  

Compreender a diferença entre processo e procedimentos e identificar os diferentes 

procedimentos no Direito Processual Civil.  

Compreender a natureza dos atos do Juiz, das partes, do MP e outros sujeitos do 

processo, bem como os Atos de Comunicação. 

Processual e os prazos para a prática dos atos, visando a formação, desenvolvimento, 

suspensão e extinção do processo sem resolução do mérito e, ainda, vícios processuais e as 

hipóteses de sua sanação.  

Identificar a Petição Inicial como peça processual de deflagração da demanda em face 

do Poder Judiciário, assim como a formação. 

Hipóteses de suspensão e extinção dos processos sob a ótica do acesso efetivo à 

jurisdição como direito fundamental.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I – Competência.  

Competência. Conceito. Internacional e interna.  

A atuação jurisdicional dos órgãos do art. 92 da CF 88: a atuação do STF, STJ.  

A Justiça Especializada. A Justiça Comum Federal e a dos Estados.  

Justiça Federal. Competência definida na CRFB/88. Aplicação do CPC e do Código de 

Organização da Justiça Federal.  

Competência em razão de valor e matéria. Competência funcional e territorial.  

Competência de Foro e Juízo. Conceito. Natureza jurídica. Classificação em absoluta e 

relativa.  

Possibilidades legais de modificação da competência. Lei. Eleição das partes. Conexão. 

Continência.  
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Mecanismos processuais de controle da incompetência relativa e absoluta. Declaração de 

incompetência.  

 

Unidade II - Das partes e seus procuradores. Terceiros e intervenções na relação 

jurídica processual.  

Partes.Conceito.Capacidade processual.  

Características. Limites legais de sua atuação. As hipóteses de alteração dos pólos da 

relação jurídica processual.  

Dos deveres das partes. A boa-fé processual. Despesas e Multas.  

Dos procuradores. Da Substituição das Partes e dos Procuradores.  

Do Litisconsórcio. Da Intervenção de Terceiros e suas modalidades.  

 

Unidade III - Dos Órgãos Judiciários e dos Auxiliares da Justiça.  

O Estado-Juiz. Limites legais de sua atuação.  

Atos do Juiz.Os auxiliares da Justiça.  

Do Papel do Ministério Público na relação jurídica processual.  

 

Unidade IV - Dos atos processuais.  

Natureza e espécies. Forma e requisitos. Invalidade do ato.  

Comunicação dos atos processuais.  

Natureza e Espécies.  

Forma e Requisitos gerais quanto ao modo dos atos processuais  

Requisitos gerais quanto ao lugar e ao tempo dos atos processuais.  

Prazos e Contagem dos prazos. Suspensão e interrupção do prazo.  

Preclusão. Espécies.  

Invalidade do ato processual. Irregularidade. Nulidades Absolutas ou relativas.  

Instrumentalidade das formas. Regularização do processo e a forma de superar os vícios.  

Atos processuais inexistentes.  

Comunicação dos Atos processuais. Citação e suas modalidades. Intimação e suas espécies. 

Cartas e requisitos das cartas.  
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Unidade V - Formação, Hipóteses de Suspensão e a Dinâmica Natural Da Extinção da 

Relação Jurídica Processual.  

O início da relação jurídica processual. A citação válida do demandado e a estabilização da 

relação jurídica processual.  

Hipóteses legais de suspensão da relação jurídica processual.  

Extinção da relação jurídica processual com resolução de mérito.  

Extinção da relação jurídica processual sem resolução de mérito.  

 

Unidade VI - Do processo e dos procedimentos. tutelas de urgência. 

Disposições gerais.  

Procedimentos em espécie. Comum ordinário, sumário e sumaríssimo dos Juizados 

Especiais.  

Procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e não contenciosa (voluntária)  

Da possibilidade de antecipação dos efeitos da sentença de mérito. Requisitos. Efeitos. 

Fungibilidade com a tutela cautelar.  

Tutela inibitória nas demandas individuais e coletivas.  

 

Unidade VII - Petição Inicial, Causa de Pedir e Pedido.  

Elementos. Ajuizamento e distribuição.  

Despachos iniciais. Despacho liminar: natureza jurídica e conteúdo  

Indeferimento. Inépcia. Sentença liminar. Recurso e juízo de retratação.  

Causa de Pedir. Conceito. Teoria da substanciação. Causa de pedir próxima e remota.  

Alteração da causa de pedir.  

Pedido. Conceito. Pedido imediato e mediato. Cumulações de Pedido: simples, alternativo, 

sucessivo e eventual. Aditamento e modificação do pedido. Cumulação de ação.  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas expositivas com base na metodologia dos casos concretos, partindo dos 

exercícios propostos em coletânea para abordagem teórica conceitual com base na 

legislação aplicável, doutrina e jurisprudência.  
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PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

No Curso de Direito, a avaliação se dá de forma continuada. Isto é, antes de cada aula 

o estudante deverá solucionar os casos concretos que se encontram na webaula da 

disciplina e postar suas respostas no ambiente on line.  

Após a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a análise do caso concreto, 

no ambiente webaula, acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto 

dos trabalhos práticos realizados ao longo do período valerão até 2,0 (dois) pontos na AV1, 

AV2 e AV3.  

As AV1, AV2 E AV3 serão realizadas através de provas escritas, valendo, no 

mínimo, até 8,0 (oito) pontos, contendo questões objetivas e discursivas, sendo, ao menos 

uma das questões, um caso concreto para análise e resolução.  

A soma de todas as atividades ( provas escritas e resolução dos casos aula a aula) 

comporão o grau final de cada avaliação, não podendo ultrapassar o grau máximo de 10 

(dez), sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concertos., ..  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concertos..  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL I 

Bibliografia Básica: 

CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. 21. ed. Rio de Janeiro: 

Atlas, 2014. v 1 

 

Vazzoni, Marina. Direito processual civil. [Livro eletrônico]. 2.ed. São Paulo: Manole, 

2016. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520445761/pages/-14 
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THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 55. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2014. V. 1  

 

Bibliografia Complementar: 

Machado, Antônio Cláudio da Costa. Código de processo Civil interpretado [livro 

eletrônico]. 14 ed. São Paulo: Manole, 2015 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520440612/pages/-24 

 

NOVO código de processo civil: anotado e comparado: lei 13.105, de 16 de março de 2015. 

Rio de Janeiro: Forense, 2015.  

 

Novo Código de Processo Civil [livro eletrônico]. 3.ed. São Paulo: Manole, 2017. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520453308/pages/-16 

 

WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil. 

12. ed. São Paulo: RT, 2012  

 

NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil 

comentado e legislação extravagante. 11. ed. rev.,atual. e ampl. São Paulo: RT, 2010.  
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6º Período 
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Disciplina: CCJ0027 - DIREITO EMPRESARIAL II  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Direito Empresarial II. 

 

EMENTA  

Sociedade Limitada; Das Quotas; Sócios; Administração na Sociedade Limitada; 

Deliberação na Ltda; Sociedade Anônima; Companhia Aberta; Companhia Fechada; 

Constituição da sociedade anônima; Ações; Valores Mobiliários; Voto; Acionistas; 

Assembleia; Conselho de Administração; Diretoria; Conselho Fiscal; Reorganização 

Societária; Extinção das Companhias.  

 

OBJETIVO GERAL  

Compreender os Elementos Caracterizadores das Sociedades Limitadas e Sociedades 

Anônimas.  

Identificar a Evolução das sociedades limitadas e anônimas no âmbito jurídico e no 

mercado das relações econômicas. Confrontar as sociedades de responsabilidade limitada 

no sistema jurídico brasileiro.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Conceituar Sociedade Limitada e grau de responsabilidade dos sócios.  

Identificar os Agentes Societários nas Sociedades Limitadas.  

Conceituar Sociedades Anônimas e grau de responsabilidade dos acionistas.  

Enumerar as características estruturais das sociedades anônimas.  

Desenvolver as Fases para Constituição das Sociedades Anônimas.  

Classificar os Direitos e Deveres dos Acionistas e o Acionista Controlador.  

Identificar as características e espécies de Assembleia de Acionistas.  

Enumerar as Atribuições dos Órgãos Administrativos das Sociedades Anônimas e a 

responsabilidades dos seus membros.  

Apresentar as Formas de Reorganização e Extinção das Sociedades.  
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CONTEÚDOS 

 

Unidade I - Sociedade Limitada.  

Histórico. Conceito. Natureza Jurídica.  

Responsabilidade dos sócios.  

Aplicação Subsidiária das normas da sociedade simples.  

Características: Contratualista.  

Nome empresarial.  

Sociedade híbrida: simples ou empresária.  

Das quotas. Conceito e Características. Sucessão das quotas. Penhora das Quotas. Cessão 

das Quotas.  

Responsabilidades do cedente de quotas.  

Capital social. Conceito. Formação. Princípios.  

Agentes societários.  

Dos sócios. Direitos e Deveres dos Sócios.  

Direitos pessoais e patrimoniais.  

Sócio Remisso. Sócio dissidente.  

Resolução de um sócio perante a sociedade.  

Da administração. Conceito. Natureza Jurídica.  

Formas de nomeação.  

Nomeação.Destituição. Poderes. Atribuições Responsabilidade. Teoria dos atos ultra vires. 

Conselho Fiscal: Conceito. Composição .Atribuições .Responsabilidades Deliberação dos 

sócios. Reunião e Assembléia. Legitimidade de convocação. Formas de convocação.  

Dispensa de instalação. Quorum de deliberação. Direito de Retirada. Reembolso. Apuração 

parcial de haveres .  

Deliberações contrárias à lei ou ao contrato social.  

 

Unidade II - Sociedade Anônima. 

Evolução Histórica.  

Conceito. Natureza Jurídica.  

Características. 
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Responsabilidade dos sócios.  

Análise comparativa sociedade limitada do Código Civil. Comandita por ações.  

Mercado de ações Companhia aberta . Companhia fechada. Mercado de Balcão. Bolsa de 

Valores. Mercado Novo. Balcão Organizado. Capital social. Conceito. Princípios. 

Composição. Modificação. Capital Autorizado.Atuação da CVM.  

Constituição da sociedade anônima. Requisitos Preliminares. Requisitos Constitutivos. 

Subscrição Pública. Subscrição Particular.  

Requisitos Complementares.  

Ações Conceito, Natureza Jurídica. Classificação das Constituição da sociedade anônima. 

Ações Nominativas.  

Ações Escriturais. Ações com ou sem valor nominal.  

Ações Ordinárias. Preferenciais. De Fruição.  

Propriedade.  

Negociabilidade das Ações.  

Perda. Extravio.  

Amortização. Resgate e Reembolso.  

Outros Valores Mobiliários. Debêntures. Partes beneficiárias. Bônus de subscrição. Opção 

de compra. Commercial Paper. ADRs.  

Acionista. Conceito. Natureza jurídica. Deveres. Sócio Remisso. Direitos Essenciais e não 

essenciais. Direito de voto. Espécies. Voto Conflitante. Voto Abusivo. Acionista 

controlador: Responsabilidade. Acordo de acionistas.  

Assembleia.  

Conceito. Características.Legitimação para convocação.Forma de Convocação. Dispensa de 

Convocação. Quorum Quorum Instalação. Quorum Deliberação Quorum 

Qualificado.Espécies de Assembleias. Direito de Retirada.  

Órgãos Administrativos. Conselho de Administração. Diretoria. Conselho Fiscal. 

Atribuições. Responsabilidade dos administradores. Ação de responsabilidade.  

 

Unidade III - Reorganização e Extinção da S.A.  

Reorganização das Sociedades Anônimas. Transformação. Conceito. Procedimentos 

Quorum Direitos dos Credores. 
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Incorporação. Fusão Conceito. Procedimentos. Quorum Direitos dos Credores. Cisão. 

Conceito. Procedimentos Quorum. Cisão Total. Cisão Parcial Direitos dos credores.  

Extinção das Sociedades Anônimas Dissolução da sociedade. Liquidação. Credor 

Insatisfeito. 

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas expositivas. Estudo dirigido . Elaboração de casos concretos, desenvolvidos 

durante a aula e com atribuição de até um ponto na AV1 ,ponderado os critérios de 

apresentação tempestiva, postagem no webaula, aperfeiçoamento após a correção e 

pesquisa de jurisprudência e doutrina em relação ao tema da semana . Realização de 

Pesquisas e debates.  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

No Curso de Direito, a avaliação se dá de forma continuada. Isto é, antes de cada aula 

o estudante deverá solucionar os casos concretos que se encontram na webaula da 

disciplina e postar suas respostas no ambiente on line.  

Após a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a análise do caso concreto, 

no ambiente webaula, acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto 

dos trabalhos práticos realizados ao longo do período valerão até 1,0 (um) ponto na AV1.  

As AV1, AV2 E AV3 serão realizadas através de provas escritas, valendo, no 

mínimo, até 8,0 (oito) pontos, contendo questões objetivas e discursivas, sendo, ao menos 

uma das questões, um caso concreto para análise e resolução.  

A soma de todas as atividades ( provas escritas e resolução dos casos aula a aula) 

comporão o grau final de cada avaliação, não podendo ultrapassar o grau máximo de 10 

(dez), sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concretos.  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concretos.  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  
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1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

 

 

Bibliografia Básica 

CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. Volume 4 - 

Tomo I. 6ª Ed. 2014. Saraiva.  

COELHO, Fábio Ulhôa. Manual de Direito Comercial: Direito de Empresa. 24. ed. v.1.  

São Paulo: Saraiva, 2012.  

COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de Direito Comercial. 16. ed. v.1. São Paulo: Saraiva, 2012. 

   

 

Bibliografia Complementar 

NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa, v.1: teoria geral da empresa 

e direito societário. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.  

 

CAMPINHO, Sérgio. Direito de empresa à luz do novo código civil. 11. ed. rev. e atual. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2010.. 

 

FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de direito comercial. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2012.  

 

BERTOLDI, Marcelo M.; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. Curso avançado de direito 

comercial: teoria geral do direito comercial, direito societário, títulos de crédito, falência e 

recuperação empresarial, contratos mercantis. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: RT, 2011.  

 

Niaradi, George. Direito empresarial. [Livro eletrônico]. São Paulo: Pearson, 2012 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574458/pages/-6 
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DISCIPLINA: CCJ0036 - DIREITO PROCESSUAL CIVIL II  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO 

Direito Processual Civil II. 

 

EMENTA  

Respostas do réu; Revelia; Providências Preliminares; Julgamento conforme o estado 

do processo; Teoria geral das provas; Provas em espécie; Audiência de Instrução e 

Julgamento; Sentença; Coisa Julgada; Ação Rescisória; Homologação de sentença 

estrangeira; Uniformização de Jurisprudência e declaração de inconstitucionalidade 

(controle).  

 

OBJETIVO GERAL  

Compreender o pensamento jurídico e o ordenamento brasileiro vigentes e aplicáveis 

principalmente ao procedimento ordinário, talvez o mais complexo dentre os 

procedimentos existentes no Direito Processual Civil, fruto de uma realidade 

contemporânea construída a partir de constantes modificações normativas, constitucional e 

infraconstitucionais, voltadas, principalmente, às garantias da tempestividade, contraditório 

e , em especial, a plenitude de defesa.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Analisar e conhecer, detalhadamente, a sequência de atos processuais compreendida 

entre a distribuição da ação e a sentença, principalmente quanto ao procedimento ordinário, 

compreendendo, também, a situação/qualidade jurídica/os efeitos que esta é capaz de 

atingir/gerar, independentemente do procedimento.  

Compreender que a defesa do réu (contestação) exige do advogado conhecimentos 

sólidos sobre a presença de duas relações no processo, a de direito processual (defesa 

indireta) e a de direito material (de mérito) e que esta se subdivide em indireta e direta. 

Compreender a importância das provas ao livre convencimento motivado do juiz.  

Compreender a sentença, suas qualidades, situações jurídicas e efeitos, abordando-se, 

pois, a coisa julgada;  
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Redigir as respostas das questões das avaliações e casos concretos sempre com 

redação técnico-jurídica, com senso crítico, instigador e com criatividade, observando, 

necessariamente, as diretrizes estabelecidas pelo ENADE e OAB.  

Pesquisar o pensamento jurídico existente a respeito de todos os atos e fases que 

compreendem essa sequencia.  

Identificar os princípios/garantias constitucionais que influenciaram, decisivamente, 

na formação destes atos e fases. 

Investigar a forma com que estes princípios/garantias influenciaram nas diversas 

alterações legislativas ocorridas, especialmente, a partir da década de 90. 

Evidenciar nítidas novas características do processo civil como o processo eletrônico, 

o incidente de coletivização, a limitação dos recursos, a ampliação da utilização de 

precedentes como formas de julgamento, dentre outros importantes instrumentos.  

Conhecer o processo no Projeto civil no Projeto de novo CPC (Projeto 166/2010).  

Compreender as razões da ação rescisória, como primeira manifestação de 

relativização da coisa julgada.  

Compreender que a sentença proferida no estrangeiro pode ter eficácia no Brasil 

através o procedimento de homologação perante o STJ.  

Compreender a relevância do procedimento de Uniformização de Jurisprudência em 

momento histórico processual de reafirmar a força do precedente dos julgados.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Resposta do Réu.  

Compreensão. Atitudes que o réu citado pode assumir.  

Prazos. 

Contestação. Compreensão. Princípios. Defesas relativas à ação e ao processo. Defesas 

direta e indireta de mérito. Tutela antecipada, abuso do direito de defesa.  

Exceções de incompetência, impedimento e suspeição.  

Reconvenção. Requisitos gerais e específicos  

Reconhecimento do pedido  

Respostas do réu no procedimento sumário e nos juizados especiais.  
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Respostas do réu em outros procedimentos: consignação em pagamento, possessórias e 

monitória.  

 

Unidade II - Revelia.  

Conceito e efeito. Revelia relevante.  

Casos em que o efeito não se produz. Revelia irrelevante.  

A revelia no procedimento sumário e nos juizados especiais.  

Unidade III - Providências Preliminares.  

Conceito e enumeração das providências.  

Etapa explícita de Saneamento do Processo e Estabelecimento do contraditório.  

Réplica.  

Correção de irregularidades ou de nulidades sanáveis.  

Ação declaratória incidental.  

 

Unidade V - Julgamento Conforme o Estado do Processo.  

Extinção do processo sem julgamento do mérito e sentença de mérito.  

Julgamento antecipado da lide.  

Audiência preliminar e de conciliação.  

 

Unidade VI - Provas.  

Teoria geral das provas.  

A produção das provas em espécie.  

 

Unidade VII - Audiência de Instrução e Julgamento. 

Natureza jurídica. Princípios. Atividades preparatórias  

Tentativa de conciliação.  

Atividades de instrução.  

Debate oral. Memoriais.  

Incidentes em audiência.  

Prolação da sentença.  
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Unidade VIII - Sentença. 

Definição legal. Terminativas e definitivas e suas funções.  

Publicação e intimação.  

Elementos essenciais.  

Nulidades.  

Classificação e seus efeitos. Momento de eficácia.  

 

Unidade IX - A Coisa Julgada. 

Compreensão e natureza jurídica. Coisa julgada formal e material.  

Limites objetivos e subjetivos.  

A coisa julgada nas sentenças terminativas e definitivas.  

A relatividade da Coisa julgada. A coisa julgada inconstitucional.  

 

Unidade X - Ação Rescisória.  

Conceito.  

Natureza Jurídica.  

Pressupostos genéricos e específicos.  

As hipóteses de rescindibilidade: Art. 485, incisos I a IX, CPC.  

Competência e procedimento: Juízos rescidente e rescisório.  

Distinção com a ação anulatória prevista no art. 486 do CPC.  

 

Unidade XI - Homologação de sentença estrangeira. uniformização de jurisprudência e 

declaração de inconstitucionalide (controle). 

Conceitos.  

Pressupostos genéricos e específicos.  

Competências para a fase de conhecimento e para a fase de execução da sentença 

estrangeira homologada pelo STJ. Procedimentos da Homologação da sentença estrangeira, 

da Uniformização de Jurisprudência e da Declaração de Inconstitucionalidade, fase prévia 

no órgão fracionário do Tribunal (controle incidental e difuso) e fase de decisão no órgão 

especial ou, ainda, através da representação por inconstitucionalidade (controle direto).  
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PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas expositivas, interativas e discussões dirigidas. Leitura e aplicação de 

dispositivos legais voltados para a resolução de problemas constantes dos Planos de Aula, 

envolvendo os exercícios e os casos concretos. Realização de pesquisas e debates com 

material de jurisprudência em sala de aula.  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

No Curso de Direito, a avaliação se dá de forma continuada. Isto é, antes de cada aula 

o estudante deverá solucionar os casos concretos que se encontram na webaula da 

disciplina e postar suas respostas no ambiente on line.  

Após a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a análise do caso concreto, 

no ambiente webaula, acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto 

dos trabalhos práticos realizados ao longo do período valerá até 2,0 (dois) pontos na AV1, 

AV2 e AV3.  

As AV1, AV2 E AV3 serão realizadas através de provas escritas, valendo, no 

mínimo, até 8,0 (oito) pontos, contendo questões objetivas e discursivas, sendo, ao menos 

uma das questões, um caso concreto para análise e resolução.  

A soma de todas as atividades (provas escritas e resolução dos casos aula a aula) 

comporão o grau final de cada avaliação, não podendo ultrapassar o grau máximo de 10 

(dez), sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concretos.  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concretos.  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  
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Bibliografia Básica: 

Vazzoni, Marina. Direito processual civil. [Livro eletrônico]. 2.ed. São Paulo: Manole, 

2016. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520445761/pages/-14 

 

Luz, Valdemar P. da. CPC passo a passo [livro eletrônico]. 4.ed. São Paulo: Manole, 2017. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520450963/pages/-14 

 

THEODORO JÚNIOR , Humberto. Curso de direito processual civil. v.1: Teoria geral do 

direito processual civil e processo de conhecimento. 53. ed. São Paulo: Forense, 2012 v. 1 

 

Bibliografia Complementar: 

WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil. 12. 

ed. São Paulo: RT, 2012.. 

 

DIDIER JR, Fredie;. Curso de direito processual civil. 4.ed. Salvador: PODIVM, 2009. v.2 

 

CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, 

Candido Rangel. Teoria geral do processo. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.. 

 

PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito processual civil contemporâneo: teoria 

geral do processo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.. 

 

Machado, Anônio Cláudio da Costa. Código de processo civil interpretado e anotado. 

[Livro eletrônico. 5.ed. São Paulo: Manole, 2013 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520435892/pages/-22 
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DISCIPLINA: CCJ0039 - DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Direito Processual do Trabalho. 

 

EMENTA  

Introdução ao Direito Processual do Trabalho; Solução dos conflitos trabalhistas: 

Comissão de Conciliação Prévia; Do Judiciário Trabalhista: organização e funcionamento 

da Justiça do Trabalho; Competência da Justiça do Trabalho: Jurisdição e competência: 

competência em razão da matéria e da pessoa; competência funcional; competência 

territorial. Atos, termos, prazos e nulidades processuais; Partes e Procuradores: capacidade 

para ser parte; capacidade postulatória; representação por advogado; assistência judiciária; 

representação e assistência; litisconsórcio; substituição processual; sucessão processual; 

Dissídio individual: procedimento ordinário; procedimento sumaríssimo; procedimento 

sumário; procedimentos especiais; Recursos no processo do trabalho; Execução trabalhista; 

Dissídio coletivo.  

 

OBJETIVO GERAL  

Compreender a simplicidade e a informalidade do processo do trabalho frente ao 

processo civil, identificando os institutos afins e antagônicos. 

Conhecer as peculiaridades do processo do trabalho. 

Entender o Processo Trabalhista como meio de acesso à justiça.  

Aplicar as noções teóricas e técnicas aos casos concretos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar as peculiaridades do Processo do Trabalho e os critérios de aplicação 

supletiva do processo civil. 

Conhecer os métodos de solução dos conflitos trabalhistas. 

Analisar a organização e funcionamento da Justiça do Trabalho. 

Relacionar as regras de competência material, hierárquica e territorial e comparar 

com as normas do processo civil. 
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Distinguir as peculiaridades trabalhistas no que diz respeito aos atos e prazos 

processuais, nulidades, partes, assistência judiciária. 

Diferenciar o procedimento comum dos procedimentos especiais. 

Demonstrar a celeridade e simplicidade no desenvolvimento do trâmite processual 

dos dissídios individuais: fase postulatória, audiência, conciliação, fase probatória e 

decisória. 

Analisar o sistema recursal trabalhista e os meios de impugnação para aplicá-los 

corretamente ao caso concreto. 

Identificar as nuances na tramitação processual na execução, identificando os meios 

de impugnação cabíveis e os recursos pertinentes. 

Analisar o trâmite processual nos dissídios coletivos e a ação de cumprimento.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Introdução ao Direito Processual do Trabalho. 

Conceito. Evolução. Autonomia 1.2. Princípios orientadores do processo do trabalho  

 

Unidade II - Solução dos conflitos trabalhistas. 

Autodefesa, autocomposição e heterocomposição. 

Comissões de conciliação prévia. 

 

Unidade III - Do Judiciário Trabalhista. 

O Poder Judiciário. 

Organização, composição e funcionamento da Justiça do Trabalho. 

 

Unidade IV - Competência a Justiça do Trabalho. 

Jurisdição e competência. 

Competência em razão da matéria e das pessoas 4.3. d 

 

Unidade V - Atos, Termos, Prazos E Nulidades Processuais. 

Atos processuais .Conceito. Classificação Comunicação dos atos. 
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Prazos processuais. Contagem dos prazos. Principais prazos trabalhistas. 

Nulidades processuais. Conceito. Espécies de vícios dos atos processuais. Princípios. 

Nulidades no Processo do Trabalho. 

 

Unidade VI - Partes e Procuradores. 

Partes. Capacidade para ser parte. Capacidade postulatória - jus postulandi. Representação 

por advogado Assistência judiciária. Representação e assistência. Litisconsórcio. 

Substituição processual. 

Sucessão processual  

 

UnidadeVII - Dissídio Individual. 

Procedimento ordinário. Fase postulatória. Requisitos da petição inicial. Condições da ação 

Pressupostos processuais. Audiência. Comparecimento das partes. Ausência do 

Reclamante: arquivamento. Ausência da Reclamada: revelia e confissão. Proposta 

conciliatória. Momento processual Efeitos. Defesa do reclamado. Oral ou escrita. 

Contestação. Exceção. Reconvenção. Fase probatória. Ônus da prova no processo de 

trabalho. Meios de prova, peculiaridades. Razões finais e renovação da tentativa de 

conciliação. Sentença. 

Procedimento sumaríssimo. 

Procedimento sumário. 

Procedimentos especiais. 

 

Unidade VIII - Recursos no Processo do Trabalho.  

Princípios e normas aplicáveis aos recursos trabalhistas. 

Pressupostos de admissibilidade 8.2.1. Objetivos ou extrínsecos. Subjetivos ou intrínsecos. 

Efeitos dos recursos. 

Recursos em espécie. Embargos de declaração. Recurso ordinário. Recurso adesivo. 

Agravo de instrumento. Agravo decisão monocrática do relator. Recurso de revista. 

Embargos no TST. Recurso extraordinário. Agravo de petição.  

Reclamação correicional.  
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Unidade IX - Execução Trabalhista. 

Regras gerais. 

Execução provisória e definitiva. 

Liquidação de sentença: cálculos, arbitramento, artigos.  

Citação do executado. 

Penhora: bens penhoráveis e bens impenhoráveis. 

Meios impugnativos da execução. Embargos à execução. Impugnação do credor. Embargos 

de terceiros. Exceção ou objeção de pré-executividade. Recurso na execução: agravo de 

petição, cabimentos, rito e efeitos 9.8.Trâmites finais da execução: venda do bem em hasta 

pública: arrematação, adjudicação e remição 9.9. Da extinção da execução pelo pagamento. 

 

Unidade X - Dissídios Coletivos. 

Conceito e Poder normativo da Justiça do Trabalho. 

Classificação.Competência  

Partes.  

Requisitos da petição inicial. 

Conciliação. 

Sentença normativa. 

Ação de cumprimento. 

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas expositivas, interativas e discussões dirigidas. Leitura e aplicação de 

dispositivos legais voltados para a resolução de casos concretos, com ênfase no estudo da 

norma jurídica sob a ótica da tridimensionalidade do Direito. Realização de pesquisas e 

debates.  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

No Curso de Direito, a avaliação se dá de forma continuada. Isto é, antes de cada aula 

o estudante deverá solucionar os casos concretos que se encontram na webaula da 

disciplina e postar suas respostas no ambiente on line.  



272 

 

Após a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a análise do caso concreto, 

no ambiente webaula, acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto 

dos trabalhos práticos realizados ao longo do período valerão até 2,0 (dois) pontos na AV1, 

AV2 e AV3.  

As AV1, AV2 E AV3 serão realizadas através de provas escritas, valendo, no 

mínimo, até 8,0 (oito) pontos, contendo questões objetivas e discursivas, sendo, ao menos 

uma das questões, um caso concreto para análise e resolução.  

A soma de todas as atividades ( provas escritas e resolução dos casos aula a aula) 

comporão o grau final de cada avaliação, não podendo ultrapassar o grau máximo de 10 

(dez), sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concretos.  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concretos.  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

 

Bibliografia Básica: 

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito Processual do Trabalho. 10. ed. LTr, 

2012. 

 

CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa; JORGE NETO, Francisco Ferreira. Direito 

Processual do Trabalho. 5ª ed. São Paulo: Atlas,2012.  

 

 SARAIVA, Renato; MANFREDINI, Aryanna. Processo do trabalho. 10. ed. rev., atual. e 

ampl. São Paulo: Método, 2014.  

 

Bibliografia Complementar: 

CARRION, Valentin. Comentários à consolidação das leis do trabalho. 37. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012.  
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SARAIVA, Renato; MANFREDINI, Aryanna. Curso de direito processual do trabalho. 

11.ed. rev. e atual. São Paulo: Método, 2014.  

 

SCHIAVI, Mauro. Manual de direito processual do trabalho. 6. ed. RT, 2013.  

 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito processual do trabalho. 25. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010. 

 

Damasceno, Fernando Américo Veiga. Direito, processo e justiça do trabalho: princípios e 

perspectivas. [livro eletrônico. São Paulo: Manole, 2002 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520415887/pages/_5 
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DISCIPLINA: CCJ0040 - DIREITO PROCESSUAL PENAL I  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Direito Processual Penal I. 

 

EMENTA  

Teoria Geral do Processo Penal; Princípios, garantias e regras constitucionais 

informadores Direito Processual Penal; Sujeitos processuais; Investigação Penal; Teoria da 

ação penal; Jurisdição e competência sob a ótica Constitucional processual penal; Questões 

e processos incidentes; Medidas cautelares no processo penal: Busca e Apreensão e Prisão; 

os instrumentos e formas de restabelecimento da liberdade no curso da persecução penal.  

 

OBJETIVO GERAL  

Compreender os princípios e a estrutura do Direito Processual Penal em face da 

Constituição. Identificar e distinguir os mecanismos da persecução penal nas fases de 

investigação e da ação judicial. Compreender a ação penal como forma de exercício da 

busca da tutela jurisdicional. Identificar as regras de competência, bem como as suas causas 

de sua fixação e modificação. Identificar os sujeitos essenciais nas relações persecutórias 

(investigação criminal e processo penal), o assistente de acusação e terceiros que possam 

atuar no processo. Analisar as medidas cautelares reais e pessoais como fonte de prova e 

garantia de eficácia do processo e/ou sentença. Compreender as possibilidades de medidas 

de constrição pessoal no curso do processo: prisão e liberdade.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar, na presença de um fato típico, antijurídico e culpável, os procedimentos 

de investigação e seus personagens, aplicando os Princípios concebidos pela Constituição 

Federal.  

Compreender que o sistema jurídico deve ser estudado de forma interdisciplinar.  

Aplicar a hermenêutica Constitucional ao direito material e processual Penal.  

Analisar os casos concretos considerando o sistema garantista do Processo Penal 

Constitucional.  

Compreender as regeras de competência para o exercício da jurisdição criminal.  
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Conhecer os sujeitos processuais, suas funções, direitos, deveres, ônus e faculdades.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Introdução ao Direito Processual Penal.  

Introdução ao Direito Processual Penal sob a hermenêutica Constitucional.  

Sistemas Processuais: Inquisitivo e Acusatório.  

Sujeitos Processuais;  

Princípios Constitucionais e Gerais informadores do processo penal.  

Aplicação da lei processual penal no espaço e no tempo.  

 

Unidade II- Investigação Criminal.  

Persecução Penal: Inquérito Policial: Conceito e fundamentos. Natureza jurídica. 

Titularidade. Características. Formas de instauração: art. 5º, CPP. Atos de instauração: 

portaria e auto de flagrante. Direitos do indiciado. Termo circunstanciado da Lei nº 

9.099/1995.  

Auto de prisão em flagrante e a instauração do IP. Hipóteses de flagrante delito, art. 302, 

CPP. Prazos para conclusão do inquérito policial.  

Arquivamento e Desarquivamento do Inquérito.  

 

Unidade III - Ação Penal.  

Teoria Geral da Ação Penal: conceito do direito de ação; características do direito de ação; 

condições da Ação e pressupostos processuais.  

Ação Penal Pública: Classificação; Titularidade; denúncia; prazo; requisitos; princípios 

regentes. Representação do ofendido e a requisição do Ministro da Justiça: Natureza 

jurídica. Prazo. Retratação. Eficácia objetiva.  

Ação penal Privada Classificação; Titularidade; Queixa; prazo; requisitos; princípios 

regentes.  

Ação Penal nos crimes contra dignidade sexual.  
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Ação civil ex delicto. Sistemas processuais de reparação do dano: arts. 186, 187, 927/930 e 

935 do CC, arts. 265,IV, 475, N, inc. II do CPC, art. 91,I do CP e arts. 63, 64, 387, IV do 

CPP. Causas de exclusão de ilicitude penal e o dever de reparar o dano.  

 

Unidade IV - Jurisdição e Competência. 

Jurisdição Penal. Conceito. Classificação. Princípios. Características.  

Competência Jurisdicional. Conceito. Natureza jurídica. Competência Interna. Competência 

absoluta e competência relativa.  

Regras de fixação da competência: ratione materiae; ratione personae; ratione loci; forum 

domicilii; competência pela natureza da infração. Pela prevenção. Pela distribuição.  

Causas Modificadoras da Competência e Seus Efeitos. Conexão. Conceito. Espécies. 

Efeitos. Continência. Conceito. Espécies. Regras para fixação do forum attractionis. 

Exceções. Perpetuatio jurisdicionis; desclassificação (arts. 74, § 3º, 2ª parte; 419 e 492, § 1º 

e 2º, CPP) no procedimento por crime da competência de júri.  

Reunião e separação de processos.  

 

Unidade V - Questões e Processos Incidentes. 

Questões prejudiciais. Conceito. Características. Sistemas. Suspensão do processo e 

intervenção do Ministério Público. Prescrição.  

Questões preliminares: Objeções ou exceções processuais. Suspeição. Incompetência 

(relativa e absoluta), litispendência; ilegitimidade de parte (para a causa e para o processo); 

coisa julgada formal e material. Limites objetivo e subjetivo da coisa julgada. Conflito de 

competência e conflito de atribuições.  

Incidente de insanidade mental do acusado. A superveniência da doença mental durante o 

processo e na execução da pena. Incidente de falsidade documental. Incidente de 

toxicologia e a lei 11.343/06.  

 

Unidade VI - Medidas Cautelares. 

Cautelares Reais: Seqüestro, Arresto e Especialização de hipoteca legal. Cabimento.  

A Busca e Apreensão. A inviolabilidade do domicílio na CRFB.  

Restituição de coisa apreendida.  
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Interceptação das comunicações telefônicas.  

Prisões Cautelares: Flagrante, Temporária e Preventiva  

 

UNIDADE VII- Liberdade no Curso do Processo.  

Liberdade provisória. Fiança. Cabimento.  

Relaxamento de prisão. 

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas expositivas, interativas com discussões dirigidas de mediação do estudo prévio 

pelos estudantes, dos casos concretos dispostos em todos os planos de aula. Apresentação 

do conteúdo de forma a propiciar a compreensão do caso concreto em estudo, sem oferecer 

respostas prontas. Explanações e debates sobre enunciados, súmulas e jurisprudência em 

geral. Utilização de todo o material didático da disciplina como fonte de preparação do 

estudante para a as aulas, indicando o capítulo da leitura prévia a ser feita pelo estudante e 

solicitando fichamentos, resenhas etc. Utilização dos 3 (três) livros da bibliografia básica 

com a indicação dos capítulos que devem ser estudados a cada aula.  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

No Curso de Direito, a avaliação se dá de forma continuada. Isto é, antes de cada aula 

o estudante deverá solucionar os casos concretos que se encontram na webaula da 

disciplina e postar suas respostas no ambiente on line. Após a aula, deverá efetuar a revisão 

e autocorreção, refazendo a análise do caso concreto, acrescentandocitações doutrinárias e 

jurisprudenciais e arquivando o material para entrega por ocasião da AV1.  

A AV1 será uma prova escrita, com questões objetivas e discursivas, que valerá 9,0 

(nove) pontos. Na prova deverá constar como questão um dos casos concretos do período.  

No dia da AV1, o aluno deverá levar o conjunto impresso, contendo a primeira e a 

segunda versão dos estudos dos casos de todas as aulas. Após a distribuição das provas, o 

professor deverá escrever no quadro o número da aula cujos casos concretos serão 

recolhidos ao final da prova, para correção e pontuação, valendo até 1,0 ponto. Ao pontuar, 

o professor deverá levar em conta a tempestividade da primeira postagem, a qualidade do 

trabalho corrigido e a pertinência das citações de doutrina e de jurisprudência.  
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As AV2 e AV3 serão realizadas por provas escritas, valendo 10,0 (dez) pontos, 

contendo questões objetivas e discursivas, sendo, ao menos uma das questões, um dos casos 

concretos resolvidos ao longo do período.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização.  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina.  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

 

Bibliografia Básica: 

Oliveira, Eugenio Pacelli. Curso de Processo Penal, 16ª Ed. 2012, São Paulo, Atlas. 

 

Garcia, Flávio Cardinelle Oliveira. Noções de direito processual penal à luz de alguns de 

seus princípios. [Livro eletrônico]. Curitiba: InterSaberes, 2016 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559720082/pages/5 

 

CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 19. ed. - São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

 

Bibliografia Complementar: 

 

RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 16. ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2009.. 

 

NUCCI, Guilherne de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 10. ed. rev., 

atual. e ampl. São Paulo: RT, 2013.  

 

Código de Processo Penal. [Livro eletrônico]. 2.ed. São Paulo: Manole, 2017 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520453278/pages/-12 

 

Mossin, Heráclito Antônio. Comentários ao Código de Processo Penal. [livro eletrônico]. 

São Paulo: Manole, 2013. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520436295/pages/-16 

 

LIMA, Marcellus Polastri. Manual de Processo Penal, 3ª Ed. 2009 - Rio de Janeiro, Lumen 

Juris 
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DISCIPLINA: CCJ0045 - PRÁTICA SIMULADA I (CÍVEL)  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Prática Simulada I – Cível. 

 

EMENTA 

Análise de Casos Concretos; Elaboração de Peças Processuais; Direito Processual 

Civil; Processo de Conhecimento; Procedimentos comuns, ordinário e sumário; 

Procedimentos especiais do CPC e legislação extraordinária; Petição Inicial; Respostas do 

réu; Tutelas de urgência; Direito Material Civil parte geral, obrigações, contratos, reais. 

 

OBJETIVO GERAL  

Ler e compreender os casos concretos. Analisar a relação fato/valor e norma contida 

na questão. Pesquisar doutrina e jurisprudência contextualizadas. Desenvolver o raciocínio 

lógico jurídico. Desenvolver visão crítica e analítica do fenômeno jurídico. Adquirir 

habilidade de argumentação. Adquirir o domínio do instrumento processual. Desenvolver 

as competências necessárias para a redação técnica das peças processuais.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar a competência para o caso concreto.  

Relacionar a questão fática ao direito material aplicável ao caso concreto.  

Aplicar os conteúdos de direito material e processual no estudo de casos concretos.  

Escolher dentre os procedimentos cabíveis no processo de conhecimento trabalhista o 

adequado ao caso concreto.  

Aprender a realizar pesquisa doutrinária e jurisprudencial adequada.  

Compreender a inter-relação entre disciplinas jurídicas.  

Desenvolver a capacidade de raciocínio jurídico e reflexão diante da situação 

problema.  

Redigir a petição inicial adequada ao caso concreto.  

Consultar o professor durante a construção da peça processual.  

Selecionar a vara competente para o caso.  

Identificar e qualificar as partes processuais.  
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Indicar o rito processual.  

Narrar os fatos em ordem lógica e cronológica.  

Articular fato/valor e norma na fundamentação da peça.  

Articular os conhecimentos teóricos adquiridos nas disciplinas de Direito Civil e 

Processo Civil. 

Elaborar o pedido atendendo a todos os requisitos do direito material e processual 

cabível. 

Indicar os meios de prova. 

Atribuir o valor da causa. 

Concluir com a parte autenticativa da peça.  

Concluir a primeira versão da peça processual e postar no Webaula.  

Inserir citações de doutrina e jurisprudência na peça processual;  

 

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Articulação teoria e prática. Petição Inicial. 

Elementos da petição inicial. 

Tutelas de urgência.  

Estrutura formal da petição inicial.  

 

Unidade II - Análise dos Casos Concretos e Elaboração de Petições Iniciais. 

Procedimento Ordinário  

Procedimento Sumário  

Procedimentos Especiais  

 

Unidade III - Articulação teoria e prática. Respostas do Réu. 

Elementos da Contestação ? Defesas Preliminares e de Mérito. 

Estrutura formal da contestação. 

