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Mantenedora 

 

A Mantenedora é responsável pelo Centro Universitário Estácio de São 

Paulo perante as autoridades públicas e o público em geral, incumbindo-lhe 

tomar as medidas necessárias ao seu bom funcionamento, respeitadas os limites 

da Lei e do Regimento, a liberdade acadêmica dos corpos docente e discente e 

a autoridade própria de seus órgãos deliberativos e executivos e a sua autonomia 

didático-científica. 

Compete precipuamente à mantenedora promover adequadas condições 

de funcionamento do Centro Universitário, colocando-lhe à disposição os bens 

imóveis necessários e assegurando-lhe os suficientes fatores humanos e 

recursos financeiros. À mantenedora reserva-se a administração financeira, 

contábil e patrimonial do Centro Universitário Estácio de São Paulo.   

 

Mantida 

 

A Instituição conta com quatro campi: Conceição, Interlagos, Santo 

Amaro e Vila dos Remédios. Nesses campi estão distribuídos aproximadamente 

6.708 alunos em 64 cursos sendo graduação bacharelada/licenciatura (33); 

graduação tecnológica (17); diurnos e noturnos e 14 cursos de pós-graduação 

lato sensu. A distribuição do número de alunos por segmento está identificada 

no quadro abaixo:  

 

GRADUAÇÃO  NÚMERO DE ALUNOS  

Bacharelado/ Licenciatura  5.223 

Tecnológica  1.103 

Subtotal  6.326 

Pós-graduação  382 

 6.708  

Quadro 1: Número de alunos por segmento 
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INTRODUÇÃO 
 

O Centro Universitário Estácio de São Paulo adota como norteador de sua 

práxis pedagógica o Projeto Pedagógico, instrumento no qual estão dispostas as 

diretrizes e estratégias que expressam o curso, sua identidade, matriz curricular, 

perfil desejado de docentes e do profissional egresso, cujas características 

fundamentais sejam a ética e a preocupação contínua em antecipar-se às 

necessidades sociais com seriedade e comprometimento, sempre atento às 

transformações tecnológicas e científicas. 

A responsabilidade na elaboração deste projeto, para o Centro 

Universitário Estácio de São Paulo, é baseada nas orientações do Catálogo 

Nacional dos Cursos Superiores Bacharelados e de Tecnologia, perpassa a 

necessidade de cumprimento de uma ordem administrativa.  

O Projeto Pedagógico é o elemento norteador para execução e 

desenvolvimento das ações da instituição nas áreas de ensino, pesquisa e 

extensão do curso. Para tal, sua construção é vista como algo integrado, que 

deve ser feito por meio de discussões com todo o seu corpo institucional, 

contribuindo, assim, para o desenvolvimento científico dos seus acadêmicos, 

aliado aos valores éticos e morais, revelado nas atividades que exercem na 

comunidade, estreitando cada vez mais os laços entre a instituição educacional 

e a comunidade.   

As exigências das organizações públicas e privadas quanto ao perfil do 

profissional desejado, remete a uma necessidade crescente de incorporação, na 

formação dos gestores, consultores e executivos, de elementos que ultrapassem 

a simples qualificação técnica, tais como inovação, criatividade, habilidades 

interpessoais, capacidade crítica e proatividade.   

Diante disso, os PPCs estão em constante evolução, sendo sua execução 

cotidianamente avaliada e revisada pelo Núcleo Docente Estruturante - NDE do 

curso, seu Colegiado e sua Coordenação, considerando as tecnologias 

disponíveis e de uso corrente na gestão. 

Assim, o Projeto Pedagógico do Curso Superior de Direito compreende a 

referência da proposta de trabalho, baseada na autonomia e no desenvolvimento 

de atividades, modelando um desenho para o ensino que garanta condições 
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básicas para inserção satisfatória no mundo do trabalho, plena atuação na vida 

cidadã e acesso aos meios para continuar aprendendo.   

A execução do Projeto Pedagógico do Curso Superior de Direito do Centro 

Universitário Estácio de São Paulo dar-se-á mediante a ação de seus agentes 

unificados em torno da Política Acadêmica, materializando-se numa ação 

educativa que conjugue o ensino, a pesquisa e a extensão de forma compatível 

com as necessidades e a realidade da Instituição. O Projeto foi concebido de 

forma integrada pelo Coordenador do Curso e os professores que compõem o 

Núcleo Docente Estruturante do curso – NDE, aprovado por seu Colegiado e 

demais órgãos institucionais de decisão. Esta organização permite que sejam 

consideradas as expectativas e as necessidades das demandas locais. Busca-

se assim, desenvolver estratégias para articular o processo de ensino à realidade 

dos alunos, promovendo uma aprendizagem que alcance os diferentes âmbitos 

e dimensões da sua vida pessoal, social e cultural.   

Para mudar a perspectiva tradicional da educação formal, faz-se 

necessário mobilizar as competências já construídas, ampliá-las e construir 

novas, com o entendimento de que competências são formadas por operações 

mentais estruturadas, que mobilizadas e associadas a saberem teóricos ou 

experienciais constroem o saber fazer.   

Para atender o perfil profissional desejado, pretende-se desenvolver nos 

estudantes três linhas gerais de habilidades: habilidade conceitual (o saber 

aprender), para perceber, dentro de uma visão abrangente e integradora do 

mundo e da sociedade, as diferenças culturais, econômicas e étnicas e suas 

sinergias, habilidade humana (saber ser), que capacita para trabalhar com 

pessoas, entendendo os processos motivacionais e utilizando-se de técnicas de 

liderança situacional; e, também, habilidade técnica (o saber fazer), ou seja, a 

capacidade de aplicação dos conhecimentos técnicos, métodos e ferramentas 

necessárias à execução de atividades específicas ligadas à profissão escolhida. 

A constituição deste projeto reconhece que se aprende, também, fora do 

espaço institucional. Daí resulta uma proposta de trabalho contemplando 

projetos, eventos, atividades, envolvendo docentes e discentes dos vários cursos 

da Instituição e a comunidade.   
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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 práticas curriculares implementadas na Instituição, estão 

pautadas no conhecimento das características dos alunos, buscando respeitar 

sua personalidade e sua identidade. 

O Centro Universitário Estácio de São Paulo tem como um dos seus 

objetivos fomentar, no meio acadêmico, o conhecimento por meio de discussões, 

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

transformar os valores da sociedade, incentivando o desenvolvimento de 

competências e habilidades que sejam capazes de reproduzir mudanças 

significativas de acordo com os ideais escolhidos.   

 

1. CONTEXTO EDUCACIONAL 
 

O Centro Universitário Estácio de São Paulo, para atender às suas 

funções precípuas, busca implementar a formação de um sujeito competente, 

crítico, reflexivo, criativo e propositivo capaz de intervir na sociedade em prol da 

transformação da realidade. Nessa perspectiva, a política do Centro Universitário 

para o ensino de Graduação está orientada para o enfrentamento de uma 

realidade marcada pela globalização e pela exclusão social, buscando 

disponibilizar oportunidades educacionais a uma parcela expressiva da 

população, independentemente da origem econômica, social e cultural, 

oferecendo uma formação ampla, voltada para a aplicação dos conhecimentos 

aprendidos na resolução de problemas do cotidiano. 

 

A ESTÁCIO SÃO PAULO constitui-se numa Instituição de ensino superior 

que busca permanentemente o aperfeiçoamento de suas ações, daí o 

compromisso de considerar as peculiaridades das regiões do município de São 

Paulo onde se encontra inserido no que se refere às diversas formas de 

organização econômica da produção, à cultura da população, à estrutura 

demográfica, entre outras. Para apreciar adequadamente as condições da região 

onde está instalado o curso de Direito do Centro Universitário Estácio de São 
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Paulo é conveniente ter em conta a síntese da contextualização apresentada a 

seguir e melhor desenhada no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

São Paulo é a cidade com a maior população, o maior parque industrial, 

a maior produção econômica, o maior registro de imigrantes.  Com a melhor 

infraestrutura e mão de obra qualificada, São Paulo pode mesmo ser chamado 

de "A Locomotiva do Brasil". É na capital que está a maior bolsa de valores da 

América Latina. As opções culturais no Estado de São Paulo, em especial na 

capital, são inúmeras e atendem a todos os gostos. Há desde exposições e 

espetáculos ao ar livre, até museus de renome internacional, e teatros que 

abrigam eventos de enorme sofisticação. 

O turismo cultural também se destaca na metrópole, devido ao número de 

museus, teatros, centros culturais e salas de concerto. Entre os mais famosos 

estão, o MASP, Museu do Ipiranga, Museu da Língua Portuguesa, Pinacoteca 

do Estado, Instituto Butantã, Sala São Paulo, Teatro Municipal de São Paulo, 

Pátio do Colégio, etc. 

É a terceira cidade brasileira mais visitada por turistas estrangeiros em 

busca de lazer, devido aos seus parques, reservas ambientais, shoppings 

centers e pelos diversos pontos turísticos, dentre museus, monumentos, shows, 

eventos, etc. Entre os mais procurados estão, a Avenida Paulista, a região dos 

Jardins, Parque Ibirapuera e os diversos ícones da cidade localizados na região 

central de São Paulo, com destaque para o Centro histórico. É nele que estão 

situados os primórdios da cidade como: O Pátio do Colégio, a Praça e Catedral 

da Sé, Vale do Anhangabaú, Praça da República, os edifícios Martinelli, Altino 

Arantes, Itália, Copan e Mirante do Vale. 

De acordo com a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 

(SEADE), o rendimento médio dos responsáveis pelos domicílios do município 

de São Paulo é de R$1.479,69. Essa área abriga 3.343.403 trabalhadores 

formais que estão alocados em comércios (79.247), empresas de serviços 

(85.645) e indústrias (26.036) e em outros tipos de estabelecimentos não 

mencionados aqui, contabilizando um total de 1.909.28 empresas.  
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Figura 1 ‐ Municípios da Grande São Paulo.  

Fonte: SEADE, (2016)                                                                                           

 

O município de São Paulo está dividido em quatro regiões com a 

população total de 11.253.503 habitantes, segundo o último censo (2010); em 

2017, a população estimada foi de 12.106.920 habitantes.  São Paulo ocupa a 

14ª posição no ranking dos munícipios do Estado, em relação ao Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal-IDHM (0,805 - escala de 0 a 1); ainda, o 

salário médio mensal dos trabalhadores formais é igual a 4,4 salários mínimos, 

segundo dados do IBGE (2015). 

 

Principais Dados do Município de São Paulo 

 

I. Município 

Rendimento Médio do 
total de Emprego 
Formais (em reais 

correntes)* 

EMPREGOS 
FORMAIS DO 
INDÚSTRIAS* 

 
Empregos 

Formais do 
Comércio* 

Empregos 
Formais 

dos 
Serviços* 

Número de 
Empregos 
Formais 

São Paulo 3.796,56 403.210 874.319 
 

3.421.695 
 

4.952.351 

*Fonte: SEADE (2018)  

 II. TERRITÓRIO E POPULAÇÃO  Ano  Município  

Área (Em km2)  2016  1.521,110  
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População  2010  11.253.503  

Taxa Geométrica de Crescimento Anual da População 

(Em % a.a.)  

2000-2010  0,76  

Grau de Urbanização (Em %)  2018  0,55  

Fonte: SEADE, (2018)  

 

 III.CONDIÇÕES DE VIDA  ANO Município  

Índice Paulista de 

Responsabilidade Social  

‐ IPRS   

2012 

 Grupo 2 ‐ Municípios que, embora 

com níveis de riqueza elevados, 

não exibem bons 

 

 

indicadores 

sociais. 

 

2014  

 Grupo 2 ‐ Municípios que, embora 

com níveis de riqueza elevados, 

não exibem bons 

 

 

indicadores 

sociais 

 

Renda per Capita – Censo 

Demográfico  

(em reais correntes)  

2016  1.126,97 R$ 

Fonte: SEADE, (2018)  

 

IV.  EDUCAÇÃO – POPULAÇÃO EM IDADE 

ESCOLAR E TAXA DE  

ANALFABETISMO  

2016   2017  2018  

População de 7 a 10 anos.  
565.630 

 

 
577.489  

 

589.517 

População de 11 a 14 anos.   590.758   577.731   564.590  

   

Fonte: SEADE, (2018)  
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Em relação à educação, a frequência escolar para o grupo etário de 7 a 

14 anos tende à universalização, uma vez que 98,1% dessas crianças 

frequentam escola. Ressalte-se que 90,8% dos estudantes dessa faixa etária 

são de escolas públicas no Estado. (www.seade.com.br). Para a faixa etária de 

15 a 17 anos, preconizam-se o ensino fundamental completo e a frequência ao 

médio. Ainda que a maioria dos jovens nessa faixa etária frequente o ensino 

médio (65%), cerca de 27% não haviam concluído os oito anos de escolarização 

obrigatória, 20% ainda cursavam o fundamental. 

 

 

Figura 2:  Dados Educacionais do Estado de São Paulo. 

Fonte: SEADE, (2015)  

 

Nas áreas metropolitanas, a parcela da população de 15 a 17 anos que 

concluiu o ensino fundamental é menor na da Baixada Santista (66,6%). Nas 

demais áreas, o menor percentual foi verificado no Aglomerado Central-Norte 

(67,6%) e o maior, na RA de São José dos Campos, onde mais de 78% dos 

adolescentes concluíram o fundamental. 

Entre os jovens de 18 a 24 anos, 65% concluíram o ensino médio, 17% ainda 

frequentavam o ensino fundamental ou médio e 18% estavam fora da escola, 

com, no máximo, o fundamental completo. Em contrapartida, 14% dos jovens 

nessa faixa etária frequentavam o ensino superior. Ou seja, 51% deles, apesar 

de terem concluído o ensino médio, não ingressaram no ensino superior ou o 

abandonaram. A seguir, distribuição dos jovens de 18 a 24 anos, segundo 
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condição de frequência à escola e nível de escolaridade do estado de São Paulo 

em 2006 (últimos dados fornecidos pelo SEADE).  

 

 

Figura 3: Dados Educacionais do Município de 

São Paulo.  

Fonte: SEADE, (2006)  

 

Quanto aos números referentes à Educação Superior no município de São 

Paulo, têm-se os seguintes dados (em milhares):  

 

V. Município 

Concluinte 

cursos 

graduaç 

presencial 

( 

snos  

de  

ão 

total)  

CONCLUINTES  

NOS CURSOS DE  

GRADUAÇÃO  

PRESENCIAL -  

REDE FEDERAL 

 

Concluintes 

nos cursos 

de  

graduação  

presencial 

Rede  

Estadual  

Concluintes nos 

cursos  

de graduação  

 presencial -  Rede 

Privada  

São Paulo   107.006   644   7.071  99.291  
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          Fonte: SEADE (2016)  

 

Figura 4: Municípios e sub-regiões. 

Fonte: SEADE, (2016)  

 

A grande São Paulo hoje é composta de 39 municípios, 38 dos quais se 

agrupam em torno da capital do Estado e são diretamente ou indiretamente 

polarizados por ela. Representa 3,4% do total do território do Estado, com uma 

área de 8.051 km2, concentrando 48,04% da população estadual, ou seja, na 

ordem de 19,5 milhões. Os municípios da região estão agrupados, pela 

Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos - STM, em sete sub-

regiões. Os polos regionais surgiram à época da formação histórica da região 

(www.stm.sp.gov.br). 

As sub-regiões são: 

 

• Sub-região Nordeste, composta pelos municípios de Arujá, Guarulhos e 

Santa Isabel, com Guarulhos exercendo a função de polo aglutinador 

regional; 

 

• Sub-região Norte, composta pelos municípios de Caieiras, Cajamar, 

Francisco Morato, Franco da Rocha e Mairiporã, com forte ligação direta 

com o polo aglutinador central que é a cidade de São Paulo; 

 

• Sub-região Sudoeste, composta pelos municípios de Embu, Embu-Guaçu, 

Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra e Taboão da Serra, 
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com forte ligação direta com o polo central da RMSP, a cidade de São 

Paulo; 

 

• Sub-região Sudeste, composta pelos municípios de Diadema, Mauá, 

Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do 

Campo e São Caetano do Sul. Nesta região foi criado o Consórcio 

Intermunicipal do Grande ABC, devido à importância econômica da área e 

o número de municípios em condição de exercer a função de polo regional; 

 

• Sub-região Leste, composta pelos municípios de Biritiba Mirim, Ferraz de 

Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, 

Salesópolis e Suzano, com Mogi das Cruzes e Suzano exercendo a função 

de polos regionais; 

 

• Sub-região Oeste, composta pelos municípios de Barueri, Carapicuíba, 

Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana do 

Parnaíba e Vargem Grande Paulista. Osasco exerce a função de polo 

regional, dividindo esta polaridade aglutinadora com Barueri, onde há 

efetiva concentração de empresas em Alphaville; 

 

• Sub-região Central, formada pelo município de São Paulo com seus 

distritos e subprefeituras, é o polo central da região, do Estado e um dos 

maiores polos nacionais.   

 

São Paulo destaca-se como centro financeiro, industrial e comercial de 

abrangência regional, nacional e global, além de se constituir como um tecno-

polo de pesquisa diversificada e polo cultural consolidado. Nessa sub-região 

metropolitana concentram-se as sedes das grandes empresas e a maior parte 

dos centros de pesquisas e produtores de informação existentes no território 

brasileiro. Por isso, é considerada a metrópole informacional, pela densidade 

técnica de que dispõe nesta área, "assumindo papel estratégico, pois é o lugar 

sede da produção e controle da nova vaga de modernizações que reorganiza o 

território nacional" (SANTOS E SILVEIRA, 2001: 429).  
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São Paulo, maior cidade do país desde a década de 60, é hoje o mais 

poderoso polo de atividades terciárias do país e sua população de aproxima da 

cifra e 11 milhões de habitantes, distribuídos pelos 1.509km2 de seu município.  

A prefeitura de São Paulo reconhece dez zonas geográficas, utilizadas 

para referência de localização na cidade. Essas zonas foram estabelecidas 

dividindo a cidade radialmente a partir do centro e cada uma delas é 

representada por uma cor diferente, nos ônibus urbanos e na cor das placas de 

rua, que começaram a adotar essas cores a partir de 2007. Deve-se notar, 

contudo, que o único critério usado para essa divisão são os limites geográficos 

(avenidas, rios, etc.), não tendo relação alguma com as divisões administrativas. 

Pode acontecer, inclusive, de um mesmo distrito estar parte em uma zona, parte 

em outra. Essas zonas são as seguintes:  

Centro Histórico - representado pela cor branca. Compreende os 

distritos da Sé e da República. As ruas em que o tráfego de veículos é permitido 

estão sujeitas ao rodízio municipal. Deve-se notar que as placas de rua desta 

região são inteiramente brancas, não apenas o listel que ocupa a parte inferior. 

Nas demais zonas, somente o listel muda de cor, as placas são todas azuis. 

Centro Expandido - representado pela cor cinza. Forma um anel ao redor 

do centro histórico e é delimitado pelas seguintes avenidas: Marginal Tietê, 

Marginal Pinheiros, dos Bandeirantes, Afonso D'Escragnole Taunay, Presidente 

Tancredo Neves, das Juntas Provisórias, avenida Professor Luís Inácio de 

Anhaia Melo e avenida Salim Farah Maluf, além do Complexo Viário Maria Maluf. 

Assim como o Centro Histórico, suas ruas estão sujeitas ao rodízio municipal. 

Nesta área está concentrada a maioria dos serviços e equipamentos culturais da 

cidade.  

Além dessas duas zonas temos: Noroeste - representada pela cor verde 

clara. Norte - representada pela cor azul escura. Alguns pontos importantes 

desta região são a Rodoviária do Tietê, o Horto Florestal, o Sambódromo do 

Anhembi, o Parque Anhembi, a Serra da Cantareira e bairros como Santana, 

Carandiru, Tucuruvi e Vila Maria. Nordeste - representada pela cor amarela. 

Nesta região está localizada a USP Leste. Leste - representada pela cor 

vermelha. Nesta região está localizado o Parque do Carmo. Sudeste - 

representada pela cor verde escura. Nesta região estão localizados o Jardim 
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Zoológico, o Jardim Botânico e o Parque do Estado. Sul - representada pela cor 

azul clara. É a zona de maior área da cidade, sendo em boa parte rural, e em 

seus limites estão localizados o Autódromo de Interlagos e as represas Billings 

e Guarapiranga. Centro-Sul - representada pela cor vinho. Nesta região está 

localizado o Centro Empresarial Nações Unidas. Oeste - representada pela cor 

laranja. Nesta região está localizada a Cidade Universitária da Universidade de 

São Paulo.  

Administrativamente, o município está dividido em trinta e uma 

subprefeituras, cada uma delas, por sua vez, divididas em distritos, totalizando 

96 distritos. As subprefeituras estão oficialmente agrupadas nessas nove regiões 

(ou "zonas"), levando em conta a posição geográfica e história da ocupação.   

 

Figura 5:  Zoneamento das Subprefeituras de São Paulo 

Fonte: Prefeitura de São Paulo, (2018)  

 

Nesse contexto, o Centro Universitário Estácio de São Paulo, composto 

atualmente por quatro campi: Santo Amaro, Interlagos, Conceição e Vila dos 

Remédios, tem os seis primeiros campi localizados na Zona Sul e o campus Vila 

dos Remédios, na Zona Oeste.  
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A Zona Oeste de São Paulo é uma região administrativa estabelecida pela 

Prefeitura englobando as subprefeituras Lapa, Pirituba, Freguesia/Brasilândia, 

Casa Verde/Cachoeirinha. Das subprefeituras citadas, a população reconhece 

Lapa e Pirituba como as subprefeituras que atendem à maioria da população no 

entorno do campus Vila dos Remédios.  

Desse modo, temos o campus Vila dos Remédios, no distrito de mesmo 

nome;   O campus Interlagos, no distrito Socorro, pertencente à subprefeitura de 

Capela do Socorro. O campus Conceição, no distrito Saúde, pertencente à 

subprefeitura Vila Mariana.   

A zona oeste, quando considerada em sua divisão oficial,  é a menor (em 

km²) de São Paulo. Nela, os adolescentes e jovens, na faixa dos 10 aos 19 anos, 

são maioria, seguida de forma próxima a população entre 20 e 29 anos. Uma 

grande concentração de chefes de família recebe menos de três salários 

mínimos por mês. Se considerarmos, além dos distritos que compõe a região 

oeste, também o distrito de Pirituba e os municípios da região metropolitana que 

fazem divisa ao oeste – em especial Osasco, Barueri e Carapicuíba, o número 

de chefes de família que vivem com menos de 3 salários mínimos se aproxima 

dos 50%. 

Barueri, Osasco e os distritos Lapa e Vila Leopoldina concentram grande 

parte dos estabelecimentos e postos de trabalho. Indústria e Comércio, juntos, 

são responsáveis pelo maior número de estabelecimentos e de empregos. A 

indústria de transformação é o setor de atividade econômica que mais emprega 

na região. 

Diante desse perfil e do iminente crescimento dos Serviços tanto em São 

Paulo quanto em Barueri, o Campus concentra cursos de bacharelado e 

tecnólogo relacionados às áreas de atuação da ESTÁCIO: Gestão e Negócios, 

Ciências Jurídicas e Tecnologias, na modalidade presencial. 

Essa microrregião conta com mais de 890.000 de habitantes, compreende 

uma área de aproximadamente 128 km² e é a região da cidade na qual a 

população mais se desloca entre capital e municípios da região metropolitana. 

Os primeiros registros da região da Lapa/Vila dos Remédios remonta 

1581, quando os jesuítas receberam uma Sesmaria junto ao Rio Emboaçaba, 

depois chamado Pinheiros. Em meados do século XVIII, registros apontam que 
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aregião passa a ser identificada com “fazendinha da Lapa”, que possuía 5 casas 

com 31 habitantes. No início do século XIX, tornou-se rota de escoamento da 

produção de cana de açúcar – que favoreceu o comércio e, por se tratar de uma 

região de várzea do Rio Tietê, a região atraiu também o desenvolvimento de 

Olarias. Ainda nessa época, a “Associationofthe São Paulo Railway Co. Ltda” 

inaugurou (1867) a Ferrovia Santos-Jundiaí, com algumas estações 

intermediárias. Por essa ocasião, instalaram a única estação na região oeste da 

cidade, a Estação Água Branca. A partir desses fatos, a Lapa se desenvolveu 

como um bairro urbano de São Paulo e passou a figurar como importante região 

comercial do município. Esse desenvolvimento viabilizou o crescimento de novos 

bairros ao redor da Lapa e, já no século XX, a região cresceu com bairros como 

Vila Anastácio, Vila Leopoldina, Freguesia do Ó e Vila dos Remédios. 

Com a emancipação do município de Osasco, em 1962, o bairro Vila dos 

Remédios foi dividido entre os dois municípios. O marco divisório é a Avenida 

dos Remédios – endereço do Campus Vila dos Remédios do Centro Universitário 

Estácio de São Paulo, na parte pertence à capital paulista. 

(www.prefeitura.sp.gov.br). O campus está instalado num dos primeiros prédios 

do Bairro, que já abrigou um internato Católico e uma Escola de Educação Básica 

e infantil, essa última ainda existente sob o nome CAA Santa Clara. 

 

2. PERFIL INSTITUCIONAL DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO 
DE SÃO PAULO 

 

2.1 Missão 

“Educar para transformar: proporcionando educação e formação humana 

e profissional de qualidade, para grande número de alunos, tendo como princípio 

o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão. Como centro de divulgação 

e socialização do conhecimento humano, tem como foco prioritário, o ensino 

alimentado pela visão interdisciplinar; por práticas docentes inovadoras e 

diferenciadas, a interação aluno / professor, bem como a inclusão do aluno e 

pela uniformidade de projeto pedagógico nos campi e cursos”. 

 

A missão da ESTÁCIO SÃO PAULO está pautada em quatro pilares:  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/
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1. Ensino  

2. Inclusão  

3. Interação  

4. Inovação  

 

2.2 Finalidades 

A Estácio é regida pelo seu Estatuto, por seu Regimento, pelas normas 

emanadas do seu Conselho Universitário e pela legislação educacional em vigor 

e tem como base os seguintes princípios e finalidades: 

 

I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e 

do pensamento reflexivo; 

 

II – formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 

inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da 

sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 

 

III – incentivar a difusão da cultura e, desse modo, desenvolver o 

entendimento do homem e do meio em que vive; 

 

IV – promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 

técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através 

do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 

 

V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento educacional, cultural 

e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os 

conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 

sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

 

VI – estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 

particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 

comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 
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VII – promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 

difusão das conquistas e benefícios da criação cultural e tecnológica presente 

na instituição.  