Reconvenção e Pedido Contraposto  

Exceções. 
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Unidade IV - Análise dos Casos Concretos e Elaboração de Defesas Cíveis. 

Procedimento Ordinário. 

Procedimento Sumário. 

Procedimentos Especiais. 

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

A aula de prática é ministrada em um encontro semanal e tem como finalidade 

estimular a participação de todos os alunos, provocando o debate sobre os temas, 

clarificando conceitos, mantendo interação permanente entre o grupo para a construção e 

elaboração da peça processual cabível em cada aula, identificando os pontos principais da 

narrativa lógica dos fatos, do direito material e processual.  

Sistemática da aula de Prática Simulada: o aluno deve ler e analisar, antecipadamente, 

o caso concreto que será objeto da aula, revisando a base conceitual necessária para o 

estudo do caso apresentado.  

No dia da aula, deve levar o material de consulta necessário para a solução do caso 

(códigos, doutrinas e jurisprudência) e o esboço da estrutura da peça processual cabível.  

O professor deve debater o caso concreto com os alunos, levando-os aos pontos 

principais para a construção da peça, por exemplo: quem são as partes? Qual é o direito 

material envolvido? Assim, qual será a competência? Rito? Já que o direito já foi definido, 

temos, então, os fatos e os fundamentos. Vamos construir o pedido. Qual serão as provas? 

E o valor da causa? (Roteiro para uma petição inicial)  

Após a discussão do caso pelo grupo, cada aluno deve elaborar, individualmente, a 

peça processual, utilizando o material de consulta e solicitando, se necessário, a orientação 

do professor.  

Ao final da aula, a peça processual deve ser postada pelo aluno no webaula da 

disciplina.  

O aluno, ao revisar a peça, com base no modelo postado pelo professor, deverá 

proceder às modificações necessárias, aprofundando sua fundamentação com doutrina e 

jurisprudência pertinentes.  

A peça refeita após a aula, com a inclusão da doutrina e jurisprudência pertinentes e 

deverá ser postada no webaula até a data da aula seguinte, para avaliação.  
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O professor no dia da prova deverá avaliar a evolução do desempenho apresentado 

pelo aluno na elaboração das peças que tenham sido postadas tempestivamente, para 

atribuição de grau (até 2 pontos).  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

Nas disciplinas de Prática Simulada, a avaliação se dá em todas as aulas. Durante a 

aula presencial o estudante deverá elaborar a primeira versão da peça cabível ao caso.  

Após a revisão e auto correção, o estudante deverá refazer a peça no ambiente 

webaula acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto dos trabalhos 

práticos realizados ao longo do período valerá até 2,0 (dois) pontos na AV1, AV2 e AV3.  

As avaliações serão realizadas através de provas práticas constituindo-se em um caso 

concreto para análise e elaboração da peça processual ou parecer cabível, valendo até 8,0 

(oito) pontos.  

A soma de todas as atividades comporá o grau final de cada avaliação não podendo 

ultrapassar o grau máximo de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização.  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina.  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

 

Bibliografia Básica: 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. vol.1 53 ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2012.  

 

ARAUJO JUNIOR, Gediel Claudino. Prática no Processo Civil.13a. Edição. São Paulo. 

Editora Atlas. 2010.. 

 

TARTUCE, Fernanda; Luiz Delore; Marco Aurélio Marin. Manual de Prática Civil. 2ª ed. 

rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Método, 2007..  
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Bibliografia Complementar: 

CASELLA, José Erasmo. Manual de prática forense: processo civil. 7. ed. rev. São 

Paulo: Saraiva, 2008.  

 

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2012.  

 

 

NUNES, Elpídio Donizetti. Curso didático de direito processual civil. 18. ed. rev., ampl 

e atual. São Paulo: Atlas, 2014.  

 

Acquaviva, Marcus Cláudio. Redação forense. [livro eletrônico]. São Paulo: Rideel, 

2009. 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788533912977/pages/5 

 

Argumentação jurídica:teoria e prática [livro eletrônico]. 4.ed.Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 2013. 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579871504/pages/-19 
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DISCIPLINA: CCJ0111 - DIREITO CIVIL V  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Direito Civil V (presencial). 

 

EMENTA  

Direito das Famílias; Princípios Constitucionais que envolvem a matéria; Espécies de 

famílias; Casamento; Dissolução do casamento.União Estável; Relações Homoafetivas; 

Relações de parentesco; Filiação e reconhecimento dos filhos; Investigação de paternidade. 

Alimentos; Guarda; Bem de família.  

 

OBJETIVO GERAL  

Compreender o Direito de família e conceitos jurídicos fundamentais de caráter 

propedêutico, instrumental e de acentuado valor epistemológicos. Desenvolver o 

pensamento crítico quanto à necessidade de proteção jurídica das famílias, seja as 

regulamentadas pelo ordenamento jurídico, seja aquelas que existem, mas ainda não são 

regulamentadas pela lei. Refletir sobre os valores sociais relevantes que necessitam 

regulamentação e proteção no que tange a formação familiar. Desenvolver pensamento 

dedutivo sobre as conseqüências jurídicas acerca do estabelecimento de vínculos familiares.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar o Direito de família dentro do Código Civil. 

Compreender que a família é a base da sociedade e que nos tempos atuais a família 

não deve ser entendida apenas como aquela que decorre do casamento. 

Identificar os princípios norteadores do direito de família. 

Conceituar parentesco. 

Entender a idéia da igualdade de direitos dos filhos independente de sua origem.  

Conceituar e identificar a natureza jurídica do casamento, bem como conhecer suas 

características.  

Distinguir as formas de celebração: civil e religiosa e ainda as formas excepcionais 

tais como o casamento por procuração, nuncupativo e por moléstia grave. 



285 

 

Apreender o conceito de regime de bens e identificar as características e a natureza 

jurídica dos regimes de bens entre os cônjuges.  

Conceituar pacto antenupcial, compreender sua natureza jurídica e o momento em 

que produz efeitos.  

Analisar de forma crítica o artigo 16741, II do código civil que limita a capacidade 

civil de pessoas maiores de 60 anos ao impor a obrigatoriedade do regime da separação de 

bens.  

Distinguir entre os institutos da separação de fato, separação de corpos, o divórcio 

direto litigioso e consensual e a conversão da separação em divórcio.  

Compreender a evolução da proteção da união estável em nosso país, identificando-a 

através da Constituição Federal, das Leis 8971/94, 9278/96 e do Novo Código Civil;  

Conhecer a ação de investigação de paternidade, a possibilidade de ajuizá-la e os 

legitimados a fazê-lo. 

Conceituar guarda e identificar as características do instituto.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Direito de Família.  

Conceito de Direito de Família.  

Estrutura e objeto do Direito de Família.  

Localização da matéria no Cód. Civil.  

Direito pessoal e patrimonial.  

Os princípios de Direito de Família: Princípio da Dignidade da Pessoa Humana; Princípio 

da Solidariedade Familiar; Princípio da Pluralidade de entidades familiares; Princípio da 

Isonomia entre cônjuges e da isonomia entre filhos; Princípio do Melhor interesse do 

menor; Princípio da paternidade responsável e do planejamento familiar; Princípio da 

Afetividade.  

A importância atual do direito de família.  

A família como a base da sociedade.  

A família na Constituição Federal de 1988.  

A evolução do conceito de família até os dias de hoje.  
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As espécies de famílias no ordenamento jurídico: A família através do casamento e da 

união estável. A família monoparental, homoafetiva, afetiva e recomposta.  

 

Unidade II - Relações de parentesco.  

Conceito e espécies. Linhas e graus.  

Efeitos jurídicos.  

Parentesco por afinidade.  

Igualdade de direitos dos filhos resultantes do parentesco civil e natural.  

 

Unidade III - Casamento.  

Conceito, natureza jurídica e características.  

Finalidades.  

Esponsais. Responsabilidade Civil pelo arrependimento.  

Formalidades preliminares. Habilitação.  

Casamento Civil e Religioso.  

Momento em que se estabelece o vínculo conjugal.  

Requisitos e pressupostos matrimoniais. Procedimento. Capacidade para o casamento.  

 

Unidade IV - Validade do casamento.  

Impedimentos matrimoniais. Oposição dos impedimentos. Conseqüências.  

Causas suspensivas. Conseqüências.  

Casamento inexistente.  

Casamento Nulo.  

Casamento anulável.  

Casamento Putativo. 

 

Unidade V - Celebração do casamento e Provas do casamento.  

Assento de casamento.  

Casamento por moléstia grave.  

Casamento nuncupativo.  

Casamento por procuração.  
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Provas do casamento.  

Efeitos Jurídicos do casamento em geral  

Direitos e Deveres dos Cônjuges.  

 

Unidade VI - Regime de bens entre os cônjuges.  

Conceito e natureza jurídica. Características.  

Princípios que envolvem a matéria. A liberdade de escolha do regime. A mutabilidade do 

regime de bens,  

A possibilidade de aplicação aos casamentos celebrados na vigência do Cód. Civil de 1916.  

A prática de atos jurídicos por pessoas casadas.  

Pacto antenupcial e Doações antenupciais.  

Regimes em espécies. Regime da comunhão de bens: comunhão universal e comunhão 

parcial. Regime da separação de bens: legal e convencional. Regime de participação final 

nos aqüestos.  

Os Regimes de bens em espécie:  

O Regime da Comunhão Universal de bens. Características.  

O Regime da Comunhão Parcial de bens. Características.  

O Regime da separação voluntária de bens. Características.  

O Regime da separação Obrigatória de bens.  

A crítica ao art. 1641, II do cód. Civil. Limitação para pessoas maiores de 60 anos.  

O regime da participação final nos aqüestos. Características.  

 

Unidade VII - Dissolução da sociedade conjugal.  

Breve evolução da dissolução da sociedade conjugal no Ordenamento Jurídico Brasileiro: o 

cód. Civil de 1916, a lei 6515/77, a CRFB/88 e o novo cód. Civil.  

A Separação Consensual Judicial e a extrajudicial.  

A crítica a manutenção do prazo mínimo de casado.  

A Separação Litigiosa.  

A Separação de Fato. Efeitos.  

A Separação de Corpos.  

Divórcio. Conceito e natureza jurídica.  
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A impossibilidade de discutir ?a culpa? na ação de divórcio.  

Conversão da separação judicial em divórcio. Efeitos.  

A possibilidade de realizar o Divórcio e a Conversão da separação em divórcio por 

escritura pública de acordo com a lei 11.441/07.  

 

Unidade VIII - União Estável.  

Evolução do tema no direito brasileiro. A Constituição da República, as Leis 8.971/94 e 

9.278/96 e o Novo Código Civil.  

Conceito. Características.  

Efeitos pessoais e patrimoniais da União Estável.  

Conversão da União Estável em casamento.  

A distinção entre a União Estável, Concubinato e Sociedade de Fato.  

As Uniões homoafetivas.  

 

Unidade IX - A Filiação sob a ótica civil-constitucional.  

A Presunção de paternidade (Pater Is Est).  

A aplicação da presunção de paternidade na Reprodução Assistida (inseminação artificial e 

fertilização in vitro ).  

O reconhecimento voluntário dos filhos.  

A natureza jurídica do ato e a sua irrevogabilidade.  

Ação de investigação de paternidade.  

Legitimidade ativa, passiva e do Ministério Público.  

A imprescritibilidade das ações de estado.  

A recusa ao exame de DNA e a lei 12.004/09.  

A súmula 301 do STJ.  

 

Unidade X - Poder Familiar.  

Efeitos do poder familiar.  

Suspensão e destituição do poder familiar.  

A guarda. Conceito Espécies e características.  

A guarda Compartilhada.  
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A guarda para fins exclusivamente previdenciários.  

Adoção no cód. civil. Conceito e características.  

 

Unidade XI - Alimentos.  

Conceito, natureza jurídica, características e pressupostos.  

Espécies de alimentos: Civis, Naturais; Provisionais, Provisórios e Definitivos.  

Alimentos entre Cônjuges, entre Companheiros e decorrentes do parentesco.  

Possibilidade de requerer alimentos dos avós. 

Revisão dos Alimentos.  

A súmula 309 do STJ.  

 

Unidade XII - Bem de família.  

Conceito e natureza jurídica.  

O bem de família como proteção do direito constitucional de moradia.  

Bem de família legal e convencional.  

A lei 8009/90 e o Cód. Civil.  

As exceções à proteção legal.  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas expositivas, interativas e discussões dirigidas. Leitura e aplicação de 

dispositivos legais voltados para a resolução de problemas envolvendo casos concretos com 

ênfase no estudo da norma jurídica sob a ótica da tridimensionalidade do Direito. 

Realização de pesquisas e debates.  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

No Curso de Direito, a avaliação se dá de forma continuada. Isto é, antes de cada aula 

o estudante deverá solucionar os casos concretos que se encontram na webaula da 

disciplina e postar suas respostas no ambiente on line.  

Após a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a análise do caso concreto, 

no ambiente webaula, acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto 
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dos trabalhos práticos realizados ao longo do período valerão até 2,0 (dois) pontos na AV1, 

AV2 e AV3.  

As AV1, AV2 E AV3 serão realizadas através de provas escritas, valendo, no 

mínimo, até 8,0 (oito) pontos, contendo questões objetivas e discursivas, sendo, ao menos 

uma das questões, um caso concreto para análise e resolução.  

A soma de todas as atividades ( provas escritas e resolução dos casos aula a aula) 

comporão o grau final de cada avaliação, não podendo ultrapassar o grau máximo de 10 

(dez), sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concretos.  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concretos.  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

 

Bibliografia Básica: 

Luz, Valdemar P. da. Manual de direito de família [livro eletrônico]. São Paulo: Manole, 

2009 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520427712/pages/_7 

 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, Vol. VI. São Paulo: Saraiva, 2009.  

 

DIAS, Maria Berenice, Manual de Direito das Famílias. São Paulo: RT, 2009. 

 

Bibliografia Complementar: 

FACHIN, Luiz Edson. Direito de família: elementos críticos à luz do novo Código Civil 

brasileiro. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.. 

 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. 11. ed. Saraiva, 2014  

 

TARTUCE, Flávio. Direito Civil, Vol. 5 - Direito de Família. São Paulo: Método. 7ª edição 

-revista, atualizada e ampliada, 2012 
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Fernandes, Alexandre Cortez. Direito civil: direito de família. [Livro eletrônico]. Caxias do 

Sul, Educs, 2015 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570617699/pages/4 

 

Mello, Cleyson de Moraes. Direito civil: famílias. [Livro eletrônico]. Rio de Janeiro: 

Freitas Bastos, 2017 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579872846/pages/4 
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DISCIPLINA: CCJ0017 - DIREITO CIVIL VI  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Direito Civil VI. 

 

EMENTA  

Introdução, evolução histórica e conceito do direito das sucessões; Formas de 

sucessão; Conceito e natureza jurídica da herança; Cessão de direitos hereditários; Vocação 

hereditária; Aceitação e Renúncia; Exclusão de sucessores; Petição de herança; Sucessão 

Legítima; Sucessão Testamentária; Inventário e partilha; Herança jacente.  

 

OBJETIVO GERAL  

Identificar os principais institutos do direito das sucessões. Analisar os efeitos 

decorrentes do fator morte quanto aos aspectos patrimoniais. Aplicar os procedimentos para 

regularização da transferência do patrimônio e identificar as causas de exclusão dos 

herdeiros e a forma de suceder.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Conceituar e compreender a natureza jurídica da sucessão mortis causa. Identificar o 

tempo e lugar da abertura da sucessão. Diferenciar com segurança as formas de sucessão. 

Compreender a natureza jurídica da herança. Identificar as implicações a cessão do direito 

hereditário, inclusive suas restrições e aspectos tributários básicos. Aplicar as regras do 

condomínio nas relações entre os co-herdeiros. Discernir sobre a evolução histórica da 

sucessão do cônjuge e dos companheiros. Compreender as diferenças de tratamento 

conferido ao cônjuge e ao companheiro sobrevivente. Identificar os direitos sucessórios do 

cônjuge e dos companheiros. 

Solucionar a sucessão dos colaterais e os conflitos nascidos nesse âmbito.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Direito das Sucessões. 

Conceito. 
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Evolução histórica. 

Espécies ou formas de sucessão. 

Saisine e seus efeitos: tempo, lugar e norma vigente. 

 

Unidade II - Sucessão e Herança. 

Herança. Conceito e natureza jurídica.  

Transmissão da herança.  

Responsabilidade patrimonial da herança.  

Vocação hereditária. Legitimidade para suceder. Pessoas jurídicas. Prole eventual. 

Ilegitimidade para nomeação  

Aceitação e renúncia. Conceitos e naturezas. Espécies. Formalidade. Efeitos.  

Exclusão da sucessão. Noções e conceito. Exclusão por indignidade e reabilitação do 

indigno. Exclusão por deserdação. Procedimento para exclusão. Efeitos  

 

Unidade III - Sucessão Legítima. 

Ordem de vocação hereditária. 

Herança iure proprio e iure representationis.  

Sucessão em linha reta. Normas gerais. 

Sucessão e partilha dos descendentes e cônjuge.  

Sucessão e partilha dos ascendentes e cônjuge.  

Sucessão do cônjuge. Direito real de habitação. Perda do direito sucessório.  

Sucessão dos companheiros. Comparação com a situação sucessória do cônjuge e discussão 

da constitucionalidade quanto à divergência de tratamento. Concorrência com descendentes 

e outros parentes 3. Direitos sucessórios do companheiro sobrevivente quando o falecido 

não deixar parentes. Direito real de habitação. 

Sucessão colateral.  

Restrições à legítima.  

Cálculo da legítima.  

 

Unidade IV - Sucessão Testamentária. 

Conceito e natureza jurídica do testamento.  
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Limites à liberdade de testar.  

Capacidade para testar.  

Espécies de testamento e codicilo.  

Disposições testamentárias ? permissões, proibições e interpretação.  

Legados. Conceito. Espécies. Efeitos. Pagamento. Caducidade.  

Direito de acrescer. Entre herdeiros. Entre legatários. Nomeação comum para usufruto. 

Conjunções.  

Substituições testamentárias. Vulgar e recíproca. Fideicomisso . Conceito e efeitos. Paralelo 

entre as disposições do CC/1916 e do Novo Código Civil. 

Redução das disposições testamentárias.  

Revogação e rompimento do testamento.  

 

Unidade V - Sucessão do Ente Público. 

Herança jacente:  

Conceito e natureza jurídica  

Procedimento para declaração de vacância  

Vacância antecipada  

 

Unidade VI - Inventário e Partilha. 

Noções gerais de inventário.  

O inventariante.  

O processo de inventário.  

Arrolamento.  

Inventário negativo.  

A colação.  

Pagamento de dívidas.  

Partilha. Monte partível e formas de partilha. Homologação da partilha. Sonegados. 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas expositivas, interativas e discussões dirigidas. Leitura e aplicação de 

dispositivos legais voltados para a resolução de problemas envolvendo casos concretos com 
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ênfase no estudo da norma jurídica sob a ótica da tridimensionalidade do Direito. 

Realização de pesquisas e debates.  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

No Curso de Direito, a avaliação se dá de forma continuada. Isto é, antes de cada aula 

o estudante deverá solucionar os casos concretos.que se encontram na webaula da 

disciplina e postar suas respostas no ambiente on line.  

Após a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a análise do caso concreto, 

no ambiente webaula, acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto 

dos trabalhos práticos realizados ao longo do período valerão até 2,0 (dois) pontos na AV1, 

AV2 e AV3.  

As AV1, AV2 E AV3 serão realizadas através de provas escritas, valendo, no 

mínimo, até 8,0 (oito) pontos, contendo questões objetivas e discursivas, sendo, ao menos 

uma das questões, um caso concreto para análise e resolução.  

A soma de todas as atividades ( provas escritas e resolução dos casos aula a aula) 

comporão o grau final de cada avaliação, não podendo ultrapassar o grau máximo de 10 

(dez), sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concertos.  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concertos.  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

 

Bibliografia Básica 
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GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

V.7  

 

TARTUCE, Flávio. Direito Civil: Direito das Sucessões. 7.ed. São Paulo: Método.  2014. 

V. 6  

 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2014. V.7 .   

 

Bibliografia Complementar 

Mello, Cleyson de Moraes. Direito civil: Sucessões. [Livro eletrônico]. Rio de janeiro: 

Maria Augusta Delgado,2017 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579872808/pages/-27 

 

ALMEIDA JÚNIOR, Fernando Frederico de. Direito Civil: Família e Sucessões. São 

Paulo: Manole, 2012. 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579872808/pages/-27 

 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 20. ed. rev. e atual. Rio de 

Janeiro: Forense, 2012  

 

MONTEIRO, Washington de Barros.; SILVA, Regina Beatriz Tavares da. Curso de direito 

civil. 42.ed. Saraiva, 2012. 

 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direito das sucessões. 14. ed. São Paulo: Atlas, 

2014 
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DISCIPLINA: CCJ0028 - DIREITO EMPRESARIAL III  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Direito Empresarial III. 

 

EMENTA  

Teoria Geral dos Títulos de Crédito. Princípios. Classificação dos Títulos de Crédito. 

Letra de Câmbio; Endosso. Aceite. Aval. Vencimento. Pagamento. Protesto. Ação 

Cambiária. Nota Promissória. Duplicata. Títulos Virtuais. Cheque. Contratos Empresariais 

Tradicionais; Contratos Bancários.  

 

OBJETIVO GERAL  

Compreender os elementos caracterizadores dos Títulos de Crédito. Identificar os 

Títulos de Crédito em Espécies. Classificar os Contratos Empresariais Específicos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Conceituar Títulos de Créditos e Princípios Norteadores do Direito Cambiário. 

Enumerar as Características e Classificações dos Títulos de Crédito.  

Identificar a Legislação Aplicação no Direito Cambiário.  

Relacionar os Títulos de Créditos em espécies e suas características.  

Conhecer os Instrumentos de Constritivos à Satisfação do Crédito.  

Identificar os Elementos Estruturais dos Contratos Empresariais.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Teoria Geral dos Títulos de Crédito.  

Histórico. Conceito.  

Princípios.Cartularidade. Literalidade. Autonomia. Principio da Inoponibilidade das 

Exceções Pessoais.  

Características dos Títulos de Crédito. Negociabilidade. Executoriedade. Formalismo. 

Classificação dos Títulos de Crédito. Quanto à Emissão. Títulos Abstratos. Títulos Causais. 

Quanto à Estrutura. Ordem de Pagamento. Promessa de Pagamento. Quanto à Modelo 
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Livre. Vinculado. Quanto à Circulação. Ao portador Nominativos. Nominativos à Ordem. 

Nominativos não a Ordem. Essência Creditícia. Títulos Próprios  

Títulos Impróprios  

 

Unidade II - Legislação.  

A lei Uniforme de Genebra.  

Aplicabilidade do Código Civil.  

Letra de Câmbio. Da criação e emissão da Letra de Câmbio. Requisitos Intrínsecos . 

Formais . Figuras intervenientes. Letra de Câmbio Financeira.  

 

Unidade III - Institutos Cambiários. 

Endosso. Conceito.Características Diferenças Cessão Ordinária de Crédito. .Espécies de 

Endosso. Endosso em preto. Endosso em branco. Clausula Proibitiva de Novo Endosso. 

Endossos Impróprios. Endosso Mandato. Endosso Caução. Endosso Póstumo.  

Aceite. Conceito. Características. Aceite Parcial. Aceite Modificativo. Efeitos do Aceite. 

Aceitação. Devedor Principal. Recusa do Aceite. Antecipação do Vencimento. Ação Direta 

em face Sacador.  

Aval. Conceito. Características. Diferenças Aval. Fiança Pluralidade de Avais. Avais 

Simultâneos. Avais Sucessivos. Aplicabilidade do Código Civil. Consentimento do 

Cônjuge. Nulidade do Aval Parcial  

Vencimento. Pagamento. Conceito. Vencimento Ordinário. Vencimento Extraordinário. 

Modalidades de Vencimento. Vencimento à Vista. Vencimento a Certo Termo de Vista. 

Vencimento a Certo Termo de Data. Vencimento em Dia Fixado.  

Pagamento Conceito. Características.  

Protesto. Ação Cambial Protesto. Conceito. Características. Procedimento. Ação Cambial. 

Ação Direta. Ação Regressiva. Defesas das Ações Cambiais. Prescrição.  

 

Unidade IV - Nota Promissória.  

Conceito. Características.  

Requisitos Formais.  

Aplicação da Normas Letra Cambio.  
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Prescriçao.  

 

Unidade V . Duplicatas.  

Conceito. Características.  

Causalidade.  

Remessa e devolução da duplicata.  

Aceite na Duplicata: características.  

Pagamento. Protesto.  

Ação de cobrança.  

Duplicata de Prestação de Serviços.  

Triplicata e sua eficácia executiva.  

Duplicata Simulada.  

Duplicata Virtual  

 

Unidade VI - Cheque.  

Conceito. Natureza Jurídica.  

Requisitos Essenciais.  

A Lei do Cheque e a Lei Uniforme de Genebra.  

Espécies de cheque.  

Endosso. Ausência do Aceite. Aval.  

Cheque Pós-datado. Ação Indenização Danos Morais.  

Pluralidade de exemplares.  

Pagamento Parcial.  

Oposição ou contra-ordem (revogação).  

Prazo de apresentação.  

Ação Cambial. Protesto no Cheque.  

Execução de título extrajudicial. Ação de Locupletamento. Ação Monitória. Prescrição.  

 

Unidade VII - Contratos Empresariais Tradicionais. 

Conceito. Características gerais.  

Composição.  
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Contratos Tradicionais.  

Contratos Bancários. Operações Atípicas. Operações Típicas. Atividade Passiva . Atividade 

Ativa da Instituição Financeira. Contratos Bancários Impróprios. Alienação Fiduciária. 

Leasing. Antecipação do crédito cambiário. Desconto Bancário. Distinção da Antecipação . 

Fomento Mercantil (Factoring).  

Cartão de Crédito. Títulos Virtuais  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas expositivas. Estudo dirigido à casos concretos. Condução da dinâmica 

acadêmica no enfrentamento da Coletânea de Exercícios. Realização de Pesquisas e 

debates.  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

No Curso de Direito, a avaliação se dá de forma continuada. Isto é, antes de cada aula o 

estudante deverá solucionar os casos concretos que se encontram na webaula da disciplina e 

postar suas respostas no ambiente on line.  

Após a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a análise do caso concreto, 

no ambiente webaula, acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto 

dos trabalhos práticos realizados ao longo do período valerão até 2,0 (dois) pontos na AV1, 

AV2 e AV3.  

As AV1, AV2 E AV3 serão realizadas através de provas escritas, valendo, no 

mínimo, até 8,0 (oito) pontos, contendo questões objetivas e discursivas, sendo, ao menos 

uma das questões, um caso concreto para análise e resolução.  

A soma de todas as atividades (provas escritas e resolução dos casos aula a aula) 

comporão o grau final de cada avaliação, não podendo ultrapassar o grau máximo de 10 

(dez), sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concertos.  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concertos.  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  
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1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

 

Bibliografia Básica 

COELHO, Fábio Ulhôa. Manual de Direito Comercial. 21. ed. rev. e atual. São Paulo: 

Saraiva, 2009.  

Niaradi, George. Direito empresarial. [Livro eletrônico]. São Paulo: Pearson, 2012. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574458/pages/-6 

 

ROSA JÚNIOR, Luiz Emygdio Franco da. Títulos de créditos. 8. ed. rev. e atual. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2014. Bibliografia complementar 

BRUNO, Rachel. Direito empresarial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009 v.8  

 

TOLEDO, George Wilton. Fundamentos de direito empresarial. Rio de Janeiro: 

Universidade Estácio de Sá, 2014  

Nòbrega, Camile Silva. Direito empresarial e societário. [Livro eletrônico]. Curitiba: 

InterSaberes, 2015. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302132/pages/5 

 

GUSMÃO, Mônica. Lições de direito empresarial. 10. ed. atual. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2011.  

Postiglione, Marino Luiz. Direito empresarial: o estabelecimento e seus aspectos 

contratuais. [Livro eletrônico]. São Paulo: Manole, 2006 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520415900/pages/_7 

 

DISCIPLINA: CCJ0037 - DIREITO PROCESSUAL CIVIL III  

 

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Direito Processual Civil III - Procedimentos Especiais e Extravagantes e Recursos. 

 

 

 



303 

 

EMENTA  

Procedimentos Especiais. Conceito. Natureza Jurídica. Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa do CPC. Consignação em Pagamento. Ações Possessórias. 

Usucapião. Inventário e Partilha. Embargos de Terceiro. Juizados Especiais de Causas 

Cíveis dos Estados, da Justiça Federal e o Fazendário. Processo Coletivo; ação civil pública 

(Lei7347/85) e a Defesa Coletiva do Consumidor em Juízo (CDC). Teoria geral dos 

recursos; Recursos em espécies. Apelação. Agravo. Embargos Infringentes. Recurso 

Ordinário. Recurso Especial e Extraordinário. Embargos de Divergência.  

 

OBJETIVO GERAL 

Identificar os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa no CPC e legislação 

própria por temática e compreender as diferentes necessidades do direito material quando 

posto em juízo. - Identificar os procedimentos especiais de jurisdição não contenciosa 

(voluntária) e as suas principais características. Compreender o papel dos juizados 

Especiais Cíveis e da Fazenda Pública dos Estados e no âmbito Federal, assim como das 

tutelas coletivas como instrumentos úteis no aumento quantitativo e qualitativo do acesso 

ao Poder Judiciário. Identificar as principais disposições. Compreender o processo coletivo, 

em especial a ação civil pública e a defesa coletiva do consumidor em juízo, bem como os 

efeitos da coisa julgada erga omnes e ultra partes. Compreender a importância dos recursos 

e de outros institutos de competência dos Tribunais, que podem ser encarados sob o prisma 

de controle de uma atividade pública prestada por agentes políticos e públicos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Conhecer o tecnicismo necessário do futuro advogado na defesa do direito material 

em procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e não contenciosa (voluntária) e até 

mesmo extrajudiciais, considerando as necessidades próprias nos casos previstos como 

distintos do procedimento comum ordinário e sumário;  

Operar a correta tutela dos direitos materiais envolvidos nos casos de competência 

dos Juizados Especiais no âmbito estadual e federal e o fazendário, tendo sempre que as 

normas do CPC são fonte subsidiária, porém utilizada apenas quando faz expressa menção 

ou, então, desde que não afronte os critérios norteadores previstos nos art. 2º da Lei 
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9099/95; Compreender a efetividade da tutela coletiva via ação Civil Pública com destaque 

para a temática dos Direitos dos Consumidores e Mandado de Segurança Individual e 

Coletivo e a Ação Civil Pública da Lei 7.347/85.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa no CPC.  

Consignação em Pagamento. Consignação extrajudicial e judicial. Conceito. Competência. 

Legitimidade.  

Ações Possessórias. Conceito. Posse Nova e velha e a importância para definir o 

procedimento. Competência. Legitimidade.  

A reintegração de posse, manutenção de posse e o interdito proibitório. A liminar 

possessória e seus requisitos. Fungibilidade.  

Usucapião do CPC. Conceito. Competência. Legitimidade. Da usucapião rural e do estatuto 

da cidade e a adoção de procedimento sumário.  

Inventário e Partilha. Conceito. Competência. Legitimidade. Fases. Questões de alta 

indagação e a exclusão do juízo orfanológico.  

Embargos de Terceiro.Conceito. Competência. Legitimidade. A decisão liminar.  

 

Unidade II - Procedimentos especiais de jurisdição contenciosa em leis especiais. Os 

Juizados Especiais cíveis.  

Juizados Especiais Cíveis Estaduais - Lei 9099/95.  

Conceito. Competência. Legitimidade. Princípios informadores. A Lei 9099/95 como regra 

geral para o microsistema dos "Juizados Especiais" Acesso gratuito. Partes. Pedido. 

Dispensa legal do advogado. Audiência de conciliação. Concentração dos atos processuais 

na audiência de conciliação, instrução e julgamento. Sentença. Recursos. Execução. 

Juizados Especiais da Fazenda Pública - Lei 12.153/09. Conceito. Competência. 

Legitimidade. Peculiaridades do procedimento. Sentença. Recursos. Turma de 

Uniformização de Jurisprudência. Execução.  

Juizados Especiais Cíveis Federais - Lei 10.259/01.Conceito. Competência. 

Legitimidade.Peculiaridades do procedimento. Sentença.  
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Uniformização de jurisprudência. Recursos. Execução.  

 

Unidade III - Procedimentos especiais de jurisdição contenciosa em Leis Especiais. 

Divórcio - Lei 6.515/77 - Ação de Divórcio. Conceito. Natureza jurídica. Competência. 

Requisitos específicos. Possibilidade de Alimentos.  

Alienação Fiduciária em Garantia - Decreto-Lei 911/69 - Ação de conhecimento de busca e 

apreensão em casos de alienação fiduciária de bens móveis.  

 

Unidade IV - Procedimentos especiais de tutela coletiva e Mandado e Segurança.  

Ação Civil Pública - Lei 7347/85. Conceito. Natureza jurídica. Competência. Legitimidade. 

O Termo de ajustamento de conduta. Cabimento: direitos difusos, coletivos e individuais 

homogênos- polêmicas da doutrina e jurisprudência. Tutelas de urgência. Sentença e seus 

efeitos. Recursos. Liquidação de Sentença e Execução.  

Ação coletiva em Defesa do Consumidor - Lei 8078/90 . Conceito. Natureza jurídica. 

Competência Legitimidade. Interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. Cabimento. Sentença. e seus efeitos. Coisa julgada erga omnes e ultra partes. 

Liquidação de Sentença Individual e Coletiva. Recursos. Execução.  

Mandado de Segurança. Lei. 12.016/09. Conceito. Natureza jurídica. Cabimento e 

requisitos específicos. Legitimados.  

Litisconsórcio. Alterações no procedimento pela nova legislação. Sentença mandamental . 

Recursos.  

 

Unidade V - Procedimentos Especiais De Jurisdição Voluntária. 

Divórcio consensual. Conceito. Natureza jurídica. Competência. Sentença homologatória.  

Divórcio Extrajudicial. Lei 11.441/07 - Divórcio consensual extrajudicial. 

Conceito.Natureza jurídica. Procedimento extrajudicial. Inventário e Partilha Extrajudicial. 

Lei 11.441/07 - Inventário e partilha consensuais por escritura pública. Cabimento. 

Conceito. Natureza jurídica. Procedimento extrajudicial.  

 

Unidade VI - Teoria Geral dos Recursos.  
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Recursos. Conceito. Natureza Jurídica. Distinção entre recurso e ação autônoma de 

impugnação. Incidentes recursais. Princípios recursais. Juízo de admissibilidade e juízo de 

mérito. Requisitos de admissibilidade. Efeitos da admissibilidade dos Recursos.  

 

Unidade VII - Recursos em Espécies. 

Recurso de apelação e recurso ordinário. A causa madura na Apelação e a súmula 

impeditiva de recursos.  

Recurso de agravo e suas diversas modalidade: retido, por instrumento, inominado e nos 

próprios autos.  

Embargos Infringentes. Recurso especial e recurso extraordinário.  

Embargos de divergência.  

Sucedâneos recursais.  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas expositivas, interativas e discussões dirigidas. Leitura e aplicação de 

dispositivos legais voltados para a resolução de problemas da Coletânea de Exercícios, 

envolvendo casos concretos com ênfase no estudo da norma jurídica sob a ótica da 

tridimensionalidade do direito. Realização de pesquisas e debates.  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

No Curso de Direito, a avaliação se dá de forma continuada. Isto é, antes de cada aula 

o estudante deverá solucionar os casos concretos que se encontram na webaula da 

disciplina e postar suas respostas no ambiente on line.  

Após a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a análise do caso concreto, 

no ambiente webaula, acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto 

dos trabalhos práticos realizados ao longo do período valerão até 2,0 (dois) pontos na AV1, 

AV2 e AV3.  

As AV1, AV2 E AV3 serão realizadas através de provas escritas, valendo, no 

mínimo, até 8,0 (oito) pontos, contendo questões objetivas e discursivas, sendo, ao menos 

uma das questões, um caso concreto para análise e resolução.  
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A soma de todas as atividades ( provas escritas e resolução dos casos aula a aula) 

comporão o grau final de cada avaliação, não podendo ultrapassar o grau máximo de 10 

(dez), sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concertos., ..  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concertos..  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

 

Bibliografia Básica: 

Araujo, Luis Carlos de ; Mello, Cleyson de Moraes. Curso do novo processo civil. [livro 

eletrônico]. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2015. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579872174/pages/-31 

 

PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito processual civil contemporâneo: Processo 

de conhecimento, cautelar, execução e procedimentos especiais.. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 

2013 

 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 44. ed. rev. e atual. 

Rio de Janeiro: Forense, 2012.  

 

 

Bibliografia Complementar: 

DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. 7. ed. Salvador: JusPodivm, 

2009. V.3 

 

BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. 4.ed. Saraiva, 

2013. v.5 

 

Novo Código de Processo Civil. [Livro eletrônico]. 3.ed. São Paulo: Manole, 2017 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520453308/pages/-16 

 



308 

 

Vezzoni, Marina. Direito processual civil. [Livro eletrônico]. 2.ed. São Paulo: Manole, 

2016 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520445761/pages/-14 

 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de conhecimento. 

10.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. 

DISCIPLINA: CCJ0041 - DIREITO PROCESSUAL PENAL II  

 

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Direito Processual Penal II. 

 

EMENTA  

Da Prova no processo penal; Os atos de comunicação processual. Atos processuais 

realizados pelas partes e pelo juiz; Procedimentos em espécie. Recursos. O habeas corpus e 

a revisão criminal. Execução Penal.  

 

OBJETIVO GERAL  

Estudar a Teoria da prova, conhecendo os limites constitucionais ao direito à prova 

no processo pena, as fontes e os meios adequados a sua realização como recurso para 

convencimento do julgador. 

Compreender e examinar os atos jurídicos processuais realizados pelas partes e pelo 

juiz, para que o estudante possa distingui-los e indicar possíveis vícios em sua forma e sua 

finalidade, interagindo com tema procedimento.Compreender os atos de comunicação 

(intimação, notificação e citação), visando formar a relação jurídico processual e seus 

efeitos no processo penal. Estudar os procedimentos dispostos no código de processo penal 

e em leis especiais, distinguindo suas fases e incidência, princípios, prazos através da teoria 

do processo penal; Examinar a estrutura recursal do processo penal através de uma teoria 

geral, bem como compreender a dinâmica dos recursos ordinário e extraordinário. 

Compreender as ações de impugnação e garantia pela ótica da constituição. Analisar o 

processo de execução, seu objetivo e os incidentes mais importantes. 

 

 

 



309 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar as formas e distinção da comunicação dos atos processuais (citação, 

intimação e notificação);  

Identificar a cada infração penal, qual o procedimento que deverá ser utilizado.  

Compreender a razão e a diferença entre os procedimentos comum e especial; 

ordinário, sumário e sumaríssimo;  

Conhecer os critérios de aplicação da lei. 

Entender o objetivo filosófico e os fundamentos legais da participação efetiva da 

vítima no procedimento 

Identificar quais os procedimentos a serem utilizados nos crimes contra a honra, 

praticados por funcionário público, e contra a propriedade imaterial. 

Compreender os atos processuais que compõe cada procedimento. 

Analisar os atos e verificar possíveis nulidades. 

Compreender, na teoria dos recursos, que existem pressupostos a serem observados, 

prazo, e forma determinada. 

Aprender a utilizar os instrumentos corretos para impugnação das decisões judiciais. 

Identificar as hipóteses de cabimento do recurso. 

Analisar os casos concretos, identificando qual a decisão a ser impugnada e qual o 

recurso cabível, tendo o controle dos prazos e dos pressupostos objetivos e subjetivos para 

sua interposição. 

Conhecer os órgão julgadores e o procedimento a ser adotado.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Teoria geral da prova no processo penal. 

Conceito, finalidade, objeto, fontes, meios, elementos, natureza, titularidade, princípios, 

sistemas de apreciação das provas. prova emprestada. Limites ao direito à prova. Prova 

ilícita. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em matéria probatória. Sigilo das 

comunicações. Interceptações telefônicas-Lei nº 9.296/1996.  
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Unidade II - Meios de Prova. 

O interrogatório. O direito ao silêncio. A chamada de corréu. Confissão.  

Prova Pericial. O exame do corpo do delito. Conceito. Exame de corpo de delito direto e 

indireto. Laudo complementar. Peritos oficiais e peritos particulares. Exames grafotécnicos. 

Declarações do Ofendido. Valor probatório. Acareação. Prova documental.  

Prova Testemunhal. Classificação. Características. Dever de depor. Isenção e proibição. 

Número legal (nos procedimentos (ordinário, sumário, sumaríssimo, júri). Sistema de 

inquirição. Reconhecimento de pessoa e de coisa. Reconhecimento judicial e extrajudicial.  

 

Unidade III - Atos Processuais. 

Os atos decisórios: Sentença. Conceito. Sentença absolutória e condenatória. Requisitos. 

Sentenças executáveis, não executáveis e condicionais. Sentenças simples e sentenças 

subjetivamente complexas. Correlação entre acusação e sentença. Emendatio libelli e 

mutatio libelli. 

Decisões definitivas ou com força de definitivas. Decisões interlocutórias simples e mistas.  

 

Unidade IV - Comunicação dos Atos Processuais. 

Citação. Conceito. Formas de citação. Espécies. Revelia. Efeitos.  

Intimação. Notificação. Conceito. Finalidade. Formas. Contagem do prazo.  

 

Unidade V – Procedimentos. 

Processo e procedimento. Procedimento comum ordinário. Instauração. Recebimento da 

inicial e resposta do Réu.  

Procedimento comum sumário. Instauração. Recebimento da inicial e resposta do Réu. 

Suspensão do Processo. Absolvição sumária.  