 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo Geral 

 

A Estácio São Paulo tem por objetivo oferecer um ensino de qualidade, a 

um custo acessível, direcionado aos estudantes de baixa renda que são também 

trabalhadores. 

Para isso, alia um modelo de gestão diferenciado a um projeto pedagógico 

único. O modelo de gestão é calcado em uma forte utilização da tecnologia, por 

meio da qual diversos processos são automatizados e/ou realizados via web 

pelos próprios alunos. Os projetos pedagógicos dos cursos que são ministrados 

em diversos campi são únicos, desenvolvidos coletivamente por uma equipe de 

coordenadores e professores, apoiados pela Pró-Reitoria Acadêmica. 

Tendo essa estrutura como premissa, a IES visa atuar de forma integrada 

com a comunidade, com qualidade, promovendo um ensino diferenciado, 

pautado nas necessidades do indivíduo e em sintonia com a praticidade exigida 

no mercado de trabalho e necessidades da sociedade como um todo. 

Entende-se que uma instituição de ensino superior de qualidade é aquela 

que demonstra efetividade social, persegue objetivos relevantes, é eficiente no 

uso dos recursos de que dispõe e é eficaz na realização do que se propõe. Em 

outras palavras, sabe o que quer, programa o melhor para os seus alunos, 

organiza-se em vista dos seus fins, não desperdiça recursos, capitaliza as suas 

energias, alcança o que pretende e cumpre o que promete. Em suma, transforma 

as suas intenções em realidade. Buscar a qualidade não é apenas uma questão 

de respeito aos usuários do processo, ou seja, os estudantes. É, sobretudo, 

compromisso e responsabilidade dos seus mantenedores, gestores e 

professores. O compromisso com a qualidade acadêmica tem que ser 

empreitada coletiva e institucional. Implica, entre outras coisas, no 

desenvolvimento de relações cooperativas dentro da comunidade escolar, no 
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trabalho em equipe, no cultivo da coesão e do espírito de equipe, no 

compromisso com a missão institucional, na implantação das práticas avaliativas 

e no empenho decidido em educar, ensinar e aprender.  

 

2.3.2 Objetivos Específicos  

 

• Formar profissionais criativos dotados de conhecimentos 

sistematizados em base científica, tecnológica e ética. 

 

• Dar condições ao aluno para o desenvolvimento de suas 

potencialidades críticas e analíticas. 

 

• Auxiliar o aluno a desenvolver competências atitudinais e 

relacionais que propiciem a convivência desse indivíduo na sua globalidade. 

 

• Favorecer o crescimento integral do aluno em relação à 

aprendizagem pela aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de 

competências, habilidades e hábitos. 

 

• Favorecer um clima relacional que contribua para o 

desenvolvimento individual do aluno com vistas ao processo educativo 

pessoal e de grupo. 

 

• Oferecer infraestrutura e condições para que os alunos possam 

ser capacitados para o exercício profissional e desempenho social, após a 

conclusão de seu curso. 

 

• Proporcionar formas e meios capazes de despertar o interesse 

dos alunos pelo aprofundamento de estudos superiores e a conscientizá-los 

da importância da educação continuada como instrumento de atualização e 

acompanhamento da evolução científica e tecnológica da sociedade, bem 

como de seu desenvolvimento socioeconômico e cultural. 
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• Utilizar-se da extensão e de práticas investigativas para 

aprimorar o processo de ensino, de modo a diversificar as oportunidades de 

apropriação de conhecimentos. 

 

• Promover uma constante avaliação de suas atividades de ensino 

com vista ao desenvolvimento de métodos que produzam a efetiva qualidade 

no ensino ministrado. 

 

• Captar os interesses, aspirações e necessidades da 

comunidade. 

 

• Atualizar seus projetos pedagógicos de acordo com as 

necessidades do mercado de trabalho, com as aspirações da comunidade, 

em função das transformações ocorridas na sociedade, bem como das 

diretrizes curriculares nacionais. 

 

• Formar um corpo docente de significativa qualificação mediante 

capacitação e aperfeiçoamento, bem como contratação de profissionais 

devidamente habilitados. 

 

 

 

2.4 Metas 

 

A Estácio São Paulo tem como metas acompanhar de forma sistêmica as 

diversas mudanças ocorridas nos planos políticos, sociais, econômicos e 

culturais, que venham ao encontro dos ideais da instituição; criar um processo 

de gestão que seja inovador, transparente, racional e ágil; tornar evidente que o 

papel da IES vai além do mero ensino das profissões, mas pretende ser, 

sobretudo, a formação de profissionais qualificados, comprometidos com a 

excelência no trabalho; criar parcerias com empresas, com instituições públicas 

e privadas, com movimentos sociais e artísticos, com as comunidades, com o 

objetivo de cumprir a missão institucional; desenvolver planos estratégicos, 
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táticos e operacionais, através de ações integradas que possam atender às reais 

possibilidades e interesses da instituição.  

 

3. CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES  
 
3.1. A HISTÓRIA DA IES: SUA CRIAÇÃO E TRAJETÓRIA  

A história do Centro Universitário Estácio de São Paulo remonta a 1962 

com o início do Colégio Radial que a época ofertava cursos preparatórios e de 

especialização técnica na cidade de São Paulo. Posteriormente (1974), houve a 

expansão de sua atuação, passando a oferecer novas modalidades de cursos 

técnicos em diversos pontos da Zona Sul da cidade de São Paulo, como os 

cursos de Contabilidade, Secretariado, Administração e Eletrônica. Neste 

período, o Colégio Radial foi a primeira escola particular em São Paulo a 

oferecer o Curso de Supletivo e a instituição também foi uma das pioneiras na 

implantação do curso técnico de Processamento de Dados.  

Em 1976, o Colégio Radial iniciara suas atividades oferecendo cursos com 

concepções curriculares avançadas e com laboratórios e oficinas técnicas, 

propiciando a formação profissionalizante. A partir de então, diante da grande 

procura por cursos técnicos, houve a expansão das atividades, de modo a 

estabelecer a Rede Radial, com a fundação de duas novas unidades na cidade 

de São Paulo. Após a abertura de mais uma unidade (1977), a Rede Radial 

passou a contar com cinco mil alunos contribuindo para abertura de outra 

unidade, situada na zona leste de São Paulo. O crescimento da Instituição foi 

sempre pautado por um espírito empreendedor e inovador; um exemplo desta 

afirmação foi a criação do curso Técnico em Educação Física (Desportos). 

A primeira sede própria da IES estabeleceu-se em 1985 na Rua Gabriel 

Netuzzi Perez, atual campus Santo Amaro (São Paulo); neste período, a 

instituição contava com 7 mil alunos e tornou-se referência no Ensino Técnico 

em São Paulo. A partir de 1989, a IES sentiu-se apta a oferecer cursos 

superiores bacharelados e, iniciou esta etapa, com os cursos: Processamento 

de Dados, Administração com ênfase em Análise de Sistemas e Ciências 

Contábeis. 
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Após nove anos de experiência no Ensino Superior, em 1998, mais um 

importante passo foi dado com a inauguração do novo prédio para a Faculdade 

(campus Hípica) que passou a oferecer mais um curso superior: Engenharia 

Elétrica com ênfase em Eletrônica. Nesse mesmo ano, o campus Jabaquara 

passou a contar com os cursos superiores de Administração Geral e 

Administração com ênfase em Recursos Humanos. Posteriormente, foram 

autorizados os cursos de Administração em Marketing, Publicidade e 

Propaganda, Jornalismo, Relações Públicas e Direito. 

Em 2001, a Radial credenciou-se como Centro de Educação Tecnológica, 

sendo uma das primeiras instituições particulares dessa natureza no Brasil. 

Passou, então, a oferecer também os cursos de graduação tecnológica, 

consolidando sua trajetória de sucesso na Educação Profissional e, ainda nesse 

ano, a Faculdade Radial deu início aos primeiros cursos de pós-graduação lato 

sensu.  

Desde 2002, a Instituição também vem promovendo diversas atividades e 

cursos de extensão, abertos à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios da criação cultural, do ensino e das práticas 

investigativas geradas na IES.  

Em 2003, a Instituição solicitou o credenciamento junto ao Ministério da 

Educação para transformar-se em Centro Universitário Radial, em razão do 

amadurecimento do seu projeto educacional e por já atender às condições 

exigidas pela legislação. Na qualidade de Centro Universitário (2007), a IES não 

só buscou a contínua melhoria da qualidade dos seus serviços como também 

ampliou significativamente a sua ação, oferecendo outros serviços educacionais 

e cursos demandados pelas diversas regiões da cidade de São Paulo, 

assumindo com o Ministério da Educação e a sociedade o compromisso de 

aportar todos os recursos necessários ao cumprimento de sua Missão. Também 

no ano do credenciamento da IES como Centro Universitário Radial, à época 

com cerca de 10.000 alunos e mais de 40 anos na educação paulista, a 

instituição foi adquirida pelo Grupo Estácio Participações que entrou no mercado 

de aquisições integrando faculdades e se consolidando em um dos maiores 

complexos de ensino superior no Brasil. Atualmente, o Grupo Estácio está 

presente em 23 estados do país. 
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Em 2009, o Centro Universitário iniciou uma revisão geral dos Projetos 

Pedagógicos de seus cursos, instituindo o Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

para cada um de seus cursos visando à implantação de um Novo Modelo de 

Ensino na IES; a partir do ano de 2010. Tal implantação ocorreu em todas as 

turmas ingressantes. Em dezembro do mesmo ano, o Centro Universitário 

recebeu a comissão de avaliação in loco para fins de recredenciamento, obtendo 

o conceito 3 (três).  

A partir de 19 de novembro de 2010, conforme portaria número 1925 da 

Secretaria de Educação Superior, esta IES passa a denominar-se Centro 

Universitário Estácio Radial de São Paulo – ESTÁCIO UNIRADIAL. Entendeu-

se que a unificação do nome da IES ampliaria as oportunidades educacionais 

oferecidas aos seus alunos que passariam a se beneficiar com novos subsídios 

acadêmicos e administrativos; da mesma forma a ampliação do suporte 

administrativo, tecnológico e de formação continuada beneficiou o corpo 

docente e colaboradores.  

Em 2010, devido principalmente à demanda decrescente, 

descontinuidade na oferta de disciplinas e períodos, alto índice de evasão e o 

espaço reduzido para uma eventual ampliação da infraestrutura, foram 

desativados os campi Mooca, Moema, Pinheiros e Vila Formosa; e em 2011 o 

campus Marajoara. Os alunos foram transferidos para os outros campi da 

ESTÁCIO UNIRADIAL.  

Em 2012, a Instituição contava com seis campi: Brooklin, Chácara Flora, 

Interlagos, Jabaquara, Santo Amaro, Vila dos Remédios. Em 2015, foi criado o 

Campus Conceição, totalizando à época, sete campi. Todavia, em meados de 

2016, a ESTÁCIO SÃO PAULO, avalizada pelo CONSUNI, decidiu desativar o 

campus Brooklin e seu Anexo, transferindo cursos e/ou alunos para outros 

campi, e mais recentemente, em julho de 2017 foi desativado o Campus 

Jabaquara e, em 2018, desativado o campus Chácara Flora.  Assim, atualmente, 

a ESTÁCIO SÃO PAULO conta quatro campi.  

Recentemente, a denominação do Centro Universitário foi alterada, 

conforme Portaria nº 260/2017, de 03 de abril de 2017, publicada no DOU em 
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04/04/17, passando este a ser denominado Centro Universitário Estácio de São 

Paulo - Estácio São Paulo. 

Cursos de Graduação Bacharelado ofertado no campus Interlagos: 

- Administração; 

- Ciências Contábeis; 

- Direito; 

- Engenharia de Produção; 

- Engenharia Ambiental e Sanitária; 

- Engenharia Civil; 

- Engenharia Elétrica; 

- Engenharia de Petróleo; 

- Engenharia de Produção 

 ► Cursos de Graduação Tecnológica: 

- Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos;  

- Curso Superior de Tecnologia em Logística; 

 

3.2. Articulação do PPC com o PDI e 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 
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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, 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 e lógicos, capacitado para a compreensão dos principais temas, 

problemas, que o leve à análise e reflexão crítica da realidade social em que 

se insere. 

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 que aponta para a indissociabilidade entre ensino, pesquisa 

e extensão, configurando -se como 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. 

 

4.HISTÓRICO DO CURSO DE DIREITO NA IES 
 

O Curso de Direito foi autorizado em 2005 pela Faculdade Radial 
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São Paulo (Portaria Nº 4.375) que em 2008 foi adiquirida pelo Gurpo 

Estácio. Após a aquisição, o Grupo Estácio realizou expansão na cidade 

de São Paulo abrindo diversos campi entre eles Vila dos Remédios. Em 

2014, decorrente do estudo de mercado os Conselhos Superiores 

deliberaram pelo oferecimento do curso de Direito também no campus Vila 

dos Remédios. 

 
4. APRESENTAÇÃO DO CURSO 

 

Além da importância das Diretrizes Curriculares Nacionais e da 

Portaria 1886/94, que traçaram novas perspectivas para os cursos de 

Direito, outros fatores foram determinantes da verdadeira revolução 

ocorrida no ensino jurídico nos últimos anos, fruto do trabalho da 

comunidade acadêmica. Dentre eles, apontamos o Exame Nacional de 

Cursos – ENC, implementado para os cursos jurídicos a partir de 1996, o 

instrumento de avaliação das condições de ensino dos Cursos de Direito, 

elaborado pelo INEP; o instrumento dos padrões de qualidade do MEC, 

para fins de avaliação dos pedidos de autorização, reconhecimento e 

renovação de reconhecimento dos cursos jurídicos, e os inúmeros fóruns 

de debate a respeito dessas inovações – encontros organizados pelo 

próprio MEC, seminários oferecidos pela Comissão de Ensino Jurídico da 

Ordem dos Advogados do Brasil e demais eventos nascidos por iniciativa 

de diferentes Instituições de Ensino Superior. A partir de 2006, pôde-se 

acrescentar a análise dos resultados obtidos pelo ENADE como mais um 

indicador para a consolidação das propostas de reformulação dos Cursos, 

bem como na oferta de atividades acadêmicas complementares. 

Como resultado desse esforço, os cursos de Direito procuraram 

adequar o corpo docente, o projeto didático-pedagógico e a infraestrutura 

às necessidades de formação de um profissional mais qualificado para as 

demandas sociais. Com certeza, em toda a história do ensino jurídico no 

Brasil, que se inicia em 1827, não se assistiu a um movimento tão amplo 

voltado para sua qualificação. 

O Curso de Direito do Centro Universitário Estácio de São Paulo, por 

seu turno, esteve sempre a par desses desdobramentos. Por isso, vem 
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promovendo ações sistemáticas com seu corpo docente para adequar seu 

projeto à proposta de flexibilização, atualmente defendida, por meio da 

oferta de Atividades Complementares Interdisciplinares, promoção de 

visitas técnicas e aulas simuladas, por meio da prática de estudo de casos 

concretos, como foco a oferecer um perfil de curso com identidade bem 

definida, incorporando conclusões e sugestões resultantes desse 

processo, que de forma continuada, se atualiza. 

A proposta do Curso é fruto, portanto, das experiências vividas, 

principalmente, a partir da implantação das normas contidas na Portaria 

nº 1.886/94. Leva em conta, ainda, as discussões acerca do revogado 

Parecer nº 146/02, os debates a respeito do Parecer nº 46/03, e as novas 

diretrizes curriculares impostas pelo Parecer 211/2004, homologadas pela 

Resolução nº 9/2004. 

O projeto atual do curso supera a carga horária total mínima de 3.784 

(três mil e setecentas e oitenta e quatro) horas de atividades, observa o 

ano letivo de 200 dias úteis (artigo 47, LDB), privilegia a conclusão do 

curso em cinco anos e inclui a obrigatoriedade do trabalho de conclusão 

de curso. 

Ciente de seu papel no cenário da educação, o Centro Universitário 

Estácio de São Paulo assume o compromisso de implementar um curso 

crítico e interdisciplinar, que forme profissionais comprometidos com uma 

aprendizagem permanente e empenhados nas mudanças sociais, com 

foco na responsabilidade social, como veremos no corpo deste 

documento. 

O curso está inserido no atual processo de expansão e 

democratização do ensino superior, cuja demanda de acesso, gerada pelo 

grande crescimento do ensino médio, alcançou todos os níveis da 

sociedade, impondo ao Centro de Ensino Estácio a abertura de suas 

portas a esse novo contingente. 

Devido à incapacidade do setor público em prover recursos para 

suportar tal demanda, o ensino privado foi o protagonista de uma 

expansão sem precedentes nos últimos anos e continua crescendo, 

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

O acesso de alunos de diferentes estratos socioeconômicos, a esse 

nível de ensino, dá-se pela percepção de que a sociedade deve fundar-

se, cada vez mais, no conhecimento. Além disso, de que o capital humano 

se tornou o elemento essencial para o desenvolvimento de uma nação. A 

formação de nível superior deixou de ser elemento opcional que agrega 

valor e passou a ser pré-requisito indispensável para o crescimento 

profissional e para a produção de novos conhecimentos. As instituições de 

educação superior são partes fundamentais do desenvolvimento cultural 

e social dos indivíduos, das comunidades e dos países. 

 

4.1 Número de Vagas 

 

O curso de Direito do Centro Universitário Estácio de São Paulo 

campus Vila dos Remédios oferta 250 (duzentos e cinquenta) vagas 

anualmente. São ofertadas 250 (duzentas e cinquenta) vagas para o Curso de 

Direito do Campus Vila dos Remédios. 

O campus Vila dos Remédios está situado em região limítrofe da Capital 

Paulista. O bairro onde está localizado faz divisa com a Cidade e Comarca de 

Osasco, ou seja, com o 6º maior PIB do País e o 2º do Estado de São Paulo. 

Nota-se, pois, que o campus Vila dos Remédios abarca não apenas o 

extremo Oeste da Capital Bandeirante, como também a Cidade de Osasco, seja 

pelo fácil acesso, seja através de transporte coletivo ou particular, pois está 

situada em uma das principais avenidas da região. 

A referida região possui poucas instituições de Ensino Superior, sendo 

que o campus Estácio Vila dos Remédios é uma das raras instituições que 

possuem o Curso de Direito em andamento, com a excelência em Ensino 

Superior e Infraestrutura. 

O Curso de Direito tem sempre uma procura justificada pelos alunos, 

devido ao leque de opções profissionais que os mesmos terão ao findá-lo, desde 

as mais diversas áreas de atuações como ao número de concursos públicos que 

possibilitam aos graduados a inserção no mercado de trabalho. 

Aliados aos fatos ante mencionados, o campus Vila dos Remédios está 

situado numa região carente, seja de instalações do Poder Judiciário e de 

cartórios extrajudiciais, seja pela ausência de escritório de advocacia 

reconhecidos pelo mercado, bem como est[á próximo a diversas empresas, em 
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especial de transportes e logística; o que possibilita ao egresso um maior campo 

de atuação com a formação jurídica. 

Além dos interesses privados dos alunos, o Curso de Direito do campus 

Vila dos Remédios, ainda, desempenha importante trabalho social, com o 

atendimento às pessoas de baixa-renda, através do Núcleo de Prática Jurídica, 

aos excluídos, como, por exemplo, à tribo indígena localizada próxima à unidade, 

a Idosos, através de projeto de atendimento jurídico comunitário com a 

participação em eventos a eles destinados, ou, ainda, com a interação em 

atividades destinadas às crianças, mostrando a importância dos cursos 

universitários e o respeito por normas, com a participação em atividades 

realizadas em escolas da região. 
 

 

5. CONCEPÇÃO DO CURSO 

O paradigma que alicerça a concepção do curso concilia a formação 

humanística e a técnica, como recomenda a Resolução do MEC nº 09/04, 

buscando equilibrar as percepções advindas das disciplinas humanistas 

sobre a realidade circundante como manejo adequado das técnicas e 

domínio da ciência do Direito o que permitirá, aos alunos, cumprir sua 

função social. 

Para alicerçar a sua concepção o curso tem como eixo central a 

Hermenêutica Constitucional do Direito e com o 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, 
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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” (Capra F. A teia da vida. SP: Cultrix, 1996). 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. 

Como Instituição de Ensino Superior o Centro Universitário Estácio 

de São Paulo 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 

algo muito além de uma simples conduta de comunicação institucional 

com diferentes públicos. Sustentabilidade passou a ser 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 instituição se 

propõe a levar a seus alunos e às comunidades onde atua. 

Da mesma forma, a dinâmica do Direito Constitucional 

contemporâneo se acelera, adquirindo nova feição com o surgimento do 

denominado Estado Pós- Social, o que implica uma forte tendência para 

o redimensionamento da concepção de soberania e da intervenção do 

Estado nas relações privadas. Mesmo sendo possível observar a 

mitigação da atuação do Estado, com reflexos diretos na proteção dos 

direitos fundamentais, o reconhecimento do princípio da dignidade da 

pessoa humana devidamente abrigado pela Carta Maior como 

fundamento basilar de todo o sistema jurídico, é razão mais do que 

suficiente para entendermos como primordial o aprofundamento dos 

estudos de Direito Constitucional. 

Pretende-se com esta concepção que o curso seja marcado pela 

reflexão jurídica voltada para um novo paradigma de interpretação 
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constitucional que priorize o respeito à dignidade da pessoa humana e aos 

valores democráticos.  

Conscientes de que não são as alterações na matriz curricular, a 

inserção ou atualização de conteúdos que, por si só, produzirão as 

mudanças necessárias, mas um esforço conjunto de todos os atores 

envolvidos no processo, o Curso de Direito optou por implementar uma 

metodologia de ensino que exige uma mudança de atitude dos seus 

alunos e professores. A problematização e a interdisciplinaridade 

presentes no Estudo do Caso Concreto permitem transformar a sala de 

aula num lugar de construção e apreensão do conhecimento, substituindo 

o uso exclusivo das aulas expositivas e o cumprimento de conteúdos 

programáticos por aula sem que é aguçado o raciocínio jurídico e 

desenvolvida a autonomia intelectual do aluno, tornando-o partícipe ativo 

do processo de ensino aprendizagem. 

 

5.1. MISSÃO DO CURSO 

Enriquecer vidas por meio da aprendizagem, oferecendo ensino superior 

de qualidade para o desenvolvimento humano e profissional, por meio de 

práticas pedagógicas que fortalecem a vocação, lapidam as competências 

para o mercado de trabalho e contemplam o cenário da inclusão, da interação 

e da inovação. 

 

 

5.2. PRESSUPOSTOS E PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS 

A identidade institucional foi construída ao longo da história do 

Centro Universitário Estácio de São Paulo 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. O Centro Universitário Estácio de São 

Paulo entende que o conhecimento é o produto desta interação social e 
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que seu papel é trabalhá-lo na perspectiva da sua produção e 

preservação, colocando-o a serviço da sociedade. 

Dessa forma, a Estácio São Paulo 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 

Estácio São Paulo vê o aluno com o 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. 

Pretende-se que as competências profissionais em formação sejam 

construídas processualmente, o que implica a adoção de métodos de 

ensino que envolva 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 articulemos saberes e as práticas, 

vinculando-os aos ideais da ética, da responsabilidade, da cidadania, da 

solidariedade e do espírito coletivo, e direcionando-as ao atendimento das 

necessidades da comunidade regional e local. 

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

os objetivos e os conteúdos de ensino e que considerem a experiência 

concreta do estudante como ponto de partida do trabalho pedagógico. 

Busca-se então promover ações pedagógicas que articulem os 

saberes e as práticas, vinculando-os aos ideais da ética, da 
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responsabilidade, da cidadania, da solidariedade e do espírito coletivo, e 

direcionando-as ao atendimento das necessidades da comunidade 

regional e local. 

O ensino tem sido entendido como um processo que visa associar 

a construção do conhecimento à crítica ao conhecimento produzido, num 

processo contínuo e articulado. Portanto, ele é concebido como um 

processo de investigação do conhecimento, e não como um processo que 

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

construção da progressiva autonomia do aluno na busca do domínio 

científico e profissional de um determinado campo do conhecimento. 

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 intertransdisciplinar, 

contextualizado, privilegiando a construção de conceitos e a criação do sentido, 

visando mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, 

informações etc.) para solucionar com pertinência e eficácia uma série de 

situações (PERRENOUD, 2001)¹.  

Para tanto, as atividades são estruturadas em projetos, bem como 

por resolução de problemas, além de pesquisas. Devem privilegiar 

análises, sínteses, inferências, generalizações, analogias, associações e 

transferências. As tarefas propostas devem constituir desafios que incitem 

os alunos a mobilizar seus conhecimentos, habilidades e valores. 

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. 

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

das capacidades cognitivas dos alunos e à sua preparação para a vida 

social e profissional. Ensinar é um processo intencional e sistemático 

direcionado para o desenvolvimento de competências e habilidades dos 

alunos. Tem um caráter bilateral, já que combina a atividade do professor 
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com a do aluno. 

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

de investigação do conhecimento; visa, em última instância, ao 

desenvolvimento das capacidades cognitivas dos alunos e à sua 

preparação para a vida social e profissional e busca, no domínio científico 

e profissional de um determinado campo do conhecimento, a construção 

progressiva da autonomia do aluno. 

A política do Centro Universitário Estácio de São Paulo 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 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. 

 

 
5.3. OBJETIVOS GERAIS DO CURSO 

O Projeto Pedagógico do Curso de Direito é a concretização de qualquer 

Política Institucional, de qualquer IES. O Curso de Direito tem sempre uma 

procura justificada pelos alunos, devido ao leque de opções profissionais que os 

mesmos terão ao findá-lo, desde as mais diversas áreas de atuações como ao 

número de concursos públicos que possibilitam aos graduados. O objetivo pauta-

se na missão de formar profissionais de elevado nível de competência técnica, 
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consciência crítica, engajamento ético e responsabilidade social para atuar no 

mundo contemporâneo no âmbito das relações entre atores estatais e não 

estatais, nas áreas de Direito público e privado. 