Procedimento Sumaríssimo. Lei 9099/95. Princípios informadores. Conceito de infração de 

menor potencial ofensivo. Competência. Conciliação civil: cabimento. As causas 

despenalizadoras aplicadas na fase preliminar e seu cumprimento.  

Procedimentos Especiais: Procedimento nos crimes contra a honra, nos crimes praticados 

por funcionário público e nos crimes contra a propriedade intelectual.  
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Procedimento no Tribunal do Júri. O sistema bi-fásico. O Juízo de Admissibilidade. 

Pronúncia. Natureza jurídica. Princípio da congruência. Pronúncia. Impronúncia. 

Absolvição sumária. Desclassificação. Natureza jurídica. Crimes conexos. Sessão Plenária - 

2ª fase do procedimento.  

 

Unidade VI - Dos Recursos e das Nulidades. 

Fundamento Constitucional do recurso. O princípio do duplo grau de jurisdição. Princípios. 

Pressupostos subjetivos e objetivos. Efeitos dos recursos.  

Do Recurso em sentido estrito. Procedimento. Hipóteses de cabimento. Prazos. Juízo de 

retratação. Efeitos. 6.3 Do Recurso de Apelação. Cabimento. Apelação das decisões do 

Tribunal do Júri.  

Embargos infringentes e de nulidade. Conceito. Cabimento. Legitimidade. Efeitos. 

Competência. Prazo.  

Embargos de declaração. Conceito. Cabimento. Efeito. Prazo.  

Carta testemunhável. Conceito. Cabimento.  

Nulidades no processo penal.  

 

Unidade VII - Ações Autônomas de Impugnação. 

Do Habeas Corpus. Natureza jurídica. Espécies de habeas corpus. Objeto do habeas corpus. 

Cabimento. Legitimidade ativa.  

Autoridade coatora. Competência para julgar.  

Da ação de Revisão Criminal. Conceito. Natureza jurídica. Objeto. Condições da ação. 

Competência para julgamento.  

 

Unidade VIII - Execução Penal. 

Visão constitucional. Competência. Princípios. Incidentes. Recursos . 

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas expositivas, interativas e discussões dirigidas. Leitura e aplicação de 

dispositivos legais voltados para a resolução de problemas constantes dos Planos de Aula, 

envolvendo casos concretos com ênfase no estudo da relação jurídica e da inter-relação 
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entre os seus componentes. Realização de pesquisas e debates. Produzir filmes de curta 

duração de audiências para trabalho prático e teorico em sala de aula. Discussão sobre 

enunciados, jurisprudências e súmulas.  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

No Curso de Direito, a avaliação se dá de forma continuada. Isto é, antes de cada aula 

o estudante deverá solucionar os casos concretos que se encontram na webaula da 

disciplina e postar suas respostas no ambiente on line.  

Após a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a análise do caso concreto, 

no ambiente webaula, acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto 

dos trabalhos práticos realizados ao longo do período valerão até 2,0 (dois) pontos na AV1, 

AV2 e AV3.  

As AV1, AV2 E AV3 serão realizadas através de provas escritas, valendo, no 

mínimo, até 8,0 (oito) pontos, contendo questões objetivas e discursivas, sendo, ao menos 

uma das questões, um caso concreto para análise e resolução.  

A soma de todas as atividades ( provas escritas e resolução dos casos aula a aula) 

comporão o grau final de cada avaliação, não podendo ultrapassar o grau máximo de 10 

(dez), sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concertos., ..  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concertos..  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  
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Bibliografia Básica: 

OLIVEIRA, Eugenio Pacelli. Curso de Processo Penal, 16ª Ed. 2012. São Paulo, Atlas 

 

LIMA, Marcellus Polastri . Manual de Processo Penal, 3ª Ed. 2009. Rio de Janeiro, Lumen 

Juris 

 

CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 19ª ed. 2012. São Paulo. Saraiva 

 

Bibliografia Complementar 

Código de Processo Penal: decreto-lei n.3.689 de 03 de outubro de 1941. [Livro eletrônico]. 

2. Ed. São Paulo: Manole, 2017 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520453278/pages/-12 

 

RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 16. ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2009.. 

 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 34. ed. São Paulo: Saraiva, 2012 

 

Mossin, Heráclito Antônio. Comentários ao Código de Processo Penal. [livro eletrônico]. 

3.ed. São Paulo: Manole, 2013 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520436295/pages/-16 

 

Garcia, Flávio Cardinelle Oliveira. Noções de direito processual penal á luz de alguns de 

seus princípios. [Livro eletrônico]. Curitiba: InterSaberes,2016 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559720082/pages/5 
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DISCIPLINA: CCJ0046 - PRÁTICA SIMULADA II (TRABALHO)  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Prática Simulada II – Trabalho.  

 

EMENTA 

Análise de Casos Concretos; Pesquisa doutrinária e jurisprudencial. Elaboração de 

Peças Processuais de Competência da Justiça do Trabalho. Rito Ordinário. Sumaríssimo. 

Sumário. Petição inicial. Contestação. Recursos. Fase Executória.  

 

OBJETIVO GERAL 

Ler e compreender os casos concretos. Analisar a relação fato/valor e norma contida 

na questão. Pesquisar doutrina e jurisprudência contextualizadas. Desenvolver o raciocínio 

lógico jurídico. Desenvolver visão crítica e analítica do fenômeno jurídico. Adquirir 

habilidade de argumentação. Adquirir o domínio do instrumento processual. Desenvolver 

as competências necessárias para a redação técnica das peças processuais.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Em preparação para aula o aluno deverá:  

Identificar a competência da justiça do trabalho para o caso concreto.  

Relacionar a questão fática ao direito material aplicável ao caso concreto.  

Aplicar os conteúdos de direito material e processual no estudo de casos concretos.  

Escolher dentre os procedimentos cabíveis no processo de conhecimento trabalhista o 

adequado ao caso concreto.  

Aprender a realizar pesquisa doutrinária e jurisprudencial adequada.  

Compreender a inter-relação entre disciplinas jurídicas.  

Desenvolver a capacidade de raciocínio jurídico e reflexão diante da situação 

problema.  

Durante a aula: o aluno deverá:  

Redigir a petição inicial trabalhista adequada ao caso concreto;  

Consultar o professor durante a construção da peça processual.  

Selecionar a vara competente para o caso.  
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Identificar e qualificar as partes processuais.  

Indicar o rito processual.  

Narrar os fatos em ordem lógica e cronológica.  

Articular fato/valor e norma na fundamentação da peça.  

Articular os conhecimentos teóricos adquiridos nas disciplinas de Direito do Trabalho 

e Processo do Trabalho.  

Elaborar o pedido atendendo a todos os requisitos do direito material e processual 

cabível.  

Indicar os meios de prova.  

Atribuir o valor da causa.  

Concluir com a parte autenticativa da peça.  

Ao final da aula: o aluno deverá:  

Concluir a primeira versão da peça processual e postar no Web-aula.  

Após a aula: o aluno deverá:  

Inserir citações de doutrina e jurisprudência na peça processual.  

Revisar a peça com base no gabarito sugerido.  

Elaborar nova versão a partir da autocorreção.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Petição Inicial Trabalhista.  

Articulação teoria e prática.  

Elaboração de petições iniciais.  

 

Unidade II - Contestação Trabalhista. 

Articulação teoria e prática.  

Estrutura de Contestação  

Elaboração de contestações  

 

 

Unidade III - Recursos Trabalhistas. 
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Articulação teoria e prática.  

Estrutura de Recurso Trabalhista.  

Recurso Ordinário.  

Recurso de Revista.  

 

Unidade IV - Fase Executória. 

Penhora "on-line"  

Embargos à Execução  

Exceção de Pré-executividade.  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

A aula de prática é ministrada em um encontro semanal e tem como finalidade 

estimular a participação de todos os alunos, provocando o debate sobre os temas, 

clarificando conceitos, mantendo interação permanente entre o grupo para a construção e 

elaboração da peça processual cabível em cada aula, identificando os pontos principais da 

narrativa lógica dos fatos, do direito material e processual.  

O aluno deve ler e analisar, antecipadamente, o caso concreto que será objeto da aula, 

revisando a base conceitual necessária para o estudo do caso apresentado.  

No dia da aula, deve levar o material de consulta necessário para a solução do caso 

(códigos, doutrinas e jurisprudência) e o esboço da estrutura da peça processual cabível.  

O professor deve debater o caso concreto com os alunos, levando-os aos pontos 

principais para a construção da peça, por exemplo: quem são as partes? Qual é o direito 

material envolvido? Assim, qual será a competência? Rito? Já que o direito já foi definido, 

temos, então, os fatos e os fundamentos. Vamos construir o pedido. Qual serão as provas? 

E o valor da causa? (Roteiro para uma petição inicial). 

Após a discussão do caso pelo grupo, cada aluno deve elaborar, individualmente, a 

peça processual, utilizando o material de consulta e solicitando, se necessário, a orientação 

do professor.  

Ao final da aula, a peça processual deve ser postada pelo aluno no webaula da 

disciplina.  
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O aluno, ao revisar a peça, com base no modelo postado pelo professor, deverá 

proceder às modificações necessárias, aprofundando sua fundamentação com doutrina e 

jurisprudência pertinentes.  

A peça refeita após a aula, com a inclusão da doutrina e jurisprudência pertinentes e 

deverá ser postada no webaula até a data da aula seguinte, para avaliação.  

O professor no dia da prova, deverá avaliar a evolução do desempenho apresentado 

pelo aluno nas elaboração das peças que tenham sido postadas tempestivamente, para 

atribuição de grau (até 2 pontos).  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

Nas disciplinas de Prática Simulada, a avaliação se dá em todas as aulas. Durante a 

aula presencial o estudante deverá elaborar a primeira versão da peça cabível ao caso. Após 

a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a peça no ambiente webaula 

acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto dos trabalhos práticos 

realizados ao longo do período valerão até 2,0 (dois) pontos na AV1, AV2 e AV3.  

As avaliações serão realizadas através de provas práticas constituindo-se em 1 caso 

concreto para análise e elaboração da peça processual ou parecer cabível, valendo até 8,0 

(oito) pontos.  

A soma de todas as atividades comperão o grau final de cada avaliação não podendo 

ultrapassar o grau máximo de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concertos.  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concertos.  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  
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Bibliografia Básica 

CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do trabalho. 10. ed. rev., ampl. e atual. Niterói, RJ: 

Impetus, 2014.  

 

JORGE NETO, Francisco Ferreira; CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa. Direito 

processual do trabalho. 6. ed. Atlas, 2013.  

 

SARAIVA, Renato; MANFREDINI, Aryanna. Curso de direito processual do trabalho. 

11.ed. rev. e atual. São Paulo: Método, 2014.  

 

Bibliografia Complementar 

 

CARDONE, Marly Antonieta. Advocacia trabalhista: direito processual, direito individual, 

direito coletivo e direito previdencial. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.. 

 

CARRION, Valentin. Comentários à consolidação das leis do trabalho. 37.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012.. 

 

DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 11. ed. São Paulo: LTr, 2012 

 

Cordeiro, João. Direito do trabalho na prática. [Livro eletrônico]. São Paulo: Rideel, 2013. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788533927612/pages/-8 

 

Almeida, André Luiz Paes de. Direito do trabalho: material, processual e legislação 

especial. [Livro eletrônico]. 15.ed. São Paulo: Rideel, 2014 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788533933064/pages/5 
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DISCIPLINA: CCJ0050 - RESPONSABILIDADE CIVIL  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Responsabilidade Civil. 

 

EMENTA  

Responsabilidade: conceito e pressupostos; Conduta: comissiva e omissiva; Nexo causal: 

teorias; Dano: material e moral. 

Responsabilidade civil subjetiva: elementos da culpa; Responsabilidade civil objetiva: 

teoria do risco; Responsabilidade civil pelo fato de outrem; Responsabilidade civil pelo fato 

da coisa; Responsabilidade civil da Administração Pública; Responsabilidade civil nas 

relações de consumo. Responsabilidade contratual. Responsabilidade nos contratos de 

transporte; Responsabilidade nos contratos de seguro.  

 

OBJETIVO GERAL  

Compreender o que é responsabilidade civil, seus pressupostos e suas espécies. 

Entender a responsabilidade civil subjetiva e objetiva. Conhecer a culpa provada e a culpa 

presumida para os casos de responsabilidade civil subjetiva, bem como a teoria do risco 

para os casos de responsabilidade civil objetiva. Estudar as excludentes de ilicitude e 

excludentes de nexo causal. Compreender o dano material e dano moral. Aprender a 

configuração, a prova e o arbitramento do dano moral. Estudar a responsabilidade civil pelo 

fato de outrem e pelo fato da coisa. Desenvolver a responsabilidade civil do Estado. 

Compreender que no direito do consumidor a responsabilidade civil se faz presente, 

principalmente nos casos de vício e fato do produto ou serviço. Conhecer a 

responsabilidade civil do transportador e do segurador. Analisar a responsabilidade civil 

contratual.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar o conceito de ato ilícito. 

Diferenciar os casos concretos de responsabilidade civil subjetiva e responsabilidade 

civil objetiva. 

Enumerar as excludentes de responsabilidade. 
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Distinguir a responsabilidade direta e a responsabilidade indireta. 

Analisar o abuso do direito. 

Localizar os casos mencionados no Código Civil de responsabilidade civil pelo fato 

da coisa. 

Justificar a responsabilidade civil subjetiva do Estado com base na culpa anônima. 

Demonstrar a ação ou omissão do agente nos casos de responsabilidade civil objetiva 

do Estado com base na teoria do risco administrativo. 

Comparar a responsabilidade civil extracontratual e a responsabilidade civil 

contratual. 

Localizar a responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor. 

Resolver as situações de responsabilidade civil nos contratos de seguro e nos 

contratos de transportes.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Responsabilidade.  

Conceito. Ato ilícito - sentido amplo e sentido estrito. Espécies de responsabilidade. 

Pressupostos.  

Exclusão da ilicitude.  

 

Unidade II - Responsabilidade civil subjetiva.  

Conduta - comissiva e omissiva. Imputabilidade. Culpa em sentido amplo. Elementos da 

culpa. Espécie de culpa.  

 

Unidade III - Nexo causal.  

Teorias. Causalidade da omissão. Concausa.  

Exclusão do nexo causal - fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, caso fortuito e força 

maior.  

 

Unidade IV – Dano I. 
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Conceito. Dano patrimonial - dano emergente e lucro cessante. Dano moral: evolução 

doutrinária e posicionamento atual, configuração, prova e arbitramento.  

 

Unidade V - Dano II.  

Legitimação para pleitear o dano moral. Dano moral e pessoa jurídica. Possibilidade da 

transmissibilidade do dano moral. Liberdade de informação e inviolabilidade da vida 

privada. Dano estético. Dano à imagem da pessoa falecida. Dano reflexo.  

Verbas indenizáveis.  

 

Unidade VI Responsabilidade civil objetiva.  

Evolução histórica. Teoria do risco. 

Responsabilidade civil objetiva pelo desempenho de atividade de risco - artigo 927, 

parágrafo único do Código Civil. Responsabilidade por dano causado por produto - artigo 

931 do Código Civil.  

 

Unidade VII - Responsabilidade civil pelo fato de outrem.  

Responsabilidade direta e indireta. Responsabilidade de pais pelos atos dos filhos menores.  

Responsabilidade dos tutores e curadores.  

Responsabilidade dos incapazes - artigo 928 do Código Civil.  

Responsabilidade do empregador ou comitente.  

 

Unidade VIII - Responsabilidade civil pelo fato das coisas.  

Teoria da guarda. 

Furto ou roubo de veículos. Fatos de animais. Ruína de  

edifício. Coisas caídas do prédio.  

 

Unidade IX - Responsabilidade Civil da Administração Pública.  

Evolução histórica. Responsabilidade do Estado de Direito no Brasil. O artigo 37, parágrafo 

6° da CF/88. Danos por omissão do Estado. Danos decorrentes de obras públicas.  
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Unidade X - Responsabilidade subjetiva do Estado - culpa anônima.  

Responsabilidade do Estado por danos decorrentes de atos judiciais  

a atos legislativos. Responsabilidade dos prestadores de serviços.  

 

Unidade XI - Responsabilidade civil nas relações de consumo I.  

Princípios da responsabilidade do fornecedor pelo fato do produto e de serviço. 

Solidariedade. Responsabilidade subsidiária do comerciante. Excludentes de 

responsabilidade. Risco do desenvolvimento.  

 

Unidade XII - Responsabilidade civil nas relações de consumo II.  

Responsabilidade pelo vício do produto e do serviço. Responsabilidade dos profissionais 

liberais. Prescrição e decadência.  

Unidade XIII - Responsabilidade contratual e pré-contratual.  

Pressupostos. Mora e inadimplemento. Juros de mora. Cláusula penal.  

 

Unidade XIV - Responsabilidade do transportador.  

O Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. Exclusão da responsabilidade.  

Transporte gratuito. Cláusula de não indenizar. Responsabilidade do transportador aéreo. 

Transporte de mercadorias.  

 

Unidade XV - Responsabilidade do segurador.  

Características do contrato de seguro. Características da responsabilidade do segurador.  

 

Unidade XVI - Revisão.  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Além da realização dos casos concretos, estimular a pesquisa de jurisprudência e de 

doutrina. Inclusive a leitura de jornais que, quase sempre, trazem fatos sobre 

responsabilidade civil estimulando o desenvolvimento do raciocínio da matéria com o 

cotidiano. Trazer para sala de aula casos concretos, desde que, pertinentes com otema da 
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aula ministrada pelo professor. O aluno deverá ler o material disponibilizado antes da aula 

que será ministrada para um maior rendimento.  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

No Curso de Direito, a avaliação se dá de forma continuada. Isto é, antes de cada aula 

o estudante deverá solucionar os casos concretos que se encontram na webaula da 

disciplina e postar suas respostas no ambiente on line.  

Após a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a análise do caso concreto, 

no ambiente webaula, acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto 

dos trabalhos práticos realizados ao longo do período valerão até 2,0 (dois) pontos na AV1, 

AV2 e AV3.  

As AV1, AV2 E AV3 serão realizadas através de provas escritas, valendo, no 

mínimo, até 8,0 (oito) pontos, contendo questões objetivas e discursivas, sendo, ao menos 

uma das questões, um caso concreto para análise e resolução.  

A soma de todas as atividades ( provas escritas e resolução dos casos aula a aula) 

comporão o grau final de cada avaliação, não podendo ultrapassar o grau máximo de 10 

(dez), sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concretos.  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concretos. 

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

 

Bibliografia Básica: 

FILHO, Sergio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. 9 ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 
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GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. 5 ed. São Paulo: Saraiva, volume 

4, 2010. 

 

NADER, Paulo. Curso de Direito Civil. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, volume 7, 2010. 

 

Bibliografia Complementar: 

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil. 10. 

ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2012. v. 3. 

 

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

Fernades, Alexandre Cortez. Direito civil: responsabilidade civil. [livro eletrônico]. Caxias 

do Sul: Educs, 2013 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570616760/pages/4 

 

Souza, Sergio Iglesias Nunes de. Responsabilidade civil por danos á personalidade. [livro 

eletrônico]. Manole, 2002 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520416402/pages/_7 

 

Mello, Cleyson de Moraes. Direito civil: [livro eletrônico]. 2.ed. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 2017. 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579872808/pages/-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



325 

 

8º Período 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



326 

 

 

 

 

DISCIPLINA: CCJ0012 - DIREITO AMBIENTAL  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Direito Ambiental. 

 

EMENTA  

Noções introdutórias do Direito Ambiental. Aspectos jus-filosófico da questão 

ambiental. Legislação Ambiental e Histórico do Direito Ambiental: Conceitos e 

Fundamentos do Direito Ambiental. Principiologia do Direito Ambiental. Histórico do 

Sistema Jurídico Ambiental. O Sistema Jurídico Ambiental: A Tutela Constitucional. 

Sistemas de Repartição de Competências. Política Nacional de Meio Ambiente? Lei 

6.938/81. Avaliação de Impacto Ambiental. Impacto Ambiental e Licenciamento 

Ambiental. Proteção à Flora e à Biodiversidade. Tutelas Específicas do Meio Ambiente. 

Responsabilidade Ambiental. Lei de Crimes Ambientais - Lei 9.605/98.Jurisdição 

Ambiental. Instrumentos Processuais de Proteção Ambiental. 

 

OBJETIVO GERAL  

Apresentar ao aluno a importância da legislação ambiental como instrumento jurídico 

e legal de proteção do bem ambiental. Identificar mecanismos de desenvolvimento 

sustentável, tendo em vista o comando constitucional da garantia a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Analisar os conceitos e princípios básicos ambientais, 

desenvolvendo o raciocínio jurídico ambiental para solução dos problemas ambientais 

atuais.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Adotar a pesquisa na legislação, na doutrina e na jurisprudência como fonte de 

apreensão do conhecimento e de resolução de questões jurídicas ambientais aplicadas ao 

caso concreto. Distinguir as fontes, princípios, características e hierarquia das leis 

ambientais.  
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Reconhecer a base constitucional de proteção do meio ambiente que fundamenta a 

legislação ambiental.  

Conhecer a estrutura jurídica da Política Nacional do Meio Ambiente e sua aplicação 

em consonância com a legislação ambiental vigente e sua aplicação prática.  

Identificar, diante da lesão ambiental a responsabilização do agente, nas áreas civil, 

administrativa e penal.  

Acessar e consultar bancos de dados sobre a legislação ambiental vigente.  

Distinguir e interpretar as principais políticas ambientais e a legislação especial de 

tutela ao bem ambiental.  

Identificar e aplicar os instrumentos processuais de proteção ambiental.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Noções Introdutórias do Direito Ambiental.  

A Gravidade da questão ambiental. A questão ambiental: Aspectos jus-filosófico da questão 

ambiental; A crise ambiental; Principais problemas ambientais da atualidade; Conflitos 

socioambientais; Ética, educação ambiental participação popular; Homem, natureza e 

direito.  

 

Unidade II - Fundamentação do Direito Ambiental. 

O meio ambiente como objeto do direito: o bem ambiental. Conceito de direito ambiental. 

Classificação do meio ambiente. Fundamentos do Direito Ambiental. A autonomia do 

direito ambiental. O Direito ao meio ambiente: direito fundamental de natureza jurídica 

difusa, direito de terceira geração. Histórico do direito ambiental. Principais marcos da 

Legislação ambiental brasileira e do direito Internacional.Principiologia do Direito 

Ambiental. Os Princípios ambientais constitucionais. Influência do Direito Ambiental 

Internacional na Formação do Direito Ambiental Brasileiro. Outros princípios 

constitucionais integrados: princípio da legalidade e princípio da reserva legal, princípio do 

direito à propriedade, livre iniciativa, devido processo legal, ampla defesa e contraditório. 

Sistema Jurídico Ambiental. O Sistema Jurídico Ambiental: a lei como fonte de obrigações 

do Direito Ambiental. A Constituição de 1988. Questões sobre a recepção de normas 
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anteriores à CF. Regras Constitucionais Diretas e Indiretas sobre Meio Ambiente. Normas 

regulamentadoras do Art. 225, da CF/88. Sistemas de Repartição de Competências. 

Competência Legislativa. A Delegação de competência legislativa ao Poder Executivo. 

Tratados Internacionais; Competência Executiva. A Lei Complementar 140/2011. Poder de 

Polícia Ambiental. Fiscalização. Infrações Administrativas contra o meio ambiente. 

Zoneamento Ambiental e Licenciamento Ambiental. Regra procedimental: a Política 

Nacional de Meio Ambiente - Lei 6.938/81. Alterações legislativas posteriores. Interação 

com o Art.225 da CF, a Lei 9.605/98 e outras legislações. Conceitos da PNMA. Objeto, 

Princípios, Diretrizes. O SISNAMA, Estrutura Organizacional. O IBAMA, O CONAMA. 

Instrumentos da PNMA. Zoneamento Ambiental e Padrões de Qualidade Ambiental. 

Sistema de Informação. Participação e Educação Ambiental. Poluidor pagador. 

Responsabilidade Objetiva. Legitimidade do MP. Transgressores e Penalidades. Análise 

dos principais artigos e das alterações recentes ao texto da Lei 6.938/81. Avaliação de 

Impacto Ambiental. Impacto Ambiental e Licenciamento Ambiental. Procedimento 

Administrativo: Licenciamento Ambiental e expedição de Licenças Ambientais. Lei 

Complementar 140/2011. Resolução CONAMA 237/97 e 001/86, Política Nacional de 

Meio ambiente, Lei 6.938/81. Lei 9.605/98. Licenciamento Ambiental e Avaliação de 

Impacto Ambiental. Impacto Ambiental. Instrumentos legais de Implementação da AIA. 

Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental -EIA-RIMA. Audiência 

Pública, CF, Art. 225 § 1º, IV. Resolução CONAMA 001/86, 237/97 e 009/87 Lei 

6.938/81. Regras Materiais- Tutelas Específicas do Meio Ambiente: Proteção à Flora e à 

Biodiversidade Novo Código Florestal - Lei 12.651/12. Os vetos ao Novo Código Florestal 

(conflito de interesses). Áreas de Preservação Permanente - APP e Reserva Legal e 

principais dispositivos. Decreto 7.830/2012 - Sistema de Cadastro Ambiental Rural Gestão 

de Florestas Públicas - Lei 12.334/ 2006.Criação de Espaços Territoriais Especialmente 

Protegidos: Unidades de Conservação - UC. O Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação .-SNUC. Lei 9.605/98; O Instituto Chico Mendes - ICMBio Convenção sobre 

Diversidade Biológica. Política Nacional de Biodiversidade; Acesso ao Patrimônio 

Genético. Regras Materiais - Tutelas Específicas do Meio Ambiente: A Proteção do Meio 

Ambiente Urbano e do Meio Ambiente Cultural Política Nacional de Educação Ambiental 

Política Nacional de Recursos Hídricos. Política Nacional de Resíduos Sólidos Tutela do 
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Meio Ambiente Natural: Poluição do Ar e da Atmosfera. Poluição do Solo. Poluição da 

Água. Poluição Visual e Poluição Sonora.Política Nacional de Mudanças 

Climáticas.Responsabilidade Ambiental.Responsabilidade Ambiental e Dano Ambiental. 

Responsabilidade Civil. Responsabilidade Administrativa. Responsabilidade Penal. A regra 

procedimental: Lei 9.605/98. Lei de Crimes Ambientais sanções penais e infrações 

administrativas. Tutela Penal do Meio Ambiente. Dos Crimes Ambientais. Decreto 

6.514/08 - Infrações e sanções Administrativas contra o Meio Ambiente  

 

Unidade III - Jurisdição Ambiental. 

Instrumentos Processuais de Proteção Ambiental: O Ministério Público e a Defesa do Meio 

Ambiente. Ação Civil Pública em Matéria Ambiental. Inquérito Civil. Termo de 

Ajustamento de Conduta. Ação Popular. Mandado de Segurança Coletivo em matéria 

ambiental; Tutela Processual Penal e Tutela Processual Civil  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Fóruns de Discussão.  

Fórum de Discussão da AV1:  

TEMA 1 - Aula 1,2 - O Art.225, da CF 88. Princípios do Direito Ambiental aplicados ao 

caso concreto. 

TEMA 2- Aula 4 e 5 - A Lei 6.938/81. Licenciamento Ambiental e EIA-RIMA aplicados 

ao caso concreto. 

Fórum de discussão da AV2:  

TEMA 3- Aula 6 - O Novo Código Florestal e o SNUC aplicados ao caso concreto. 

TEMA 4- Aulas 8 e 9 - Responsabilidade Ambiental aplicados ao caso Concreto. 

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

Provas objetivas online e participação nos fóruns de discussão. 

 

Bibliografia Básica: 

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 16.ed. São Paulo: Atlas, 2014 

LEUZINGER, Marcia Dieguez; CUREAU, Sandra. Direito ambiental. São Paulo: Elsevier, 

2013 
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FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 15. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2014  

 

Bibliografia Complementar: 

Lunelli, Carlos Alberto; Marin, Jeferson Dytz.(org.) Ambiente, políticas públicas e 

jurisdição [livro eletrônico]. Caxias do Sul: Educs, 2012 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570616869/pages/5 

 

Cunha, Belinda Pereira da; Augustin, Sérgio (org.). Diálogos de direito ambiental 

brasileiro. [Livro eletrônico]. Caxias do Sul: Educs, 2012. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570616814/pages/5 

 

Rammê, Rogério Santos. Da justiça ambiental aos direitos e deveres ecológicos [livro 

eletrônico]. Caxias do Sul: Educs, 2012. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570616937/pages/5 

 

Silveira, Clóvis Eduardo Malinverni da (org.). Princípios do direito ambiental[livro 

eletrônico]. Caxias do Sul: Educs, 2013  

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570616838/pages/4 

 

Peralta, Carlos E; Alvarenga, Luciano J.; Augustin, Sérgio. Direito e justiça ambiental[livro 

eletrônico]. Caxias do Sul, Educs, 2014 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570616838/pages/4 

 

 

 

 

DISCIPLINA: CCJ0023 - DIREITO DO CONSUMIDOR  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Direito Do Consumidor. 

 

EMENTA  

Direito do Consumidor: origem e finalidade.Aspectos constitucionais. Principios do 

Código de Defesa do Consumido. Relação de consumo: teorias finalista e maximalista. 

Conceito de consumidor e fornecedor; Consumidor equiparado; Direitos básicos do 

consumidor: Art. 6° do CDC. Contratos no CDC e influência na nova concepção dos 

contratos. Proteção do consumidor nas fase pré-contratual, formação contratual, execução e 

pós-contratua. Práticas abusivas e cláusulas abusivas. Contratos sumebtidos às regras do 
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Código de Defesa do Consumidor: bancários, cartão de crédito, eletrônicos, planos de 

saúde, seguro e transporte. A defesa do consumidor em Juízo: tutela individual e coletivo.  

 

 

OBJETIVO GERAL  

Compreender que a defesa do consumidor é direito e garantia fundamental. 

Compreender a defesa do consumidor como princípio inerente a ordem econômica. 

Explicar os direitos básicos do consumidor, bem como, as práticas abusivas e as cláusulas 

abusivas. Entender a prescrição e a decadência do Código de Defesa do Consumidor. 

Compreender as diversas fontes ligadas ao Direito do Consumidor. Descrever os interesses 

difusos, coletivos e individuais homogêneos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Compreender a defesa do consumidor como cláusula pétrea pelo fato de ser um 

direito e uma garantia fundamental. 

Diferenciar as relações de consumo das demais relações jurídicas. 

Identificar a figura do consumidor equiparado. 

Construir um raciocínio lógico envolvendo o Código de Defesa do Consumidor e as 

demais leis. 

Analisar os direitos básicos do consumidor. 

Diferenciar os casos de vício e fato do produto e serviço. 

Solucionar os casos de prescrição e decadência no Código de Defesa do Consumidor. 

Demonstrar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos 

submetidos às suas regras. 

Identificar a proteção contratual do consumidor. 

Conhecer os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - O Direito do Consumidor. 
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Origem e Finalidades. Dispositivos Constitucionais. Campo de Incidência. O Código Civil 

de 2002 e o Código de Defesa do Consumidor. Fontes do Direito do Consumidor (artigo 7º 

CDC).  

 

Unidade II - Princípios do Código de Defesa do Consumidor.  

Lei principiológica. Papel dos princípios. Vulnerabilidade. Boa-fé. Transparência. 

Segurança. Confiança. Equidade. Solidariedade.  

 

Unidade III - A Relação de Consumo e seus Elementos.  

Conceitos legais de Consumidor e Fornecedor. Teorias maximalista e finalista. Consumidor 

por equiparação(artigos 2º, § único, 17 e 29). Doutrina e Jurisprudência (artigos 2º e 3º 

CDC). Conceito de produto. Conceito de serviço.  

 

Unidade IV Direitos Básicos do Consumidor I.  

Artigo 6º do CDC. Proteção da vida, saúde e segurança (Artigos 8º, 9º e 10 CDC). 

Educação do consumidor. Direito à Informação. O consentimento refletido. A liberdade de 

escolha.  

 

Unidade V - Direitos Básicos do Consumidor II.  

Prevenção e reparação de danos. Facilitação do acesso à Justiça. Prestação adequada e 

eficaz dos serviços públicos. Equilíbrio na relação de consumo.Inversão do ônus da prova.  

 

Unidade VI - O Contrato no CDC. 

Nova concepção de contrato. Dirigismo contratual. Intervenção Estatal. Modificação e 

Revisão das cláusulas contratuais: a lesão enorme e a quebra da base do negócio jurídico 

(art. 6º, inc. V). Institutos afins no Código Civil.  

 

Unidade VII - A Proteção Contratual do Consumidor I.  

Fase Pré-Contratual. A Publicidade. Princípios. Publicidade enganosa e abusiva. A oferta ?  

Princípio da vinculação. Práticas abusivas (artigo 39, I, II, III, IV, VI, X; artigo 40 do 

CDC).  
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Unidade VIII - A Proteção Contratual do Consumidor II.  

Fase da Formação Contratual. Contratos Adesivos. Interpretação dos contratos de adesão. 

(artigos 46/54 do CDC). Direito de arrependimento. A garantia legal e a convencional. 

Práticas Abusivas (artigo 39, V e XII CDC).  

 

Unidade IX- A Proteção Contratual do Consumidor III.  

Fase da Execução do Contrato. Cláusulas abusivas (Art. 51). Conceito. Causas de revisão 

contratual. Rol exemplificativo. A cláusula geral de não-indenizar (artigo 51, I). Equilíbrio 

contratual. A cláusula geral do artigo 51, inciso IV - Boa-fé objetiva. Nulidade da cláusula 

contratual.  

 

Unidade X- A Proteção Contratual do Consumidor.  

Fase Pós-Contratual. Fato e vício do produto ou do serviço. Uso abusivo dos bancos de 

dados. Cobrança vexatória e indevida. Repetição do indébito.  

 

Unidade XI - Contratos Submetidos às regras do CDC I. 

Contratos Bancários. Cartão de Crédito. Arrendamento Mercantil.  

 

Unidade XII – Contratos. 

Submetidos às regras do CDC II. Contratos com profissionais liberais. Serviços Médicos e 

Hospitalares. Contratos de Seguro.  

 

Unidade XIII - Contratos Submetidos às regras do CDC III.  

Contratos Eletrônicos. Transporte Coletivo. Serviços Públicos.  

 

Unidade XIV - A Defesa do Consumidor em Juízo I. 

Tutela Individual. Competência. Inversão do ônus da prova. Denunciação à lide e 

chamamento ao processo. Desconsideração da Personalidade Jurídica (art. 28).  
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Unidade XV - A Defesa do Consumidor em Juízo II. 

Tutela coletiva. Interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Legitimação 

processual. Coisa julgada. Execução da sentença. Competência.  

 

Unidade XVI – Revisão. 

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Além da realização dos casos concretos, o professor deverá estimular a pesquisa de 

jurisprudência e de doutrina, inclusive a leitura de jornais que, quase sempre, trazem fatos 

sobre defesa do consumidor, com colunas semanais, estimulando o desenvolvimento do 

raciocínio da matéria com o cotidiano.  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

No Curso de Direito, a avaliação se dá de forma continuada. Isto é, antes de cada aula 

o estudante deverá solucionar os casos concretos que se encontram na webaula da 

disciplina e postar suas respostas no ambiente on line.  

Após a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a análise do caso concreto, 

no ambiente webaula, acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto 

dos trabalhos práticos realizados ao longo do período valerão até 2,0 (dois) pontos na AV1, 

AV2 e AV3.  

As AV1, AV2 E AV3 serão realizadas através de provas escritas, valendo, no 

mínimo, até 8,0 (oito) pontos, contendo questões objetivas e discursivas, sendo, ao menos 

uma das questões, um caso concreto para análise e resolução.  

A soma de todas as atividades ( provas escritas e resolução dos casos aula a aula) 

comporão o grau final de cada avaliação, não podendo ultrapassar o grau máximo de 10 

(dez), sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concretos. 

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concretos. 

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  
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1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

Bibliografia Básica: 

FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de Direito do Consumidor. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

 

NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 5 ed. 

São Paulo: Saraiva, 2010.  

 

BENJAMIN, Antonio Herman; Marques, Claudia Lima; Miragem, Bruno, Comentários ao 

Código de Defesa do Consumidor - 4ª Ed. 2013, RT  

 

Bibliografia Complementar: 

CARVALHO, José Carlos Maldonado de. Direito do consumidor: fundamentos 

doutrinários e visão jurisprudencial. 5. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. 

 

GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código brasileiro de defesa do consumidor. 10. ed. Rio 

de Janeiro: Forense, 2011. 

 

Código de defesa do consumidor. [Livro eletrônico]. São Paulo: 2011. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520432716/pages/_7 

 

Azevedo, Ney Queiroz de. Direito do consumidor. [Livro eletrônico]. Curitiba: Inter 

Saberes, 2015 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302330/pages/5 

 

Perin Junior, Ecio. A globalização e o direito do consumidor: aspectos relevantes sobre a 

harmonização legislativa dentro dos mercados regionais [Livro eletrônico}. São Paulo: 

Manole, 2003. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520417607/pages/_5 
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DISCIPLINA: CCJ0029 - DIREITO EMPRESARIAL IV  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Direito Empresarial IV. 

EMENTA  

Recuperação Judicial; Legitimidade; Competência; Despacho Processamento; 

Administrador Judicial; Habilitação dos Créditos. Apresentação do Plano. Assembleia de 

Credores. Comitê de Credores; Execução do Plano. Convolação em Falência. Plano 

Especial da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Recuperação Extrajudicial; 

Falência; Legitimidade Ativa e Passiva; Causas de Insolvência. Defesas Pré 

Falimentares.Sentença Falimentar. Habilitação de Créditos na Falênci. Arrecadação dos 

Bens. Realização do Ativo. Pagamento dos Credores. Encerramento da Falência; Extinção 

Obrigações; Crimes Falimentares.  

 

OBJETIVO GERAL  

Compreender as Ferramentas Jurídicas para a Recuperação da Empresa em crise 

Econômico-Financeira. 

Identificar os Elementos Estruturais da Falência.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Conceituar a Recuperação Judicial da Empresa em Crise Econômico-Financeira;  

Compreender o Processamento Jurídico para a Recuperação Judicial da Empresa em 

Crise Econômico-Financeira. 

Compreender o Rito Especial da Recuperação Judicial para Microempresa e Empresa 

de Pequeno Porte. 

Identificar as Características da Recuperação Extrajudicial.  

Relacionar os Pressupostos necessários para a Decretação da Falência do Empresário 

ou Sociedade Empresária.  

Apontar as Espécies de Defesas do Devedor como Elementos Impeditivos da 

Falência. 

Identificar as Fases Processuais no Desenvolvimento da Falência até seu 

Encerramento. 



337 

 

Caracterizar os Elementos Estruturais dos Crimes Falimentares.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Evolução Histórica. 

Recuperação Judicial. Extrajudicial e Falência. Disposições Preliminares Comuns à 

Recuperação Judicial e Extrajudicial e Falência.Legitimidade Juízo Competente. Títulos 

não exigíveis. Atuação do Ministério Público.  

Órgãos Atuantes na Recuperação Judicial e Falência. Administrador Judicial. Assembleia 

de Credores. Comitê de Credores.  

 

Unidade II - Recuperação judicial.  

Conceito. Pressupostos.  

Processamento da recuperação judicial. do pedido. Despacho de deferimento de 

processamento. Efeitos. Recursos. Nomeação do Administrador Judicial. Habilitação dos 

créditos. Impugnação dos Créditos. Homologação do Quadro Geral de Credores. 

Apresentação do Plano. Meios de Recuperação. Assembleia de Credores. Convocação. 

Quorum de Instalação e Deliberação. Aprovação e Rejeição ao Plano. Execução do Plano  

Descumprimento do Plano. Encerramento da Recuperação Judicial.  

Plano Especial da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Conceito. Características. 

Procedimento.  

 

Unidade III - Convolaçao na Recuperação Judicial.  

Procedimento.  

 

Unidade IV - Recuperação Extrajudicial.  

Conceito. 

Pressupostos.  

Processamento.  

 

Unidade V - Falência.  
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Conceito. Princípios.  

Objetivos e Pressupostos.  

Legitimidade.  

Causas de Insolvência. Impontualidade. Execução Individual Frustrada. Atos de Falência.  

Defesas Pré Falimentares. Depósito Elisivo. Causas Impeditivas da Falência.  

Sentença na Falência. Sentença Denegatória da Falência. Natureza Jurídica. Recurso. 

Sentença de Decretação da Falência.Natureza Jurídica. Recurso. Elementos Constitutivos 

da Sentença de Decretação da Falência. Efeitos da Sentença de Decretação da Falência em 

relação ao Falido. Em relação aos Bens do Falido. Em relação aos Credores do Falido. Em 

relação aos Contratos do Falido.  

Administrador Judicial. Atribuições na Falência.  

Habilitação dos Créditos na Falência.  

Arrecadação e Custódia dos Bens da Massa Falida.  

Ações Incidentais. Ineficácia dos Atos realizados pelo Falido. Ação Revocatória.  

Pedido de Restituição: Procedimento. Liquidação do Ativo na Falência. Formas de 

Liquidação. Atuação do Comitê de Credores. Ausência de Sucessão Trabalhista e 

Tributária.  

Pagamento do Passivo na Falência. Restituições. Créditos Extraconcursais. Preferência dos 

Créditos Concursais.  

Encerramento da Falência. Extinção das Obrigações. Reabilitação da atividade empresarial.  

Crimes  

alimentares. Conceito. Características. Atuação do Ministério Público.  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas expositivas. Estudo dirigido de casos concretos. Realização de Pesquisas e 

debates.  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

No Curso de Direito, a avaliação se dá de forma continuada. Isto é, antes de cada aula 

o estudante deverá solucionar os casos concretos que se encontram na webaula da 

disciplina e postar suas respostas no ambiente on line.  
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Após a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a análise do caso concreto, 

no ambiente webaula, acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto 

dos trabalhos práticos realizados ao longo do período valerão até 2,0 (dois) pontos na AV1, 

AV2 e AV3.  