  A materialização do escopo definido se constrói a partir de um Projeto 

Pedagógico entendido como um processo, referenciado na ação de seus 

agentes unificados em torno da Política Acadêmica do Centro Universitário 

Estácio de São Paulo. A ação educativa resultante busca conjugar o ensino, a 

pesquisa e a extensão de forma compatível com as necessidades e a realidade 

da instituição, em consonância com as transformações do ambiente conformador 

dessa Missão. O Projeto Pedagógico é, então, elaborado de forma integrada pela 

Coordenação do Curso, pelo Núcleo Docente Estruturante e pelo Colegiado do 

Curso. 

  As transformações no ambiente profissional, principalmente no que diz 

respeito ao aproveitamento do enorme potencial dos avanços nas tecnologias 

da informação e das comunicações, implicam na incorporação de novas 

tecnologias às práticas pedagógicas voltadas à difusão do conhecimento. Neste 

sentido, o material didático é disponibilizado eletronicamente a todos os alunos 

acompanham o avanço tecnológico na área da informática e da web. 

  O campo de estudo do Direito concentra-se em desenvolver um saber 

sistemático sobre a realidade em que vivemos e tem como grande desafio o 

entendimento e a análise de um contexto em permanente transformação do qual 

participam atores públicos e privados que atuam nos campos político, 

econômico, comercial, financeiro, geográfico, geopolítico, cultural e social e 

familiar, no estudo do direito hereditário, enfim em todos os campos das ações 

de relação humana, 

Desse modo, o curso de Direito, pela própria definição de seu campo de 

estudo, lida diretamente com um ambiente que se expande e se transforma em 

nível mundial e local, enfrentando realidades para o profissional cada vez mais 

complexas e dinâmicas como ocorre com a própria evolução da sociedade. 

  O Projeto Pedagógico do Curso de Direito objetiva a formação de um 

profissional com visão humanística, técnico-jurídica, ética, e ao mesmo tempo 

que pretende abordar discussões interdisciplinares. 
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  O Projeto tem como espinha dorsal o Direito Constitucional e como eixo 

transversal a Educação para um Mundo Sustentável. Para tanto, adota uma 

metodologia que desenvolve o raciocínio tópico problemático e implementa 

estratégias de educação jurídica que desenvolvem no estudante de Direito as 

habilidades necessárias ao exercício profissional, articulando o conhecimento 

fundado nos princípios, na doutrina, no ordenamento jurídico vigente e na 

jurisprudência, com os saberes originados na prática e fomentando a 

investigação e a pesquisa no campo do Jurídico, de modo a permitir o 

desenvolvimento da capacidade de aprender de forma autônoma e dinâmica. 

  Por fim, o projeto objetiva a criação de oportunidades para a prática do 

exercício da profissão, em situações simuladas e reais, em atividades de estágio 

e extensão. A educação para um mundo sustentável como eixo transversal, 

permeia toda a construção do conhecimento ao longo do curso e manifesta-se, 

tanto nos planos de ensino das disciplinas, quanto nas atividades 

complementares, de iniciação científica, de pesquisa, de extensão e de prática 

jurídica, objetivando a formação de profissionais conscientes, atuantes, 

transformadores e voltados para a preservação das condições de vida no 

planeta, bem como para a construção de uma sociedade mais fraterna, justa e 

cidadã. 

  É objetivo do curso desenvolver habilidades e competências necessárias 

à formação de profissionais, que sejam capazes de exercer as funções inerentes 

ao conhecedor dos problemas sociais, pessoais e negociais, no âmbito jurídico, 

político e comercial, integrando as diversas dimensões das disciplinas no 

desempenho das ações requeridas no complexo ambiente pessoal, familiar, 

social, nacional e internacional. 

 
5.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO CURSO 

 

O Projeto Pedagógico do Curso objetiva especificamente, formar 

profissionais com as habilidades e competências necessárias para: 
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1. Compreender a ciência do direito como um sistema integrado cuja aplicação 

está relacionada à compreensão do fenômeno jurídico e às circunstâncias que o 

determinam; 

  

2. Pensar criticamente os problemas jurídicos a partir das questões sociais, 

políticas e econômicas; 

  

3. Analisar a realidade fática, os valores e as normas, objetivando a adequada 

aplicação do Direito; 

  

4. Realizar abordagem interdisciplinar das questões jurídicas, baseada, 

principalmente, na hermenêutica constitucional; 

  

5. Articular a teoria e a prática a partir de uma análise crítica e da 

problematização da realidade; 

  

6. Utilizar a linguagem escrita e oral como instrumento profissional, com pleno 

domínio da narrativa e fundamentação jurídica, assim como da argumentação e 

da persuasão; 

  

7. Buscar soluções alternativas para os conflitos, enfatizando a prevenção, a 

negociação e a mediação; 

  

8. Atuar na sociedade como agentes de preservação dos recursos naturais do 

planeta, em busca de um mundo sustentável. 

  

9. Preparar o operador do direito para atuar nas diversas áreas em que o 

bacharel em direito deve estar apto. 

  

10.Desenvolver a capacidade de pesquisa objetivando o preparo para a análise 

de conjunturas nas esferas das relações humanas, econômicas, política e 

cultural e jurídica. 
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11.Desempenhar atividades de negociação e de resolução de conflito, em 

organizações intergovernamentais e não governamentais, em empresas 

públicas e privadas, e junto a órgãos da administração federal, estadual e 

municipal. 

  
12.Promover a cooperação internacional e planejar estratégias de integração 

regional por intermédio da participação em conferências internacionais, 

intercâmbios, e foros globais, prestando apoio à elaboração de acordos e 

contratos internacionais. 

  

13.Orientar suas ações por resultados que reflitam preocupações com a 

responsabilidade social. 

 

  O Projeto Pedagógico do Curso estende-se ao egresso, seja no 

acompanhamento do mesmo quanto às atividades realizadas após o término de 

sua graduação, como, por exemplo, o Projeto “Minha Primeira Audiência”, seja 

na realização de encontros destinados ao recém-formado, onde são tratadas 

questões éticas profissionais, a inserção no mercado de trabalho, o uso da 

tecnologia em prol do exercício da atividade jurídica, entre outros temas. 

A primeira turma do campus Vila dos remédios tem previsão de término 

da graduação em no final do primeiro semestre de 2019, sendo que neste 

semestre inicia-se o processo de comunicação com os alunos, de forma mais 

incisiva, quanto aos projetos desenvolvidos pelo Centro Universitário Estácio de 

São Paulo. 

 
5.5. PERFIL DO EGRESSO 

O Projeto Pedagógico do Curso de Direito do Centro Universitário 

Estácio de São Paulo, no qual está inserido o campus Vila dos Remédios,l 

acompanhando a Portaria INEP nº 236 de 10 de junho de 2015, publicada no 

Diário Oficial de 12 de junho de 2015, Seção 1, pág.24, obedecendo o disposto 

no art. 5º que toma como referência para o perfil do egresso características, 

indispensáveis ao exercício da Ciência do Direito, da prestação da justiça e do 

desenvolvimento da cidadania, como forma;ao generalista, humanística e 



 

45  

axiológica; capacidade de análise, domínio de conceitos e da terminologia 

jurídica; adequação de argumentação, interpretação e valorização dos 

fenômenos jurídicos e sociais; atitude reflexiva, crítica e ética; aptidão para a 

aprendizagem autônoma e dinâmica. 

 O fornecimento do aparato teórico-instrumental adequado para a 

formação do profissional que, ao final do curso, deverá ser capaz de: 

1. Integrar a formação humanística, técnico-jurídica e prática; 

1. Compreender a interdisciplinaridade do fenômeno jurídico e das 

transformações sociais; 

2. Dominar os conceitos e a terminologia jurídica; desenvolver a 

argumentação e interpretação do fenômeno jurídico; 

3. Desenvolver postura reflexiva e crítica que fomente a aptidão para a 

aprendizagem autônoma e dinâmica e a adequada intervenção na 

realidade; 

4. Possuir senso ético-profissional, associado à responsabilidade social, 

com a compreensão da causalidade e finalidade da norma jurídica; 

5. Aliar ao raciocínio lógico a consciência da necessidade de permanente 

atualização; 

6. Equacionar problemas e buscar soluções harmônicas com as exigências 

sociais, visando a sustentabilidade; 

7. Desenvolver formas extrajudiciais de prevenção e solução de conflitos 

individuais e coletivos; 

8. Ter visão atualizada de mundo e consciência dos problemas de seu tempo 

e de seu espaço. 

No mesmo sentido o art. 6º da Portaria nº 236/2015, no componente 

específico da área do Direito, avaliará se o estudante desenvolveu, no processo 

de formação, as competências  e habilidades para: 

 

5.6. REQUISITOS DE ACESSO 

As formas de acesso ao curso de Direito do Centro Universitário Estácio 

de São Paulo campus Vila dos Remédios serão: 
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a) 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. 

b) Processo Seletivo Agendado: Inclui a realização de uma 

redação. A nota mínima para aprovação é 3. 

c) 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.  

d) 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 IES. 

e) Vestibular por Computador. Inclui questões de múltipla escolha 

sobre os conteúdos do Ensino Médio e uma redação, realizados 

nos laboratórios da Instituição. São reprovados os candidatos que 

não obtiverem pelo menos três na redação. 

f) Vestibular Diferenciado. Inclui a elaboração de uma redação, cuja 

nota mínima para aprovação é 3. 

g) 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 



 

47  

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 Feira de Santana 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. 

h) 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 Estácio São Paulo (campus Vila dos Remédios). 

Depois da análise da documentação, se o candidato for aprovado, 

ele deverá ser inscrito no PROCESSO DE AVALIAÇÃO – 

REDAÇÃO. 

 

 

 

6. INTRODUÇÃO A MATRIZ CURRICULAR 
 

6.1. Currículo do curso 

 

O curso obedece às Diretrizes Curriculares Nacionais e está organizado 

de modo a oferecer ao aluno referenciais teórico-práticos que colaborem na 

aquisição de competências cognitivas, habilidades e atitudes e que promovam o 

seu pleno desenvolvimento como pessoa, o exercício da cidadania e a 

qualificação para o trabalho. 

A organização dos currículos obedece aos princípios de:  

a) flexibilização,  

b) interdisciplinaridade,  
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c) ação-reflexão-ação, (teoria-prática), 

d) contextualização. 

 

A flexibilização do currículo se caracteriza pela verticalidade, 

horizontalidade e adaptação curricular, ou seja, acessibilidade metodológica. 

A flexibilização vertical prevê diferentes formas de organização do saber 

ao longo do período de formação. Esta flexibilização se consolida através da 

integração de diferentes cursos em torno de determinadas disciplinas. O projeto 

de integração disciplinar tem como referência a possibilidade de viabilizar a 

estruturação de conceitos que transcendem os limites de um campo de saber, 

propiciando a articulação da identidade dos diferentes cursos com a diversidade 

dos distintos saberes científicos. 

A flexibilização curricular vertical também se consolida no curso através 

da oferta de disciplinas eletivas. A flexibilização horizontal é assegurada pela 

oferta de um conjunto de atividades acadêmicas complementares, planejadas 

pela Coordenação de Curso. As Atividades Acadêmicas Complementares 

(AACs) visam à ampliação das experiências científicas, socioculturais, 

socioambientais e profissionais dos alunos, proporcionando uma melhor 

compreensão das relações existentes entre: a prática social e o trabalho 

acadêmico, a integração teoria-prática, a integração universidade-sociedade e, 

o desenvolvimento das competências profissionais previstas para o próprio 

curso, orientando os alunos para a solução de problemas enfrentados na 

atuação profissional e no contexto local. 

Ainda, com base no princípio de flexibilização, para garantir a 

acessibilidade metodológica, 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 contidas no PPC promovem concomitantemente acessibilidade 

atitudinal e metodológica frente aos alunos com necessidades educacionais 

especiais. 

A interdisciplinaridade propicia o diálogo entre os vários campos do 

conhecimento e a integração do conhecimento. A interdisciplinaridade busca 
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favorecer uma visão contextualizada e uma percepção sistêmica da realidade, 

permitindo uma compreensão mais abrangente do saber. A interdisciplinaridade 

favorece a realização de transferências das aprendizagens já adquiridas em 

outros contextos e contribui para ampliar a motivação para aprender. 

A organização da matriz curricular em eixos temáticos ou em núcleos 

favorece a interdisciplinaridade porque possibilita o diálogo entre as disciplinas 

que compõem cada eixo bem como a interlocução dos eixos entre si.  

Disciplinas como Direito Civil I e Direito Constitucional I são ministradas 

de forma ao encontro de seus conteúdos, contemplando a constitucionalização 

do Direito Civil, com o contexto de Direitos Humanos, Direitos Fundamentais, 

Direito de Personalidade. A mesma colocação ocorre em várias disciplinas 

sequenciais, que estarão descritas adiante. 

A ação-reflexão-ação é um princípio norteador do processo ensino-

aprendizagem da IES, que se concretiza, dentre outras, através da realização 

das atividades estruturadas (atividades de campo). 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.  

A concepção das atividades estruturadas privilegia a articulação entre a 

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

Apresentar ao aluno a atividade como um todo. Como será atuar nessa área? O 

que fazer? Como fazer? O que é ético? Respostas a essas e outras perguntas 

são apresentadas e discutidas com visitas monitoradas, juris e audiências 

simuladas, palestras e apresentações sobre conduta, ética e atuação 

profissional. 

A contextualização refere-se à busca de adequação do currículo às 

características dos alunos e do ambiente socioeconômico e cultural, permitindo 

relacionar as atividades curriculares com o cotidiano dos alunos e com o contexto 

social. 

Assim, para atender esse princípio, busca-se adequar o processo ensino-

aprendizagem à realidade local e regional, articulando as diferentes ações 
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curriculares às características, demandas e necessidades de cada contexto. 

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 práticas curriculares implementadas na Instituição estão 

pautadas no conhecimento das características dos alunos, buscando respeitar 

sua personalidade e sua identidade. 

O princípio da contextualização permite pensar o currículo de forma 

abrangente, com uma ampla rede de significações, e não apenas como um lugar 

de transmissão e reprodução do saber. A contextualização envolve o 

estabelecimento de uma relação de reciprocidade entre o aluno e o objeto de 

conhecimento, favorecendo uma aprendizagem significativa, uma vez que está 

baseada nos diferentes âmbitos e dimensões da vida pessoal, social e cultural 

dos alunos. 

Em obediência ao princípio da contextualização curricular, o Centro 

Universitário Estácio de São Paulo optou também pela ampliação das ações 

educativas a distância, compreendendo a EAD como uma modalidade educativa 

que permite eliminar barreiras e atender níveis, ritmos e estilos de aprendizagem 

diferenciados, garantindo uma maior adaptação às características 

psicopedagógicas dos alunos e favorecendo uma aprendizagem mais 

significativa. 

É importante, também, destacar que para atender ao Decreto Nº 

5526/2005 consta na matriz curricular a disciplina Tópicos em LIBRAS: Surdez 

e inclusão, no segundo período como disciplina optativa. 

A matriz curricular tem como propósito oferecer aos educandos 

conteúdos de diferentes áreas do Direito e de áreas afins, que permitam uma 

sólida formação teórico-dogmática, numa perspectiva humanística, crítica, 

interdisciplinar. 

Assim, sua atualização é feita de forma permanente para contemplar 

as mudanças que são inerentes à própria essência do Direito. A matriz que 

integra este projeto emana das orientações contidas na Resolução/MEC 

nº09/04. No entanto, não nos detivemos apenas na necessidade de adequar 

e/ou organizar conteúdo, mas enfrentamos o desafio de reelaborar o 
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currículo de modo a ampliar as ações que favoreçam o desenvolvimento de 

habilidades e competências que deverão ser expressas no exercício 

profissional. 

No momento inicial do curso, busca-se construir os alicerces sobre os 

quais se assenta todo o Curso de Direito, em consonância com os eixos 

estruturais definidos pela UNESCO, localizando o estudante no tempo e no 

espaço. 

 

6.2. Matriz curricular 

 

A Matriz Curricular abaixo disposta é apresentada em hora/relógio (Artigo 

º - Resolução CNE/CES Nº 3/2007), 1(um) Crédito = 18 (dezoito) horas.  

 

Período Código da 
Disciplina 

Nome da Disciplina Crédito 
Teorico 

Crédito 
Pratico 

Crédito 
Campo 

Carga 
Horária 

SGC 

1 CEL0014 LÍNGUA PORTUGUESA 2 0 0 36 

1 CCJ0001 FUNDAMENTOS DAS CIÊNCIAS SOCIAIS 2 0 0 36 

1 CCJ0003 INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO 4 0 0 72 

1 GST0917 PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO 
PROFISSIONAL 

2 0 0 36 

1 CCJ0105 HISTÓRIA DO DIREITO BRASILEIRO 4 0 0 72 

1 CCJ0144 PSICOLOGIA APLICADA AO DIREITO 2 0 0 36 

2 CCJ0145 SOCIOLOGIA JURÍDICA E JUDICIÁRIA 2 0 0 36 

2 CCJ0214 PORTUGUÊS INSTRUMENTAL I 2 0 0 36 

2 CEL0028 HISTÓRIA DA CULTURA E DA SOC. NO MUNDO 
CONTEMP. 

2 0 0 36 

2 CEL0092 HISTÓRIA DO PENSAMENTO CONTEMPORÂNEO 2 0 0 36 

2 CCJ0057 MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 2 0 0 36 

2 CCE0360 SUSTENTABILIDADE 2 0 0 36 

2 CCJ0107 CIÊNCIA POLÍTICA 2 0 0 36 

2 CCJ0131 FILOSOFIA, ÉTICA E CIDADANIA 2 0 0 36 

2 CCJ0006 DIREITO CIVIL I 4 0 0 72 

2 CCJ0007 DIREITO PENAL I 4 0 0 72 

2 CEL0101 TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E INCLUSÃO 2 0 0 36 

3 CEL0578 HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS E AFRO-
DESCENDENTES 

2 0 0 36 

3 CCJ0143 ECONOMIA POLÍTICA 2 0 0 36 

3 CEL0066 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 2 0 0 36 

3 CCJ0032 DIREITO PENAL II 4 0 0 72 

3 CCJ0019 DIREITO CONSTITUCIONAL I 4 0 0 72 

3 CCJ0013 DIREITO CIVIL II 4 0 0 72 

3 CCJ0130 REDAÇÃO INSTRUMENTAL 2 0 0 36 

3 CCJ0215 PORTUGUÊS INSTRUMENTAL II 2 0 0 36 

4 CCJ0014 DIREITO CIVIL III 4 0 0 72 
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4 CCJ0020 DIREITO CONSTITUCIONAL II 4 0 0 72 

4 CCJ0110 DIREITO PENAL III 4 0 0 72 

4 CCJ0053 TEORIA GERAL DO PROCESSO 2 0 0 36 

4 CCJ0024 DIREITO DO TRABALHO I 4 0 0 72 

5 CCJ0132 DIREITO DO TRABALHO II 4 0 0 72 

5 CCJ0022 DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2 0 0 36 

5 CCJ0034 DIREITO PENAL IV 4 0 0 72 

5 CCJ0035 DIREITO PROCESSUAL CIVIL I 4 0 0 72 

5 CCJ0015 DIREITO CIVIL IV 4 0 0 72 

5 CCJ0061 DIREITO E BIOÉTICA 2 0 0 36 

5 CCJ0066 DIREITO ELEITORAL 2 0 0 36 

5 CCJ0068 DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INDUSTRIAL 2 0 0 36 

5 CCJ0058 DIREITOS HUMANOS 2 0 0 36 

5 CCJ0102 DIREITO INDÍGENA 2 0 0 36 

6 CCJ0103 DIREITO AGRÁRIO 2 0 0 36 

6 CCJ0090 DIREITO IMOBILIÁRIO 2 0 0 36 

6 CCJ0091 DIREITO PENAL ECONÔMICO 2 0 0 36 

6 CCJ0067 DIREITO PREVIDENCIÁRIO 2 0 0 36 

6 CCJ0060 CRIMINOLOGIA 2 0 0 36 

6 CCJ0146 PRÁTICA SIMULADA I 2 0 0 36 

6 CCJ0036 DIREITO PROCESSUAL CIVIL II 4 0 0 72 

6 CCJ0111 DIREITO CIVIL V 4 0 0 72 

6 CCJ0039 DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 4 0 0 72 

6 CCJ0040 DIREITO PROCESSUAL PENAL I 4 0 0 72 

6 CCJ0050 RESPONSABILIDADE CIVIL 2 0 0 36 

7 CCJ0041 DIREITO PROCESSUAL PENAL II 4 0 0 72 

7 CCJ0133 DIREITO EMPRESARIAL APLICADO I 4 0 0 72 

7 CCJ0037 DIREITO PROCESSUAL CIVIL III 4 0 0 72 

7 CCJ0023 DIREITO DO CONSUMIDOR 2 0 0 36 

7 CCJ0147 DIREITO CIVIL VI 2 0 0 36 

7 CCJ0148 PRÁTICA SIMULADA II (TRABALHO) 2 0 0 36 

8 CCJ0149 PRÁTICA SIMULADA III (PENAL) 2 0 0 36 

8 CCJ0071 DIREITO CONTRATUAL BANCÁRIO 2 0 0 36 

8 CCJ0065 DIREITO DA INFORMÁTICA 2 0 0 36 

8 CCJ0072 MERCADO DE CAPITAIS 2 0 0 36 

8 CCJ0038 DIREITO PROCESSUAL CIVIL IV 4 0 0 72 

8 CCJ0134 DIREITO EMPRESARIAL APLICADO II 4 0 0 72 

8 CCJ0135 DIREITO CONSTITUCIONAL AVANÇADO 4 0 0 72 

8 CCJ0136 FILOSOFIA JURÍDICA 2 0 0 36 

8 CCJ0128 METODOLOGIA DA PESQUISA EM DIREITO 2 0 0 36 

9 CCJ0030 DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO I 4 0 0 72 

9 CCJ0101 TÓPICOS INTERDISCIPLINARES 2 0 0 36 

9 CCJ0010 DIREITO ADMINISTRATIVO I 4 0 0 72 

9 CCJ0056 DIREITO INTERNACIONAL 4 0 0 72 

9 CCJ0116 TCC EM DIREITO CIVIL 2 0 0 36 

9 CCJ0117 TCC EM DIREITO EM RESP. CIVIL / DIR. DO 
CONSUMIDOR 

2 0 0 36 

9 CCJ0118 TCC EM DIREITO PENAL 2 0 0 36 

9 CCJ0119 TCC EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL 2 0 0 36 

9 CCJ0120 TCC EM DIREITO PROCESSUAL PENAL 2 0 0 36 

9 CCJ0121 TCC EM DIR. DO TRAB. / PROC. DO TRAB. / PREVIDE. 2 0 0 36 

9 CCJ0122 TCC EM DIR. CONSTI. / HUM. / INTER. 2 0 0 36 
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9 CCJ0123 TCC EM DIREITO TRIBUTÁRIO 2 0 0 36 

9 CCJ0124 TCC EM DIREITO ADMINISTRATIVO 2 0 0 36 

9 CCJ0125 TCC EM DIREITO EMPRESARIAL 2 0 0 36 

9 CCJ0126 TCC EM FIL. DO DIR / SOC. DO DIR./ ANT.JURÍD. 2 0 0 36 

9 CCJ0127 TCC EM PSICOLOGIA JURÍDICA E MEDIAÇÃO DE 
CONFLITOS 

2 0 0 36 

9 CCJ0074 DIREITO DO PETRÓLEO, GÁS E ENERGIA 2 0 0 36 

9 CCJ0150 PRÁTICA SIMULADA IV (CÍVEL) 2 0 0 36 

10 CCJ0151 PRÁTICA SIMULADA V (CÍVEL) 2 0 0 36 

10 CCJ0152 ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL 2 0 0 36 

10 CCJ0011 DIREITO ADMINISTRATIVO II 4 0 0 72 

10 CCJ0012 DIREITO AMBIENTAL 2 0 0 36 

10 CCJ0031 DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO II 4 0 0 72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores do Curso 
 

Composição da Carga Horária do Curso 

Disciplinas 
Obrigatórias: 

56 

 

  horas 

Disciplinas 
Optativas: 

3 

 

Atividades 
Complementares: 

200 

Disciplinas 
Eletivas: 

30 

 

Estágio (Fora da 
Matriz): 

300 

Total de 
Créditos 
Pagos: 

182 

 

Disciplinas 
Obrigatórias: 

3.096 

Total de 
Períodos: 

10 

 

Carga Horária das 
Eletivas: 

180 

Média de 
Disciplina 
por Período: 

5,60 

 

Total 3.776 

        
  

        
Análise EAD e Atividade Estruturada 

        

EAD (sem 
eletivas): 

612 
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Atividade 
Estruturada: 

- 

               
Carga horária mínima exigida pelo MEC 

3.700 
        

 

*O  plano de ensino com bibliografica para cada unidade curricular seguirá 
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6.3. Ementário e Planos de Ensino 

 

As ementas e os planos de ensino estão no anexo I. 

 

7. Disciplinas 

 

7.1 Formação Fundamental 
 

Existe uma preocupação constante do NDE e do colegiado do Curso 

em manter atualizados os conteúdos do curso não só para atender às novas 

demandas de mercado bem como a legislação vigente para o ensino superior. 

Assim, as atividades são organizadas de forma a favorecer a construção de 

competências, a aquisição de habilidades e o fortalecimento de valores e 

atitudes. 

Os conteúdos essenciais obrigatórios - Introdução ao Estudo do 

Direito, Língua Portuguesa, Fundamentos das Ciências Sociais, História 

do Direito Brasileiro, Fundamentos de Economia, Sociologia Jurídica e 

Judiciária, Filosofia Ética e Cidadania, Ciência Política, Psicologia 

Aplicada ao Direito e Metodologia da Pesquisa em Direito - destinam-se 

a desenvolver as habilidades básicas de análise, interpretação, reflexão 

crítica e a utilização de raciocínio lógico, frente ao fenômeno jurídico em 

suas diversas manifestações, integrando o  educando no campo e 

estabelecendo as relações do Direito com outras áreas do saber. 

Na organização curricular, as disciplinas de Fundamentos de 

Economia e Fundamentos das Ciências Sociais buscam favorecer a 

formação de uma consciência crítica a respeito da realidade e procuram 

destacar as múltiplas variáveis econômicas e sociais que interferem no 

Direito, oferecendo ao educando uma visão atualizada do mundo. 