As AV1, AV2 E AV3 serão realizadas através de provas escritas, valendo, no 

mínimo, até 8,0 (oito) pontos, contendo questões objetivas e discursivas, sendo, ao menos 

uma das questões, um caso concreto para análise e resolução.  

A soma de todas as atividades ( provas escritas e resolução dos casos aula a aula) 

comporão o grau final de cada avaliação, não podendo  

ultrapassar o grau máximo de 10 (dez), sendo permitido atribuir valor decimal às 

avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concertos., ..  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concertos..  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

 

Bibliografia Básica 

CAMPINHO, Sérgio. Falência e Recuperação de Empresa. 5 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 

2010.  

 

COELHO, Fábio Ulhôa. Manual de Direito Comercial. 21. ed. rev. e atual. São Paulo: 

Saraiva, 2009.  

 

BRUNO, Rachel. Direito empresarial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009 v.8  

 

Bibliografia complementar 
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REQUIÃO, Rubens; REQUIÃO, Rubens Edmundo. Curso de direito comercial. 31. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012.  

 

CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 6. ed. rev. e atual. 

São Paulo: Saraiva, 2014.. 

 

BERTOLDI, Marcelo M.; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. Curso avançado de direito 

comercial: teoria geral do direito comercial, direito societário, títulos de crédito, falência e 

recuperação empresarial, contratos mercantis. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: RT, 2011  

 

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial: direito de empresa. 18. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2014 v. 1  

 

NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 

2011  
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DISCIPLINA: CCJ0038 - DIREITO PROCESSUAL CIVIL IV  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Direito Processual Civil IV - Cautelar e Execução. 

 

EMENTA  

Cautelar e Execução. Teoria geral dos recursos. Recursos em espécies. Teoria Geral 

da Execução. Procedimentos executivos existentes.  

 

OBJETIVO GERAL  

Compreender ainda hoje a importância das cautelares como processo autônomo, 

preparatório ou incidental. Reconhecer as disposições gerais da cautelar, em relação à 

competência, legitimados, o poder cautelar geral do juiz, a liminar e sua eficácia, a 

responsabilidade civil do que promove indevidamente a cautelar. Diferençar as cautelares 

jurisdicionais das não jurisdicionais e as outras medidas cautelares e o prazo de eficácia das 

liminares. Compreender as disposições gerais e os princípios da execução, bem como a 

competência, os legitimados para realizá-la. Compreender a importância do processo de 

execução como forma de buscar a satisfação do direito do credor, seja através simples 

cumprimento de sentença nas obrigações de fazer, não fazer e de dar, bem como o 

cumprimento da sentença condenatória em dinheiro e seu procedimento. Compreender a 

defesa do executado através da impugnação e os seus efeitos de sobrestar ou não a 

execução. Compreender a execução de obrigação de pagar fundada em título executivo 

extrajudicial e o seu procedimento. Reconhecer os diversos procedimentos da execução de 

obrigação de fazer, não fazer e dar fundada em título executivo extrajudicial; A defesa dos 

executado através dos embargos e o seus efeitos de sobrestar ou não a execução 

Compreender os procedimentos especiais envolvendo quantia em dinheiro, nos alimentos, 

na sentença penal condenatória e no juízo arbitral, bem como em face da Fazenda Pública, 

como a defesa feita através embargos. Compreender os atos de expropriação, especialmente 

a penhora, a avaliação, a alienação e o pagamento ao credor.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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Identificar os princípios e as disposições gerais sobre cautelares, inclusive 

competência, legitimação, liminar e sua eficácia, responsabilidade processual objetiva.  

Observar os as cautelares típicas e as atípicas, bem como outras medidas cautelares.  

Distinguir os diversos procedimentos cautelares, segundo o pleito do requerente.  

Distinguir os princípios que norteiam a execução sincrética e a execução autônoma 

fundada em título executivo judicial.  

Distinguir a competência, a legitimação, a impossibilidade das modalidades de 

intervenção de terceiro na execução, salvo assistência litisconsorcial.  

Contrastar as diversas teorias existentes sobre a execução a luz da disciplina 

normativa e a sua repercussão prática. 

Compreender o cumprimento de sentença condenatória em obrigação de pagar e a 

defesa do executado através a impugnação. 

Compreender a execução de obrigação de pagar fundada em título executivo 

extrajudicial e a defesa do executado (impugnação).  

Compreender a execução de obrigação de dar, fazer e não fazer fundada em título 

executivo extrajudicial e a defesa do executado (embargos).  

Compreender as execuções de pagar especiais, envolvendo obrigação alimentar, 

obrigação da Fazenda Pública, sentença penal condenatória e sentença arbitral, como a 

homologação de sentença estrangeira e a defesa do executado.  

Diferenciar os diversos tipos de procedimentos executivos existentes, bem como as 

situações que justificam a adoção de cada um.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I- Tutela de Urgência Cautelar. 

Teoria Geral da atividade cautelar. Conceito. Noções gerais e classificações em doutrina.  

Requisitos de concessão da tutela cautelar. A fungibilidade das tutelas de urgência de 

mérito e cautelar.  

Poder cautelar de Cautela.  

Competência.  

Responsabilidade Civil em matéria cautelar.  
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Procedimentos cautelares típicos e atípicos. Outras medidas cautelares.  

 

Unidade II - Teoria geral da execução/cumprimento de sentença.  

O processo de execução. A etapa executiva. Conceito e finalidade da execução. Princípios.  

Competência para processar a ação de execução e para o processamento da fase executiva. 

Competência para o processamento e julgamento dos embargos e do incidente de 

impugnação.  

Partes no processo de execução. Legitimação.  

Formas e espécies de execução: execução provisória e definitiva.  

Pressuposto da execução: o titulo executivo. Títulos executivos judiciais e extrajudiciais. 

Requisitos: certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação constante no título.  

A liquidação incidente da sentença. Conceito. Modalidades de liquidação: por arbitramento 

e por artigos.  

Outros mecanismos de defesa do executado. Exceções e objeções de pré-executividade. 

Procedimento. Ação Anulatória.  

Responsabilidade patrimonial. Fraude a credores. Fraude a execução e Fraude na alienação 

de bem penhorado.  

 

Unidade III - Execução de obrigação de pagar.  

Procedimento inicial para o cumprimento da sentença em casos de obrigação pecuniária e a 

defesa do devedor.  

A execução por quantia certa fundada em título extrajudicial. Finalidade. A fase da 

proposição: petição inicial, fixação de honorários e citação. Parcelamento. Embargos. 

Embargos de segunda fase.  

Penhora. Conceito de penhora. Efeitos processuais e materiais. Impenhorabilidade absoluta 

e relativa. Encargo de depositário fiel.  

Avaliação.  

Embargos de terceiro como mecanismo de defesa de quem não é parte na execução  

Atos preparatórios da desapropriação forçada: avaliação e publicação de editais. 

Arrematação. O pagamento ao credor. A suspensão e a extinção do processo de execução 

autônomo ou da fase executiva.  
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Procedimento especial de execução por quantia certa: em face da Fazenda Pública (art. 730, 

CPC). Procedimento especial de execução por quantia certa: dívida alimentar decorrente de 

ato ilícito ou decorrente de vínculo de parentesco.  

Procedimento do Executivo Fiscal previsto na Lei 6830/80 e suas peculiaridades em relação 

à execução prevista no CPC.  

Procedimento da execução de sentença penal condenatória, sentença arbitral e de 

homologação de sentença estrangeira.  

 

Unidade IV - Execução de obrigação de fazer, não fazer e entrega de coisa.  

Cumprimento da sentença que reconhece obrigação de fazer, não fazer e de entrega de 

coisa. Defesa do Executado.  

Execução de título extrajudicial que reconhece obrigação de fazer, não fazer e de entrega de 

coisa. Defesa do Executado.  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas expositivas com base na metodologia dos casos concretos, partindo dos 

exercícios propostos nos Planos de Aula para abordagem teórica conceitual com base na 

legislação aplicável, doutrina e jurisprudência.  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

No Curso de Direito, a avaliação se dá de forma continuada. Isto é, antes de cada aula o 

estudante deverá solucionar os casos concretos que se encontram na webaula da disciplina e 

postar suas respostas no ambiente on line.  

Após a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a análise do caso concreto, 

no ambiente webaula, acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto 

dos trabalhos práticos realizados ao longo do período valerão até 2,0 (dois) pontos na AV1e 

AV2 e AV3 .  

As AV1, AV2 e AV3 serão realizadas através de provas escritas, valendo, no mínimo, 

até 8,0 (oito) pontos, contendo questões objetivas e discursivas, sendo, ao menos uma das 

questões, um caso concreto para análise e resolução.  
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A soma de todas as atividades ( provas escritas e resolução dos casos aula a aula) 

comporão o grau final de cada avaliação, não podendo ultrapassar o grau máximo de 10 

(dez), sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concertos., ..  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concertos..  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

Bibliografia Básica: 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 58.ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2014. v.1   

 

Vezzoni, Marina. Direito processual civil [livro eletrônico]. 2.ed. São Paulo: Manole, 2016. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520445761/pages/-14 

 

Luz, Valdemar P. da. CPC passo a passo [livro eletrônico]. 4.ed. São Paulo: Manole, 2017. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520450963/pages/-14 

 

 

Bibliografia Complementar: 

Machado, Antônio Cláudio da Costa. Código de processo Civil interpretado [livro 

eletrônico]. 14 ed. São Paulo: Manole, 2015 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520440612/pages/-24 

 

PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito processual civil contemporâneo: teoria 

geral do processo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 341.46 P654d 5.ed. 16 ex 

 

Araujo, Luis Carlos de ; Mello, Cleyson de Moraes. Curso do novo processo civil. [Livro 

eletrônico]. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2015. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579872174/pages/-31 

 

CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. 21. ed. Rio de Janeiro: 

Atlas, 2014. v. 
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Novo Código de Processo Civil [livro eletrônico]. 3.ed. São Paulo: Manole, 2017. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520453308/pages/-16 
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DISCIPLINA: CCJ0044 - JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Jurisdição Constitucional. 

 

EMENTA  

Supremacia Constitucional; Controle de Constitucionalidade; Remédios 

Constitucionais.  

 

OBJETIVO GERAL  

Compreender a relação entre direito constitucional e direito processual sob a 

perspectiva da supremacia da Constituição e da separação dos poderes. 

Descrever o funcionamento das ações constitucionais de controle de 

constitucionalidade e de proteção aos direitos fundamentais.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Analisar o sistema híbrido de controle de constitucionalidade brasileiro. 

Distinguir as funções inerentes à jurisdição constitucional. 

Analisar o controle de constitucionalidade no Brasil. 

Analisar as ações constitucionais voltadas para a proteção dos direitos fundamentais 

na CRFB/88.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - A Jurisdição Constitucional e o Controle De Constitucionalidade. 

Conceito.  

Pressupostos: rigidez e supremacia constitucional.  

A jurisdição constitucional.  

Existência, validade e eficácia dos atos jurídicos.  

A nulidade da norma inconstitucional.  

Espécies de inconstitucionalidade.  
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Controle de constitucionalidade.Quanto à natureza do órgão. Quanto ao momento do 

exercício. Quanto ao órgão que exerce. Quanto à forma ou modo.  

Sistema brasileiro de controle de constitucionalidade.  

 

Unidade II - Controle por via incidental. 

Legitimidade ativa.  

Objeto.  

Parâmetro.  

Competência.  

O recurso extraordinário.  

Efeitos da decisão.  

 

Unidade III - Controle Por via principal. 

A ação direta de inconstitucionalidade.Legitimidade ativa. Legitimidade passiva. Objeto. 

Parâmetro. Competência. Processo e julgamento. Efeitos da decisão. A ação direta de 

inconstitucionalidade estadual. 

A ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Legitimidade ativa. Legitimidade 

passiva. Objeto. Parâmetro. Competência. Processo e julgamento. Efeitos da decisão  

A ação declaratória de constitucionalidade. Legitimidade ativa. Legitimidade passiva. 

Objeto. Parâmetro Competência. Processo e julgamento. Efeitos da decisão  

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Legitimidade ativa. Legitimidade 

passiva. Objeto Parâmetro. Competência. Processo e julgamento Efeitos da decisão. 

Representação Interventiva. 

 

Unidade IV - Remédios Constitucionais.  

Habeas corpus. 

Mandado de segurança.  

Mandado de injunção.  

Habeas data.  

Ação popular.  
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PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas expositivas, interativas e discussões dirigidas. Leitura e aplicação de 

dispositivos legais e decisões judiciais voltados à resolução dos casos concretos 

apresentados nos Planos de Aula. Realização de pesquisas e debates.  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

No Curso de Direito, a avaliação se dá de forma continuada. Isto é, antes de cada aula 

o estudante deverá solucionar os casos concretos que se encontram na webaula da 

disciplina e postar suas respostas no ambiente on line.  

Após a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a análise do caso concreto, 

no ambiente webaula, acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto 

dos trabalhos práticos realizados ao longo do período valerão até 2,0 (dois) pontos na AV1, 

AV2 e AV3.  

As AV1, AV2 E AV3 serão realizadas através de provas escritas, valendo, no 

mínimo, até 8,0 (oito) pontos, contendo questões objetivas e discursivas, sendo, ao menos 

uma das questões, um caso concreto para análise e resolução.  

A soma de todas as atividades ( provas escritas e resolução dos casos aula a aula) comporão 

o grau final de cada avaliação, não podendo ultrapassar o grau máximo de 10 (dez), sendo 

permitido atribuir valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concertos., ..  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concertos..  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  
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Bibliografia Básica 

 

SILVA NETO, Manoel Jorge e. Curso de Direito Constitucional, 7ª ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2012  

. 

MORAES, Guilherme Peña de. Curso de Direito Constitucional. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 

2016.  

 

TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional, 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2013.  

 

Bibliografia Complementar 

BARROSO, Luís Roberto. Controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição 

sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.  

 

LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 18. ed. rev., atual. e ampl. São 

Paulo: Saraiva, 2014  . 

 

Futterleib, Lígia Leindecker. Fundamentos do direito constitucional [livro eletrônico]. 

Curitiba: InterSabers, 2012. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582125724/pages/5 

 

FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2010. 

 

Leal, Mônica Clarissa Henning. A Constituição como princípio: os limites da jurisdição 

constitucional brasileira. [livro eletrônico]. São Paulo: Manole, 2003 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520417195/pages/_7 

 

 

 

DISCIPLINA: CCJ0047 - PRÁTICA SIMULADA III (PENAL)  

 

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Prática Simulada III – Penal.  

 

EMENTA 

Análise de Casos Concretos. Elaboração de Peças Processuais no âmbito Penal. Ação 

penal de iniciativa privada. Ação Penal Pública. Procedimentos ordinário, sumário e 

sumaríssimo. Procedimento dos crimes dolosos contra a vida. Peças de Defesa. Incidentes 
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Processuais. Liberdade provisória e Relaxamento de prisão. Ações de Impugnação: Habeas 

Corpus e Revisão Criminal; Recursos. Execução penal.  

 

OBJETIVO GERAL  

Ler e compreender os casos concretos. Analisar a relação fato/valor e norma contida 

na questão. Pesquisar a doutrina e a jurisprudência contextualizadas. Desenvolver o 

raciocínio lógico jurídico. Desenvolver visão crítica e analítica do fenômeno jurídico. 

Adquirir habilidade de argumentação. Adquirir o domínio do instrumento processual. 

Desenvolver as competências necessárias para a redação técnica das peças processuais.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar a competência para o caso concreto. 

Relacionar a questão fática ao direito material aplicável ao caso concreto. 

Aplicar os conteúdos de direito material e processual no estudo de casos concretos. 

Aprender a realizar pesquisa doutrinária e jurisprudencial adequada.  

Compreender a interrelação entre disciplinas jurídicas.  

Desenvolver a capacidade de raciocínio jurídico e reflexão diante da situação 

problema.  

Redigir a petição inicial adequada ao caso concreto. 

Consultar o professor durante a construção da peça processual.  

Narrar os fatos em ordem lógica e cronológica. 

Articular fato/valor e norma na fundamentação da peça.  

Articular os conhecimentos teóricos adquiridos nas disciplinas de direito penal e 

processo pena.  

Elaborar o pedido atendendo a todos os requisitos do direito material e processual 

cabível.  

Indicar os meios de prova.  

Concluir a primeira versão da peça processual e postar no Web-aula.  

Inserir citações de doutrina e jurisprudência na peça processual.  

Revisar a peça com base no gabarito sugerido.  

Elaborar nova versão a partir da autocorreção.  
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CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Articulação teoria e prática. Petição Inicial Penal. 

Elementos e requisitos da petição inicial.  

Aspectos formais da petição inicial.  

Competência em razão da matéria (ratione materiae), competência pelo local da infração 

(ratione loci) e competência pelo domicílio ou residência do réu (forum domicilii).  

Procuração: requisitos.  

 

Unidade II - Elaboração de petição inicial penal. 

Casos concretos envolvendo Direito material penal  

Procedimentos comuns: ordinário, sumário e sumaríssimo. Procedimentos especiais.  

Queixa-Crime na ação penal exclusivamente privada e na ação penal privada subsidiária da 

pública. Procuração.  

 

Unidade III - Articulação teoria e prática - Peças Defensivas. 

Resposta preliminar obrigatória (RPO) nos procedimentos comum ordinário, sumário e 

sumaríssimo. Prazo para apresentação. Citação do acusado. Aspectos formais da Resposta 

obrigatória. Objetivos da resposta.  

Exceções processuais. Competência para julgar. Forma e prazo para arguição. Liberdade 

provisória com e sem fiança; Liberdade provisória nos crimes hediondos; Relaxamento da 

prisão. Cabimento. Formas de apresentação.  

Alegações finais da defesa (Memoriais). Alegações finais. Apresentação Oral. 

Apresentação por memoriais. Prazo. Formas de contagem de prazo.  

 

Unidade IV - Elaboração das peças defensivas. 

Resposta preliminar obrigatória  

Exceções processuais.  

Petições de liberdade provisória e relaxamento da prisão.  

Alegações finais por memoriais.  
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Unidade V - Articulação teoria e prática. Recursos da defesa. 

Princípios gerais dos recursos; admissibilidade e mérito; efeitos e pressupostos dos 

recursos. Recursos em espécie; recurso em sentido estrito; apelação: apelação das decisões 

do Tribunal do Júri; Apelação na lei 9099/95; embargos infringentes e de nulidade; 

oposição dos embargos; agravo em execução; recurso ordinário constitucional para o STF, 

contra decisões denegatórias de habeas corpus decididas por Tribunais Superiores; Recurso 

ordinário constitucional para o STJ, contra decisões denegatórias de habeas corpus 

decididas por Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais.  

 

Unidade VI - Elaboração dos recursos. 

Recurso em sentido estrito. 

Apelação nos procedimentos comum ordinário, sumário e sumaríssimo. 

Apelação das decisões proferidas pelo Tribunal do Júri.  

Embargos infringentes e de nulidade.  

Agravo na Lei de execuções Penais.  

Recurso ordinário constitucional para o STF e para o STJ.  

 

Unidade VII - Articulação teoria e prática. Ações de impugnação. 

Revisão criminal. Cabimento. Forma e momento para apresentação. Habeas Corpus 

preventivo e repressivo. Cabimento. Autoridade coatora. Competência para julgar.  

Unidade VIII - Elaboração das Ações de Impugnação. 

Revisão Criminal. 

Habeas Corpus.  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

A aula de prática é ministrada em um encontro semanal e tem como finalidade 

estimular a participação de todos os alunos, provocando o debate sobre os temas, 

clarificando conceitos, mantendo interação permanente entre o grupo para a construção e 

elaboração da peça processual cabível em cada aula, identificando os pontos principais da 

narrativa lógica dos fatos, do direito material e processual. Sistemática da aula de Prática 
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Simulada: o aluno deve ler e analisar, antecipadamente, o caso concreto que será objeto da 

aula, revisando a base conceitual necessária para o estudo do caso apresentado.  

No dia da aula, deve levar o material de consulta necessário para a solução do caso 

(códigos, doutrinas e jurisprudência) e o esboço da estrutura da peça processual cabível.  

O professor deve debater o caso concreto com os alunos, levando-os aos pontos 

principais para a construção da peça, por exemplo: quem são as partes? Qual é o direito 

material envolvido? Assim, qual será a competência? Rito? Já que o direito já foi definido, 

temos, então, os fatos e os fundamentos. Vamos construir o pedido. Qual serão as provas? 

E o valor da causa? (Roteiro para uma petição inicial). 

Após a discussão do caso pelo grupo, cada aluno deve elaborar, individualmente, a 

peça processual, utilizando o material de consulta e solicitando, se necessário, a orientação 

do professor.  

Ao final da aula, a peça processual deve ser postada pelo aluno no webaula da 

disciplina.  

O aluno, ao revisar a peça, com base no modelo postado pelo professor, deverá 

proceder às modificações necessárias , aprofundando sua fundamentação com doutrina e 

jurisprudência pertinentes.  

A peça refeita após a aula, com a inclusão da doutrina e jurisprudência pertinentes e 

deverá ser postada no webaula até a data da aula seguinte, para avaliação.  

O professor no dia da prova, deverá avaliar a evolução do desempenho apresentado 

pelo aluno nas elaboração das peças que tenham sido postadas tempestivamente , para 

atribuição de grau (até 2 pontos).  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

Nas disciplinas de Prática Simulada, a avaliação se dá em todas as aulas. Durante a 

aula presencial o estudante deverá elaborar a primeira versão da peça cabível ao caso. Após 

a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a peça no ambiente webaula 

acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto dos trabalhos práticos 

realizados ao longo do período valerão até 2,0 (dois) pontos na AV1, AV2 e AV3.  
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As avaliações serão realizadas através de provas práticas constituindo-se em 1 caso 

concreto para análise e elaboração da peça processual ou parecer cabível, valendo até 8,0 

(oito) pontos.  

A soma de todas as atividades comperão o grau final de cada avaliação não podendo 

ultrapassar o grau máximo de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concertos..  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concertos..  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

 

 

Bibliografia Básica 

 CAPEZ, Fernando; COLNAGO, Rodrigo Henrique. Prática forense penal. 4. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010.  

 

NUCCI, Guilherme de Souza; NUCCI, Náila Cristina Ferreira. Prática forense penal. 8.ed. 

São Paulo: Revista do Tribunais, 2014  

 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Prática de processo penal. 35. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2014.  .  

 

Bibliografia Complementar: 

LIMA, Marcellus Polastri. Curso de processo penal. 8. ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2014. 

 

OLIVEIRA, Eugenio Pacelli de. Curso de processo penal. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2014 

 

Código penal. [Livro eletrônico]. 2.ed. São Paulo: Manole, 2017 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520453285/pages/-10 

 

RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 22. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. 
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TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 35. ed. rev., atual. e ampl. São 

Paulo: Saraiva, 2012.. 
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DISCIPLINA: CCJ0128 - METODOLOGIA DA PESQUISA EM DIREITO 

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

 

EMENTA  

A construção do projeto de TCC. A escolha do tema. Problematização: elaboração do 

problema científico. Justificativa, metodologia e fontes. A determinação dos objetivos. O 

embasamento teórico. O projeto de pesquisa, estrutura e formatação. A redação científica: 

ética e legitimidade do saber. Normas técnicas para formatação do TCC: artigo científico. 

OBJETIVO GERAL  

A disciplina tem como objetivos gerais · Reconhecer a importância da pesquisa acadêmica; 

· Elaborar o projeto de TCC em Direito; · Aplicar as normas técnicas para construção e 

formatação de projetos de pesquisa e TCC. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Ao final do curso o aluno deverá: 

  Compreender a relevância do uso de técnicas para pesquisa científica;  

 Identificar a estrutura e formatação do projeto de pesquisa para TCC em Direito; 

  Conhecer e aplicar diferentes normas para formatação do trabalho de conclusão de curso: 

artigo científico;  

 Estabelecer e delimitar um tema de pesquisa;  

 Definir o problema científico;  

 Realizar a pesquisa bibliográfica; 

 Apresentar a justificativa e objetivos do estudo; 

 Apresentar o embasamento teórico; 

 Definir as fontes e procedimentos metodológicos;  

 Organizar o cronograma do TCC em Direito. 

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade 1 - A pesquisa e o conhecimento científico 

1.1. Importância e aplicação da pesquisa científica  
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1.2. A classificação da pesquisa com base em objetivos e procedimentos. 

 

Unidade 2 - O problema científico  

2.1. A escolha do tema e importância de sua delimitação;  

2.2. Realização da pesquisa bibliográfica e sua discussão; 

2.3. Justificativa do estudo; 

2.4. A problematização do tema; 

2.5. A construção de hipóteses e as questões norteadoras 

 

Unidade 3 - A construção do projeto de pesquisa  

3.1. A determinação dos objetivos da pesquisa;  

3.2. A construção do embasamento teórico, levantamento preliminar.  

3.3. A redação do projeto de pesquisa: ética e legitimidade do saber. 

 

Unidade 4 - O Trabalho de Conclusão de Curso 

4.1. Importância do trabalho de conclusão de curso  

4.2. Estrutura e formatação do projeto de TCC  

4.3. Estrutura e formatação do artigo científico; 

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é 

exposto ao aluno de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de 

entrega ao conhecimento particular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de 

entrega de conteúdo contempla, além dos conceitos e temáticas das aulas propriamente 

ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos de caso, 

atividades animadas de aplicação do conhecimento, simuladores virtuais, quiz interativo, 

simulados, biblioteca virtual etc. Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável 

por mediar o conteúdo e sua integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e 

colaborativo, norteando-se pelo incentivo à troca constante entre os atores envolvidos e à 

construção coletiva do conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as 
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discussões no fórum, bem como nas outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na 

sala de aula virtual (chat, central de mensagem, anotações etc.). 

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

A avaliação de disciplina on-line dos cursos presenciais segue as normas 

regimentais da Instituição. Nesta disciplina, o aluno será avaliado pelo seu desempenho nas 

três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua participação interativa e colaborativa 

(fóruns de discussão). Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou 

superior a 6 (seis) na média aritmética das duas maiores notas obtidas dentre as três etapas 

de avaliação (AV1, AV2 e AV3), sendo que a menor delas deve ser igual ou superior a 4,0 

(quatro). A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá ser 

realizada pelo aluno em qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, conforme 

estipulado no calendário acadêmico. O aluno poderá obter até 2 (dois) pontos extras na nota 

da avaliação AV1 pela participação nos fóruns da disciplina. As avaliações AV2 e AV3 são 

presenciais e realizadas nos laboratórios de informática da Instituição, mediante 

agendamento em períodos pré-estabelecidos no calendário acadêmico. 

 

 

Bibliografia Básica: 

BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Fundamentos de 

metodologia científica. 3.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2014   

 

MAZZOTTI, Alda Judith. Metodologia científica. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora 

Universidade Estácio de Sá, 2014. 

 

Casarin, Helen de Castro Silva. Pesquisa cientifica: da teoria á pratica [livro eletrônico]. 

Curitiba: InterSaberes, 2012. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582123942/pages/5 

 

Bibliografia Complementar: 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 

11. ed. São Paulo: Atlas, 2012.  

 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. rev. e atual. São 

Paulo: Cortez, 2012.  
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Castro. Claudio de Moura. Como redigir e apresentar um trabalho cientifico. [Livro 

eletrônico]. São Paulo: Pearson, 2011. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576058793/pages/_7 

 

Martins, Vanderlei (org.). Metodologia científica: Fundamentos, métodos e técnicas[livro 

eletrônico]. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2016 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579872518/pages/-16 
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9º Período 
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DISCIPLINA: CCJ0010 - DIREITO ADMINISTRATIVO I  

 

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Direito Administrativo I. 

 

EMENTA  

Noções preliminares de Direito Administrativo. Princípios Constitucionais da 

Administração Pública. Poderes Administrativos. Atos Administrativos. Licitações e 

Contratos Administrativos. Bens Públicos. Administração Direta e Indireta. Serviços 

Públicos. Concessão e Permissão de Serviço Público.  

 

OBJETIVO GERAL  

Compreender os alicerces do moderno Direito Administrativo à luz da Constituição 

Federal/88, cujos valores fundamentam todos os institutos da disciplina. Entender os 

conceitos, princípios e prerrogativas que servem de direcionamento contínuo a toda e 

qualquer atividade administrativa do Estado na persecução do bem comum. Analisar a 

dinâmica do uso e abuso de poder. Estudar o arcabouço legal e regulamentar de alguns 

institutos específicos garantidores destes princípios, tais como a licitação e o contrato 

administrativo. Compreender a prestação do serviço público e suas formas de execução 

como uma das atividades fundamentais do Estado. Concluir o programa inicial de forma a 

compreender a estrutura administrativa brasileira.|  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar o contexto histórico do surgimento do Direito Administrativo. 

Comparar as transformações havidas na Administração Pública desde a era regaliana 

pré-revolução francesa até a Administração gerencial atual. 
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Analisar a atuação administrativa do Estado à luz dos princípios gerais que lhes são 

inerentes e da disciplina jurídica pertinente. 

Identificar e diferenciar as funções do Estado, típicas e atípicas, com ênfase na função 

administrativa. 

Distinguir os aspectos em que o Direito Público recebe influência do Direito Privado 

e os pontos que ainda permanecem diferenciado. 

Identificar as principais características dos órgãos públicos. 

Conceituar e diferenciar as espécies de poderes administrativos. 

Analisar o fenômeno da deslegalização e a admissibilidade dos regulamentos 

autônomos no Direito pátrio. 

Analisar a teoria do ato administrativo, seus elementos, características, espécies, 

condições de validade, vícios, sanatória, anulação e convalidação. 

Diferenciar as diversas modalidades de extinção dos atos administrativos do 

ordenamento jurídico e suas peculiaridades.. 

Diferenciar revogação da anulação e seus respectivos efeitos. 

Relacionar e diferenciar os conceitos de desconcentração e descentralização no 

processo de criação da estrutura administrativa. 

Distinguir a composição e as atividades desempenhadas pelos órgãos da 

Administração Direta e entidades da Administração Indireta. 

Analisar o serviço público em geral e as formas de seu exercício, em especial a 

concessão e a permissão.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Direito Administrativo e Administração Pública. 

O Estado. Seus Poderes e Funções. Função Administrativa. Federação: Características; 

Autonomia: Capacidade de Auto-Organização.  

Órgãos Públicos. A Relação Órgão/Pessoa: Característica Básica. Criação e Extinção. 

Teorias de Caracterização do Órgão. Capacidade Processual. Classificação.  

Princípios Administrativos O Direito como Regras e Princípios. Os Princípios 

Constitucionais da Administração Pública. Princípio da Legalidade e da Submissão da 
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Administração Pública ao Direito. Princípio da Impessoalidade.Princípio da Moralidade e 

Probidade administrativa. Princípio da Publicidade.  

Princípios da Supremacia do Interesse Público e Indisponibilidade do Mesmo pela 

Administração. 

Princípios da Tutela e da Autotutela. 

Princípio da Continuidade dos Serviços Públicos. 

Princípio da Razoabilidade. 

Princípio da Proporcionalidade. 

Princípio da Finalidade. 

Princípio da Motivação. 

Princípio da Eficiência.  

 

Unidade II - Poderes Administrativos. 

A Competência dos Poderes Orgânicos no Estado Moderno.  

Diferença entre Governo e Administração.  

O Poder: Generalidades; o Uso e o Abuso do Poder; o Excesso e o Desvio do Poder; os 

Poderes e Deveres do Administrador Público. As Medidas Legais Cabíveis ao Abuso do 

Poder.  

Os Poderes da Administração: Vinculado e Discricionário. O Poder Vinculado. O Ato 

Vinculado e o Princípio da Legalidade. A Vinculação da Discricionariedade e a 

Discricionariedade da Vinculação.  

O Poder Discricionário. O Discricionário e o Arbitrário. A Liberdade-Vínculo da 

Discricionariedade. A Incidência do Mérito Administrativo sobre o Poder Discricionário: O 

Limite da Discricionariedade. 

Os Vícios Extensíveis ao Poder Discricionário.Argumentos Justificáveis à 

Discricionariedade da Autoridade Administrativa. A Apreciação do Ato Administrativo 

Discricionário pelo Poder Judiciário;  

Poder Hierárquico.  

Desconcentração e Descentralização. 

Objetivos do Poder Hierárquico. 

Restrições à Delegação e as Delegações não Restringíveis. 
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Avocação. Argumentos avocatórios.  

Poder Disciplinar. Pessoas Sujeitas ao Poder Disciplinar. Relação entre os Poderes 

Hierárquico e Disciplina. 

Princípio da Adequação Punitiva.  

Discricionariedade do Poder Disciplinar.  

A Indispensabilidade da Motivação.  

A Prevalência da Independência dos Poderes.  

Poder Regulamentar. Fundamento Legal. Limites do Poder Regulamentar. Diferença entre 

Lei e Regulamento.  

A Legitimidade de Atos Meramente Regulatórios.  

A Independência da Norma Legal perante o Poder Regulamentar.  

Os Graus de Regulamentação.  

Poder de Polícia. Considerações Iniciais. Conceitos de Poder de Polícia. Natureza Jurídica 

do Poder de Polícia. Condições de Validade. Polícia Administrativa e Polícia Judiciária; 

Finalidade e Fundamento. Poder de Polícia Originário e Poder de Polícia Delegado. Formas 

de Atuação do Poder de Polícia. Sanções de Polícia. 

Meios de Execução do Poder de Polícia. Remuneração pelo Exercício do Poder de Polícia. 

Limites do Poder de Polícia. Competência. Discricionariedade ou Vinculação? Auto-

Executoriedade. Coercibilidade. Questões Polêmicas e Atuais que Envolvem o Poder de 

Polícia. As Multas e o Licenciamento Anual dos Veículos. Redutores Eletrônicos de 

Velocidade. Apreensão de Veículos. Estacionamento Rotativo ? Indenização.  

 

Unidade III - Atos Administrativos. 

Considerações Iniciais.  

Aspectos Relevantes na Conceituação de Ato Administrativo.  

Conceito. Elementos do Ato Administrativo. Ato Administrativo Inexistente. Requisitos. 

Competência; Competência Distribuída. Subdelegação. Avocação. Agente de Fato. O Ato 

do Agente de Fato Produz Efeito? Ato Praticado pelo Agente de Fato Causando Danos a 

Terceiros. Agente Necessário. Usurpador da Função Pública.  
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Finalidade. Conceituando Finalidade. Finalidade em Sentido Estrito. Conseqüência da 

Inobservância da Finalidade nos Sentido Estrito e Amplo. Finalidade como Elemento 

Vinculado; . Desvio de Finalidade do Agente.  

Forma. Quanto ao Rigor. Quanto à Concepção. O Silêncio Administrativo.  

Motivo. Teoria dos Motivos Determinantes. Motivação; Requisitos da Motivação. 

Motivação e Controle de Legalidade.  

Objeto.  

Atributos. Imperatividade. Presunção de Legitimidade, Legalidade e Veracidade. Auto-

Executoriedade. Eficácia e Exeqüibilidade.  

Mérito Administrativo. Controle do Mérito. O Controle do Poder Judiciário por Ato 

Administrativo Discricionário. O Mérito Administrativo Pode se Submeter ao Controle 

pelo Poder Judiciário. Teoria dos Motivos Determinantes. Teoria do Conceito Jurídico ou 

Legal Indeterminado. Teoria da Razoabilidade.  

Formação e Efeitos. Perfeição; Eficácia. Exeqüibilidade. Validade. Ato inexistente. Ato 

Nulo e Anulável;  

Classificação. Atos Simples. Atos Compostos. Atos Complexos. Diferença Entre Ato 

Administrativo Complexo e Procedimento. Atos de Império, de Gestão e de Expediente.  

Espécies. Atos Normativos. Atos Ordinatórios. Atos Negociais. Diferença Básica Entre 

Permissão, Autorização e Licença. Atos Enunciativos. Atos Punitivos.  

Atos Administrativos em Espécie.  

Procedimento Administrativo.  

Extinção do Ato Administrativo. Anulação do Ato Administrativo: Sanatória 

(Convalidação) e Invalidação. Anulação. Se a Administração se Depara com Ato Ilícito, em 

Respeito ao Princípio da Legalidade Pode ou Deve anulá-lo. Quais são os Vícios que Não 

Admitem Convalidação. Qual o Prazo que a Administração tem para Anular Ato, sob Pena 

de Convalidação Deste. Pode a Administração Pública Impugnar Judicialmente seus 

Próprios Atos. Desfazimento do Ato Administrativo. Atos Administrativos que Não Podem 

Ser Revogados. Quanto à Administração, existe Coisa Julgada Administrativa? Ela Pode 

Alterar. Administrativamente em Seu Próprio Benefício. De que Forma a Administração 

Revogará Ato Vinculado, se a Revogação incideapenas para Ato Discricionário?. 

Revogação e Indenização. 
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Prescrição.  

 

Unidade IV - Licitação e Contratos Administrativos. 

Conceito.  

Princípios da Licitação.  

Disciplina Específica das Obras e Serviços. Programação Total, Parcelamento e 

Fracionamento. Padronização. Serviços Técnicos Profissionais Especializados. Pessoas 

Impedidas de Participar da Licitação. Da Disciplina Específica das Compras. Da Disciplina 

Específica das Alienações.  

Das Modalidades de Licitação. Da Concorrência. Da Tomada de Preços. Do Convite. Do 

Concurso. Do Leilão;  

Dos Tipos de Licitação.  Dispensa da Licitação.  

Da Inexigibilidade da Licitação.  

Das Formalidades para a Contratação Direta.  

Breves Comentários ao Desenvolvimento do Procedimento Licitatório. Fase Interna. Fase 

Externa.  

Da Licitação Internacional.  

 

Unidade V - Do Pregão. 

Introdução.  

Da Subsidiariedade do Regime da Lei nº 8.666/93 ao Pregão.  

As Principais Características do Pregão.  

Limitação do Uso a Compras e Serviços Comuns.  

Da Fase Interna do Pregão. O Pregoeiro e a Equipe de Apoio. Exigências de Habilitação. 

Parecer da Assessoria Jurídica.  

Fase Externa do Pregão. Momento da Abertura da Sessão. Da Entrega dos Envelopes de 

Documentação. Seleção dos que Participarão dos Lances Verbais. Da Instauração da Fase 

de Lances Verbais. Do Lance com Preço Inexeqüível. Da Abertura do Envelope de 

Habilitação. Da Fase Recursal. Da Adjudicação e Homologação.  

 

Unidade VI - Contrato Administrativo.  
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Noção de Contrato.  

Conceito de Contrato Administrativo.  

Contrato Administrativo e Contrato da Administração. Características do Contrato 

Administrativo. Cláusulas Exorbitantes. Alteração Unilateral das Cláusulas de Execução 

(art. 58, I, Lei nº 8.666/93). Rescisão Unilateral (art. 58, II). Amplo Poder de Fiscalização 

(art. 58, III). Aplicação de Penalidades (art. 58, IV). Ocupação Temporária (art. 58, V).  

Formalização e Execução do Contrato Administrativo. Formalização do Contrato. 

Cláusulas dos Contratos Administrativos. Exceptio Non Adimpleti Contractus. Execução 

do Contrato Administrativo.  

Garantias para a Execução do Contrato.  

Prazo, Prorrogação, Renovação e Reajuste Contratual.  

Revisão e Inexecução Contratual. Fato do Príncipe. Teoria da Imprevisão. Fato da 

Administração. Caso fortuito e Força Maior.  

Anulação do Contrato Administrativo.  

Responsabilidade pela Execução do Contrato.  

Direitos do Contratado.  

 

Unidade VII - Consórcio Público.  

Origem.  

A Constitucionalidade da Lei.  

A Análise do Art. 241 da Constituição Federal com Redação dada pela EC 19/98.  

A Igualdade Jurídica.  

A Composição Heterogênea do Consórcio Público.  

Gestão Associada de Serviço Público.  

A Composição de Uma Nova Pessoa Jurídica.  

O Cumprimento das Cláusulas pelos Partícipes: da Opção à Obrigatoriedade.  

A Retirada do Ente do Consórcio Público.  

A Necessidade de Autorização Legislativa para Celebrar o Consórcio.  

A Personalidade Jurídica do Consórcio Público.  

A Materialização dos Atos dos Consórcios Públicos.  

Admissão de Pessoal.  



369 

 

Exigibilidade de Licitação  

Competência.  

A Análise dos Principais Instrumentos Criados pela Lei nº 11.107/05.  

Protocolo de Intenções.  

Contrato de Rateio.  

Contrato de Programa.  

 

Unidade VIII - Domínio Público.  

Conceito.  

Classificação.  

Quanto à Destinação;  

Quanto à Titularidade.  

Afetação e Desafetação.  

Características.  

Formas de Aquisição e Alienação.  

Meios de Utilização dos Bens Públicos.  

 

Unidade IX - Bens Públicos. 

Introdução. Domínio Público; Domínio Eminente.  

Conceito.  

Classificação. Quanto à titularidade. Quanto à destinação. Quanto à disponibilidade.  

Afetação e Desafetação.  

Regime Jurídico. Alienabilidade Condicionada. Impenhorabilidade. Imprescritibilidade.  

Aquisição.  

Forma de Aquisição. Contratos. Usucapião. Desapropriação. Acessão. Aquisição Causa 

Mortis. Arrematação;  

Adjudicação. 

Resgate na Enfiteuse.  

Gestão dos Bens Públicos. Sentido.  Formas de Uso.  

Uso Comum. 

Uso Especial;  



370 

 

Uso Compartilhado.  

Cemitérios Públicos.  