Em relação à disciplina Ciência Política, a Resolução do MEC 

CNE/CES nº 09/2004 não faz mais referência à Teoria do Estado como 

conteúdo da Ciência Política, como ocorria na Portaria MEC nº 

1.886/1994, demonstrando, assim, num primeiro momento, a distinção de 
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conteúdos. De fato, a Ciência Política conceito mais amplo, a incluir o 

estudo das diversas formas de manifestação do poder, em todos os níveis, 

enquanto que a Teoria do Estado se destina ao estudo privilegiado de uma 

dessas formas de manifestação do poder: o poder estatal. Entretanto, 

concebe-se a inter-relação dos dois conteúdos, não querendo com isso 

equipará-los, mas, ao contrário, entrelaçar as suas vertentes, de modo a 

possibilitar que no estudo sobre o Estado seja observado o fenômeno 

político, que recebe formas e contornos através do Direito. 

A Disciplina de Sociologia Jurídica e Judiciária objetiva direcionar o 

educando para o exercício de um comportamento crítico e analítico da 

Ciência Jurídica. Caracteriza-se por ser um espaço privilegiado de 

realização do estudo do Direito como demanda social e das instituições 

jurídicas brasileiras. Seu foco primordial é a análise dos fatores de 

produção, transformação e distribuição do Direito, quanto a esta 

priorizando investigações em torno de uma necessária democratização da 

justiça. 

A disciplina, Psicologia Aplicada ao Direito, objetiva apresentar os 

vários campos de atuação da psicologia no contexto jurídico, ensinar os 

conceitos psicológicos fundamentais e proporcionar uma melhor 

compreensão sobre as relações humanas em diferentes situações. A 

inclusão do conteúdo Psicologia é novidade para as diretrizes curriculares 

dos cursos de Direito, e, para cumprir sua finalidade dentro do campo do 

Direito, a Psicologia deve ser trabalhada consoante as principais 

exigências das profissões jurídicas, tais como a convivência social, o 

respeito à diferença, a capacidade de administrar e mediar conflitos, a 

necessidade de tomar decisões, entre outras. 

A disciplina História do Direito Brasileiro foi concebida de forma a 

permitir que o educando tenha uma melhor compreensão da necessária 

correlação entre a história da nação e a construção paulatina de seu 

sistema jurídico, desde as ordenações até a Constituição de 1988. Nessa 

direção, tem por objetivo fazer com que os educandos percebam as 

transformações estruturais do Brasil decorrentes, não só das relações 
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internacionais estabelecidas, mas, principalmente, a partir das relações 

culturais, políticas e econômicas vivenciadas no âmbito interno, foram 

determinantes na produção do direito pátrio. 

Quanto às disciplinas Filosofia Ética e Cidadania e Filosofia Jurídica, a 

opção por ministrá-las se justifica por possibilitar, desde o início do curso, a 

compreensão do Direito como um fenômeno inseparável das grandes 

questões morais, éticas e políticas que circunstanciam as de natureza 

jurídica. A exploração dos temas enfrentados por esta disciplina 

apresenta-se como fundamental, não só por viabilizar a formação de um 

corpo discente crítico e reflexivo, mas também em razão de proporcionar  

fundamentos teóricos que servirão de base para um estudo mais 

aprofundado de outras disciplinas do Curso. 

O conteúdo de Introdução ao Estudo do Direito está relacionado ao 

estudo da Teoria da Norma Jurídica e da Teoria da Relação Jurídica, 

enfocando o Direito como sistema normativo social, forma de expressão 

cultural, histórica e social que se utiliza da norma como instrumento 

regulamentador de conduta e organização da vida em sociedade. 

Devido à compreensão de que a linguagem tem um importante papel 

na formação do pensamento, a IES definiu a Língua Portuguesa como 

uma disciplina a ser incluída na matriz curricular de todos os cursos de 

graduação, na expectativa de favorecer as habilidades cognitivas de seus 

educandos, buscando não só ampliar sua capacidade de compreensão, 

reflexão e crítica, contribuir para o desenvolvimento das competências 

comunicativas, mas também lhes favorecer a centralidade da construção 

de seu próprio conhecimento. 

A par das disciplinas fundamentais obrigatórias, às de Língua 

Portuguesa, incluem-se, as disciplinas: Língua Portuguesa, Portuguesa 

Instrumental e Redação Instrumental, consideradas necessárias para 

desenvolver, no educando, habilidades fundamentais à materialização do 

discurso jurídico. Reconhecendo que o estudo da linguagem 

descontextualizado do mundo do direito dificultava aos educandos a sua 

apropriação como instrumento para a construção do discurso jurídico, 



 

59  

implementou-se uma linha de trabalho em que a teoria e a prática da 

língua portuguesa foram articuladas e passaram a ser dirigidas a esta 

instrumentalização. Grupos de estudo interdisciplinares, assessoria 

jurídica, pesquisas sobre o comportamento linguístico da petição inicial e 

do voto nos acórdãos, a título de alguns exemplos, foram os recursos 

utilizados para formular, de modo consistente e consequente, um projeto 

que hoje, após anos de cooperação profissional, é uma referência por seu 

caráter pioneiro. 

A disciplina Metodologia da Pesquisa em Direito, por seu turno, tem 

como objeto o conhecimento jurídico concebido como conhecimento 

científico. Embora seja uma disciplina posicionada no segundo período do 

curso de Direito, também mantém relação com a disciplina de final de 

curso “Trabalho de Conclusão de Curso”, ao iniciar o educando para a 

produção científica, oferecendo-lhe um instrumental para desenvolver 

habilidades de raciocínio e reflexão crítica, de modo a possibilitar um 

processo autônomo e dinâmico de aprendizagem. 

As disciplinas fundamentais mencionadas foram estruturadas para 

permitir aos alunos compreender o Direito como um sistema relacionado 

à realidade circundante. A partir da compreensão de que quanto mais se 

desenvolvem as disciplinas do conhecimento, diversificando-se, mais elas 

perdem o contato com a realidade humana, reorganizamos o modo de 

produção e elaboração destes conhecimentos, de forma a encurtar a 

distância entre o homem e o conhecimento que produz. Assim, buscamos 

os fatos, que afligem a sociedade atual e que repercutem no direito hoje, 

como material para problematizar e sistematizar o conhecimento. 

Em 2003, a Lei 10.639 alterou a LDB (lei 9.394/96) para incluir no 

currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade do estudo da história e 

cultura afro-brasileira. No ano de 2008, a Lei 11.645 alterou novamente a 

LBD para incluir no currículo a obrigatoriedade do estudo da história e cultura 

dos povos indígenas. Assim, a legislação passou a exigir à inclusão no 

currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade do estudo da história e 

cultura afro-brasileira e indígena. Seguindo as DIRETRIZES 
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CURRICULARES NACIONAIS a temática esta inclusa nos conteúdos das 

disciplinas obrigatórias do curso, tais como: DIREITO CONSTITUCIONAL I, 

DIREITO CONSTITUCIONAL II, INTRODUÇÃO AO ESTUDO DIREITO, 

FUNDAMENTOS DAS CIÊNCIAS SOCIAIS, SOCIOLOGIA, HISTÓRIA DO 

DIREITO BRASILEIRO E FILOSOFIA, ÉTICA E CIDADANIA e em disciplinas 

eletivas e optativas, tais como: HISTORIA DA CULTURA E DA SOCIEDADE 

NO MUNDO CONTEMPORÂNEO, HISTORIA DO PENSAMENTO 

CONTEMPORÂNEO, HISTÓRIA DOS POVOS INDIGENAS E AFRO-

DESCENDENTES, DIREITOS HUMANO, DIREITO INDÍGENA. 

Toda sociedade é composta por pessoas que pertencem a grupos 

étnico-raciais diferentes e que cada grupo possui cultura e história próprias que 

são valiosas e colaboram para formar a identidade do povo brasileiro. 

Devemos pensar a cultura como processo, e as identidades coletivas como 

construções culturais, por isso histórica e relacional, onde as identidades 

culturais são literalmente construídas no processo histórico.  Visando à 

educação e à transformação das relações étnico-raciais e indígenas o projeto 

incentiva pedagogias de combate ao racismo e às discriminações com atenção 

para a importância dos conceitos de cultura e identidade. 

Os Direitos Humanos são frutos da luta pelo reconhecimento, 

realização e universalização da dignidade humana. Histórica e socialmente 

construídos, dizem respeito a um processo em constante elaboração, 

ampliando o reconhecimento de direitos face às transformações ocorridas nos 

diferentes contextos sociais, históricos e políticos. Nesse processo, a 

educação vem sendo entendida como uma das mediações fundamentais tanto 

para o acesso ao legado histórico dos Direitos Humanos, quanto para a 

compreensão de que a cultura dos Direitos Humanos é um dos alicerces para 

a mudança social. Assim sendo, a educação é reconhecida como um dos 

Direitos Humanos e a Educação em Direitos Humanos é parte fundamental do 

conjunto desses direitos, inclusive do próprio direito à educação. A temática, 

respeitando as DIRETRIZES NACIONAIS PARA EDUCAÇÃO DE DIREITOS 

HUMANOS, está inclusa nos conteúdos das disciplinas obrigatórias do curso, 

tais como: DIREITO CONSTITUCIONAL I, DIREITO CONSTITUCIONAL II, 

DIREITO CONSTITUCIONAL AVANÇADO, INTRODUÇÃO AO ESTUDO 
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DIREITO,CIÊNCIA POLÍTICA,  FUNDAMENTOS DAS CIÊNCIAS SOCIAIS, 

SOCIOLOGIA JURÍDICA E JUDICIÁRIA, HISTÓRIA DO DIREITO 

BRASILEIRO E FILOSOFIA, ÉTICA E CIDADANIA, DIREITO 

INTERNACIONAL, DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DIREITO 

PENAL, DIREITO CIVIL, ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL e em disciplinas 

eletivas e optativas, tais como: HISTORIA DA CULTURA E DA SOCIEDADE 

NO MUNDO CONTEMPORÂNEO, HISTORIA DO PENSAMENTO 

CONTEMPORÂNEO, HISTÓRIA DOS POVOS INDIGENAS E AFREO-

DESCENDENTES, DIREITOS HUMANO, DIREITO INDÍGENA, DIREITO E 

BIOÉTICA, CRIMINOLOGIA. 

Seguindo a POLÍTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL o conteúdo busca 

com a educação ambiental despertar a consciência de que o ser humano é 

parte do meio ambiente, tentando superar a visão antropocêntrica, que fez com 

que o homem se sentisse sempre o centro de tudo, esquecendo a importância 

da natureza, da qual é parte integrante. A temática está inclusa no conteúdo 

das disciplinas: DIREITO CONSTITUCIONAL I, EDUCAÇÃO AMBIENTAL, 

DIREITO AMBIENTAL e DIREITO AGRÁRIO E SUSTENTABILIDADE. 

 
7.2 Formação Profissional 
 

A formação profissional, conforme prevê o inciso II do art. 5º da 

Resolução CNE/CES nº 09/2004, apresenta além do enfoque dogmático, 

o conhecimento e a aplicação, observadas as peculiaridades dos diversos 

ramos do Direito, inseridos e contextualizados segundo a evolução da 

Ciência do Direito e sua aplicação às mudanças sociais, econômicas, 

políticas e culturais do Brasil e suas relações internacionais, incluindo 

necessariamente, dentre outros, conteúdos essenciais sobre Direito 

Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Penal, 

Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito Internacional 

e Direito Processual. 

Neste momento, ficam evidentes os pressupostos: aprender a 

aprender, aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser. Senão 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Antropocentrismo
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vejamos: 

O estudo do Direito Civil, base do direito privado, se distribuiu por 

seis disciplinas (Direito Civil I, II, III, IV, V e VI). Além das quais, nos sexto 

e sétimo períodos estuda-se também Responsabilidade Civil e Direito do 

Consumidor, visando aprofundar temáticas recorrentes em nossos 

Tribunais. 

Iniciando-se com o estudo da Teoria Geral do Processo, o estudo 

do Direito Processual Civil, se desenvolve em cinco períodos. A visão 

instrumental do processo é amplamente difundida, dando ênfase à 

efetividade, à celeridade e ao acesso à justiça como garantia 

constitucional. 

No campo do Direito Penal, ao longo de quatro períodos, são 

estudados não só a teoria geral da norma penal e do crime, a teoria geral 

da pena e os crimesem 

espécie, mas também as leis penais extravagantes. Quanto ao Direito 

Processual Penal, são-lhe destinados dois períodos. 

O Direito Empresarial é estudado em dois períodos consecutivos, a 

partir do 7º período. Especial atenção vem sendo dada a esta matéria em 

face das modificações impulsionadas pelo Código Civil de 2002, pela Lei 

das Sociedades Anônimas e pela Lei de Recuperação Judicial, 

Extrajudicial e Falências. 

Tendo como requisito a disciplina Ciência Política, o Direito 

Constitucional, cujo estudo engloba Constitucional I, II e Direito 

Constitucional Avançado, constituem a espinha dorsal do Curso de 

Direito, tal como proposto no Projeto Pedagógico. 