Uso Privativo. Autorização. Permissão. Concessão de Uso. Concessão de Direito Real de 

Uso. Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia. Cessão de Uso. Formas de Direito 

Privado.  

Alienação. Considerações Gerais. Instrumentos Comuns. Venda. Doação. Permuta. Dação 

em Pagamento.  

Instrumentos Específicos. Concessão de Domínio. Investidura. Incorporação. Retrocessão. 

Legitimação de Posse.  

Espécies de Bens Públicos.  

Terras Devolutas. Terrenos de Marinha. Terrenos Marginais ou Reservados. Terras 

Indígenas. Ilhas. Plataforma Continental. Faixa de Fronteiras. Águas.  

 

Unidade X - Administração Pública Direta e Indireta. 

Noções Introdutórias.  

Federação e Autonomia.  

Administração Pública.  

Organização Administrativa: Centralização e Descentralização.  

Princípios Regedores da Administração Pública.  

Administração Direta. Conceito. Natureza da Função. Composição.  

Administração Indireta. Conceito. Natureza da Função. Abrangência. Composição.  

Princípios da Administração Indireta. Autarquias.Introdução. Conceito. Referências 

Normativas. Personalidade Jurídica. Criação, Organização e Extinção. Objeto. Patrimônio. 

Pessoal. Controle judicial. Foro dos litígios judiciais. Atos e contratos. Responsabilidade 

Civil. Prerrogativas Autárquicas.  

Agências Autárquicas Reguladoras e Executivas.  

Associações Públicas.  

Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista Introdução. Conceito. Personalidade 

Jurídica. Criação e extinção. Subsidiárias. Objeto. Regime jurídico. Regime Tributário.  

Diferenças entre as Entidades. A Constituição do Capital. A Forma Jurídica. O Foro 

Processual para Entidades Federais.  



371 

 

Patrimônio.  

Pessoal.  

Atos e Contratos.  

Falência e Execução.  

Responsabilidade Civil.  

Fundações Públicas. Introdução. A Polêmica Sobre a Natureza Jurídica das Fundações. 

Conceito no Decreto-Lei nº 200/67. O Tratamento da Matéria. Característica fundamental. 

Objeto. Criação e Extinção.  

Regime Jurídico. Prerrogativas. Privilégios Tributários. Patrimônio. Pessoal. Controle. 

Controle Institucional. Controle do Ministério Público. Foro dos litígios.  

Atos e Contratos.  

Responsabilidade Civil.  

Outras Pessoas Jurídicas Vinculadas ao Estado. Introdução. Pessoas de Cooperação 

Governamental (Serviços Sociais Autônomos). Sentido. Natureza Jurídica. Criação. Objeto. 

Recursos Financeiros. Ausência de Fins Lucrativos. Controle. Outros Aspectos do Regime 

Jurídico. Privilégios Tributários. Organizações Colaboradoras (ou Parceiras).  

Serviços Públicos.Introdução. Conceito. Características. Sujeito Estatal. Interesse Coletivo. 

Regime de Direito Público.  

Classificação. Serviços Delegáveis e Indelegáveis. Serviços Administrativos e de Utilidade 

Pública. Serviços Coletivos e Singulares. Serviços Sociais e Econômicos.  

Titularidade. Competência, Regulamentação e Controle. Princípio da Generalidade. 

Princípio da Continuidade. Princípio da Eficiência. Princípio da Modicidade. Remuneração.  

Usuários. Direitos. Deveres.  

Execução do Serviço. Execução Direta.  

Execução Indireta. Noção. Descentralização. Delegação Legal. Delegação Negocial: 

Particulares em Colaboração.  

Novas Formas de Prestação de Serviços Públicos. Desestatização e Privatização. Gestão 

Associada.  

Regimes de Parceria. Regime de Convênios Administrativos. Regime dos Contratos de 

Gestão (as Organizações Sociais). Gestão por Colaboração (Organizações da Sociedade 

Civil de Interesse Público).  



372 

 

 

Unidade XI - Concessão e Permissão de Serviços Públicos. 

Introdução.  

Fontes Normativas.  

Concessão dos Serviços Públicos (Concessão Comum). Modalidades.  

Concessão de Serviço Público Simples. Conceito. Objeto.  

Concessão de Serviço Público Precedida de Execução de Obra Pública.  

A Relação Contratual.  

A Supremacia do Concedente.  

A Natureza do Concessionário e do Concedente.  

Concessão a Empresas Estatais.  

Exigência de Licitação.  

Mutabilidade.  

Política Tarifária.  

Análise do Pacto de Concessão.  

Encargos do Concedente.  

Encargos do Concessionário.  

Direitos e Obrigações dos Usuários.  

Prazo da Concessão.  

Intervenção na Concessão.  

Extinção e suas conseqüências jurídicas.  

Concessões Anteriores. 

Controle dos Serviços Concedidos.  

Permissão de Serviços Públicos. Conceito e Objeto. Natureza Jurídica.  

Diferença entre Concessão e Permissão.  

A Permissão Condicionada.  

Referências Constitucionais. 

Responsabilidade Civil.  

Aplicação das Regras Idênticas às das Concessões.  

Extinção. Termo Final do Prazo. Anulação. Encampação. Caducidade. Desfazimento por 

Iniciativa do Permissionário (Rescisão).  
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Autorização.  

Concessão Especial de Serviços Públicos (Parcerias público-privadas)  

Introdução. Conceito de natureza jurídica.  

Modalidades e incidência normativa.  

Objeto.  

Características e diretrizes.  

Cláusulas essenciais, não-essenciais e vedações.  

Contraprestação e garantias.  

Sociedade de propósito específico.  

Licitações. Introdução. Modalidade e condições. Edital;  

Procedimento.  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

O estudo do Direito Administrativo deve repousar sobre a análise da doutrina, do 

Direito positivo e da jurisprudência brasileira no que respeita aos itens que compõem o 

programa. As aulas expositivas devem conviver com atividades práticas que viabilizem a 

compreensão da aplicação dos conhecimentos específicos da disciplina no cotidiano, como 

o estudo de casos concretos e apesquisa em torno das decisões dos tribunais. Atividades 

acadêmicas complementares orientadas para a disciplina.  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

No Curso de Direito, a avaliação se dá de forma continuada. Isto é, antes de cada aula 

o estudante deverá solucionar os casos concretos que se encontram na webaula da 

disciplina e postar suas respostas no ambiente on line.  

Após a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a análise do caso concreto, 

no ambiente webaula, acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto 

dos trabalhos práticos realizados ao longo do período valerão até 2,0 (dois) pontos na AV1, 

AV2 e AV3.  

As AV1, AV2 E AV3 serão realizadas através de provas escritas, valendo, no mínimo, até 

8,0 (oito) pontos, contendo questões objetivas e discursivas, sendo, ao menos uma das 

questões, um caso concreto para análise e resolução.  
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A soma de todas as atividades (provas escritas e resolução dos casos aula a aula) 

comporão o grau final de cada avaliação, não podendo ultrapassar o grau máximo de 10 

(dez), sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concertos., ..  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos Casos 

Concertos..  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

 

Bibliografia Básica: 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: 

Atlas, 2014  

 

GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2012 

 

MADEIRA, José Maria Pinheiro. Administração Pública Centralizada e Descentralizada. 

Tomo I. São Paulo: Campus Jurídico.  

 

Bibliografia Complementar: 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 25 ed. São Paulo: Atlas, 2012 

 

MARINELA, Fernanda. Direito administrativo. 8. ed. rev. ampl. e atual. Rio de Janeiro: 

Impetus, 2014 

 

CAMPINHO, Sérgio. Direito de empresa à luz do código civil. 13. ed. rev. e atual. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2014  

 

Gomes, Fábio Bellote. Elementos de direito administrativo. [Livro eletrônico]. São Paulo: 

Manole, 2006 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520424940/pages/_5 

 

Legislação de direito administrativo[livro eletrônico]. 11.ed. São Paulo: Rideel, 2016 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788533937734/pages/-12 



375 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina: CCJ0030 - DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO I  

 

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Direito Financeiro e Tributário I. 

 

EMENTA  

Atividade financeira do Estado. Constituição Financeira e Normas Gerais de Direito 

Financeiro; Receita pública e Lei de Responsabilidade Fiscal. Orçamento público e Crédito 

público. Tributos e suas classificações; Constituição Tributária. Poder de Tributar e 

Competência tributária. Fontes de Direito Tributário. Limitações Constitucionais ao Poder 

de Tributar. Imunidades e princípios constitucionais tributários. O valor segurança jurídica. 

O valor justiça da tributação. O valor liberdade da tributação. Hermenêutica do Direito 

Tributário. Obrigação tributária. Sujeição tributária ativa e passiva.  

 

OBJETIVO GERAL  

Apreender os principais aspectos da atividade financeira estatal. Compreender o 

significado dos princípios constitucionais financeiros e tributários e dos princípios da Lei 

de Responsabilidade Fiscal. Compreender a dinâmica tributária e seus institutos básicos. 

Conhecer a obrigação tributária e os deveres dela decorrentes. Aplicar os conhecimentos 

em situações concretas.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
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Identificar os dispositivos legais e constitucionais que tratam do direito financeiro e 

tributário.  

Analisar a realidade fática brasileira no campo da tributação, os valores e as normas, 

objetivando a adequada aplicação do direito financeiro e tributário e sua relação com outras 

disciplinas jurídicas e não-jurídicas.  

Conceituar tributo e distinguir suas espécies, bem como toda a dinâmica da tributação 

no Brasil.  

 

 

CONTEÚDOS 

 

Unidade I - Elementos da Atividade Financeira do Estado. 

Receita Pública, Despesa Pública, Orçamento Público e Crédito Público.  

Relação entre o Direito Financeiro e o Direito Tributário. Conceito, objeto, autonomia. 

Normas gerais de Direito Financeiro: Constitucional (Constituição Financeira) e 

infraconstitucional (Lei 4.320/64 e LC101/00). Despesa Pública: conceito, limitações e 

sanções.  

 

Unidade II - Receita Pública. 

Conceito, fases históricas e classificações. Vedação da Renúncia de Receita e implicações 

legais.  

Lei de Responsabilidade Fiscal: princípios, implicações e principais aspectos da LC 101/00.  

 

Unidade III - Orçamento Público. 

Conceito, natureza jurídica, espécies e princípios constitucionais orçamentários. Precatórios 

judiciais. Elaboração,  

Execução e Fiscalização do orçamento. Tribunais de Contas. Crédito Público: conceito, 

classificações. Análise sobre o endividamento público: Distinção entre déficit e superávit.  

 

Unidade IV - Tributos. 
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Conceito e Espécies (impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais e 

empréstimos compulsórios).  

Distinção entre preço público (tarifa) e taxa; pedágio.  

 

Unidade V - Constituição Tributária e o Sistema Tributário Nacional.  

Federalismo Fiscal: sistema de compartilhamento de competências e sistema de  

repartição de receita tributária. Desvinculação de receitas. A Reforma Tributária: visão 

geral e implicações.  

 

 

Unidade VI - Poder de tributar e competência tributária. 

Conceitos, atributos, espécies. Distinção entre bitributação e bis in idem. Capacidade 

tributária  

ativa: delegação das funções de arrecadar e fiscalizar.  

 

Unidade VII - Fontes formais primárias e secundárias do Direito Tributário. 

Constituição, Emenda Constitucional, CTN, lei complementar em matéria tributária; 

medida provisória e demais fontes principais e secundárias.  

A lei tributária no tempo e no espaço: territorialidade e outros elementos de conexão.  

 

Unidade VIII - Limitações Constitucionais ao poder de tributar. 

Princípios constitucionais tributários e imunidades. Valores e princípios jurídicos.  

Princípios ligados ao valor Segurança Jurídica: legalidade, tipicidade, irretroatividade e 

anterioridade.  

 

Unidade IX - Princípios ligados ao valor Justiça da tributação.  

Isonomia, generalidade, universalidade e uniformidade, capacidade contributiva, 

personalização, mínimo existencial (dignidade da pessoa), não confisco, proporcionalidade, 

progressividade e seletividade. Técnica da não cumulatividade.  

 

Unidade X - Princípios ligados ao valor Liberdade Jurídica. 
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Proibição de limitações ao tráfego, vedação de diferença tributária em razão de procedência 

ou destino e da transparência fiscal. Distinções entre não incidência, imunidade, isenção e 

alíquota zero. Vedação de isenções heterônomas. Imunidades: objetiva e subjetiva; 

específica e genérica. Análise do art. 150, VI, a, b, c e d, da CRFB/88.  

 

Unidade XI - Hermenêutica do Direito Tributário. 

Introdução, críticas doutrinárias ao CTN e noções sistemáticas gerais. Interpretação 

(propriamente dita) e complementação (integração de lacunas e correção de antinomias): 

conceitos, métodos, resultados. O critério econômico de interpretação. Norma geral 

antielisiva.  

Unidade XII - Obrigação tributária I. 

Teorias, natureza jurídica, nascimento. Dualismo tributário. Conceito e espécies de 

obrigação (principal e acessória). 

 

Unidade XIII - Obrigação tributária II. 

Elementos da obrigação tributária: classificação e seus aspectos  

 

Unidade XIV - Sujeição tributária I. 

Ativa e passiva (distinção). Capacidade tributária passiva. Responsabilidade tributária por 

transferência e substituição (substituição tributária progressiva e regressiva). Domicílio 

tributário.  

 

Unidade XV - Sujeição tributária II.  

Sujeição Passiva. Responsabilidade: principal, subsidiária, pessoal e solidária. 

Responsabilidade de terceiro, por  

sucessão ou sub-rogação. Responsabilidade tributária: por infrações e por Responsabilidade 

do sócio-administrador.  

 

Unidade XVI - Aula de Revisão.  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  
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Aulas expositivas e interativas. Debates. Análise crítica de textos legais, doutrina e 

jurisprudência. Estudo dialógico de casos.  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

No curso de Direito a avaliação se dá de forma continuada. Para tanto, em cada aula 

os alunos realizarão casos concretos envolvendo o  

tema da aula de modo a associar a teoria à prática. Ao final, o aluno deverá acrescentar 

doutrina e jurisprudência sobre o tema da aula. O conjunto dos trabalhos valerão pontos que 

serão adicionados as avaliações (AV1, AV2) e o aluno que não adquirir a pontuação 

necessária para aprovação realizará a AV3.  

 

Bibliografia Básica: 

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014. 

 

CARNEIRO, Claudio. Curso de direito tributário e financeiro. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014 

 

ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário esquematizado. 8. ed. São Paulo: Método, 2014 

 

Bibliografia Complementar: 

SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2014  

 

JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. Manual de direito financeiro e tributário. 12. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011   

CARNEIRO, Claudio. Manual de direito tributário: teoria, jurisprudência e mais de 700 

questões. 3. ed. rev., atual. ampl. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009   

Messa, Ana Flávia. Direito tributário e financeiro. [Livro eletrônico]. 7.ed. São Paulo: 

Rideel, 2016 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788533937390%20/pages/3 

 

Pinto, Fabiana Lopes. Direito tributário. [Livro eletrônico]. São Paulo: Manole, 2012 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520430477/pages/-16 

 

 

 



380 

 

DISCIPLINA: CCJ0048 - PRÁTICA SIMULADA IV (CÍVEL)  

 

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Prática Simulada IV – Cível. 

 

EMENTA  

Análise de casos concretos. Elaboração de Peças Processuais; Processo Civil; 

Processo Cautelar; Critério de Competência. Fundamentação. Liminar, fumus boni iuris e 

periculum in mora. Cautelares em espécies. Direito Material Civil (Parte Geral, Obrigações, 

Contratos, Reais, Família, Sucessões. Responsabilidade Civil, Consumidor e Empresarial); 

Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa; Petição Inicial; Defesa do réu; 

Cumprimento de Sentença. Execução Extrajudicial. Defesa do executado. Recursos; Razões 

e Contrarrazões em Apelação. Agravo, Recurso Inominado.  

 

OBJETIVO GERAL  

Ler e compreender os casos concretos.Analisar a relação fato/valor e norma contida 

na questão. Pesquisar doutrina e jurisprudência contextualizadas. Desenvolver o raciocínio 

lógico jurídico. Desenvolver visão crítica e analítica do fenômeno jurídico. Adquirir 

habilidade de argumentação. Adquirir o domínio do instrumento processual. Desenvolver 

as competências necessárias para a redação técnica das peças processuais.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar a competência para o caso concreto.  

Relacionar a questão fática ao direito material aplicável ao caso concreto.  

Aplicar os conteúdos de direito material e processual no estudo de casos concretos.  

Escolher dentre os procedimentos cabíveis no processo de conhecimento trabalhista o 

adequado ao caso concreto.  

Aprender a realizar pesquisa doutrinária e jurisprudencial adequada.  

Compreender a inter-relação entre disciplinas jurídicas.  

Desenvolver a capacidade de raciocínio jurídico e reflexão diante da situação 

problema.  



381 

 

Redigir a petição inicial adequada ao caso concreto.  

Consultar o professor durante a construção da peça processual.  

Selecionar a vara competente para o caso.  

Identificar e qualificar as partes processuais.  

Indicar o rito processual.  

Narrar os fatos em ordem lógica e cronológica.  

Articular fato/valor e norma na fundamentação da peça.  

Articular os conhecimentos teóricos adquiridos nas disciplinas de direito civil e 

processo civil.  

Elaborar o pedido atendendo a todos os requisitos do direito material e processual 

cabível.  

Indicar os meios de prova.  

Atribuir o valor da causa.  

Concluir com a parte autenticativa da peça.  

Concluir a primeira versão da peça processual e postar no Web-aula.  

Inserir citações de doutrina e jurisprudência na peça processual;  

Revisar a peça com base no gabarito sugerido;  

Elaborar nova versão a partir da autocorreção.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Processo Cautelar. 

Articulação teoria e prática; ações cautelares típicas; ação cautelar atípica; ações cautelares 

em espécie. Estrutura das Petições Cautelares. Análise dos Casos e elaboração das peças 

processuais cabíveis.  

 

Unidade II - Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa. 

Articulação teoria e prática. Procedimentos do CPC. Procedimentos Especiais em Leis 

Especiais. Particularidades  

Análise dos Casos e elaboração das peças processuais cabíveis.  
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Unidade III - Processo de Execução.  

Articulação teoria e prática; Execução de Título Extrajudicial; Execução de Alimentos; 

Execução Fiscal. Embargos à Execução.  

Análise dos Casos e elaboração das peças processuais cabíveis.  

 

Unidade IV – Recursos. 

Articulação teoria e prática. Princípios gerais dos recursos. Admissibilidade e mérito. 

Efeitos da interposição. Espécies de recursos. 

Análise dos Casos e elaboração dos recursos cabíveis. Razões, Contrarrazões. Apelação. 

Agravo e Recurso Inominado.  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

A aula de prática é ministrada em um encontro semanal e tem como finalidade 

estimular a participação de todos os alunos, provocando o debate sobre os temas, 

clarificando conceitos, mantendo interação permanente entre o grupo para a construção e 

elaboração da peça processual cabível em cada aula, identificando os pontos principais da 

narrativa lógica dos fatos, do direito material e processual.  

Sistemática da aula de Prática Simulada:O aluno deve ler e analisar, antecipadamente, o 

caso concreto que será objeto da aula, revisando a base conceitual necessária para o estudo 

do caso apresentado.  

No dia da aula, deve levar o material de consulta necessário para a solução do caso 

(códigos, doutrinas e jurisprudência) e o esboço da estrutura da peça processual cabível.  

O professor deve debater o caso concreto com os alunos, levando-os aos pontos 

principais para a construção da peça, por exemplo: quem são as partes? Qual é o direito 

material envolvido? Assim, qual será a competência? Rito? Já que o direito já foi definido, 

temos, então, os fatos e os fundamentos. Vamos construir o pedido. Qual serão as provas? 

E o valor da causa? (Roteiro para uma petição inicial). 

Após a discussão do caso pelo grupo, cada aluno deve elaborar, individualmente, a peça 

processual, utilizando o material de consulta e solicitando, se necessário, a orientação do 

professor.  
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Ao final da aula, a peça processual deve ser postada pelo aluno no webaula da 

disciplina.  

O aluno, ao revisar a peça, com base no modelo postado pelo professor, deverá proceder às 

modificações necessárias , aprofundando sua fundamentação com doutrina e jurisprudência 

pertinentes.  

A peça refeita após a aula, com a inclusão da doutrina e jurisprudência pertinentes e 

deverá ser postada no webaula até a data da aula seguinte, para avaliação.  

O professor no dia da prova, deverá avaliar a evolução do desempenho apresentado 

pelo aluno nas elaboração das peças que tenham sido postadas tempestivamente , para 

atribuição de grau (até 2 pontos).  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

Nas disciplinas de Prática Simulada, a avaliação se dá em todas as aulas. Durante a 

aula presencial o estudante deverá elaborar a primeira versão da peça cabível ao caso. Após 

a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a peça no ambiente webaula 

acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto dos trabalhos práticos 

realizados ao longo do período valerão até 2,0 (dois) pontos na AV1, AV2 e AV3.  

As avaliações serão realizadas através de provas práticas constituindo-se em 1 caso 

concreto para análise e elaboração da peça processual ou parecer cabível, valendo até 8,0 

(oito) pontos.  

A soma de todas as atividades comperão o grau final de cada avaliação não podendo 

ultrapassar o grau máximo de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concertos..  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concertos..  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  
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2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

 

Bibliografia Básica: 

Vazzoni, Marina. Direito processual civil. [Livro eletrônico]. 2.ed. São Paulo: Manole, 

2016. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520445761/pages/-14 

 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. v.1: Teoria geral do 

direito processual civil e processo de conhecimento. 53. ed. São Paulo: Forense, 2012 v. 1 

 

Luz, Valdemar P. da. CPC passo a passo [livro eletrônico]. 4.ed. São Paulo: Manole, 2017. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520450963/pages/-14 

 

Bibliografia Complementar: 

NOVO código de processo civil: anotado e comparado: lei 13.105, de 16 de março de 2015. 

Rio de Janeiro: Forense, 2015.. 

 

Novo Código de Processo Civil [livro eletrônico]. 3.ed. São Paulo: Manole, 2017. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520453308/pages/-16 

 

Azevedo, Ney Queiroz de. Direito do consumidor. [Livro eletrônico]. Curitiba: 

InterSaberes, 2015 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302330/pages/5 

 

Perin Junior, Ecio. A globalização e o direito do consumidor: aspectos relevantes sobre a 

harmonização legislativa dentro dos mercados regionais [Livro eletrônico}. São Paulo: 

Manole, 2003. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520417607/pages/_5 

 

CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 11. ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Atlas, 2014.. 
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DISCIPLINA: CCJ0055 - TCC EM DIREITO  

 

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Trabalho De Conclusão de Curso. 

 

EMENTA  

Revisão do projeto construído na disciplina Metodologia Científica; revisão das 

categorias e conceitos apreendidos na disciplina Metodologia Científica; levantamento 

bibliográfico; realização da pesquisa; elaboração de artigo científico.  

 

OBJETIVO GERAL  

Compreender como se realiza pesquisa científica no âmbito do Direito. Compreender 

o que significa a abordagem constitucional de uma pesquisa. Produzir pesquisa em algum 

ramo do Direito, para concretizá-la em um artigo científico.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Produzir um artigo científico com objeto jurídico.  

Compreender como se expressar em uma variação linguística científico-formal.  

Aplicar os diversos métodos apreendidos na disciplina Metodologia Científica.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Primeiros Passos para a construção de seu Trabalho de Conclusão de Curso. 

Revisão do projeto final. 

Como se constrói um artigo jurídico.  

Os diversos tipos de métodos e pesquisas que podem ser realizadas no campo jurídico.  

A abordagem constitucional. Levantamento bibliográfico. 

Construindo a introdução de seu artigo jurídico.  

 

Unidade II - O Artigo Jurídico. 

O desenvolvimento de seu artigo jurídico.  
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Suas considerações finais.  

Resumo e palavras chaves.  

Revisão final do artigo jurídico (TCC). 

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Ao matricular-se na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso o estudante deverá 

optar por uma das seguintes áreas: Civil, Penal, Trabalho, Constitucional, Administrativo, 

Tributário, Internacional, Empresarial, Ambiental, Criança e Adolescente, 

Responsabilidade Civil, Consumidor, Processo Civil, Processo Penal, Processo do 

Trabalho, Filosofia do Direito, Sociologia do Direito, Antropologia Jurídica , História do 

Direito, Psicologia Jurídica e Mediação de Conflitos.  

Haverá , ainda, o suporte do professor de Metodologia da Pesquisa, alocado na EAD 

para este fim.  

Serão abertas turmas online para todas as matérias acima.  

A orientação do trabalho de Conclusão de Curso é feita a distância, na modalidade 

online, no ambiente webaula.  

As etapas do desenvolvimento do trabalho devem seguir a metodologia, as 

orientações constantes dos templates da webaula, bem como as orientações do professor 

online.  

O material postado pelo estudante será avaliado pelo professor que postará no 

ambiente web as correções que devem ser efetuadas, além das indicações de bibliografia e 

demais fontes de pesquisa.  

Em cada unidade haverá um Coordenador responsável pelos Trabalhos de Conclusão 

de Curso, que deverá organizar o Simpósio de Apresentação Presencial dos Trabalhos , ao 

final de cada período, para avaliação pela comunidade acadêmica. 

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

A avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso é continuada, sendo atribuída 

pontuação a todas as etapas do trabalho. Por ocasião da AV1 será atribído o grau relativo à 

qualidade do material produzido e postado, tempestivamente, nas etapas até então 

concluídas pelo estudante.  
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Por ocasião da AV2 será avaliada a qualidade técnica do artigo científico, que deverá 

estar concluído, sempre considerando a tempestividade da postagem de todas as etapas. 

Caso o artigo não esteja pronto a nota da AV2 será zero.  

Por ocasião da AV3, o estudante que não obtiver média aritmética 6,0 (seis) para 

aprovação em AV1 e AV2, deverá entregar novamente o artigo científico, atendendo a 

proposta de correção e finalização solicitada pelo tutor. O aluno que pretender melhorar sua 

nota também poderá postar uma versão melhorada do artigo.  

O estudante que obtiver média acima de 8,0 (oito) e desejar ter seu trabalho publicado 

na Revista Eletrônica do Curso de Direito, deverá protocolar uma via digital (CD) e duas 

vias impressas do TCC, devidamente encadernadas, bem como efetuar apresentação oral de 

uma síntese do artigo produzido, durante o Seminário Presencial, a ser realizado nas 

unidades, para avaliação dos trabalhos pela comunidade acadêmica.  

Após o Seminário serão selecionados os melhores Trabalhos para publicação.  
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DISCIPLINA: CCJ0056 - DIREITO INTERNACIONAL  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Direito Internacional. 

 

EMENTA  

A sociedade internacional, as pessoas internacionais e a globalização. O direito 

internacional contemporâneo. Os tratados internacionais e seu processo de elaboração. A 

incorporação dos tratados ao direito brasileiro. A cooperação internacional e os conflitos de 

leis no  

Espaço. As organizações internacionais: algumas estruturas supranacionais; A 

responsabilidade do Estado e a solução de controvérsias internacionais. A proteção 

internacional da pessoa humana, do meio ambiente e o direito internacional do mar.  

 

OBJETIVO GERAL  

Identificar os principais institutos do direito internacional e sua efetividade na 

contemporaneidade. Conhecer os elementos conceituais básicos do Direito Internacional. 

Compreender as características e a dinâmica das relações jurídicas internacionais e seus 

efeitos na ordem jurídica interna. Analisar as principais questões globais à luz do Direito.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Compreender e elaborar textos, atos e documentos políticos ou jurídicos, com a 

devida utilização das normas jurídicas. 

Desenvolver a aptidão à pesquisa e a utilização da legislação, da jurisprudência, da 

doutrina e de outras fontes do Direito.  

Desenvolver o raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão 

crítica sobre as relações entre as nações, elementos essenciais à construção do perfil do 

profissional do Direito. 

Compreender uma perspectiva global do Direito, na qual o Estado é parte em relações 

com outros Estados e com Organizações Internacionais. 

Analisar e avaliar a sociedade internacional contemporânea.  

Identificar o campo de incidência do Direito dos Tratados.  
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Distinguir os conceitos de Estado e de Organismos internacionais. 

Compreender a importância do indivíduo como sujeito à proteção internacional.  

Aplicar os conceitos na compreensão da realidade de um mundo globalizado.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - O Direito Internacional Contemporâneo. 

Vertentes do Direito Internacional: o Direito Internacional Público e o Privado.O Direito 

Internacional Público. Fundamentos e noções preliminares. A sociedade internacional. A 

globalização: complexidade da noção de sociedade internacional contemporânea . As 

pessoas internacionais. As fontes do Direito Internacional. 

 

Unidade II - O Estado.  

Elementos. Redimensionamentos da noção de soberania. Responsabilidade Estatal. 

Imunidade Estatal. Nacionalidade . A condição do Estrangeiro 

 

Unidade III - Os Tratados Internacionais.  

Definição e conceitos. 

Classificação e fundamentos.  

Condições de validade, efeitos e execução.  

Fases de elaboração.  

A relação entre o direito interno e o direito internacional: dualismo e monismo. A 

incorporação dos Tratados no Brasil. 

Uma perspectiva contemporânea do direito internacional. O jus cogens e o soft law. 

 

Unidade IV - Organizações Internacionais.  

Objetivo comum e cooperação entre as nações. Personalidade e capacidade jurídica. 

Competências. Os atos unilaterais e seus efeitos jurídicos. A O.M.C. A O.N.U.  

Integração Regional. MERCOSUL. União Européia.  

 

Unidade V - A pessoa humana no direito internacional. 
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As três vertentes de proteção da pessoa humana. O Direito Internacional dos Direitos 

Humanos . Os direitos humanos na contemporaneidade. Sistema Regional. A Corte 

Interamericana de DDHH. O Direito Humanitário. O Direito do Refugiado. Asilo. O 

tribunal Penal Internacional.  

 

Unidade VI - Solução de controvérsias internacionais. 

Mecanismos de pressão. 

Diferentes mecanismos de solução pacífica: jurisdicionais e não jurisdicionais.As cortes 

internacionais.  

A arbitragem internacional. 

 

Unidade VII - A cooperação judiciária internacional. 

A importância da cooperação para a efetividade do Direito.  

Alguns tratados de cooperação judiciária internacional. A Carta Rogatória e a 

Homologação de Sentença estrangeira. 

A competência internacional  

Unidade VIII - O direito internacional privado e o conflito de leis no espaço. 

Fundamento do Direito Internacional Privado.  

Fontes formais e materiais . 

Objeto do Direito Internacional Privado: o conflito de leis no espaço. Métodos de solução. 

Harmonização. Método conflitual. A questão da autonomia da vontade na solução de 

conflitos de leis no espaço.  

A aplicação da lei estrangeira.  

 

Unidade IX - A proteção internacional do meio ambiente. 

Princípios internacionais. Principais instrumentos de proteção do meio ambient. 

Convenção-quadro das Nações Unidas sobre mudança do clima e o Protocolo de Quioto.  

 

Unidade X - Proteção internacional dos espaços: domínio público internacional. 

Mar. 
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Águas interiores e Mar territorial. Zona contígua, Zona econômica, Plataforma continental 

e Alto-mar. 

Espaço aéreo. Princípios elementares. Normas convencionais. Espaço extra-atmosférico  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas expositivas, interativas e discussões dirigidas.Leitura e aplicação de textos 

jurisprudenciais e normativos voltados para a resolução dos casos concretos contidos nos 

planos de aula, com ênfase na compreensão de uma realidade internacional na qual se 

insere o Brasil. Realização de pesquisas e debates.  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

No Curso de Direito, a avaliação se dá de forma continuada. Isto é, antes de cada aula 

o estudante deverá solucionar os casos concretos que se encontram na webaula da 

disciplina e postar suas respostas no ambiente online.  

Após a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a análise do caso concreto, 

no ambiente webaula, acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto 

dos trabalhos práticos realizados ao longo do período valerão até 2,0 (dois) pontos na AV1, 

AV2 e AV3. As AV1, AV2 E AV3 serão realizadas através de provas escritas, valendo, no 

mínimo, até 8,0 (oito) pontos, contendo questões objetivas e discursivas, sendo, ao menos 

uma das questões, um caso concreto para análise e resolução.  

A soma de todas as atividades ( provas escritas e resolução dos casos aula a aula) 

comporão o grau final de cada avaliação, não podendo ultrapassar o grau máximo de 10 

(dez), sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concertos., ..  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concertos..  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os 

graus das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas dentre as 
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três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

 

Bibliografia Básica: 

 

GUERRA, S. Curso de Direito Internacional Público. Lumen Júris. 2009. 

 

Gomes, Eduardo Biacchi. Introdução aos estudos de direito internacional[livro eletrônico]. 

Curitiba: InterSaberes, 2016 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559720150/pages/5 

 

ZANNINI, T. J.G. Elementos de Direito Internacional Público e Privado,1ª ed., ed. Atlas. 

Rio de Janeiro.  

 

 

Bibliografia Complementar: 

REZEK, Francisco, Direito Internacional Público? Curso Elementar, 12ª edição, Editora 

Saraiva, 2010  

 

Curso de Direito Internacional Privado. [Livro eletrônico]. 3.ed. Rio de Janeiro: Maria 

Augusta Delgado, 2012 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579871559/pages/-19 

 

Pereira, Ana Cristina. et. al. Direito Internacional[livro eletrônico]. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 2015 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579872341/pages/5 

 

Brasil. Legislação de direito internacional [livro eletrônico]. 11.ed. São Paulo: Rideel, 

2016. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788533937758/pages/-14 

 

Amaral Júnior, Alberto do. Direito internacional e desenvolvimento. [livro eletrônico]. São 

Paulo: Manole,2005. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520422823/pages/_7 
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DISCIPLINA: CCJ0101 - TÓPICOS INTERDISCIPLINARES  

 

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Tópicos Interdisciplinares. 

 

EMENTA  

Integração Curricular. Revisão Programada dos Conteúdos Jurídicos. Tópicos de 

Direito que tenham sofrido modificações nos últimos anos. Análise e resolução de questões 

complexas. Estudo de casos concretos objeto de divergências doutrinárias e 

jurisprudenciais. Processos de avaliação externa: Exame da OAB.  

 

OBJETIVO GERAL  

A disciplina busca desenvolver as seguintes capacidades, competências e habilidades: 

competência leitora; interpretação. Estabelecimento de relações. Realização de análises. 

Realização de sínteses contextualizadas. Elaboração de textos com narrativas lógica e 

cronológica dos fatos. Estímulo ao processo de autoavaliação. elevação da autoestima do 

estudante diante de processos avaliativos. preparação do estudante para conhecer e saber 

resolver diversos tipos de itens de avaliação (múltipla escolha, discursivo etc). Resgate de 

conteúdos com base no processo de avaliação continuada; esclarecimento sobre a dinâmica 

do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Efetuar a revisão programada, com avaliações aula a aula, dos conteúdos específicos de 18 

matérias do Curso de Direito que são objeto dos Exames da OAB.  

Desenvolver as capacidades de: ler e interpretar textos; analisar e criticar 

informações; extrair conclusões por indução e/ou dedução; estabelecer relações, 

comparações e contrastes em diferentes situações; detectar contradições; fazer escolhas 

valorativas avaliando conseqüências; questionar a realidade; argumentar coerentemente.  

Desenvolver competências para: projetar ações de intervenção; propor soluções para 

situações-problema; construir perspectivas integradoras; elaborar sínteses; administrar 

conflitos; atuar segundo princípios éticos.  
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CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Exame da Ordem dos Advogados do Brasil.  

 

Unidade II - Revisão de Conteúdo Jurídico, Resolução de Questões Objetivas e Casos 

Concretos, dos temas mais recorrentes nos Exames Unificados da OAB. 

Seguintes matérias: Direito do Trabalho e Processual do Trabalho (5 aulas), Direito Penal e 

Processual Penal (5 aulas) e Direito Civil e Processual Civil (5 aulas).  

 

Unidade III - Revisão Programada dos Conteúdos Jurídicos - ambiente online da disciplina. 

 

Unidade IV - Resolução de Questões de Tópicos de Direito que tenham sofrido 

modificações nos últimos anos; Análise e resolução de questões complexas. 

Estudo de casos concretos objeto de divergências doutrinárias e jurisprudenciais.  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

O professor deverá, a cada aula, estimular o uso da WebAula da disciplina pelos 

alunos, que deverão efetuar a revisão dos conteúdos das matérias jurídicas na 

VIDEOTECA DA WEBAULA, SEMANALMENTE e REALIZAR UM TESTE POR 

SEMANA. Cada teste é composto de dez questões dos últimos exames da OAB, divididas 

por matérias A realização dos testes completos será computada para a WebAula da 

Disciplina contém, ainda, todas as provas da OAB, ENADE e de alguns concursos, uma 

VIDEOTECA, contendo aulas ministradas pelos professores do PROAB das dezoito 

matérias objeto do Exame de Ordem, Banco de Provas e Simulados dos Exames da OAB.  

A realização dos testes semanais tem por principal objetivo fazer com que o aluno se 

autoavalie em cada matéria e perceba a necessidade de assistir às aulas da Videoteca em um 

estudo programado de revisão.  
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PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 

2 (AV2) e Avaliação 3 (AV3). Em cada uma das avaliações serão aplicadas provas escritas, 

valendo até 8 pontos, que serão compostas de questões dos Exames da OAB, Enade e 

concursos, constantes dos Bancos de Prova da Webaula da disciplina.  

Os 2 (dois) pontos restantes serão atribuídos com base no relatório emitido na Webaula do 

professor, de acordocom o número de testes simulados que o aluno tenha completado, 

sendo que 2 pontos só podem ser atribuídos ao aluno que tiver realizado 100% dos testes 

até a data de cada prova. A pontuação deverá ser diminuída proporcionalmente ao percetual 

de testes completados.  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

 

Bibliografia Básica: 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado.10a. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2010. GÓES, Guilherme Sandoval; LIMA, Marcelo M.C. Ciência Política. 1ª ed. 

Rio de Janeiro: SESES, 2015. HOGEMANN, Edna Raquel. Sociologia Jurídica e 

Judiciária, 1ª. Ed., Rio de Janeiro: SESES, 2015. 

 

Bibliografia Complementar: 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. . ed. São Paulo: Saraiva, 

2010 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência Política e Teoria Geral 

do Estado. 3ª ed. Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado, 2003. ANGELOZZI, 

Gilberto. História do direito no Brasil. São Paulo: Freitas Bastos, 2011. CASTRO, Flávia 

Lages de. História do direito geral e do Brasil. 10. ed. rev. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2013. WOLKMER, Antônio Carlos. História do Direito no Brasil. 7. ed. Rio de Janeiro. 
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10º Período 
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DISCIPLINA: CCJ0011 - DIREITO ADMINISTRATIVO II 

 

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Direito Administrativo II.  

 

EMENTA  

A Responsabilidade Civil do Estado e sua Aplicabilidade no Estado de Direito. 

Desapropriação. Institutos Afins a Desapropriação. Atuação do Estado no Domínio 

Econômico. Controle dos Atos da Administração Pública. Servidores Públicos.  

 

OBJETIVO GERAL  

Analisar os princípios, regras, técnicas e normas que regem a atuação jurídica do 

Estado como gestor dos interesses coletivos. Compreender o universo institucional da 

Administração Pública Brasileira e dissecar sua estrutura devidamente arquitetada pela 

Carta Magna. Compreender os instrumentos de intervenção do Estado na propriedade 

privada, com base na supremacia do interesse público e no princípio da função social da 

propriedade. Compreender a atuação do Estado no domínio econômico. Analisar as formas 

de controle dos atos da Administração Pública. Conhecer o regime jurídico dos agentes 

públicos em seus aspectos gerais. Aprender os princípios e normas que regem a 

responsabilidade civil do Estado.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analisar a responsabilização objetiva do Estado com fundamento na teoria do risco 

administrativo, bem como as excludentes de responsabilidade; Identificar os pressupostos 

para a responsabilidade objetiva do Estado.  

Analisar a responsabilidade do Estado por atos legislativos e judiciais.  

Relacionar o dever de reparação do dano causado e o direito de regresso.  

Relacionar o princípio da função social da propriedade como fundamento autorizador da 

intervenção estatal na propriedade particular. 

         Analisar os instrumentos de intervenção estatal na propriedade privada e no domínio 
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econômico, mormente os institutos da servidão, da desapropriação, da limitação 

administrativa, do tombamento e da repressão ao abuso do poder econômico.  

Diferenciar as formas de controle interno e externo dos atos da Administração 

Pública.  

Compreender e ponderar os valores primordiais tutelados pelo Direito: a segurança 

jurídica X a justiça;  

Analisar e comparar o processo administrativo (Lei 9.784/99) e o processo 

administrativo disciplinar (Lei 8.112/90). 

Diferenciar a coisa julgada administrativa e a coisa julgada judicial. 

Identificar as hipóteses em que a absolvição na esfera penal vinculará os efeitos sobre 

a decisão administrativa.  

Compreender o que vem a ser resíduo administrativo.  

Compreender a competência dos Tribunais de Contas no tocante ao controle externo 

das concessões de serviços públicos à luz dos art. 70 e 71, §§ 3º e 4º da Constituição 

Federal.  

Analisar o controle judicial sobre os atos administrativos, pautado no exame da 

legalidade, sem sindicar o mérito administrativo.  

Identificar e diferenciar a natureza do regime jurídico entre os agentes públicos e a 

Administração;  

Identificar e relacionar os princípios constitucionais aplicados aos servidores 

públicos.  

Identificar as formas de provimentos derivados.  

Compreender o Regime de Aposentadoria: voluntária, por invalidez permanente, 

compulsória e situações transitórias em face das Emendas Constitucionais.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Responsabilidade Civil do Estado. 

Responsabilidade; Noção Jurídica. Tipos de Responsabilidade. Responsabilidade Civil. O 

Dano e a Indenização. Os Sujeitos do Cenário. Evolução.  

A Irresponsabilidade do Estado.  



399 

 

Teoria da Responsabilidade com Culpa. Teoria da Culpa Administrativa. Teoria da 

Responsabilidade Objetiva. Fundamento da Responsabilidade Objetiva: A Teoria do Risco 

Administrativo. 

Direito Brasileiro. O Código Civil. Constituição Federal. Análise dos Elementos 

Constitucionais. Pessoas responsáveis. 

Agentes do Estado. 

A Duplicidade de Relações Jurídicas.  

A Aplicação da Responsabilidade Objetiva. Pressupostos. Ônus da Prova: Inversão. 

Participação do Lesado. Fatos Imprevisíveis. Atos de Multidões.  

Danos de Obra Pública.  

Condutas Omissivas. 

Responsabilidade Primária e Subsidiária.  

Atos Legislativos.Regra Geral. Leis Inconstitucionais.  

Leis de Efeitos Concretos.  

Atos Judiciais.Atos Administrativos e Jurisdicionais. Condutas Dolosas. Condutas 

Culposas.  

Reparação do dano. A indenização. Meios de Reparação do Dano. Prescrição. Sujeito 

Passivo da Lide. Denunciação à Lide.  

O Direito de Regresso. Sentido. Meios de Solução. Causa de Pedir. Interesse de Agir. 

Prescrição.  

 

Unidade II - Intervenção do Estado na Propriedade. 

Introdução.  

Propriedade.  

Intervenção do Estado.  

Sentido.  

Quadro Normativo Constitucional.  

Competência.  

Fundamentos. Supremacia do Interesse Público. Função Social da Propriedade.  

Modalidades.  
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Servidão Administrativa. Sentido e Natureza Jurídica. . Fundamentos. Objeto. Formas de 

Instituição. Extinção. Indenização. Características.  

Requisição. Sentido. Fundamentos. Objeto de Indenização. Instituição e Extinção. 

Características.  

Ocupação Temporária. Sentido do Objeto. Fundamentos. Modalidades e Indenização. 

Instituição e Extinção. Características.  

Limitações Administrativas 

Sentido.  

Natureza Jurídica. Fundamentos. Indenização. Características. 

Tombamento. Sentido. Fonte Normativa. Fundamento. Objeto. Natureza Jurídica.  

Espécies.  

Instituição e Desfazimento.  

Processo Administrativo.  

Efeitos.  

Controle.  

 

Unidade III – Desapropriação. 

Introdução.  

Conceito.  

Natureza Jurídica.  

Pressupostos.  

Fontes Normativas e Espécies.  

Objeto. Regra Geral. Bens Públicos. Bens de Entidades da Administração Indireta. 

Margens dos Rios Navegáveis.  

Forma de Aquisição.  

Competências.  

Destinação dos Bens Desapropriados. Regra Geral. Casos Especiais. Desapropriação por 

Zona. Desapropriação Urbanística. Desapropriação por Interesse Social. Desapropriação-

Confisco.  

Fase Declaratória. Declaração Expropriatória. Conteúdo. Formalização. Natureza Jurídica. 

Controle judicial. Efeitos. Caducidade  
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Fase Executória. Via Administrativa. Via Judicial.  

Ação de Desapropriação.  

Partes.  

A Pretensão.  

A Contestação.  

Imissão Provisória na Posse. Permissão Legal. Pressupostos. Urgência. Depósito Prévio.  

Levantamento Parcial do Depósito.  

Prova Pericial.  

Intervenção do Ministério Público.  

Sentença.  

Transferência da Propriedade. Indenização. Regra Geral. Situações Especiais.  

Enfiteuse, Jazidas e Direito de Superfície.  

Juros Moratórios e Compensatórios. Juros Moratórios. Juros Compensatórios. 

Cumulatividade. Atualização Monetária.  

Honorários;  

Direitos de Terceiros.  

Desistência da Desapropriação  

Desapropriação Indireta. Sentido. Fundamento. Proteção Possessória.  

Ação do Expropriado.Caracterização;. Natureza e Legitimidade para a Ação. Foro da Ação. 

Prescrição da Ação. Acréscimos Indenizatórios.  

Apossamento Administrativo.  

Direito de Extensão. Sentido. Fundamento. Outros Aspectos. Admissibilidade. 

Oportunidade do Exercício do Direito.  

Retrocessão. Natureza Jurídica. Natureza do Direito. Aspectos Especiais. Tredestinação. 

Demora na Utilização do Bem. Prescrição. 

Alienação por Acordo.  

Desapropriação Rural.Introdução. Aspectos Especiais. Competência. Função Social Rural. 

Indenização. Implicabilidade da Desapropriação.  

Procedimento Expropriatório. Procedimento Administrativo. Procedimento Judicial. Fases 

Postulatória e Instrutória. Fases Decisória e Recursal.  

Desapropriação Confiscatória  
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Desapropriação Urbanística ou Sancionatória  

 

Unidade IV - Atuação do Estado no Domínio Econômico. 

Introdução.  

O Liberalismo Econômico.  

Modelo Interventivo.  

Constitucionalização Normativa.  

Quadro Normativo.  

Ordem econômica.  

Fundamentos. Valorização do Trabalho Humano. Liberdade de Iniciativa. Princípios.  

Formas de Atuação do Estado.  

Estado Regulador.  

Estado Executor. Formas. Exploração Direta: Regra Geral; Pressupostos. Exploração 

Indireta: As Empresas do Estado. Regime Jurídico. Privilégios Fiscais.  

Monopólio Estatal. Sentido. Natureza Jurídica. Monopólio e Privilégio.  

 

Unidade V - Controle da Administração Pública. 

Introdução.  

Controle Político e Controle Administrativo.  

Fundamentos.  

Controle.  

Sentido;  

Objetivos.  

Natureza Jurídica;  

Classificação.  

Controle Administrativo. Objetivos. Meios de Controle. Recursos Administrativos. 

Fundamentos e Objetivo. Natureza Jurídica. Formalização. Classificação. Espécies. 

Representação. Reclamação. Pedido de reconsideraçãRevisão. Efeitos. Exigência de 

Garantia; Reformatio in pejus. Exaustão da via administrativa. 

Coisa Julgada Administrativa.  

Prescrição Administrativa.  
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Processo Administrativo. Introdução. Processo e Procedimento. Sistematização. Objeto: 

Genérico e Específicos. . Princípios. . Devido Processo Legal. Oficialidade. Contraditório e 

Ampla Defesa. Publicidade. Informalismo Procedimental. Verdade material. Processo 

Administrativo na Administração Federal. Disciplina Princípios e Critérios. Aspectos 

Especiais. Processo Administrativo-Disciplinar. Sentido e Fundamento. Base Normativa. 

Objeto. Sindicância. Inquérito Administrativo. Processo Disciplinar Principal. 

Procedimento. Meios sumários  

Arbitragem. Controle Legislativo. Fundamento. Espécies de Controle. . Controle Político. 

Controle Financeiro. Tribunal de Contas.  

Controle Judicial. Sistemas de Controle. Sistema do Contencioso Administrativo. Sistema 

da Unidade de Jurisdição. Natureza. Oportunidade. Atos sob Controle Especial. Atos 

Políticos. Atos Legislativos Típicos; . Atos Interna Corporis.  

Instrumentos de Controle. Meios Inespecíficos. Meios Específicos.  

Prescrição de Ações contra a Fazenda Pública.  

Mandado de Segurança. Conceito. Espécies e fontes normativas. Objeto da Tutela. 

Competência. . Objeto da Impugnação. Formas de Tutela. Descabimento. Liminar. 

Sentença e Coisa Julgada. Prazo.  

Ação Popula. Conceito e Fontes Normativas. Bens Tutelados. Competência. Legitimação 

Ativa e Passiva. Objeto da Ação.. Liminar. Sentença e Coisa Julgada.  

Habeas Data. Conceito e Fonte Normativa. Bem Tutelado.  

Partes. Competência. Interesse de Agir. Pedido. Procedimento. Decisão e Recursos.  

Ação Civil Pública. Conceito e Fontes Normativas. Bens Tutelados. Espécies de Tutela. 

Partes. Sentença e Coisa Julgada.  

Ação de Improbidade Administrativa. Conceitos e Fontes Normativas. A Questão da 

Competência. Sujeito Passivo. Sujeito Ativo. Tipologia de Improbidade. Sanções. 

Procedimentos Administrativo e Judicial. Prescrição.  

 

Unidade VI - Servidores Públicos. 

Agentes Públicos  

Classificação. Agentes Políticos. Agentes Particulares Colaboradores. Servidores Públicos.  

Agente de Fato.  
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Servidores Públicos Características. Classificação.  

Servidores Públicos Civis e Militares.  

Servidores Públicos Comuns e Especiais.  

Servidores Públicos Estatutários, Trabalhistas e Temporários.  

Regimes Jurídicos Funcionais. Regime Estatutário.  

Regime Trabalhista. Regime de Emprego Público  

Regime Especial. 

Regime Jurídico Único. 

Organização Funcional. Quadro Funcional. Cargos, Empregos e Funções Públicas. 

Classificação dos Cargos. Criação, Transformação e Extinção de Cargos. Provimento: 

Tipos e Formas. . Investidura: Nomeação, Posse e Exercício. Reingresso.  

Vacância.  

Direito Adquirido dos Servidores.  

Regime Constitucional. Concurso Público. Sentido. Fundamento. Alcance da Exigência. 

Inexigibilidade. Concurso Interno. . Inscrição e Aprovação.  

Validade.  

Precedência na Convocação.  

Sanção.  

Resultado do Concurso.  

Invalidação do concurso.  

Acessibilidade. Sentido. Incidência. Requisitos de Acesso. Sexo e Idade. Exame 

Psicotécnico. Acesso Profissional ao Idoso.  

Acumulação de Cargos e Funções. Regra geral. Situações de Permissividade. Efeitos. 

Ingresso em Nova Carreira.  

Convalidação Constitucional.  

Estabilidade. Noção do Instituto. Estabilização Constitucional. Estágio Probatório. 

Estabilidade e Efetividade. Demissão e Exoneração. Exoneração Conversível em Demissão.  

Servidores Trabalhistas.  

Vitaliciedade.  
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Regime Previdenciário: Aposentadorias e Pensões. Previdência do Servidor Público. 

Sentido. Regimes de Previdência. Contributividade e Solidariedade. Contribuições e 

Benefícios.Fundos previdenciários. Previdência complementar.  

Aposentadoria. Conceito. Regime Jurídico. Modalidades. Aposentadoria dos Professores. 

Requisitos e Critérios Diferenciados (Aposentadoria Especial). Proventos. Cumulação de 

Proventos. Revisão de Proventos. Contagem de Tempo. Direito Adquirido. Situações 

Consumadas. Situações Transitórias. Cassação da Aposentadoria. Aposentadoria pelo 

Regime Geral da Previdência Social.  

Disponibilidade. Pressupostos. Incidência. Efeitos. A questão dos Proventos.  

Mandato Eletivo.  

Sistema Constitucional de Remuneração. Remuneração. Revisão remuneratória. 

Irredutibilidade. Isonomia. Vinculação e teto. Pagamento com atraso.  

Associação Sindical e Direito de Greve. Associação Sindical. Greve.  

Direitos Sociais dos Servidores. Responsabilidade dos Servidores Públicos 

Responsabilidade Civil. Responsabilidade Penal. Responsabilidade Administrativa. Efeitos 

da Decisão Penal nas Esferas Civil e Administrativa. Repercussão na Esfera Civil. 

Repercussão na Esfera Administrativa. Crimes Funcionais. Condenação. Absolvição. 

Crimes Não-Funcionais. Condenação. Absolvição. Absolvição na Esfera Administrativa.  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

O estudo do Direito Administrativo deve repousar sobre a análise da doutrina, do 

Direito positivo e da jurisprudência brasileira no que respeita aos itens que compõem o 

programa. As aulas expositivas devem conviver com atividades práticas que viabilizem a 

compreensão da aplicação cotidiana dos conhecimentos específicos da disciplina, como o 

estudo de casos concretos e a pesquisa em torno das decisões dos tribunais.  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

No Curso de Direito, a avaliação se dá de forma continuada. Isto é, antes de cada aula 

o estudante deverá solucionar os casos concretos que se encontram na webaula da 

disciplina e postar suas respostas no ambiente on line.  
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Após a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a análise do caso concreto, 

no ambiente webaula, acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto 

dos trabalhos práticos realizados ao longo do período valerão até 2,0 (dois) pontos na AV1, 

AV2 e AV3.  

As AV1, AV2 E AV3 serão realizadas através de provas escritas, valendo, no mínimo, até 

8,0 (oito) pontos, contendo questões objetivas e discursivas, sendo, ao menos uma das 

questões, um caso concreto para análise e resolução.  

A soma de todas as atividades (provas escritas e resolução dos casos aula a aula) 

comporão o grau final de cada avaliação, não podendo ultrapassar o grau máximo de 10 

(dez), sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concertos., ..  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concertos..  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

 

Bibliografia Básica: 

 

GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 

 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 25 ed. São Paulo: Atlas, 2012 

 

MADEIRA, José Maria Pinheiro. Administração Pública, tomo II. [Livro eletrônico]. 11ª 

ed.  

Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2017 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579872242/pages/-21 

 

Bibliografia Complementar: 
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CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2013  

 

 

MARINELA, Fernanda. Direito administrativo. 8. ed. rev. ampl. e atual. Rio de Janeiro: 

Impetus, 2014. 

 

Jungstedt, Luiz Oliveira castro. Legislação de direito administrativo [livro eletrônico]. Rio 

de Janeiro: Freitas bastos, 2016. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579872570/pages/-4 

 

Gomes, Fábio Bellote. Elementos de direito administrativo. [Livro eletrônico]. São Paulo: 

Manole, 2006. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520424940/pages/_5 

 

Horvath, Miriam Vasconcelos Fiaux. Direito administrativo. [livro eletrônico]. São Paulo: 

Manole, 2011 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520429976/pages/_7 
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DISCIPLINA: CCJ0031 - DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO II  

 

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Direito Financeiro eTributário II. 

 

EMENTA  

Crédito tributário. Lançamento. Suspensão, extinção e exclusão da exigibilidade do 

crédito tributário. Garantias, privilégios e preferências do crédito tributário. Administração 

tributária. Dívida ativa e Execução fiscal. Processo administrativo-fiscal federal. Processo 

Judicial Tributário. Globalização, integração econômica e harmonização tributária 

conceitos e influências sobre o Sistema Tributário Nacional. Tributos. Taxas. Contribuições 

de melhoria. Contribuições parafiscais ou especiais. Empréstimos compulsórios.  

 

OBJETIVO GERAL  

Compreender o crédito e o lançamento tributários. Conhecer os Tributos, taxas, 

contribuições de melhoria, contribuições parafiscais e empréstimos compulsórios.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Analisar o lançamento tributário e os incidentes do crédito tributário.  

Compreender as garantias e os privilégios do crédito tributário, a dívida ativa, sua cobrança 

e os mecanismos da Administração Tributária.  

Analisar as influências do fenômeno da globalização sobre o Sistema Tributário 

Nacional, a necessidade de harmonização tributária com sistemas de países 

economicamente integrados, e os impostos de per se.  

Apreender princípios, normas, peculiaridades, doutrina e jurisprudência relativos ao 

processo tributário administrativo e judicial.  

Conhecer às diversas ações exacionais e não-exacionais do processo judicial 

tributário brasileiro.  

Aplicar os conhecimentos a situações concretas.  
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CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Crédito Tributário. 

Conceito, natureza, teorias sobre seu nascimento; o lançamento tributário, seus princípios e 

modalidades.  

 

Unidade II - Crédito tributário: suspensão, extinção e exclusão.  

Suspensão da exigibilidade do crédito tributário.  

Extinção do crédito tributário, em especial decadência, prescrição, compensação e 

restituição de tributos.  

Exclusão do crédito tributário. Isenções e sua tipologia.  

 

Unidade III - Garantias e privilégios do crédito tributário.  

As garantias materiais e os privilégios processuais do crédito tributário.  

Administração tributária: fiscalização e certidões.  

 

UNIDADE IV - Dívida ativa e execução fiscal.  

Dívida ativa: acepções, conceito, natureza, espécies, efeitos jurídicos.  

Arrolamento administrativo.  

Execução fiscal da dívida ativa: visão geral, peculiaridades, defesa do executando 

(embargos), incidentes, questões controvertidas.  

 

Unidade V - Processo Administrativo Fiscal Federal. 

Princípios constitucionais e infraconstitucionais, gerais e específicos, decorrentes de 

direitos fundamentais, processuais e da Administração Pública.  

O processo administrativo fiscal federal e suas espécies: legislação em vigor. A 

Administração judicante e seus órgãos: estrutura e composição. A consulta. O processo 

contencioso.  
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Unidade VI - Processo Judicial Tributário. 

Ações do ente da Federação ou exacionais: medida cautelar fiscal e outras cautelares, 

execução fiscal (questões controvertidas). Ações do contribuinte ou não-exacionais: 

cautelares e cognitivas; ordinárias (declaratória, anulatória, repetitória, de preceito 

cominatório), consignatória; mandado de segurança. Antecipação de tutela cognitiva contra 

a Fazenda Pública.  

 

Unidade VII - Globalização, integração econômica e harmonização tributaria. Conceitos, 

graus (ou fases).  

Impostos sobre o comércio exterior.  

Os Impostos de Importação e de Exportação: normas e legislação básicas, princípios, 

elementos da obrigação tributária; regimes aduaneiros.  

 

Unidade VIII - Os Impostos internos sobre a produção e a circulação. 

A experiência internacional do IVA/TVA/VAT ? Imposto sobre o Valor Agregado.  

O IPI e o ICMS; a Lei Compl. 87/96; questões controvertidas  

O IOF.  

O ISS; questões polêmicas.  

 

Unidade IX - Os Impostos sobre a Renda e o Patrimônio. 

O Imposto de Renda: IRPF, IRPJ e IR na fonte; conceitos básicos, regimes, questões 

relevantes.  

Os Impostos de Transmissão: ITD e ITBI; questões polêmicas.  

O ITR, o IPTU e o IPVA; aspectos controvertidos.  

A previsão constitucional do IGF.  

Os impostos residuais e de guerra.  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas expositivas dialógicas. Leitura e análise crítica de textos legais, doutrina 

(bibliografia indicada) e jurisprudência. Estudo de casos concretos. Pesquisa. Trabalhos 

monográficos.  
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PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

No Curso de Direito, a avaliação se dá de forma continuada. Isto é, antes de cada aula 

o estudante deverá solucionar os casos concretos que se encontram na webaula da 

disciplina e postar suas respostas no ambiente online.  

Após a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a análise do caso concreto, 

no ambiente webaula, acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto 

dos trabalhos práticos realizados ao longo do período valerão até 2,0 (dois) pontos na AV1, 

AV2 e AV3.  

As AV1, AV2 E AV3 serão realizadas através de provas escritas, valendo, no 

mínimo, até 8,0 (oito) pontos, contendo questões objetivas e discursivas, sendo, ao menos 

uma das questões, um caso concreto para análise e resolução. A soma de todas as atividades 

( provas escritas e resolução dos casos aula a aula) comporão o grau final de cada 

avaliação, não podendo ultrapassar o grau máximo de 10 (dez), sendo permitido atribuir 

valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concertos., ..  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos Casos 

Concertos..  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

 

Bibliografia Básica: 

 CALMON. Sacha. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 11.ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2010.  

Messa, Ana Flávia. Direito tributário e financeiro. [Livro eletrônico]. 7.ed. São Paulo: 

Rideel, 2016 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788533937390%20/pages/3 
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SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 

CARNEIRO, Claudio. Curso de direito tributário e financeiro. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014 

 

 

Bibliografia Complementar: 

 

CARNEIRO, Claudio. Manual de direito tributário: teoria, jurisprudência e mais de 700 

questões. 3. ed. rev., atual. ampl. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009   

 

COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 13. ed. rev., atual. 

e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014 

 

Pires, Adilson Rodrigues et. al. Finanças públicas, tributação e desenvolvimento. [livro 

eletrônico]. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2015 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579872372/pages/5 

 

Mazza, Alexandre (org.). Vade Mecum Tributário. [livro eletrônico]. 3.ed. São Paulo: 

Rideel, 2012 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788533920972/pages/-14 

 

Pinto, Fabiana Lopes. Direito tributário[livro eletrônico]. São Paulo: Manole, 2012. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520430477/pages/-16 
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DISCIPLINA: CCJ0042 - ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL  

 

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Ética Geral e Profissional. 

 

EMENTA  

Ética: conceito; Ética Profissional; Análise do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos 

Advogados do Brasil, do Código de Ética Profissional da Advocacia, do Regulamento 

Geral da Ordem dos Advogados do Brasil e Provimentos.  

 

OBJETIVO GERAL  

Dotar o aluno de informações que possam favorecer-lhe conhecimentos 

indispensáveis ao exercício da profissão, quanto aos deveres fundamentais de conduta, 

principalmente no que diz respeito ao comportamento profissional.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar os conceitos de Ética e Ética Profissional. 

Avaliar a importância da Ética para o exercício profissional no Estado Democrático 

de Direito.  

Compreender os fundamentos éticos e morais do Código de Ética e Disciplina da 

OAB. 

Conhecer e aplicar os preceitos do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados 

do Brasil.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Ética e a profissão. 

O que é Ética. 

Objetos de estudo da Ética.  

Objetos de estudo da Ética Profissional.  
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Unidade II - A ordem dos Advogados do Brasil. 

OAB: criação e evolução histórica.  

Legislação: Estatuto, CED, RGOAB.  

Fins da OAB e Organização.  

Órgãos da OAB. 

Eleições e mandatos. 

 

Unidade III - O exame de ordem e a advocacia. 

O Provimento 144/2011 e o Exame de Ordem.  

Inscrição nos Quadros da OAB. Requisitos. Advogados e Estagiários.  

Licença e cancelamento da inscrição.  

Atuação fora Seccional de origem: inscrição suplementar.  

Advocacia Pública e o Advogado Estrangeiro.  

 

Unidade IV - Da atividade advocatícia. 

A atividade da advocacia: mandato judicial e extrajudicial.  

Atos privativos de advocacia e o Habeas Corpus.  

Comprovação do efetivo exercício da advocacia e o exercício ilegal da profissão.  

Renúncia, destituição, revogação e substabelecimento.  

Incompatibilidades e Impedimentos: funções, cargos e atividades.  

 

Unidade V - Dos deveres e prerrogativas da advocacia. 

Direitos e deveres do advogado. Prerrogativas e imunidades.  

Sigilo profissional.  

Responsabilidade civil do advogado.  

Publicidade da advocacia (Provimento 94/2000).  

 

Unidade VI - Honorários advocatícios. 

Honorários de Advogado: natureza jurídica e tipos.  
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Contrato de honorários e o pagamento proporcional na Renúncia, revogação, 

substabelecimento sem reservas, desistência ou transação.  

Crédito privilegiado geral.  

Cobrança de honorários e execução do contrato.  

Honorários na Assistência Jurídica Gratuita e na Gratuidade de Justiça.  

Prescrição: ação de cobrança de honorários e prestação de contas.  

 

Unidade VII - Sociedade de Advogados e Advogado Empregado. 

Sociedade de advogados: natureza e personalidade jurídica.  

Requisitos para a sua constituição (art. 2º, do Prov. 112/2006).  

Responsabilidade dos sócios.  

Prazo de duração e dissolução da sociedade.  

 

Unidade VIII - Infrações Ético-disciplinares e o Tribunal de Ética e Disciplina. 

Infrações e sanções disciplinares: Tipologia e aplicabilidade das sanções.  

Lide temerária, tergiversação e patrocínio infiel. 

Tribunal de Ética e Disciplina: funções e competência.  

Processo disciplinar: fases.  

Recursos. 

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

As aulas serão ministradas na modalidade presencial, na qual o aluno participa de 

discussão, realiza leituras sugeridas em cada aula e exercícios para aplicação dos 

conhecimentos.  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

No Curso de Direito, a avaliação se dá de forma continuada. Isto é, antes de cada aula 

o estudante deverá solucionar os casos concretos que se encontram na webaula da 

disciplina e postar suas respostas no ambiente on line.  

Após a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a análise do caso concreto, 

no ambiente webaula, acrescentando citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto 
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dos trabalhos práticos realizados ao longo do período valerão até 2,0 (dois) pontos na AV1, 

AV2 e AV3.  

As AV1, AV2 E AV3 serão realizadas através de provas escritas, valendo, no mínimo, até 

8,0 (oito) pontos, contendo questões objetivas e discursivas, sendo, ao menos uma das 

questões, um caso concreto para análise e resolução.  

A soma de todas as atividades ( provas escritas e resolução dos casos aula a aula) 

comporão o grau final de cada avaliação, não podendo ultrapassar o grau máximo de 10 

(dez), sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concertos., ..  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concertos..  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). 

A média aritmética obtida será o grau final  

do aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

 

Bibliografia Básica 

LOBO, Paulo Luiz Netto. Comentários ao Estatuto da Advocacia e da OAB. 6. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2013.  

 

Arbex, Sergei Cobra. Estatuto da advocacia, prerrogativas e ética. [Livro eletrônico]. São 

Paulo: Manole, 2012 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520430484/pages/-14 

 

MAMEDE, Gladston. A advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil: comentários ao 

Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei n. 8.906/94), ao Regulamento Geral da Advocacia e 

ao Código de Ética e Disciplina da OAB. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2014  

 

Bibliografia Complementar 

MACEDO, Geronimo Theml. Deontologia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 
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Arbex, Segei Cobra. Estatuto da advocacia, prerrogativas e ética. [livro eletrônico]. São 

Paulo: Manole, 2012 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520430484/pages/-14 

 

Paaviani. Jayme. Estudos de ética. [livro eletrônico]. Caxias do Sul: Educs, 2011 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570616418/pages/5 

 

Weber, Otávio José. Ètica,, educação e trabalho.[livro eletrônico]. Curitiba: InterSaberes, 

2013 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582127605/pages/4 

 

Antunes, Maria Thereza Pompa. Ètica.[livro eletrônico]. São Paulo: Pearson, 2012 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574540/pages/-6 
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DISCIPLINA: CCJ0049 - PRÁTICA SIMULADA V (CÍVEL)  

 

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Prática Simulada V – Cível. 

 

EMENTA  

Análise de caso concreto; Elaboração de Peças Processuais e Pareceres; Processo 

Civil; Procedimentos Ordinário e Especiais; Tutelas de Urgência; Petições Iniciais; 

Contestações; Recursos; Ações Constitucionais; Direito Público: Constitucional. 

Administrativo. Tributário. Ambiental. Direito Privado: Civil. Empresarial. Novos Direitos.  

 

OBJETIVO GERAL  

Ler e compreender os casos concretos. Analisar a relação fato/valor e norma contida 

na questão. Pesquisar doutrina e jurisprudência contextualizadas. Desenvolver o raciocínio 

lógico jurídico; Desenvolver visão crítica e analítica do fenômeno jurídico; Adquirir 

habilidade de argumentação. Adquirir o domínio do instrumento processual. Desenvolver 

as competências necessárias para a redação técnica das peças processuais.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar a competência para o caso concreto.  

Relacionar a questão fática ao direito material aplicável ao caso concreto.  

Aplicar os conteúdos de direito material e processual no estudo de casos concretos.  

Escolher dentre os procedimentos cabíveis no processo de conhecimento o adequado 

ao caso concreto.  

Aprender a realizar pesquisa doutrinária e jurisprudencial adequada.  

Compreender a inter-relação entre disciplinas jurídicas.  

Desenvolver a capacidade de raciocínio jurídico e reflexão diante da situação 

problema.  

Redigir a petição inicial adequada ao caso concreto.  

Consultar o professor durante a construção da peça processual.  

Selecionar a vara competente para o caso.  
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Identificar e qualificar as partes processuais.  

Indicar o rito processual  

Narrar os fatos em ordem lógica e cronológica. 

Articular fato/valor e norma na fundamentação da peça.  

Articular os conhecimentos teóricos adquiridos nas disciplinas de Direito Público e 

Privado bem como Procesual Civil.  

Elaborar o pedido atendendo a todos os requisitos do direito material e processual 

cabível.  

Indicar os meios de prova.  

Atribuir o valor da causa.  

Concluir com a parte autenticativa da peça.  

Concluir a primeira versão da peça processual e postar no Web-aula.  

Inserir citações de doutrina e jurisprudência na peça processual.  

Revisar a peça com base no gabarito sugerido.  

Elaborar nova versão a partir da autocorreção.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Casos oncretos envolvendo Direito Civil. 

Petições Iniciais.  

Contestações.  

Recursos.  

Cumprimento de Sentença.  

 

Unidade II - Casos concretos envolvendo Direito Empresarial. 

Petições Iniciais.  

Contestações.  

Recursos.  

Falência e Recuperação Judicial.  
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Unidade III - Casos concretos envolvendo Direito Administrativo. 

Petições Iniciais.  

Contestações.  

Recursos.  

Cumprimento de Sentença.  

 

Unidade IV - Casos concretos envolvendo Direito Tributário. 

Petições Iniciais.  

Contestações.  

Recursos.  

Cumprimento de Sentença.  

 

Unidade V - Casos concretos envolvendo Direito Constitucional. 

Petições Iniciais. Ações Constitucionais.  

Contestações.  

Recursos. Especial e Extraordinário.  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

A aula de prática é ministrada em um encontro semanal e tem como finalidade 

estimular a participação de todos os alunos, provocando o debate sobre os temas, 

clarificando conceitos, mantendo interação permanente entre o grupo para a construção e 

elaboração da peça processual cabível em cada aula, identificando os pontos principais da 

narrativa lógica dos fatos, do direito material e processual.  

Sistemática da aula de Prática Simulada: o aluno deve ler e analisar, antecipadamente, o 

caso concreto que será objeto da aula, revisando a base conceitual necessária para o estudo 

do caso apresentado.  

No dia da aula, deve levar o material de consulta necessário para a solução do caso 

(códigos, doutrinas e jurisprudência) e o esboço da estrutura da peça processual cabível.  

O professor deve debater o caso concreto com os alunos, levando-os aos pontos 

principais para a construção da peça, por exemplo: quem são as partes? Qual é o direito 

material envolvido? Assim, qual será a competência? Rito? Já que o direito já foi definido, 
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temos, então, os fatos e os fundamentos. Vamos construir o pedido. Qual serão as provas? 

E o valor da causa? (Roteiro para uma petição inicial). 

Após a discussão do caso pelo grupo, cada aluno deve elaborar, individualmente, a 

peça processual, utilizando o material de consulta e solicitando, se necessário, a orientação 

do professor.  

Ao final da aula, a peça processual deve ser postada pelo aluno no webaula da 

disciplina.  

O aluno, ao revisar a peça, com base no modelo postado pelo professor, deverá 

proceder às modificações necessárias , aprofundando sua fundamentação com doutrina e 

jurisprudência pertinentes.  

A peça refeita após a aula, com a inclusão da doutrina e jurisprudência pertinentes e 

deverá ser postada no webaula até a data da aula seguinte, para avaliação.  

O professor no dia da prova, deverá avaliar a evolução do desempenho apresentado 

pelo aluno nas elaboração das peças que tenham sido postadas tempestivamente , para 

atribuição de grau (até 2 pontos).  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

Nas disciplinas de Prática Simulada, a avaliação se dá em todas as aulas. Durante a 

aula presencial o estudante deverá elaborar a primeira versão da peça cabível ao caso. Após 

a revisão e autocorreção, o estudante deverá refazer a peça no ambiente webaula 

acrescentando  

citações doutrinárias e jurisprudenciais. O conjunto dos trabalhos práticos realizados ao 

longo do período valerão até 2,0 (dois) pontos na AV1, AV2 e AV3.  

As avaliações serão realizadas através de provas práticas constituindo-se em 1 caso 

concreto para análise e elaboração da peça processual ou parecer cabível, valendo até 8,0 

(oito) pontos.  

A soma de todas as atividades comporão o grau final de cada avaliação não podendo 

ultrapassar o grau máximo de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo a solução 

dos Casos Concertos..  



422 

 

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo a solução dos 

Casos Concertos..  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, 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 (AV1, AV2 e AV3). 

A média aritmética obtida será o grau  

final do aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

 

Bibliografia Básica: 

BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 5a ed. São 

Paulo: Saraiva, 2015.  

 

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado, 18a edição. São Paulo: Saraiva, 

2014. 

 

MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo 

Gonet. Curso de Direito Constitucional. 9a edição. São Paulo: Saraiva, 2014.  

 

Bibliografia Complementar: 

Novo Código de Processo Civil [livro eletrônico]. 3.ed. São Paulo: Manole, 2017. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520453308/pages/-16 

 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. v.1: Teoria geral do 

direito processual civil e processo de conhecimento. 53. ed. São Paulo: Forense, 2012 v. 1 

 

Luz, Valdemar P. da. CPC passo a passo [livro eletrônico]. 4.ed. São Paulo: Manole, 2017. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520450963/pages/-14 

 

NOVO código de processo civil: anotado e comparado: lei 13.105, de 16 de março de 2015. 

Rio de Janeiro: Forense, 2015.  

 

Vazzoni, Marina. Direito processual civil. [Livro eletrônico]. 2.ed. São Paulo: Manole, 

2016. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520445761/pages/-14 
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DISCIPLINAS 

ELETIVAS 
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DISCIPLINA: CCJ0057 - MEDIAÇÃO DE CONFLITOS  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Mediação de Conflitos. 

 

EMENTA  

Introdução aos meios de resolução de conflitos. Métodos alternativos de resolução de 

conflitos. Contextualização da mediação nível internacional e nacional. Fundamentos e 

princípios da mediação. Teoria geral do conflito. Pré-mediação . Mediação : 

procedimentos. Contextos de aplicação da mediação.Código de Ética dos mediadores.  

 

OBJETIVO GERAL  

Contextualizar a mediação como uma prática acessível para o futuro operador do 

Direito.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Compreender a mudança que vem ocorrendo de paradigma na resolução de conflitos 

seja no Judiciário ou em outros contextos. 

Comparar os paradigmas existentes na solução de conflitos. 

Contrastar as diversas formas de aplicação da mediação no mundo. 

Analisar o aparecimento da mediação no Brasil. 

Descrever cada uma das bases teóricas da mediação de conflitos.  

Explicar cada um dos princípios apresentados como fundamentais no trabalho do 

mediador.  

Descrever cada uma das etapas da pré-mediação; e as etapas envolvidas na 

mediação de conflitos. 

Reconhecer os diferentes tipos de mediação de conflitos. 

Analisar o Código de Ética do Mediador. 
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CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Introdução aos Meios de resolução de conflitos. 

Mudança de paradigma. 

Métodos Adequados de Resolução de Conflitos: Arbitragem. Negociação. Conciliação. 

Mediação.  

 

Unidade II - História e contextualização da mediação.  

No mundo. 

No Brasil.  

 

Unidade III - Bases teóricas da Mediação. 

Teoria Geral dos Sistemas.  

Abordagem sistêmica.  

Teoria Cibernética.  

Teoria da Comunicação.  

Axiomas da comunicação.  

Comunicação não violenta.  

 

Unidade IV - Princípios da Mediação. 

Confidencialidade.  

Imparcialidade.  

Voluntariedade.  

Autodeterminação.  

Consensualidade.  

 

Unidade V - Teoria Geral do conflito. 

Conceito.  

Causa.  

Reações.  

Classificação. 
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Unidade VI - A Pré-Mediação. 

O papel do mediador.  

Regras de procedimento.  

A inserção do advogado na Mediação.  

 

Unidade VII - Mediação. 

Etapas da mediação.  

Escuta ativa ou dinâmica.  

Facilitando a comunicação e troca de informações  

Tipos de mediação.  

Contextos de aplicação.  

Aspectos éticos.  

 

Unidade VIII - Tipos de Mediação. 

Contextos de aplicação da mediação : judicial, familiar, comunitária,escolar , empresarial  

 

Unidade IX - Código de ética do mediador. 

Código de ética do mediador. CONIMA 

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é 

exposto ao aluno de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de 

entrega ao conhecimento particular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de 

entrega de conteúdo contempla, além dos conceitos e temáticas das aulas propriamente 

ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto.  

hipertextos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do 

conhecimento, simuladores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc.  

Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o conteúdo e 

sua integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo, norteando-se pelo 

incentivo à troca constante entre os atores envolvidos e à construção coletiva do 

conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as discussões no fórum, bem 
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como nas outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, 

central de mensagem, anotações etc.).  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

A avaliação da disciplina segue as normas regimentais da Instituição. Nesta 

disciplina, o aluno será avaliado por sua participação cooperativa e colaborativa, bem como 

pelo seu desempenho nas avaliações presenciais (AV1, AV2 e AV3).  

No que se refere ao primeiro critério, o docente responsável pela turma irá avaliar a 

participação do aluno nos fóruns de discussão temáticos, tendo por parâmetro as métricas 

de pertinência e interatividade da/na intervenção do aluno.  

No que se refere ao segundo critério, os instrumentos para avaliação da aprendizagem 

serão construídos a partir de itens de teste: questões objetivas e discursivas que compõem o 

banco de questões da disciplina, classificadas em diferentes níveis de complexidade e 

diferentes níveis cognitivos. Inclui-se nessa composição de nota a produção de trabalho 

acadêmico (se for o caso), que será somado à nota da avaliação correspondente (AV1, AV2 

e AV3).  

As avaliações presenciais serão realizadas no campus de origem do aluno, de acordo 

com o calendário acadêmico institucional.  

 

Disciplina: CCJ0057 - MEDIAÇÃO DE CONFLITOS Eletiva 

 

Bibliografia Básica: 

 

FIORELLI, José Osmir; FIORELLI, Maria Rosa; MALHADAS JUNIOR, Marcos Julio 

Olivé. Mediação e solução de conflitos. Teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2008  

. 
 

VASCONCELOS, Carlos Eduardo de. Mediação de conflitos e práticas restaurativas: 

modelos, processos, ética e aplicações. 2.ed. São Paulo: Método, 2012  

 

PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito processual civil contemporâneo : teoria 

geral do processo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

Guilherme, Luiz Fernando do Vale de Almeida. Manual de MESCs: meios extrajudiciais de 

solução de conflitos [livro eletrônico]. São Paulo: Manole, 2016. 
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http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520446850/pages/5 

 

PINHO, Humberto Dalla Bernardina de (Coord.). Teoria geral da mediação à luz do 

projeto de Lei do Direito comparado. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 

 

CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Porto Alegre: SAFE, 2002 

 

DIAS, A.; MITIE, M.; MAEMURA, D. Mediação e Resolução de Conflitos; Rio de 

Janeiro: SESES, 2016   

 

Vezzoni, Marina. Direito processual civil [livro eletrônico]. 2.ed. São Paulo: Manole, 2016. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520445761/pages/-14 
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DISCIPLINA: CEL0028 - HISTÓRIA DA CULTURA E DA SOCIEDADE NO 

MUNDO CONTEMPORÂNEO  

 

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

História da Cultura e da Sociedade no Mundo Contemporâneo. 

 

EMENTA  

Visão panorâmica sobre o mundo durante o século XX. Processos políticos, 

econômico-sociais e culturais do pós II Guerra Mundial até a ascensão dos governos neo-

liberais. Inserção do Brasil no cenário internacional.  

 

OBJETIVO GERAL  

Refletir sobre os principais acontecimentos no campo político, cultural e econômico 

do final da II Guerra Mundial até a globalização mundial. Compreender o papel do Brasil 

frente às transformações da ótica internacional.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Analisar o desenvolvimento do capitalismo do pós Segunda Guerra mundial até os nossos 

dias.  

Identificar os desdobramentos políticos do pós Segunda Guerra.  

Identificar as transformações econômicas e sociais durante a Guerra Fria.  

Identificar os efeitos do capitalismo e do socialismo em países periféricos.  

Refletir sobre a cultura, a política e a economia do Brasil, inserido na realidade mundial.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - O Pós-Segunda Guerra. 

Reordenamento Geo-político econômico  

Jurisdição Internacional 1.4. Criação do Estado de Israel  

O Brasil no contexto internacional - Fim do Estado Novo Constituição de 1946. Governo 

Dutra e rompimento com a URSS.  
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Unidade II - Guerra Fria: Bipolarização Mundial. 

Planos Econômicos: Plano Marshall  

Alianças militares: OTAN/Pacto de Varsóvia.  

Movimentos de emancipação: descolonização afro-asiática.  

A criação do terceiro mundo e o movimento dos não alinhados.  

 

Unidade III - A alternativa socialista. 

Revolução Chinesa.  

Revolução Cubana.  

Guerra do Vietnã.  

Política externa norte-americana e soviética. 

Reflexos na América Latina: os anos de chumbo.  

O Brasil no contexto internacional: Golpe civil-militar.  

 

Unidade IV - Movimentos culturais: décadas de 1960/1970.  

Estados Unidos e os direitos civis. Movimento Hippie/Negro/Feminismo.  

A Europa e o Maio de 1968.  

Cultura brasileira: Cinema / Teatro / Música.  

Radicalização da repressão no Brasil.  

 

 

Unidade V - Internacionalização da economia: o neo-liberalismo. 

O Estado de Bem Estar Social.  

Margaret Thatcher e Ronald Reagan.  

A experiência neo-liberal na América Latina.  

O Brasil no contexto internacional:O período da Abertura Política. A constituinte de 1986 e 

a Constituição de 1988.  

 

Unidade VI - Derrocada da URSS. 

Planos: Glasnost/Perestróica.  
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Queda do Muro de Berlim.  

Fim da URSS.  

O caso chinês.  

 

Unidade VII - O mundo atual: Globalização. 

O que significa globalização.  

Fórum econômico/ Fórum Social.  

O terrorismo no mundo atual: caso notório 11/09 nos Estados Unidos da América.  

Novos desafios da economia globalizada.  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é 

exposto ao aluno de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de 

entrega ao conhecimento particular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de 

entrega de conteúdo contempla, além dos conceitos e temáticas das aulas propriamente 

ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos de caso, 

atividades animadas de aplicação do conhecimento, simuladores virtuais, quiz interativo, 

simulados, biblioteca virtual etc.  

Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o conteúdo e 

sua integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo, norteando-se pelo 

incentivo à troca constante entre os atores envolvidos e à construção coletiva do 

conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as discussões no fórum, bem 

como nas outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, 

central de mensagem, anotações etc.).  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

A avaliação da disciplina segue as normas regimentais da Instituição. Nesta 

disciplina, o aluno será avaliado por sua participação cooperativa e colaborativa, bem como 

pelo seu desempenho nas avaliações presenciais (AV1, AV2 e AV3). No que se refere ao 

primeiro critério, o docente responsável pela turma irá avaliar a participação do aluno nos 
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fóruns de discussão temáticos, tendo por parâmetro as métricas de pertinência e 

interatividade da/na intervenção do aluno.  

No que se refere ao segundo critério, os instrumentos para avaliação da aprendizagem 

serão construídos a partir de itens de teste: questões objetivas e discursivas que compõem o 

banco de questões da disciplina, classificadas em diferentes níveis de complexidade e 

diferentes níveis cognitivos. As avaliações presenciais serão realizadas no campus de 

origem do aluno, de acordo com o calendário acadêmico institucional.  

 

HISTÓRIA DA CULTURA E DA SOC. NO MUNDO CONTEMP. Eletiva 

Bibliografia Básica: 

 

CERVO, Amado Luiz Cervo. Relações internacionais: velhos e novos paradigmas. São 

Paulo: Saraiva, 2008.. 

 

REGO, José Márcio e ROSA, Maria Marques. Economia Brasileira. São Paulo: Saraiva, 

2006.  

 

CARREGOSA, José Machado (Org.). Economia política: ênfase para o curso de direito. 

Rio de Janeiro: Forense, 2008.. 

 

Bibliografia Complementar: 

SILVA, Francisco Carlos Teixeira. Impérios na História. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  

 

HOBSBAWM, Eric J. Mundos do trabalho. 4. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005 

 

REIS FILHO, Daniel Aarão. Revolução perdida: a história do socialismo soviético. São 

Paulo: Perseu Abramo, 2002.   

 

VIEIRA, Liszt. Cidadania e globalização. 8. ed. Rio de Janeiro: Record, 2005. 

 

GRIFFITHS, Martin. Cinquenta grandes estratégias das relações internacionais. 2. ed. 

São Paulo: Contexto, 2005.. 
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DISCIPLINA: CEL0066 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Educação Ambiental. 

 

EMENTA  

Abordagem das Correntes Pedagógicas clássicas e recentes da Educação Ambiental 

(EA). Análise crítica das Declarações Internacionais da EA (Belgrado, Tbilisi, Moscou e 

Tessalonique) e Encontros Brasileiros de Educação Ambiental. Programas e políticas 

públicas governamentais em EA. Educação Ambiental e o Currículo Escolar e 

desenvolvimento de projetos em EA.  

 

OBJETIVO GERAL  

Oferecer embasamento teórico prático ao aluno para compreensão da disciplina de 

Educação Ambiental como instrumento de transformação sócio-ambiental. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Demonstrar conceitos sobre meio ambiente, desenvolvimento sustentável, consumo, gestão 

ambiental e educação ambiental. 

Apresentar as diferentes correntes pedagógicas da Educação Ambiental.  

Explicar as declarações internacionais de Educação Ambiental de Belgrado, Tbilisi, 

Moscou e Rio-92. 

Analisar as Políticas e Programas Públicos em Educação Ambiental. 

Discutir sobre Educação Ambiental no currículo escolar, para o desenvolvimento de 

projetos interdisciplinares de educação.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I- Meio Ambiente e Educação. 

Introdução e reflexão inicial sobre as questões ambientais e os desafios da educação para  

o século XXI.  
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Unidade II - Desenvolvimento Sustentável. 

Desenvolvimento sustentável no contexto da dimensão humana.  

A questão do consumo consciente e do consumo sustentável.  

 

Unidade III - Movimentos Ambientalistas. 

Encontros e eventos importantes para a discussão de meio ambiente e educação ambiental: 

Tbilisi, Moscou, Rio-92.  

 

Unidade IV - Educação Ambiental, Pedagogia, Política e Sociedade. 

Discussões sobre modelo de desenvolvimento, desigualdade social, globalização.  

A inserção da educação ambiental nesse contexto. 

 

Unidade V - Educação Ambiental e Legislação. 

A Política Nacional de Educação Ambiental (Lei N0 9.795/99).  

A Política Nacional do Meio Ambiente e seus Sistemas e Institutos.  

 

Unidade VI: Indicadores Ambientais.  

Apresentação dos indicadores de meio ambiente: impactos ambientais, estudo de impactos 

ambientais e relatório de impacto de meio.ambiente.  

 

Unidade VII - Projetos em Educação Ambiental. 

O planejamento, construção e avaliação de projetos em educação ambiental.  

 

Unidade VIII - Interdisciplinaridade x Pedagogia. 

Requisitos a relação da educação ambiental com outras áreas do conhecimento e da vida do 

homem em sociedade.  

As correntes pedagógicas em educação ambiental.  

 

Unidade IX - O Papel da Escola frente ao Meio Ambiente. 

A escola como promotora de preservação ambiental e da saúde.  

A questão da epidemiologia aplicada à Educação Ambiental.  
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Unidade X - Tópico Especial em Educação Ambiental. 

As temáticas de poluição, gerenciamento de resíduos e gestão ambiental.  

Os desafios do educador ambiental frente a esses problemas sociais e os espaços não-

formais de educação (ONGs, empresas e comunidades).  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

As aulas serão ministradas na sala de aula virtual, espaço no qual a disciplina irá ser 

desenvolvida. Por se tratar de um ambiente virtual de aprendizagem, os procedimentos para 

construção do conteúdo e do processo ensino-aprendizagem foram elaborados de forma a 

estimular o pensamento crítico e a intervenção do corpo discente, de acordo com a 

metodologia de EaD adotada pela Instituição. São priorizadas atividades interativas, fórum 

de discussão de conteúdo, biblioteca virtual, uso do chat etc  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

A avaliação da disciplina segue as normas regimentais da Instituição. Nesta 

disciplina, o aluno será avaliado por sua participação cooperativa e colaborativa, bem como 

pelo seu desempenho nas avaliações presenciais (AV1, AV2 e AV3). No que se refere ao 

primeiro critério, o docente responsável pela turma irá avaliar a participação do aluno nos 

fóruns de discussão temáticos, tendo por parâmetro as métricas de pertinência e 

interatividade da/na intervenção do aluno.  

No que se refere ao segundo critério, os instrumentos para avaliação da aprendizagem 

serão construídos a partir de itens de teste: questões objetivas e discursivas que compõem o 

banco de questões da disciplina, classificadas em diferentes níveis de complexidade e 

diferentes níveis cognitivos. As avaliações presenciais serão realizadas no campus de 

origem do aluno, de acordo com o calendário acadêmico institucional.  

 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL Eletiva 

 

Bibliografia Básica: 

GALLI, Rafael A. Educação ambiental. Rio de Janeiro: SESE,S, 2014. 168 p. 
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Mansoldo, Ana. Educação ambiental na perspectiva da ecologia integral: como educar 

nesta mundo em desequilíbrio?. [livro eletrônico]. Belo Horizonte: Autêntica, 2012. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565381505/pages/4 

 

PHILIPPI, Arlindo Jr; PELICIONI, Maria Cecïlia. Educação ambiental e 

sustentabilidade. São Paulo: Manole, 2005. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

Fantin, Maria Eneida. Educação ambiental, saúde e qualidade de vida. [Livro eletrônico]. 

Curitiba: InterSaberes, 2014. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582129197/pages/5 

 

RUSCHEINSKY, Aloísio. Educação ambiental: abordagens múltiplas. 2. ed., rev. e ampl. 

Porto Alegre: Penso, 2012.. 

 

Luzzi, Daniel. Educação e meio ambiente: uma relação intrínseca. [livro eletrônico]. São 

Paulo: Manole, 2012 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520432075/pages/-16 

 

Currie, Karen L. Meio ambiente: interdisciplinaridade na prática [livro eletrônico]. São 

Paulo: Papirus, 2016. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544901748/pages/3 

 

GADOTTI, Moacir. Pedagogia da terra. Peirópolis, 2013. 
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DISCIPLINA: CCJ0058 - DIREITOS HUMANOS 

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Direitos Humanos. 

 

EMENTA  

A evolução dos direitos humanos; As gerações de direitos; Aplicabilidade das normas 

constitucionais; A eficácia social dos direitos fundamentais e seus óbices; As garantias 

constitucionais e os direitos fundamentais; O sistema constitucional de emergência e os 

direitos fundamentais; A colisão de direitos fundamentais; A proteção internacional dos 

direitos humanos.  

 

OBJETIVO GERAL  

Identificar as normas de proteção aos direitos humanos no plano interno e 

internacional. Analisar o papel do Estado na proteção dos direitos humanos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Conhecer a questão terminológica dos direitos humanos.  

Identificar as características dos direitos fundamentais.  

Compreender as três fases de evolução dos direitos humanos.  

Analisar o sistema brasileiro dos direitos fundamentais.  

Compreender a cláusula de abertura dos direitos fundamentais (artigo 5º § 2º da 

Constituição Federal).  

Analisar a hierarquia dos tratados internacionais sobre direitos humanos no 

ordenamento jurídico brasileiro.  

Compreender a teoria dimensional dos direitos fundamentais.  

Analisar a aplicabilidade das normas constitucionais.  

Conhecer a doutrina brasileira da efetividade e o mínimo existencial  

Compreender as teorias do núcleo essencial dos direitos fundamentais.  

Conhecer as figuras jurídicas constitucionais garantidoras dos direitos fundamentais.  

Conhecer as limitações aos direitos fundamentais decorrentes do Estado de 

excepcionalidade legal.  
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Compreender a colisão dos direitos fundamentais e a aplicação dos princípios da 

concordância prática e da proporcionalidade.  

Conhecer a evolução da proteção internacional dos direitos humanos.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Conceito, características e evolução dos direitos fundamentais.  

A questão terminológica.  

As características dos direitos fundamentais na atualidade.  

As fases de evolução dos direitos humanos: da pré-história à fase de constitucionalização.  

 

Unidade II - A concepção constitucional dos direitos fundamentais e os tratados 

internacionais sobre os direitos humanos.  

O sistema brasileiro dos direitos fundamentais.  

A cláusula de abertura dos direitos fundamentais (artigo 5º § 2º da Constituição Federal).do 

Brasil de 1988  

A hierarquia dos tratados internacionais sobre direitos humanos no ordenamento jurídico 

brasileiro.  

 

Unidade III - As dimensões dos direitos fundamentais. 

Os direitos fundamentais de primeira dimensão (direitos civis e políticos).  

Os direitos fundamentais de segunda dimensão (direitos sociais e econômicos).  

Os direitos fundamentais de terceira dimensão (direitos coletivos e difusos).  

 

Unidade IV - A aplicabilidade das normas constitucionais.  

A classificação tradicional das normas constitucionais: normas de eficácia plena, contida e 

limitada.  

A doutrina brasileira da efetividade.  

 

Unidade V - A eficácia dos direitos sociais e a reserva do possível.  

O conceito de reserva do possível.  
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O conceito de dificuldade contramajoritária do poder judiciário.  

 

Unidade VI - O conceito de mínimo existencial.  

O conteúdo material ligado ao mínimo existencial.  

 

Unidade VII - Os direitos fundamentais e suas garantias constitucionais.  

As figuras jurídicas constitucionais garantidoras dos direitos fundamentais.  

 

Unidade VIII - O sistema constitucional de emergência e a restrição dos direitos 

fundamentais.  

Estado de excepcionalidade legal;. 

Estado de Sítio e Estado de Defesa.  

 

Unidade IX - A colisão de direitos fundamentais.  

Aplicação do princípio da concordância prática.  

Aplicação do princípio da proporcionalidade.  

 

Unidade X - A proteção internacional dos direitos humanos.  

Os direitos humanos e as organizações intergovernamentais.  

Documentos internacionais de defesa dos direitos humanos.  

Declaração Universal dos Direitos do Homem.  

Pacto internacional dos direitos civis e políticos (ONU).  

Pacto internacional dos direitos econômicos, sociais e culturais (ONU).  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é 

exposto ao aluno de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de 

entrega ao conhecimento particular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de 

entrega de conteúdo contempla, além dos conceitos e temáticas das aulas propriamente 

ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos de caso, 
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atividades animadas de aplicação do conhecimento, simuladores virtuais, quiz interativo, 

simulados, biblioteca virtual etc.  

Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o conteúdo e 

sua integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo, norteando-se pelo 

incentivo à troca constante entre os atores envolvidos e à construção coletiva do 

conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as discussões no fórum, bem 

como nas outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, 

central de mensagem, anotações etc.).  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

         A avaliação da disciplina segue as normas regimentais da Instituição. Nesta 

disciplina, o aluno será avaliado por sua participação cooperativa e colaborativa, bem como 

pelo seu desempenho nas avaliações presenciais (AV1,  

AV2 e AV3). No que se refere ao primeiro critério, o docente responsável pela turma 

irá avaliar a participação do aluno nos fóruns de discussão temáticos, tendo por parâmetro 

as métricas de pertinência e interatividade da/na intervenção do aluno.  

No que se refere ao segundo critério, os instrumentos para avaliação da aprendizagem 

serão construídos a partir de itens de teste: questões objetivas e discursivas que compõem o 

banco de questões da disciplina, classificadas em diferentes níveis de complexidade e 

diferentes níveis cognitivos. Inclui-se nessa composição de nota a produção de trabalho 

acadêmico (se for o caso), que será somado à nota da avaliação correspondente (AV1, AV2 

e AV3).  

As avaliações presenciais serão realizadas no campus de origem do aluno, de acordo 

com o calendário acadêmico institucional.  

 

Direitos Humanos Eletiva 

 

Bibliografia Básica 

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 5. ed. 

rev., ampl. e atual. São Paulo: M. Limonad, 2002. 

 

Oliveira, Sérgio Augustin (org.). Direitos Humanos.[livro eletrônico]. Caxias do Sul: 

Educs, 2013. 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570617231/pages/5 
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COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 8.ed. São 

Paulo: Saraiva, 2013. 

 

Bibliografia Complementar 

Felizardo, Aloma Ribeiro (Org.). Ética e direitos humanos: uma perspectiva profissional. 

Curitiba: InterSaberes, 2012 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582127964/pages/5 

 

Bello, Enzo (org.) Ensaios críticos sobre direitos humanos e constitucionalismo [livro 

eletrônico]. Caxias do Sul: Educs, 2012 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570616852/pages/5 

 

Lafer, Celso. A internacionalização dos direitos humanos. [livro eletrônico]. São Paulo: 

Manole, 2005 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520424292/pages/_7 

 

Morange, Jean. Direitos Humanos e liberdade pública [livro eletrônico]. São Paulo: 

Manole, 2004 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520416457/pages/_5 

 

SARLET, Ingo Walfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos 

direitos fundamentais na perspecvtiva constitucional. 11. ed, rev., atual. Porto Alegre - Rs: 

Livraria do Advogado, 2012.  
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DISCIPLINA: CCJ0065 - DIREITO DA INFORMÁTICA  

 

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Direito de Informática. 

 

EMENTA  

Noções gerais; A interdisciplinariedade do Direito de Informática; Sua incidência no 

Direito Civil; Direito do Consumidor; Comércio Eletrônico, Conflitos de Nomes de 

Domínio, Software, Redes Sociais, Crimes patrimoniais e não patrimoniais.  

 

OBJETIVO GERAL  

Proporcionar uma visão atual e ampla do direito e das novas tecnologias.  

Analisar as principais modificações proporcionadas pelo direito eletrônico em nosso 

cotidiano. Apresentar os princípios inerentes ao comércio eletrônico. Identificar os agentes 

de uma relação de direito eletrônico.  

Introduzir conceitos básicos de defesa dos interesses dos consumidores nas relações de 

consumo estabelecidas pela internet. Analisar o impacto das novas relações contratuais, os 

novos princípios e as alterações fundamentais. Traçar noções gerais de responsabilidade 

civil contratual e extracontratual na internet. Apontar os principais conflitos envolvendo 

nomes de domínio na internet. Abordar a problemática dos problemas que envolvem a 

discussão sobre software livre.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Compreender a defesa do internauta.  

Diferenciar as relações de consumo das demais relações jurídicas.  

Identificar a figura do comércio eletrônico.  

Construir um raciocínio lógico envolvendo o Código de Defesa do Consumidor e as 

demais leis.  

Analisar os direitos básicos do internauta.  

Diferenciar os casos de contratos B2B, B2C.  

Solucionar os casos de conflitos de nomes de domínio.  
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Demonstrar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos 

submetidos às suas regras.  

Identificar a proteção do internauta contra crimes virtuais.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I – Internet. 

Histórico.  

Novas Tecnologias.  

Novos Direitos.  

 

Unidade II - Princípios Gerais de Direito.  

Direito á informação,  

Proteção contra clausulas abusivas,  

Princípio da solidariedade,  

O direito de arrependimento,  

Proteção contra praticas comerciais abusivas,  

Princípio da transparência,  

 

Unidade III - Direito Eletrônico. 

Conceito.  

Noções gerais.  

Agentes.  

 

Unidade IV - O contrato via web. 

Contratação á distância.  

Conceito.  

Elementos do contrato.  

Dec. lei 2200-2 e Projeto de lei.7316/2002.  

Espécies de contrato.  

Teoria do risco.  
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O contrato desumanizado.  

Princípio da Vulnerabilidade.  

Vontade das partes.  

Desterritorialização.  

Princípio da confiança.  

 

Unidade V - Comercio Eletrônico. 

Introdução ao Comércio Eletrônico.  

A sociedade da Informação.  

Defesa dos Consumidores.  

Princípio da confiança.  

Relação de Consumo.  

Consumidor.  

Fornecedor.  

Produto.  

Serviço.  

Direito de Arrependimento.  

 

Unidade VI - Responsabilidade Civil. 

Noções gerais sobre Responsabilidade Civil.  

Dano, culpa e nexo causal.  

Responsabilidade contratual e extracontratual.  

Responsabilidade objetiva e subjetiva.  

A Responsabilidade Contratual. 

Do homebanking.  

Do provedor. 

Dos sites de Leilão.  

Dos sites de Busca.  

Unidade VII - A Responsabilidade Extracontratual. 

A internet.  

O e-mail.  
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Danos causados por envio de vírus com dolo ou culpa.  

Danos decorrentes de ação de hackers e crakers.  

 

Unidade VIII - Propriedade Intelectual. 

Direito do Autor na Internet. 

Dados X Banco de Dados.  

Violação dos Direitos do Autor.  

Concorrência Desleal.  

Modificações nas Relações Jurídicas.  

 

Unidade IX – Software.  

Conceito.  

Desenvolvimento.  

Software Livre.  

Contratos de Licença.  

Open Source.  

Copyright X Copyleft.  

Direitos Autorais.  

 

Unidade X - Nomes de Domínio. 

Conceito.  

Espécies.  

Nomes de domínio de primeiro, segundo e terceiro nível.  

Registro.  

Conflitos.  

ICA. 

Procedimentos judiciais e extrajudiciais.  

Jurisprudência nacional e comparada.  
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PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é 

exposto ao aluno de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de 

entrega ao conhecimento particular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de 

entrega de conteúdo contempla, além dos conceitos e temáticas das aulas propriamente 

ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos de caso, 

atividades animadas de aplicação do conhecimento, simuladores virtuais, quiz interativo, 

simulados, biblioteca virtual etc.  

Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o conteúdo e 

sua integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo, norteando-se pelo 

incentivo à troca constante entre os atores envolvidos e à construção coletiva do 

conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as discussões no fórum, bem 

como nas outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, 

central de mensagem, anotações etc.).  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

A avaliação da disciplina segue as normas regimentais da Instituição. Nesta 

disciplina, o aluno será avaliado por sua participação cooperativa e colaborativa, bem como 

pelo seu desempenho nas avaliações presenciais (AV1, AV2 e AV3). No que se refere ao 

primeiro critério, o docente responsável pela turma irá avaliar a participação do aluno nos 

fóruns de discussão temáticos, tendo por parâmetro as métricas de pertinência e 

interatividade da/na intervenção do aluno.  

No que se refere ao segundo critério, os instrumentos para avaliação da aprendizagem 

serão construídos a partir de itens de teste: questões objetivas e discursivas que compõem o 

banco de questões da disciplina, classificadas em diferentes níveis de complexidade e 

diferentes níveis cognitivos. Inclui-se nessa composição de nota a produção de trabalho 

acadêmico (se for o caso), que será somado à nota da avaliação correspondente (AV1, AV2 

e AV3).  

As avaliações presenciais serão realizadas no campus de origem do aluno, de acordo 

com o calendário acadêmico institucional.  
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DIREITO DA INFORMÁTICA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CORRÊA, Gustavo Testa. Aspectos jurídicos da Internet. 5. ed., rev. e atual. São Paulo: 

Saraiva, 2010. 

LIMBERGER, Têmis. Direito à intimidade na era da informática: a necessidade de 

proteção dos dados pessoais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007 

PORTO, Renato. Publicidade Digital: a proteção da criança e do adolescente. Rio de 

Janeiro: Saraiva, 2014. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DE LUCCA, Newton ; SIMAO FILHO, Adalberto. Direito e internet: aspectos jurídicos 

relevantes. Bauru: EDIPRO, 2008. v.2 

MARTINS, Flávio Alves; MACEDO, Humberto Paim de. Internet e direito do 

consumidor. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. 

PAESANI, Liliana Minardi. Direito e Internet: liberdade de informação, privacidade e 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

BACELLAR, Margareth de Freitas. Direito do trabalho na era virtual. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2003. 

CORREIA, Marcus Orione Gonçalves; CORREIA, Érica Paula Barcha. Curso de direito 

da seguridade social. 3. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007. 
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DISCIPLINA: CCJ0066 - DIREITO ELEITORAL  

 

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Direito Eleitoral  

 

EMENTA  

Evolução histórica do Direito Eleitoral no Brasil. Fontes. Conceito, Objeto e 

Princípios. Organização Eleitoral. Direito Político eleitoral e partidário na Constituição de 

1988; Sistemas Eleitorais; Eleitor. Os Partidos Políticos. Candidatos elegibilidade e 

inelegibilidade. Propaganda Política. Pesquisa Eleitoral; Votação e Apuração. Processos, 

ações e recursos eleitorais; Crimes eleitorais.  

 

OBJETIVO GERAL  

Conhecer a história do direito eleitoral pátrio. Conhecer a normatização constitucional e 

infraconstitucional do direito eleitoral e partidário. Descrever a estrutura da Justiça 

Eleitoral. Compreender o processo eleitoral brasileiro desde a convenção partidária até a 

diplomação dos eleitos. Compreender as funções exercidas peloMinistério Público eleitoral 

e a finalidade das ações eleitorais. Desenvolver visão crítica sobre o direito político 

contemporâneo.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Conhecer os fatos históricos relevantes do direito político brasileiro.  

Conhecer a estrutura do Poder Judiciário eleitoral, enumerar os órgãos do Poder 

Judiciário Eleitoral, suas competências e atribuições do  

Ministério Público no processo eleitoral.  

Compreender e interpretar as normas positivadas na constituição de direito eleitoral e 

partidário  

Diferenciar os sistemas eleitorais.  

Compreender a função dos Partidos Políticos e coligações.  

Conhecer as normas que regulam as contas, filiação e fidelidade partidária.  

Conhecer o processo eleitoral e suas fases.  
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Diferenciar as espécies de propaganda política  

Enumerar as ações e recursos eleitorais e sua finalidade.  

Conhecer os crimes eleitorais.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Histórico Do Direito Eleitoral e a Organização Eleitoral no Brasil. 

Introdução ao estudo do direito eleitoral.  

Organização eleitoral. 

 

Unidade II - Normas Constitucionais de Direito Eleitoral e Partidário. 

Matéria política, eleitoral e partidária na constituição de 1988 e sua regulamentação 

infraconstitucional  

Sistemas eleitorais  

 

Unidade III - Direito Partidário Positivo. Os Partidos Políticos. 

Os partidos políticos e coligações.  

Contas partidárias, filiação partidária, fidelidade partidária; fundo partidário.  

 

Unidade IV - Das Eleições - O Processo Eleitoral. 

Registro de candidatura, arrecadação e prestação de contas, pesquisa eleitoral, votação e 

apuração. 

Propaganda política.  

 

Unidade V - Direito Processual Eleitoral e Crimes Eleitorais. 

Ações eleitorais e recurso em matéria eleitora  

Crimes eleitorais.  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é 

exposto ao aluno de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de 
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entrega ao conhecimento particular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de 

entrega de conteúdo contempla, além dos conceitos e temáticas das aulas propriamente 

ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos de caso, 

atividades animadas de aplicação do conhecimento, simuladores virtuais, quiz interativo, 

simulados, biblioteca virtual etc.  

Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o conteúdo e 

sua integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo, norteando-se pelo 

incentivo à troca constante entre os atores envolvidos e à construção coletiva do 

conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as discussõesno fórum, bem 

como nas outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, 

central de mensagem, anotações etc.).  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

A avaliação da disciplina segue as normas regimentais da Instituição. Nesta 

disciplina, o aluno será avaliado por sua participação cooperativa e colaborativa, bem como 

pelo seu desempenho nas avaliações presenciais (AV1,  

AV2 e AV3). No que se refere ao primeiro critério, o docente responsável pela turma 

irá avaliar a participação do aluno nos fóruns de discussão temáticos, tendo por parâmetro 

as métricas de pertinência e interatividade da/na intervenção do aluno.  

No que se refere ao segundo critério, os instrumentos para avaliação da aprendizagem 

serão construídos a partir de itens de teste: questões objetivas e discursivas que compõem o 

banco de questões da disciplina, classificadas em diferentes níveis de complexidade e 

diferentes níveis cognitivos. Inclui-se nessa composição de nota a produção de trabalho 

acadêmico (se for o caso), que será somado à nota da avaliação correspondente (AV1, AV2 

e AV3).  

As avaliações presenciais serão realizadas no campus de origem do aluno, de acordo 

com o calendário acadêmico institucional.  
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DIREITO ELEITORAL Eletiva 

 

Bibliografia Básica: 

PINTO, Djalma. Direito Eleitoral. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

RAMAYANA, Marcos. Direito Eleitoral. 12ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2012. 

 

CÂNDIDO, Joel José. Direito eleitoral brasileiro. 13. ed. rev. e atual. Bauru, SP: 

EDIPRO, 2008. 

 

Bibliografia Complementar: 

ZILIO, Rodrigo López. Direito eleitoral: noções preliminares, elegibilidade e 

inelegibilidade, ações eleitorais, processo eleitoral (da convenção à prestação de contas). 

3.ed. São Paulo: Verbo Jurídico, 2012.  

 

PEREIRA, Erick Wilson. Direito eleitoral: interpretação e aplicação das Normas 

Constitucionais-Eleitorais. Saraiva, 2011. 

  

BATTALLO, Eduardo Domingos; DAL PAZZO, Antonio Araldo F.; WEISS, Daniela 

Puglia. Lei eleitoral: Lei n.9.504/97 estrutura, análise e jurisprudência. 4. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2010.  

 

MICHELS, Vera Maria Nunes. Direito eleitoral: atualizado com a reforma da lei 

12.034/09, que modificou a lei eleitoral, a lei dos partidos políticos e o código eleitoral. 

7.ed. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2010.. 

 

PINTO, Djalma. Direito eleitoral: improbidade administrativa e responsabilidade fiscal: 

noções gerais. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2006.  
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DISCIPLINA: CCJ0068 - DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

 

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Direitos Autoriais e Propriedade Industrial. 

 

EMENTA  

Direitos Autorais: Introdução. Legislatção e tratados internacionais. Direitos de autor 

e direitos conexos; Obras intelectuais. Aquisição, vigência e extinção do direito de autor. 

Direitos morais e patrimoniais A proteção do software. O direito de autor na esfera 

administrativa; O direito de autor na esfera judicial; Propriedade Industrial: Introdução 

Legislação e tratados internacionais. Patentes e desenhos industriais. Marcas, indicações 

geográficas e concorrência desleal. Transferência de tecnologia e franquia; O direito de 

propriedade industrial na esfera administrativa. O direito de propriedade industrial.  

 

OBJETIVO GERAL  

Conhecer os direitos intelectuais e estudar os seus dois principais ramos: o direito 

autoral e a propriedade industrial. Conhecer a natureza jurídica dos direitos de propriedade 

intelectual. Desenvolver uma postura critica em relação aos conteúdos abordados.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Analisar a importância da propriedade intelectual para a sociedade e para o 

desenvolvimento tecnológico e cultural do país. 

Analisar a legislação nacional e os tratados internacionais relativos à propriedade 

intelectual e estudar a sua aplicação aos casos concretos, sob a luz da doutrina e da 

jurisprudência existentes.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Introdução. 

Conceito de propriedade intelectual.  

Posicionamento do direito de autor dos direitos conexos no quadro geral do direito.  
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Relação do direito de autor e dos direitos conexos com os demaisramos do direito.  

Natureza jurídica do direito de autor.  

Os objetivos da proteção ao direito de autor e aos direitos conexos (finalidade, necessidade, 

utilidade e convivência).  

Fontes aplicáveis ao direito de autor. 

Administra Cursos – Relatórios. 

 

Unidade II - Legislação e Tratados. 

Lei n 9.610/98.  

Convenção da União de Paris. 

Convenção de Berna.  

Convenção de Genebra.  

TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). 

 

Unidade III - Direitos de Autor e Direitos Conexos. 

 

Unidade IV - Obras Intelectuais. 

Obra de arte plástica.  

Obra de arte aplicada.  

Obra de arquitetura.  

Obra fotográfica.  

Obra cinematográfica.  

Obra televisiva.  

Obra publicitária.  

Obra jornalística.  

Obra intelectual na Internet.  

 

Unidade V - Aquisição, Vigência e Extinção do Direito do Autor. 

Registrabilidade. 

Publicidade.  

Caducidade.  
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Domínio público.  

 

Unidade VI - Direitos Morais e Patrimoniais. 

Inédito.  

Retirada.  

Paternidade.  

Integralidade.  

Aplicações.  

Adaptações.  

Destruição.  

Modificação.  

Exploração econômica.  

Reprodução.  

Transmissão  

Direito de seqüência (droit de suite).  

Cessão de direitos autorais e direitos conexos. 

 

Unidade VII - A Proteção do Software. 

Lei n 9.609/98.  

Tutela administrativa.  

Tutela civil.  

Tutela penal.  

Unidade VIII - O Direito de Autor na Esfera Administrativa. 

Medidas administrativas para a proteção do direito de autor  

 

Unidade IX - O Direito de Autor na Esfera Judicial. 

Tutela civil  

Tutela penal  

 

Unidade X - Direito de Propriedade Industrial – Introdução. 

Conceito de propriedade industrial.  
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Histórico.  

Posicionamento do direito de propriedade industrial no quadro geral do direito.  

Relação do direito de propriedade industrial com os demais ramos do direito.  

Natureza jurídica do direito de propriedade industrial. 

Os objetivos da proteção à propriedade industrial (finalidade necessidade, utilidade e 

conveniência). 

Fontes do direito aplicáveis à propriedade industrial.  

 

Unidade XI - Legislação e Tratados. 

Lei n 9.279/96. 

Convenção da União de Paris. 

Trips (Trade Related Aspects of intellectual Property Rights). 

Unidade XII - Patentes e Desenhos Industriais. 

Patentes. Titularidade. Patenteabillidade. Pedido de patente . Concessão e vigência da 

patente . Proteção conferida pela patente. Nulidade da patente . Cessão e anotações. 

Licenças. Patentes de interesse da defesa nacional . Certificado de adição de invenção. 

Extinção da patente. Retribuição anual. Restauração. Invenção e modelo de utilidade 

realizadas por emprego ou prestador de serviço  

Desenhos industriais. Titularidade. Registrabilidade. Pedido de registro. Concessão e 

vigência do registro. Proteção conferida pelo registro. Exame de mérito. Nulidade do 

registro. Extinção do registro. Retribuição qüinqüenal  

 

Unidade XII - Marcas, Indicações Geografias e Concorrências Desleal. 

Marcas. Registrabilidade. Prioridade. Requerentes de registro. Direitos sobre a marca. 

Vigência, cessão e anotações. Perda dos direitos. Marcas coletivas e de certificação. 

Deposito. Exame. Expedição do certificado de registro. Nulidade do Registro  

Indicações geográficas. 

Concorrência desleal.  
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Unidade XIII - Transferência de Tecnologia e Franquia . 

 

Unidade XIV - O Direito de Propriedade Industrial na Esfera Administrativa.  

Recursos.  

Atos das partes.  

Prazos.  

Prescrição. Atos do INPI . Classificações.  

Retribuição.  

 

Unidade XV - O Direito de Propriedade Industrial na Esfera Judicial.  

Tutela civil.  

Tutela penal . 

 

Unidade XVI - O Direito De Propriedade Industrial e a Internet  

Marca versus nome de domínio (dominain name) 

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é 

exposto ao aluno de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de 

entrega ao conhecimento particular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de 

entrega de conteúdo contempla, além dos conceitos e temáticas das aulas propriamente 

ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos de caso, 

atividades animadas de aplicação do conhecimento, simuladores virtuais, quiz interativo, 

simulados, biblioteca virtual etc.  

Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o conteúdo e 

sua integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo, norteando-se pelo 

incentivo à troca constante entre os atores envolvidos e à construção coletiva do 

conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as discussões no fórum, bem 

como nas outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, 

central de mensagem, anotações etc.).  

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  
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A avaliação da disciplina segue as normas regimentais da Instituição. Nesta 

disciplina, o aluno será avaliado por sua participação cooperativa e colaborativa, bem como 

pelo seu desempenho nas avaliações presenciais (AV1,  

AV2 e AV3). No que se refere ao primeiro critério, o docente responsável pela turma 

irá avaliar a participação do aluno nos fóruns de discussão temáticos, tendo por parâmetro 

as métricas de pertinência e interatividade da/na intervenção do aluno.  

No que se refere ao segundo critério, os instrumentos para avaliação da aprendizagem 

serão construídos a partir de itens de teste: questões objetivas e discursivas que compõem o 

banco de questões da disciplina, classificadas em diferentes níveis de complexidade e 

diferentes níveis cognitivos. Inclui-se nessa composição de nota a produção de trabalho 

acadêmico (se for o caso), que será somado à nota da avaliação correspondente (AV1, AV2 

e AV3).  

As avaliações presenciais serão realizadas no campus de origem do aluno, de acordo 

com o calendário acadêmico institucional.  

 

DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INDUSTRIAL Eletiva 

 

Bibliografia Básica: 

FLORES, Cesar. Segredo industrial e o know-how: aspectos jurídicos internacionais. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2008.. 

 

Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias. Jabur, Wilson Pinheiro e 

Santos, Manoel J Pereira dos; Saraiva - Série GVLaw-2007 -  

 

Silveira, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, 

cultivadores, nome empresarial. [Livro eletrônico]. 4.ed. São Paulo: Manole, 2011 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520431696/pages/-6 

 

Bibliografia Complementar: 

BRANCO JÚNIOR, Sérgio Vieira. Direitos autorais na Internet e o uso de obras 

alheias. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007  

 

SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coord.). Propriedade 

intelectual: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias. São Paulo: Saraiva, 

2007  

 

Afonso, Otávio. Direito autoral: conceitos essenciais. [Livro eletrônico]. São Paulo: 

Manole, 2009 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520427521/pages/_7 
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Integridade na pesquisa e propriedade intelectual na Universidade. [livro eletrônico]. 

Caxias do Sul: Uducs,  

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/search?utf8=✓&amp;q=direitos 

autorais 

 

Pascale Leonardi, Fernanda Stinchi. Voz e dereito civil: proteção jurídica da voz. [livro 

eletrônico]. São Paulo: Manole, 2013. 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520435335/pages/-18 
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DISCIPLINA: CCJ0060 - CRIMINOLOGIA  

 

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Criminologia.  

 

EMENTA  

Conceito; Evolução histórica; Teorias; Criminologia e Direito; Política criminal; 

Criminologia e Ciências afins;Sistema Penal. Política criminal de drogas, Sistema 

Carcerário; Vitimologia; Mídia e sua influência criminológica; Leis penais simbólicas.  

 

OBJETIVO GERAL  

Estudar o indivíduo criminoso, crimes determinados e o sistema penal. 

Analisar a criminalidade e sua realidade social. 

Conhecer a natureza do crime e do papel do sistema penal.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Desenvolver uma consciência crítica quanto à moderna aplicação do direito penal e 

sua necessária adequação aos princípios de um Estado Democrático de Direito.  

 

CONTEÚDOS 

 

Unidade I - Conceito de criminologia.  

Método empírico e objeto (crime, criminoso, criminalidade e criminalização). Ciência 

interdisciplinar;  

enfoque histórico, biológico, sociológico, psicológico, econômico e jurídico.  

Análise histórica. Crime: fato jurídico ou naturalístico. O nascimento do direito penal como 

negação da vingança. A relação entre os meios de produção e o controle social.  

A relação entre a igreja e o controle: inquisição.  

A era da ostentação dos suplícios. Iluminismo e escola clássica: o homem como limite do 

direito.  
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Unidade II - Escola positivista.  

Crítica à escola clássica. O homem delinqüente de Lombroso. Ferri: diretriz sociológica. 

Garófalo: aspecto jurídico. 

O positivismo no Brasil no séc. XIX.  

Escola de Chicago: teoria ecológica. Crítica ao positivismo. A cidade é uma unidade 

ecológica: análise da desorganização social e de áreas de delinqüência. Teoria da anomia: o 

crime é um fenômeno normal na sociedade.  

 

Unidade III - Teorias. 

Teorias subculturais.O crime como reflexo de valores distintos dos grupos dominantes. 

Teorias do conflito: o crime se refere a um conflito de interesses e possui uma natureza 

política.  

Teorias do processo social: pela aprendizagem (o crime é um hábito), pelo controle (por 

que a maioria das pessoas não praticam crime?)  

e pelo etiquetamento (labelling approach) com a criação de estereótipos de delinqüente; 

análise da cifra negra. Criminología crítica.  

 

Unidade IV - O Sistema Penal no Estado Neoliberal.  

Conceito de Neoliberalismo. Movimento de lei e ordem. Política criminal de tolerância 

zero.  

Abolicionismo penal; a abolição do sistema penal. Meio termo: Garantismo penal, um 

retorno à escola clássica.  

Política criminal de drogas. História. Conceito de drogas. Discursos legitimadores para o 

seu controle: médico, cultural, moral e político criminal. Ideologia da defesa social X 

ideologia da segurança nacional.  

Teorias da pena: absoluta, prevenção geral e especial, teoria mista, garantismo e a 

conclusão de Zaffaroni e Tobias Barreto. História da pena privativa de liberdade. Suas 

metas informais.  
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Unidade V - Sistema social da prisão: regime totalitário e vida em massa.  

O papel da direção do presídio. O papel da guarda e sua relação com o preso. A vida 

segregada do preso: sacrifício de sua autonomia e intimidade. Sujeição à violências. 

Análise do fenômeno da reincidência.  

Vitimologia. Conceito e objeto. Estudo e pesquisa voltados para mudança da legislação e 

proteção da vítima (mulher, criança, indígena, condenados, excluídos, etc). Estudo do crime 

precipitado pela vítima: função criminógena da vítima.  

Mídia e crime. A informação como mercância e o interesse do homem pela violência e pelo 

mórbido. A mídia como propagadora dos medos e criadora de ilusões e discursos 

justificadores de determinadas medidas político-criminais.  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é 

exposto ao aluno de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de 

entrega ao conhecimento particular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de 

entrega de conteúdo contempla, além dos conceitos e temáticas das aulas propriamente 

ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos de caso, 

atividades animadas de aplicação do conhecimento, simuladoresvirtuais, quiz interativo, 

simulados, biblioteca virtual etc.  

Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o conteúdo e 

sua integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo, norteando-se pelo 

incentivo à troca constante entre os atores envolvidos e à construção coletiva do 

conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as discussões no fórum, bem 

como nas outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, 

central de mensagem, anotações etc.).  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

A avaliação da disciplina segue as normas regimentais da Instituição. Nesta 

disciplina, o aluno será avaliado por sua participação cooperativa e colaborativa, bem como 

pelo seu desempenho nas avaliações presenciais (AV1,  
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AV2 e AV3). No que se refere ao primeiro critério, o docente responsável pela turma 

irá avaliar a participação do aluno nos fóruns de discussão temáticos, tendo por parâmetro 

as métricas de pertinência e interatividade da/na intervenção do aluno.  

No que se refere ao segundo critério, os instrumentos para avaliação da aprendizagem 

serão construídos a partir de itens de teste: questões objetivas e discursivas que compõem o 

banco de questões da disciplina, classificadasem diferentes níveis de complexidade e 

diferentes níveis cognitivos. Inclui-se nessa composição de nota a produção de trabalho 

acadêmico (se for o caso), que será somado à nota da avaliação correspondente (AV1, AV2 

e AV3).  

As avaliações presenciais serão realizadas no campus de origem do aluno, de acordo 

com o calendário acadêmico institucional.  

 

CRIMINOLOGIA Eletiva 

 

Bibliografia Básica: 

BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal: introdução à 

sociologia do direito penal. 3. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2002. ..  

 

CARVALHO, Salo de. Pena e garantias. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2008. 

 

SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004 

 

Bibliografia Complementar: 

FOUCAULT, Michael. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 39. ed. Petropólis, RJ: 

Vozes, 2011. 

 

Bacila, Carlos Roberto. Introdução ao direito penal e à criminologia [livro eletrônico]. 

Curitiba: InterSaberes, 2016 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559721171/pages/5 

 

Gauer, Ruth Maria Chittó. Criminologia e sistemas jurídico-penais contemporâneo [livro 

eletrônico]. 2.ed. São Paulo: EducRs,  

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788539709472 

 

Crimonologia E(m) crítica.[livro eletrônico}. Caxias do Sul: Educs, 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/search?utf8=✓&amp;q=criminolo

gia 
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Lima, Renato Sérgio de(org). Segurança pública e violência: o Estado está cumprindo seu 

papel? [livro eletrônico]. São Paulo: Contexto, 2006 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/8572443452/pages/5 
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DISCIPLINA: CCJ0067 - DIREITO PREVIDENCIÁRIO  

 

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Direito Previdenciário. 

 

EMENTA  

Normas e princípios fundamentais; Organização e Custeio da Seguridade Social; 

Plano de Benefícios da Previdência Social.  

  

OBJETIVO GERAL  

Estudar a Seguridade Social, a Previdência Social e o Direito 

Previdenciário.Identificação de seus institutos básicos. Compreender seus princípios 

doutrinários próprios e exclusivos. Analisar os Planos de Organização, Custeio e Benefícios 

da Previdência Social.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Informar sobre a evolução da Previdência Social;  

Examinar a abrangência, clientela e prestações previdenciárias;  

Analisar o custeio previdenciário;  

Analisar os benefícios da Previdência Social;  

Estudar o Acidente do Trabalho e suas consequências previdenciárias;  

Desenvolver a competência leitora e a compreensão de documentos jurídicos ou 

normativos;  

Desenvolver a redação de textos com utilização das normas técnico-jurídicas;  

Utilizar a legislação, jurisprudência, doutrina e outras fontes do Direito;  

Aplicar a correta terminologia jurídica da Ciência do Direito;  

Desenvolver o raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão 

crítica.  
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CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Origem e Evolução a Prestação Previdenciária.  

Fases do seguro social.  

 

Unidade II - Princípio da Seguridade Social. 

Conceito e importância dos princípios e princípios constitucionais.  

Regime Geral de Previdência Social e Regimes Próprios.  

Sujeitos Protegidos; segurados, dependentes e desamparados.  

 

Unidade III - Manutenção, perda e restabelecimento da qualidade de segurado.  

 

Unidade IV - Dependente e perda da qualidade de dependente.  

 

Unidade V - O financiamento da seguridade social.  

A Regra da Contrapartida e o Plano de Custeio.  

A importância do planejamento de custeio; a regra da contrapartida (a previsão do art. 195, 

parágrafo 5º da Constituição Federal); Dispositivos infraconstitucionais (art. 125 da Lei nº 

8.213/91); Plano de custeio (Lei nº 8.212/91).  

 

Unidade VI - Contribuições sociais para financiamento da Seguridade Social. 

Contribuição dos segurados empregados, empregados domésticos, avulsos, contribuição do 

contribuinte individual, contribuição do segurado especial, contribuições da empresa (sobre 

folha de salários e demais rendimentos, contribuição sobre receita, faturamento e lucro), 

contribuição empresarial, da associação desportiva de futebol, receita de concursos de 

prognósticos, outras receitas da Seguridade Social.  

 

Unidade VII - Acidente do Trabalho.  

Conceito e campo de aplicação.  

Doença profissional e doença do trabalho.  

Comunicação e caracterização do acidente do trabalho. Prestações acidentárias.  



466 

 

Unidade VIII - As prestações previdenciárias. 

Planos de benefícios, concessão de prestações e serviços previdenciários.  

 

Unidade IX - As prestações previdenciárias. 

Auxílio-doença e as aposentadorias por invalidez, tempo de contribuição, idade e especial.  

 

Unidade X - As prestações previdenciárias. 

Salário-maternidade, salário-família, auxílio-acidente, abono anual, pensão por morte, 

auxílio-reclusão, serviço social, habilitação e reabilitação profissional.  

Acumulação de benefícios.  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é 

exposto ao aluno de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de 

entrega ao conhecimento particular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de 

entrega de conteúdo contempla, além dos conceitos e temáticas das aulas propriamente 

ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos de caso, 

atividades animadas de aplicação do conhecimento, simuladores virtuais, quiz interativo, 

simulados, biblioteca virtual etc.  

Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o conteúdo e 

sua integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo, norteando-se pelo 

incentivo à troca constante entre os atores envolvidos e à construção coletiva do 

conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as discussões no fórum, bem 

como nas outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, 

central de mensagem, anotações etc.).  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

A avaliação da disciplina segue as normas regimentais da Instituição. Nesta 

disciplina, o aluno será avaliado por sua participação cooperativa e colaborativa, bem como 

pelo seu desempenho nas avaliações presenciais (AV1, AV2 e AV3). No que se refere ao 

primeiro critério, o docente responsável pela turma irá avaliar a participação do aluno nos 
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fóruns de discussão temáticos, tendo por parâmetro as métricas de pertinência e 

interatividade da/na intervenção do aluno.  

No que se refere ao segundo critério, os instrumentos para avaliação da aprendizagem 

serão construídos a partir de itens de teste: questões objetivas e discursivas que compõem o 

banco de questões da disciplina, classificadas em diferentes níveis de complexidade e 

diferentes níveis cognitivos. Inclui-se nessa composição de nota aprodução de trabalho 

acadêmico (se for o caso), que será somado à nota da avaliação correspondente (AV1, AV2 

e AV3).  

As avaliações presenciais serão realizadas no campus de origem do aluno, de acordo 

com o calendário acadêmico institucional.  

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO Eletiva 

Bibliografia Básica: 

IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 12. ed. rev. e atual. Niterói: 

Impetus, 2008.. 

 

Glasenapp, Ricardo Bernd. Direito previdenciário. [Livro eletrônico]. São Paulo: Pearson, 

2015. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543016559/pages/-8 

 

TSUTIYA, Augusto Massayuki. Curso de direito da seguridade social : custeio da 

seguridade social, previdência social, saúde, assistência social. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 

2010. 

 

.Bibliografia Complementar: 

TAVARES, Marcelo Leonardo. Direito previdenciário: regime geral de previdência social 

e regime próprios de previdência social. 14. ed. rev. e atual. Niterói, RJ: Impetus, 2012. 

 

VIANNA, João Ernesto Aragonés. Curso de direito previdenciário. 2012. 

 

Santoro, José Jayme de Souza. Manual de direito previdenciário. [livro eletrônico]. 4.ed. 

Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2015. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579872211/pages/-13 

 

Augustin, Sérgio (org.). Direito trabalhista e previdenciário. [Livro eletrônico]. Caxias do 

Sul: Educs, 2007. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/8570614315/pages/4 

 

Chamon, Omar. Introdução ao direito previdenciário. [livro eletrônico]. São Paulo: Manole, 

2005. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520419731/pages/_5 
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DISCIPLINA: CCJ0090 - DIREITO IMOBILIÁRIO  

 

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Direito Imobiliário  

 

EMENTA  

Registro Público Notarial e Registral. Incorporação imobiliária. Condomínio Edilício. 

Locação imobiliária urbana. 

 

OBJETIVO GERAL  

Introduzir o aluno no estudo do direito imobiliário, permitindo acesso ao 

conhecimento específico de cunho teórico e prático, por intermédio do estudo da legislação 

extravagante, com abordagem doutrinária e prática alicerçada na mais atual corrente 

jurisprudencial sem, contudo, deixar de lado os princípios gerais de direito civil e do direito 

comparado até aqui apreendidos, qualificando, assim, o aluno para o exercício da advocacia 

especializada.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Apresentar ao aluno as disciplinas que envolvem temas de direito com questões mais 

comuns no ramo imobiliário, com as quais não tiveram qualquer contato quando do estudo 

do direito civil, já que parte composta por leis extravagantes ou, quando inserida em norma 

comum, como no caso do condomínio edilício, de tão específica e controvertida a matéria, 

necessita de um estudo à parte do direito civil em geral.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Registro Público Notarial e Registral. 

Função dos registros públicos. 

Evolução dos sistemas registrais e o siste maregistral brasileiro.  

Princípios registrais. 

Processo de averbação, retificação e cancelamento dos registros. 
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Atribuição e responsabilidades civil e criminal dos notários e registradores  

 

Unidade II - Incorporação imobiliária. 

Introdução. Obrigações e direitos do incorporador. 

Construção por empreitada e por administração. 

As incorporações imobiliária e a relação de consumo. 

Patrimônio de afetação  

 

Unidade III - Condomínio Edilício. 

Natureza jurídica. Distinção entre condomínio edilício e condomínio geral  

Constituição e extinção do condomínio.  

Convenção: instituição e alteração  

Administração do condomínio: síndico, assembléia geral e conselhos  

 

Unidade IV - Locação imobiliária urbana. 

Disposições gerais. Direito de preferência. Garantias locatícias  

Disposições especiais das locações residenciais e por temporada  

Disposições especiais das locações não residenciais  

Procedimentos judiciais: ações de despejo, consignatória, revisional e renovatória  

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é 

exposto ao aluno de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de 

entrega ao conhecimento particular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de 

entrega de conteúdo contempla, além dos conceitos e temáticas das aulas propriamente 

ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos de caso, 

atividades animadas de aplicação do conhecimento, simuladores virtuais, quiz interativo, 

simulados, biblioteca virtual etc.  

Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o conteúdo e 

sua integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo, norteando-se pelo 

incentivo à troca constante entre os atores envolvidos e à construção coletiva do 
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conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as discussões no fórum, bem 

como nas outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, 

central de mensagem, anotações etc.).  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

A avaliação da disciplina segue as normas regimentais da Instituição. Nesta 

disciplina, o aluno será avaliado por sua participação cooperativa e colaborativa, bem como 

pelo seu desempenho nas avaliações presenciais (AV1, AV2 e AV3). No que se refere ao 

primeiro critério, o docente responsável pela turma irá avaliar a participação do aluno nos 

fóruns de discussão temáticos, tendo por parâmetro as métricas de pertinência e 

interatividade da/na intervenção do aluno.  

No que se refere ao segundo critério, os instrumentos para avaliação da aprendizagem 

serão construídos a partir de itens de teste: questões objetivas e discursivas que compõem o 

banco de questões da disciplina, classificadas em diferentes níveis de complexidade e 

diferentes níveis cognitivos. Inclui-se nessa composição de nota a produção de trabalho 

acadêmico (se for o caso), que será somado à nota da avaliação correspondente (AV1, AV2 

e AV3).  

As avaliações presenciais serão realizadas no campus de origem do aluno, de acordo 

com o calendário acadêmico institucional.  

 

DIREITO IMOBILIÁRIO Eletiva 

Bibliografia Básica: 

Castro, Lucas Fernando de. Registro de imóveis[livro eletrônico]. Curitiba: InterSaberes, 

2017 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559724332/pages/5 

 

SALLES, Venicio. Direito registral imobiliário. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012  

 

TARTUCE, Flávio; SIMÃO, José Fernando. Direito civil: direito das coisas. 5. ed. rev. e 

atual. São Paulo: Método, 2014.  

 

Bibliografia Complementar: 

Mello, Cleyson de Moraes. Legislação imobiliária[livro eletrônico]. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 2015 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579872105/pages/-17 
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Mello, Cleyson de Moraes. Condomínio: doutrina, legislação, jurisprudência [livro 

eletrônico]. Rio de Janeiro: Maria Augusta Delgado, 2017 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579872969/pages/5 

 

Mello, Cleyson de Moraes. Locação e despejo. [livro eletrônico]. 2.ed. Rio de Janeiro: 

Freitas Bastos, 2017. 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579872976/pages/5 

 

Carlos, Ana Fani Alessandri (org.). A produção do espaço urbano. [Livro eletrônico]. São 

Paulo: Contexto,2012 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572446334/pages/5 

 

Fernandes, Alexandre Cortez. Direito civil: direitos reais. [livro eletrônico]. Caxias do Sul: 

Educs, 2011 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570616258/pages/7 
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DISCIPLINA: CCJ0091 - DIREITO PENAL ECONÔMICO  

 

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Direito Penal Econômico. 

 

EMENTA  

Fundamentos de Direito Penal Econômico; Delitos contra a Ordem Econômica. A 

Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica; Delitos contra a Ordem Tributária. Delitos 

contra o Sistema Financeiro Nacional. Delitos contra o Mercado de Capitais. Delitos contra 

as Relações de Consumo e delitos previstos na Lei de Recuperação de Empresas e 

Falências.  

 

OBJETIVO GERAL  

Reconhecer a relevância do estudo integrado entre as Teorias do Delito, da Sanção 

Penal e da Criminalidade Econômica decorrente da financeirização da lógica capitalista e 

integração supranacional e sua necessária subsunção aos princípios norteadores do Estado 

Democrático de Direito. Reconhecer o surgimento de novas formas de criminalidade e 

consectária necessidade da tutela de bens jurídicos supraindividuais; Desenvolver o 

raciocínio crítico-jurídico acerca da Criminalidade Econômica. Fomentar a leitura, o estudo 

e a análise crítica da Criminalidade Econômica.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Compreender os fundamentos de Direito Penal Econômico.  

Identificar os critérios de seleção dos bens jurídico-penais a serem tutelados pela 

Legislação Penal Especial. 

Compreender as medidas de política criminal adotadas pelo Sistema de Justiça 

Criminal Brasileira para fins de controle social-penal.  

Identificar, dentre a criminalidade econômica, os delitos contra a Ordem Econômica, 

contra a Ordem Tributária, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra o Mercado de 

Capitais, contra as Relações de Consumo, a Criminalidade Organizada e os delitos 

previstos na Lei de Recuperação de Empresas e Falências.  



474 

 

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Fundamentos de Direito Penal Econômico.  

Financeirização da lógica capitalista, Globalização e Sociedade de Risco. 

Tipo Penal e Risco Social.  

Direito Penal Econômico: Delitos contra a Ordem Econômica: Lei n. 8176/1991. Conceitos 

de Ordem Econômica. A responsabilidade penal da pessoa jurídica.  

Autonomia, Conceitos, fundamentos, características. O Direito Penal Mínimo e Garantista, 

Direito Administrativo Sancionador e Direito Penal de Segunda Velocidade.  

 

Unidade II. Crimes contra o Sistema Financeiro.  

Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. A Lei n. 7492/86. Conceitos de Sistema 

Financeiro e Instituição Financeira. Delitos contra o sigilo das operações de Instituições 

Financeiras. Delitos contra as Finanças Públicas. Os delitos de gestão fraudulenta e gestão  

temerária: confronto e filtragem constitucional. Delitos contra o Sistema Financeiro 

Nacional e Delitos contra o Patrimônio da Instituição Financeira: confronto.  

 

Unidade III - Crimes contra a Ordem Tributária. 

Crimes contra a Ordem Tributária: Lei n. 8137/1990. Principais figuras típicas. O Ilícito 

Tributário. Distinção entre Direito Penal Tributário e Direito Tributário Penal. Relação 

entre as esferas administrativa e judicial. O Lançamento Tributário e a consumação dos 

Delitos contra a Ordem Tributária.  

Unidade IV - Crimes contra o Mercado de Capitais. 

A Lei n. 6.385/76 e sua alteração pela Lei n 10.303/01.  

Principais Condutas: Uso Indevido de Informação Privilegiada (Insider Trading).  

Manipulação de Mercado e Exercício Irregular de Cargo, Profissão. 

Atividade ou Função.  

 

Unidade V - Direito Penal na Lei de Recuperação de Empresas e Falências.  
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Globalização, sociedade de risco, função social da empresa, atividade econômica e lesão a 

bens jurídicos supra-individuais.  

Criminalidade na Empresa, Criminalidade de Empresa e Empresa Ilícita. Ponderação entre 

a cessação das atividades econômicas e a preservação da empresa. Referencial Teórico e 

inadequação da expressão Crime Falimentar. Crimes Falimentares previstos na Lei 

n.11101/2005.  

Crimes antefalimentares e pós-falimentares: Bem Jurídico Tutelado: delimitação.  

O Princípio da Unicidade e a Lei n.11101/2005. Natureza jurídica da sentença concessiva 

de recuperação judicial e declaratória da falência.Responsabilidade Penal dos sócios, dos 

administradores de instituição financeira (diretores e gerentes) e conselheiros, de fato ou de 

direito, bem como o administrador judicial e agentes equiparados - interventor, liquidante 

ou síndico.  

 

Unidade VI - Crimes contra as Relações de Consumo.  

Sociedade de consumo: gênese, conseqüências, surgimento do direito do consumo.  

Direito Penal do Consumo: conceito, legislação penal consumerista, bem jurídico tutelado.  

Principais figuras típicas.  

Direito Penal do Consumo e a Teoria da Imputação Objetiva.  

As medidas descarcerizadoras da Lei 9.099/1995 e os delitos contra as relações de consumo 

. Lei n.8078/1990.  

 

Unidade VII - Criminalidade Organizada.  

Macro e Microcriminalidade. Criminalidade Organizada. A Criminalidade Organizada 

como Categoria Sociológica.  

Distinção entre organização criminosa, quadrilha ou bando e associação criminosa.  

Política Criminal concernente às Organizações Criminosas.  

A Lei n. 9034/ 1995: Repercussão no plano da Investigação Penal e de todo Devido 

Processo Legal. Problemas especiais: Ação controlada.  

Agente Infiltrado e Escuta Ambiental.  
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PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é 

exposto ao aluno de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de 

entrega ao conhecimento particular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de 

entrega de conteúdo contempla, além dos conceitos e temáticas das aulas propriamente 

ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos de caso, 

atividades animadas de aplicação do conhecimento, simuladores virtuais, quiz interativo, 

simulados, biblioteca virtual etc.  

Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o conteúdo e 

sua integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo, norteando-se pelo 

incentivo à troca constante entre os atores envolvidos e à construção coletiva do 

conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as discussões no fórum, bem 

como nas outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, 

central de mensagem, anotações etc.).  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

A avaliação da disciplina segue as normas regimentais da Instituição. Nesta 

disciplina, o aluno será avaliado por sua participação cooperativa e colaborativa, bem como 

pelo seu desempenho nas avaliações presenciais (AV1,  

AV2 e AV3). No que se refere ao primeiro critério, o docente responsável pela turma 

irá avaliar a participação do aluno nos fóruns de discussão temáticos, tendo por parâmetro 

as métricas de pertinência e interatividade da/na intervenção do aluno.  

No que se refere ao segundo critério, os instrumentos para avaliação da aprendizagem 

serão construídos a partir de itens de teste: questões objetivas e discursivas que compõem o 

banco de questões da disciplina, classificadas em diferentes níveis de complexidade e 

diferentes níveis cognitivos. Inclui-se nessa composição de nota a produção de trabalho 

acadêmico (se for o caso), que será somado à nota da avaliação correspondente (AV1, AV2 

e AV3).  

As avaliações presenciais serão realizadas no campus de origem do aluno, de acordo 

com o calendário acadêmico institucional.  
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DIREITO PENAL ECONÔMICO  

 

Bibliografia Básica: 

BITENCOURT, Cezar Roberto e BREDA, Juliano. Crimes contra o Sistema Financeiro 

Nacional & Contra o Mercado de Capitais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.  

 

CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. 5.ed. v.4. São Paulo: Saraiva, 2010 v.4.  

 

PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 3.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2009.  

 

Bibliografia Complementar: 

DUPRET, Cristiane. Leis penais especiais: direito penal economico. Belo Horizonte: Ius, 

2012. 

 

Gomes, Eduardo Biacchi. Direito da integração econômica [livro eletrônico]. Curitiba: Inter 

Saberes, 2015. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302644/pages/5 

 

PRADO, Luiz Regis. Direito penal econômico. 5.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2013 

 

Ferraz Júnior, Poder econômico: direito, pobreza, violência, corrupção. [livro eletrônico]. 

São Paulo: Manole, 2009 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520425916/pages/_7 

 

Boarati, Vanessa. Economia para o direito. [Livro eletrônico]. São Paulo: Manole, 2006. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520420683/pages/_7 
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DISCIPLINA: CCJ0071 - DIREITO CONTRATUAL BANCÁRIO  

 

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Direito Contratual Bancário  

 

EMENTA  

Introdução ao Direito dos Contratos; Evolução e Princípios da Nova Teoria 

Contratual; Contratos Bancários em espécie; Princípios Gerais do Código Civil e a Defesa 

do Consumidor.  

 

OBJETIVO GERAL  

Compreender e analisar as mais importantes espécies de Contratos Bancários, suas 

especificidades e controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Analisar a dinâmica das Instituições Financeiras Bancárias e as Operações realizadas 

pelos Bancos;  

Compreender a estrutura dos Contratos Bancários e os mecanismos de defesa do 

consumidor tutelados por nossa legislação vigente.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Introdução ao Direito dos Contratos. 

Evolução do Direito Contratual. 

Princípios da Nova Teoria Contratual. 

Função Social do Contrato. 

Classificação dos Contratos  

 

Unidade II - Contratos Bancários. 

Atividade Bancária. 

Sistema Financeiro Nacional, Conselho Monetário Nacional e BACEN.  
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Análise da Lei 9613/98.  

Operações Bancárias. Classificação.  

Sigilo Bancário  

 

Unidade III - Contratos Bancários Próprios. 

Conta Corrente. 

Depósito Bancário. 

Abertura de Crédito. 

Mútuo. 

Desconto Bancário. 

Antecipação. 

 

Unidade IV - Contratos Bancários Impróprios. 

Faturização ou Factoring. Fomento Mercantil. 

Arrendamento Mercantil. Leasing. 

Alienação Fiduciária em Garantia. Bens Móveis e Bens Imóveis. 

 

Unidade V - Operações de Crédito. 

As Cartas de Crédito e os Cartões de Crédito.  

Operações de Crédito Hipotecário.  

Operações de Crédito Industrial.  

Operações de Crédito Rural.  

 

Unidade VI - Princípios Gerais do Código Civil Brasileiro e a Defesa do Consumidor. 

A integração do Código Civil e a relação de consumo. 

O Código de Defesa do Consumidor nas operações bancárias. 

Medidas judiciais e Responsabilidades. 

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é 

exposto ao aluno de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de 
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entrega ao conhecimento particular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de 

entrega de conteúdo contempla, além dos conceitos e temáticas das aulas propriamente 

ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos de caso, 

atividades animadas de aplicação do conhecimento, simuladores virtuais, quiz interativo, 

simulados, biblioteca virtual etc.  

Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o conteúdo e 

sua integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo, norteando-se pelo 

incentivo à troca constante entre os atores envolvidos e à construção coletiva do 

conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as discussões no fórum, bem 

como nas outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, 

central de mensagem, anotações etc.).  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

         A avaliação da disciplina segue as normas regimentais da Instituição. Nesta 

disciplina, o aluno será avaliado por sua participação cooperativa e colaborativa, bem como 

pelo seu desempenho nas avaliações presenciais (AV1, AV2 e AV3). No que se refere ao 

primeiro critério, o docente responsável pela turma irá avaliar a participação do aluno nos 

fóruns de discussão temáticos, tendo por parâmetro as métricas de pertinência e 

interatividade da/na intervenção do aluno. 

No que se refere ao segundo critério, os instrumentos para avaliação da aprendizagem 

serão construídos a partir de itens de teste: questões objetivas e discursivas que compõem o 

banco de questões da disciplina, classificadas em diferentes níveis de complexidade e 

diferentes níveis cognitivos. Inclui-se nessa composição de nota a produção de trabalho 

acadêmico (se for o caso), que será somado à nota da avaliação correspondente (AV1, AV2 

e AV3).  

As avaliações presenciais serão realizadas no campus de origem do aluno, de acordo 

com o calendário acadêmico institucional.  
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Disciplina: CCJ0071 - DIREITO CONTRATUAL BANCÁRIO Eletiva 

 

Bibliografia Básica: 

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, volume 3. Direito de Empresa. 23. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2011.  

 

Fernandes, Alexandre Cortez. Direito Civil: Contratos. [livro eletrônico]. Caxias do Sul: 

Educs,2011 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570616074/pages/7 

 

ABRAÃO, Nelson. Direito Bancário. 10 ed. São Paulo: Saraiva,2010. 

 

Bibliografia Complementar: 

Piva, Rio Carvalh. Direito civil: Contratos. [Livro eletrônico]. São Paulo: Manole, 2012 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520431863/pages/-30 

 

Mello, Cleyson de Moraes. Direito civil: contratos. [Livro eletrônico]. 2.ed. Rio de janeiro: 

Freitas Bastos, 2017 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579872785/pages/-31 

 

Paesani, Liliana Minardi. Aplicação do novo código civil nos contratos empresariais. [livro 

eletrônico]. São Paulo: Manole,2004 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520419403/pages/_7 

 

Piva, Rui Carvalho. Direito civil: contratos. [Livro eletrônico]. São Paulo: Manole, 2012 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520431863/pages/-30 

 

SCHONBLUM, Paulo Maximilian Wilhelm. Contratos bancários. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Freitas Bastos, 2009. 
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DISCIPLINAS 

OPTATIVAS 
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DISCIPLINA: CEL0101- TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E INCLUSÃO - 

TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E INCLUSÃO (ONLINE- EAD)  

 

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ENSINO  

Perfil Docente:profissional graduado em Pedagogia, Letras ou áreas afins, com 

formação acadêmica e/ou prática em ensino de Libras. Contextualização O domínio da 

LIBRAS. Língua Brasileira de Sinais - é determinante na configuração identitária dos 

sujeitos surdos, uma vez que lhes favorece a comunicação, permite a organização do 

pensamento e torna-se meio de contato e de produção cultural.  

Embora a Língua Brasileira de Sinais seja reconhecida como língua oficial da 

comunidade surda desde 2002, permanece desconhecida pela maior parte da população 

ouvinte. Dessa forma, a inclusão da disciplina LIBRAS no currículo dos cursos superiores 

constitui um importante passo em direção à efetiva integração entre surdos e ouvintes.  

A obrigatoriedade da disciplina LIBRAS no currículo dos cursos superiores foi 

estabelecida pelo Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005, art. 9º., que determinou sua 

obrigatoriedade a partir de 2008,ano em que foi implantada como disciplina obrigatória em 

todas as licenciaturas da UNESA. Além disso, passou a ser oferecida também como 

disciplina optativa em todos os cursos de graduação e nos cursos superiores de tecnologia, 

antecipando-se aos prazos estabelecidos no citado decerto.  

Considerando os aspectos acima destacados, a disciplina LIBRAS pretende viabilizar 

a intercomunicação entre surdos e ouvintes, abrindo caminho para a efetiva democratização 

do acesso à educação, aos bens culturais e ao sistema econômico.  

 

 

EMENTA  

Diferença, inclusão e identidade na sociedade contemporânea; aspectos 

sociolinguísticos da Língua Brasileira de Sinais; especificidades linguísticas e noções 

instrumentais em LIBRAS.  

 

OBJETIVO GERAL  

         Construir elementos teórico-práticos que permitam a ampliação do conhecimento 
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acerca do uso e das práticas educativas inerentes à LIBRAS, tendo como referência as 

categorias e especificidades linguísticas de elementos socioculturais. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Discutir aspectos metodológicos do ensino de LIBRAS, atendendo às especificidades 

de sua configuração Espaço-visual.  

Refletir acerca das dimensões linguística e sociocultural da LIBRAS.  

 

CONTEÚDOS  

 

Unidade I - Diferença, Inclusão e Identidade na Sociedade Contemporânea. 

Mundo moderno, comunicação e identidade. 

Políticas linguísticas e educacionais.  

Cultura em comunidades sinalizantes.  

 

Unidade II - Aspectos Sociolinguísticos da Língua Brasileira e Sinais. 

Variação linguística e Padronização. 

Famílias de Línguas e minorias linguísticas. 

 

Unidade III - Especificidades Linguísticas da Língua Brasileira de Sinais. 

Formação de sinais e uso da LIBRAS: parâmetros. 

Bases Instrumentais da gramática da LIBRAS.  

Categorias Gramaticais. Advérbios. Adjetivos. Verbos e classificadores. Estruturação de 

sentenças em LIBRAS. 

 

Unidade IV - Noções Instrumentais em LIBRAS  

Conversação Básica em LIBRAS. 

Literatura em língua de sinais.  

 

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO  
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Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é 

exposto ao aluno de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de 

entrega ao conhecimento particular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de 

entrega de conteúdo contempla, além dos conceitos e temáticas das aulas propriamente 

ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos de caso, 

atividades animadas de aplicação do conhecimento, simuladores virtuais, quiz interativo, 

simulados, biblioteca virtual etc.  

Recursos: acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula 

virtual (como players, flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.).  

A sala de aula virtual disponibiliza aos alunos o acesso para baixar e executar tais 

aplicativos, caso não os tenha já instalados.  

 

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO  

A avaliação da disciplina segue as normas regimentais da Instituição. Nesta 

disciplina, o aluno será avaliado por sua participação cooperativa e colaborativa, bem como 

pelo seu desempenho nas avaliações presenciais (AV e AVS), sendo a cada uma delas 

atribuído o grau de 0,0 (zero) a 8,0 (oito). O docente/tutor responsável pela turma avaliará a 

participação do aluno nos fóruns de discussão temáticos, a qual será atribuído grau de 0,0 

(zero) a 2,0 (dois), tendo por parâmetro as métricas de pertinência e interatividade da/na 

intervenção do aluno.  

Com relação ao segundo critério, os instrumentos para avaliação da aprendizagem 

serão construídos a partir de itens de teste: questões objetivas e discursivas que compõem o 

banco de questões da disciplina, classificadas em diferentes níveis de complexidade e 

diferentes níveis cognitivos  

Para cada disciplina do curso estudada o discente realiza uma prova (AV), com todo o 

conteúdo estudado e discutido nas aulas transmitidas via web, aulas online, fóruns de 

discussão e demais atividades e estratégias de ensino. Será considerado aprovado na 

disciplina o aluno que obtiver nota igual ou superior a 6,0 (seis). Este resultado será a soma 

de uma das provas presenciais (AV ou AVS) com a nota de participação nos fóruns 

temáticos de discussão do conteúdo.  
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As avaliações presenciais serão realizadas no polo de origem do aluno, de acordo 

com o calendário acadêmico institucional.  

 

TÓPICOS EM LIBRAS: SURDEZ E INCLUSÃO Optativa 

Bibliografia Básica: 

MAFFEI, Gabriela. Tópicos em libras: surdez e inclusão. Rio de Janeiro: SESES, 2014. 

 

GOLDFELD, M. A. A criança surda: linguagem e cognição numa perspectiva sócio-

interacionista. São Paulo: Plexus, 2002.  

 

Dias, Rafael (org.) Língua brasileira de sinais: libras [livro eletrônico]. São Paulo: Pearson, 

2015. 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543016733/pages/3 

 

Bibliografia Complementar: 

 

 TÓPICOS em libras: surdez e inclusão. Rio de Janeiro: Universidade Estácio de Sá, 2014.  

 

PIMENTA, Nelson; QUADROS, Ronice Muller de. Curso de libras 1: iniciante. 4. ed. 

Rio de Janeiro: LSB Vídeo, 2010.  

 

SA, Nidia Regina Limeira de. Cultura, poder e educação de surdos. 2. ed. São Paulo: 

Paulinas, 2010. 

. 
 

SKLIAR, Carlos (org.). Surdez: Um olhar sobre as diferenças. 6.ed. Porto Alegre: 

Mediação, 2013  

 

Choi, Daniel. et. al. Libras. [Livro eletrônico]. São Paulo: Pearson, 2011 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576058786/pages/_7 
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CORPO DOCENTE 
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CORPO DOCENTE 
COMPOSICÃO NDE (Relação Nominal) 

 

PROFESSOR CPF TITULAÇÃO FORMAÇÃO 
REGIME DE 
TRABALHO 

GUSTAVO PROENÇA DA SILVA 
MENDONÇA 

02389814794 DOUTOR DIREITO INTEGRAL 

CARLOS ALBERTO LIMA DE 
ALMEIDA 

98986643715 DOUTOR DIREITO INTEGRAL 

MARCELO DOS SANTOS  GARCIA 
SANTANA 

03780587700 MESTRE DIREITO 
INTEGRAL 

NILMA CLÁUDIA DE SOUZA BASTOS 07696831771 MESTRE LETRAS INTEGRAL 

JALLES SILVA  PIRES 07317676756 MESTRE DIREITO INTEGRAL 

MARCIA APARECIDA ALVES DE 
MEDEIROS DE FIGUEIREDO 00871751771 

MESTRE DIREITO PARCIAL 
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1. COORDENADOR DE CURSO 

Nome: Gustavo Proença da Silva Mendonça 

CPF:  023.898.147.94 

Titulação: Doutor  

Formação: Direito 

Regime de Trabalho: Tempo integral 
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PLANILHA DE DOCENTES 

 

Nome 
 

CPF: 

 

Titulação 
Máxima*: 

 

Regime de 
Trabalho*: 

DISCIPLINAS 

ALFREDO RODRIGUES JUNIOR 00508035732 Mestrado Horista Direito Penal I, Direito Penal II e Direito Penal IV 

ADRIANA RIBEIRO RICE GEISLER 01362095729 Doutorado Integral Penal  II e Processo Penal I 

ANDRE LUIZ DOS SANTOS 02094626717 Doutorado Parcial 
Análise Textual e Metodologia Científica E MET.PESQ. 

DIREITO 

ANTONIO CARLOS GARCIAS MARTINS 54532388791 Mestrado Horista 
Direito Processual Civil I, Direito Processual Civil II, Direito 

Processual Civil III e Direito Processual Civil IV 

BIANCA GUIMARAES PESSANHA 91344980791 Mestrado Horista Direito Civil I, Direito Civil II, Direito Civil III e Direito Civil V 

CARLA GOES LOPES ANJO 02804636771 Especialização Parcial Direito do trabalho I e Direito do Trabalho II 

CARLA SENDON AMEIJEIRAS VELOSO 95029214704 Mestrado Integral Tcc de Direito do Trabalho/ PROC. TRABALHO 

CARLOS ALBERTO LIMA DE ALMEIDA 98986643715 Doutorado Integral Direito Constitucional I 

CARLOS ALBERTO VARONESE SERRÃO 30567599787 Doutorado Parcial Fundamentos da Economia 

CARLOS RICARDO DORNER 13664948068 Mestrado Horista Ciência Política e Direito Internacional 

CELSO BRUNO FARIA 42004772700 Mestrado Integral Planejamento de Carreira e Sucesso Profissional 

CINTIA DE FARIA ASEVEDO 06840024776 Especialização Horista 
Direito Penal I, Direito Penal II, Direito Penal III e Direito Penal 

IV, 

CLAUDIA BASTOS OREIRO 94905797772 Especialização Parcial Direito Civil I, Prática Simulada I e Prática Simulada IV 

CYNTHIA MARIA DE CASTRO COUTO 02630959759 Especialização Horista 
Direito do trabalho I, Direito do Trabalho II, Direito Processual 

do Trabalho e Prática Simulada II 
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DANIELLA DUARTE LOPES 07383353714 Mestrado Horista 
Direito Processual Penal  II / TCC de Direito Penal/Processo 

Penal/criminologia/Dir.penal economico 

DOUGLAS BIANCHI DOS SANTOS 10500458740 Mestrado Integral Psicologia Aplicada ao Direito 

EDUARDO JORDAO DE ARAUJO 05433045404 Doutorado Horista Fundamentos de Ciências Sociais 

ENZO BELLO 09573885786 Doutorado Integral Ciência Política 

ERALDO JOSE BRANDAO 42477158600 Mestrado Parcial 
Direito Processual Civil I , Teoria Geral do Processo de 

Conclusão do Curso, Direito Ambiental e Educação Ambiental 

FABIANO GUIMARAES DA ROCHA 8049407705 Especialização Integral tópicos de libras 

FABIO LUIZ GOMES 02297593783 Mestrado Horista 
Direito Constitucional II, Jurisdição Constitucional, Direito 

Financeiro e Tributário I e Direito Financeiro e  Tributário II 

GLADSTONE FELIPPO SANTANA 03409975756 Especialização Parcial Tcc de Direito Administrativo/ TCC de Direito Tributario 

GUILHERME SANDOVAL 37423134791 Doutorado Parcial DIREITOS HUMANOS 

GUSTAVO PROENCA DA SILVA MENDONCA 2389814794 Doutorado Integral Introdução ao Estudo do Direito 

JALLES DA SILVA PIRES 07317676756 Mestrado Integral Direito Constitucional II  e Direito Constitucional III 

JOSE CLAUDIO TORRES VASCONCELOS 01259332748 Mestrado Horista 
Direito Processual Civil I, Direito Processual Civil II e Direito 

Processual Civil IV 

JULIANA MONTEIRO SILVEIRA DE ARAUJO 08235289792 Especialização Horista Direito Processual do Trabalho 

LAILA MARIA DOMITH VICENTE 09425980756 Doutorado Integral Psicologia Geral e Jurídica 

LUIZ CLAUDIO DEULEFEU 90022254749 Mestrado Integral História do Direito Brasileiro e Filosofia Geral e Jurídica 

LUIZA HELENA PERNAMBUCO DE FRAGA 
RODRIGUES 

68828683791 Mestrado Horista Direito Financeiro e Tributário I e II 

MARCELO DOS SANTOS GARCIA SANTANA 03780587700 Mestrado Integral Direito Constitucional I 
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MARCIA APARECIDA A DE M DE FIGUEIREDO 00871751771 Mestrado Parcial Direito Administrativo II 

MARCOS ANTONIO DE SOUZA LIMA 06840635732 Mestrado Integral Direito do Trabalho II 

MARIA CRISTINA PAULINO FRASCARI DA SILVA 82420092791 Mestrado Parcial 
TCC DE DIREITO EMPRESARIAL, DIREITO CONTRATUAL 

BANCÁRIO e MERCADO DE CAPITAIS 

MARIA DE FATIMA ALVES SAO PEDRO 38679426768 Doutorado Integral Sociologia Geral e Jurídica 

MARIA MARIA MARTINS SILVA STANCATI 09645702704 Mestrado Parcial Direito Civil II , Direito Processual Civil II 

MARIANA DE FREITAS RASGA 07688387701 Mestrado Integral Tcc Dir. Const./Hum./INTER. 

MARIANA DIAS RIBEIRO 08564307731 Mestrado Integral Direito Civil I, Direito Civil III, Direito Civil IV e Direito Civil V 

NILMA CLAUDIA DE SOUZA BASTOS 07696831771 Mestrado Integral Direito Administrativo I e I 

PAULO ANDRE VIANNA NASSER 02858581738 Mestrado Horista Direito Constitucional I 

PAULO JORGE DOS SANTOS FLEURY 43423230797 Doutorado Parcial História do Direito no Brasil e Filosofia Geral e Jurídca 

PERCY PARAGUASSU FRIEDRICH 10750630787 Mestrado Integral Teoria e Prática da Redação Jurídica 

RENATO CESAR DE ARAUJO PORTO 02851992775 Doutorado Integral 
Direito da Criança e Adolescente, Responsabilidade Civil , 

Direito do Consumidor e Tcc de Direito do 
Consumidor/responsabilidade Civil 

RICARDO PROENCA PINTO 47581441768 Especialização Horista Direito Civil III e Direito Civil V 

ROBSON CARLOS DOS SANTOS BRAGA 84269871768 Especialização Horista Direito Penal II e Direito Processual Penal I 

RODRIGO DOS SANTOS RAINHA 09122040790 Doutorado Integral 
História da Cultura e da Soc. No mundo contemp./História dos 

povos indígenas e afro-descendente 

RONALD LUIZ DO VALLE ANDRADE 07186950701 Mestrado Integral Prática Simulada IV e Prática Simulada V Prática simulada I 

RONALDO LUCAS DA SILVA 01024294722 Mestrado Horista História do Direito Brasileiro 
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RONALDO REZENDE DE JESUS JUNIOR 09028341773 Especialização Horista Direito Penal I e Direito Penal III 

SERGIO ALVES EIRAS 90830474749 Mestrado Parcial Direito Empresarial I, II e III 

SERGIO CARLOS BOUSQUET PEREZ JUNIOR 00302567712 Especialização Horista Direito do trabalho I 

STELLA LUIZA MOURA ARANHA CARNEIRO 80681336749 Doutorado Parcial 
Mediação De Conflito/Tcc Em Psicologia Jurídica E 

Judiciária/Mediação De Conflitos 

STHEFANIA MENDONCA RODRIGUES 02143562721 Mestrado Horista Direito Civil IV 

TANIA MARCIA KALE 67669166720 Mestrado Integral Direito Empresarial III,  Direito Empresarial IV 

TATIANA FERNANDES DIAS DA SILVA 01345572719 Mestrado Integral Direito Ambiental/ Educação Ambiental 

VALQUIRIA DA CUNHA PALADINO 23321784734 Mestrado Horista 
Teoria e Prática da Narrativa Jurídica, Teoria e Prática da 

Argumentação Jurídica e Teoria e Prática da Redação Jurídica 

VALQUIRIA SOARES CAVALCANTI 77599926704 Mestrado Integral Introdução ao Estudo do Direito , Direito Civil I e Direito Civil V 

VITOR CODECO MARTINS 08310292775 Especialização Horista 
Direito Penal I, Direito Penal IV, Direito Processual Penal I e 

Prática Simulada III 

VIVIANI DE OLIVEIRA RODRIGUES 07269791716 Mestrado Integral Direito Civil VI/ Tcc de Direito Civil / Tcc de Processo civil 

WELLINGTON TROTA 72616989700 Doutorado Integral Tópicos Interdisciplinar 
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2. TOTAL EM PERCENTUAL 

 

Titulação (%) 
Regime de trabalho 

(%) 

Doutor = 23,3% Tempo integral = 43,3% 

Mestre = 56,7% Tempo parcial = 21,7% 

Especialista = 20,0% Horista = 35,0% 
 

 

 

 

 