Ainda no Direito Público, são dois períodos de Direito Financeiro e 

Tributário, dois períodos de Direito Administrativo e, ainda, o Direito 

Internacional.  

Em todas as disciplinas do curso é empregada a Metodologia de 

Estudo do Caso Concreto que, por aproximar o educando da realidade 
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que ele enfrentará, desenvolve o raciocínio para solução de problemas de 

forma a atender às exigências sociais. Para implementá-la, foram 

inseridos nos Planos de Aula, exercícios que contêm casos extraídos da 

jurisprudência dos nossos Tribunais. Durante a aula, o educador debate 

como educando, orienta a pesquisa doutrinária e jurisprudencial para 

solucioná-los e, estabelece a relação entre a teoria e a prática. 

A ética nas relações pessoais e profissionais é continuadamente 

trabalhada ao longo de todo o Curso de Direito, dentro das salas de aula, 

especialmente nas disciplinas de Prática Simulada, nas Atividades 

Complementares e no Núcleo de Prática Jurídica. No momento final do 

curso, a disciplina Ética Geral e Profissional enfatiza o debate sobre o 

papel social do profissional do Direito, sua função transformadora da 

sociedade, sem descuidar do exame das regras de comportamento 

impostas pelo Ordenamento. 

O Trabalho de Conclusão de Curso tem o objetivo de revelar a 

apropriação, por parte do educando, do domínio da linguagem científica e 

da precisão terminológica na ciência jurídica e aplicação dos princípios 

constitucionais que norteiam o Direito. A expressão oral, assim como a 

argumentação jurídica na defesa de posicionamentos sobre os temas da 

atualidade são incentivadas, promovendo no educando o empoderamento 

necessário a torná-lo agente eficaz de transformações. Como 

consequência, a elaboração do TCC ganha contornos mais consistentes, 

emergindo como expressão amadurecida do processo reflexivo do 

educando sobre tema de sua escolha. 

 

7.3 Formação Prático-profissional 
 

 

A partir do 6º período, com a inclusão das disciplinas Prática 

Simulada I a V, é enfatizada a articulação teoria e prática com abordagem 

interdisciplinar. A cada aula é apresentado um caso concreto, extraído da 

jurisprudência mais atualizada. Cabe ao educando analisar o caso, 
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pesquisar doutrina e jurisprudência, discutir as possíveis soluções e 

elaborar pareceres, atas, contratos e peças processuais pertinentes. Os 

casos são apresentados numa gradação relativa à complexidade dos 

conteúdos estudados a cada período do curso, entrelaçando o direito 

material e o processual, desenvolvendo no educando o raciocínio lógico-

jurídico e a compreensão da causalidade e finalidade da norma jurídica. 

As peças redigidas pelos educandos são corrigidas pelos educadores e 

refeitas pelos educandos, digitadas e arquivadas, formando um banco de 

modelos que poderão ser muito úteis no começo da vida profissional dos 

egressos, ao final de cinco períodos de prática qualificada. 

 

7.4  Disciplinas Eletivas 
 

A matriz curricular oferece, também, disciplinas eletivas para que, 

os educandos escolham 03 (três) de um vasto rol, contemplando 

aprofundado conhecimento sobre certos temas do universo jurídico. 

É importante dizer que as disciplinas eletivas contemplam 

conteúdos de formação fundamental e profissional em torno de 

determinados temas, áreas ou subáreas do Direito, podendo o educando 

escolher dentre elas a que deseja cursar, a saber: 

 

1. Mediação de Conflitos; 

2. Direitos Humanos; 

3. História dos Povos Indígenas e dos Afro Descendentes; 

4.  Criminologia; 

5. Direito e Bioética; 

6. Direito de Informática; 

7. Direito Eleitoral; 

8. Direito Previdenciário; 

9. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual; 

10. Direito Contratual Bancário;  

11. Mercado de Capitais; 

12. Direito Penal Econômico 
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13. Direito Imobiliário; 

14. Direito Agrário; 

15. Direito Indígena; 

16. Sustentabilidade; 

17. História da Cultura e da Sociedade no Mundo Contemporâneo; 

18. Direito do Petróleo, Gás e Energia. 

 

A referida concentração permite ao discente um aprofundamento de 

cunho temático e interdisciplinar, pela livre escolha das disciplinas que vai 

cursar, possibilitando-lhe, assim, que obtenha conhecimentos 

multidisciplinares referentes ao campo de trabalho no qual pretende 

exercer as suas atividades profissionais ou mesmo maior conhecimento 

sobre temas específicos. 

Ademais, o educando do Curso de Direito poderá cursar disciplinas 

eletivas em outros cursos de graduação ofertados pela IES, o que 

oportuniza a construção multidisciplinar do conhecimento e o 

aprofundamento de questões de interesse específico dos alunos. As áreas 

de Gestão, Comunicação, Psicologia e Letras são, especialmente, 

atraentes para o educando de Direito. A complementaridade existente 

entre os diversos ramos do saber proporciona ao graduando visão mais 

consistente das relações sociais e dos conflitos delas oriundos, além de 

oportunizar diferenciais significativos para a empregabilidade do egresso. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Direito pensando em fornecer o 

aparato teórico-instrumental  adequado  para  a  formação  do  profissional  

e  acentuar sua formação humanística, técnico-jurídica e prática, 

indispensável à adequada compreensão interdisciplinar do fenômeno 

jurídico e das transformações sociais e, cumprindo uma determinação 

constitucional quanto aos direitos fundamentais que prevê, como direito 

fundamental, o tratamento igualitário a todos os brasileiros e estrangeiros 

residentes no país, além de cumprir a determinação constitucional no 

tocante à educação que deve ser promovida e incentivada visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua  qualificação para o trabalho, oferece, como disciplina 
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eletiva Tópicos em Libras : Surdez e Inclusão , por parecer fundamental 

desenvolver a capacidade de pensar criticamente dos educandos 

portadores de deficiências auditivas e dos educandos sem a deficiência, 

mas que necessitará se comunicar com aqueles, sobre os problemas 

jurídicos a partir dos problemas sociais, políticos e econômicos. Esta 

necessidade é trabalhada em razão da demanda do mundo 

contemporâneo por um profissional apto a encontrar soluções com 

referência e n um enfoque integrado. 

Cabe ressaltar, que não se pretende com essa disciplina eletiva 

substituir a formação em Língua de Sinais. Entretanto, a IES ratifica o 

compromisso com a igualdade de oportunidades e com o processo de 

inclusão das pessoas com necessidades especiais na sociedade. As 

Línguas de Sinais são as línguas naturais das comunidades surdas. Ao 

contrário do que muitos imaginam, as Línguas de Sinais não são 

simplesmente mímicas e gestos soltos, utilizados pelos surdos para 

facilitar a comunicação. São línguas com estruturas gramaticais próprias. 

Atribui-se às Línguas de Sinais o status de língua porque elas também 

são compostas pelos níveis linguísticos: o fonológico, o morfológico, o 

sintático e o semântico. 

Ainda em atenção aos preceitos humanistas contidos na Carta 

Magna, em busca da valorização da dignidade da pessoa 

humana,insculpidanoart.1°,incisoIII da CRFB, bem como inspirados na 

criação da UNESCO que, no art. 1º de seu ato constitutivo, estabelece 

como meta primordial a busca pela paz e a segurança, o Curso de Direito 

elegeu a Mediação de Conflitos como instrumento de pacificação social. 

Dentro deste contexto, a mediação, como uma das formas 

alternativas de pacificação de conflitos, se enquadra aos anseios da 

UNESCO, considerando que se busca a solução através da valorização 

do diálogo, possibilitando uma melhor reflexão das  questões  que  

envolvem  o  litígio. A  mediação,  além de melhorar a comunicação entre 

as partes envolvidas, faz com que se perceba que o Judiciário só deve ser 

invocado nas hipóteses em que as formas alternativas de solução de 

conflito não possam ser aplicadas. 



 

67  

A disciplina eletiva "Mediação de Conflitos" surgiu da necessidade 

de qualificar os profissionais do Direito para a pacificação social por meios 

alternativos à judicialização de todos os conflitos. A inserção da disciplina 

Mediação de Conflitos no curso fez parte de um projeto maior que 

introduziu o Núcleo de Mediação de Conflitos no Núcleo de Prática 

Jurídica. 

O estudo da mediação contribuirá para a formação de um 

profissional qualificado para a pacificação, envolvido com as questões 

humanas que têm reflexos jurídicos e aptos a conduzir meios alternativos 

de solução de conflitos, ao invés de apenas fomentar novos litígios. 

A educação das relações étnico-raciais, bem como o tratamento de 

questões e temáticas que dizem respeito aos afro descendentes, estão 

inclusas nas disciplinas Obrigatórias – Fundamentos da Ciências Sociais 

e Direito Constitucional I eletiva “História dos Povos Indígenas e dos Afro 

descendentes”, tudo de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro brasileira e Africanas (Resolução CNE/CP Nº 01 de 17 de 

junho de 2004). 

Tal temática também é evidenciada nas disciplinas mínimas 

curriculares, História do Direito no Brasil, Sociologia e Filosofia Geral e 

Jurídica. 

De modo transversal, as políticas de educação ambiental, contidas 

na Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e no Decreto Nº 4.281 de 25 de 

junho de 2002, são tratadas na disciplina, que recebe o mesmo nome, 

“Educação Ambiental” e na disciplina de “Direito Ambiental”, além de ser 

tratado na disciplina Direito Constitucional I. 

No desenvolvimento de todas as disciplinas que compõem o 

currículo, a abordagem que se privilegia rompe com o modelo tradicional 

que resume o estudo do Direito a uma mera exegese das suas 

codificações, sem levar em consideração os problemas concretos. A 

metodologia adotada, ao contrário, privilegia a perspectiva interdisciplinar 

e o pensamento crítico. Assim, é possível estimular o processo de 

apropriação crítica e inteligente do conhecimento, de forma a    ajudar o 
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educando a compreender o mundo, sua realidade e posicionar-se diante 

de seus problemas vitais e sociais de forma autônoma e dinâmica. 

 

 

7.5 Disciplinas Optativas 
 

As disciplinas optativas constituem um vasto elenco de possibilidades 

de enriquecimento curricular oferecido aos educandos do Curso de Direito. 

A oportunidade de frequentar uma instituição de ensino superior é restrita a 

um pequeno grupo de estudantes, diante do enorme contingente de 

brasileiros alijados do sistema de educação superior.  De tal modo, compete 

às IES ofertar aos educandos o acesso ao conhecimento nas mais diversas 

áreas do saber. 

Os educandos do Curso de Direito podem cursar disciplinas optativas, 

sem limite mínimo ou máximo, em diversos cursos oferecidos na IES, sendo 

o resultado incluído no histórico escolar. Por conseguinte, dá-se maior 

flexibilização curricular permitindo ao aluno incorporar conhecimentos de seu 

interesse específico que agregam valor a sua formação universitária. 

 

7.6 METODOLOGIAS DE ENSINO 
 

A metodologia adotada pelo curso, em consonância, com as DCN’s 

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. Na sua interação com os outros seres e com o 

meio, produz conhecimento. O Curso entende que o conhecimento é o 

produto desta interação social e que seu papel é trabalhar o conhecimento 

na perspectiva da sua produção e preservação, colocando-as a serviço da 

sociedade. 
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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 envolvam 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 e que considerem a experiência concreta 

do estudante como ponto de partida do trabalho pedagógico. 

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

práticas, vinculando-os aos ideais da ética, da responsabilidade, da 

cidadania, do respeito ao meio ambiente, da solidariedade e do espírito 

coletivo, e direcionando-as ao atendimento das necessidades da 

comunidade regional e local. 

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

construção do conhecimento à crítica ao conhecimento produzido, num 

processo contínuo e articulado.     Assim, ele é concebido como um processo 

de investigação do conhecimento, e não como um processo que se limita à 

transmissão de conteúdos; como uma prática voltada para a construção da 

progressiva autonomia do aluno na busca do domínio científico e profissional 

de um determinado campo do conhecimento. 
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O processo de ensino visa, em última instância, ao desenvolvimento 

das capacidades cognitivas dos alunos e à sua preparação para a vida social 

e profissional. 

O Centro Universitário Estácio de São Paulo preocupado 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 distância”. 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 surdo usuário desta língua, 

a implantação do sistema DOS-VOX em toda a rede de bibliotecas. 

Em todas as disciplinas do curso é empregada a Metodologia de 

Estudo do Caso Concreto que, por aproximar o educando da realidade que 

ele enfrentará, desenvolve o raciocínio para solução de problemas de forma 

a atender às exigências sociais. Os casos concretos, extraídos da 

jurisprudência dos nossos Tribunais, foram inseridos nos Planos de Aula das 

disciplinas e estão disponíveis para os educandos, no ambiente online. 

Cabe aos educandos o estudo prévio dos casos, sendo que, durante 

as aulas, o educador deve conduzir o debate entre os educandos, 

contextualizar o tema da discussão, orientar a pesquisa doutrinária e 

jurisprudencial e estabelecer a relação entre a teoria e a prática, para a 

resolução dos problemas. 

O uso da metodologia do estudo de casos proporciona a formação de 

profissionais inseridos no contexto da realidade jurídica nacional, analíticos, 

críticos e reflexivos e, por conseguinte, aptos a busca efetiva de acesso não 

apenas à Justiça, mas à ordem juridicamente justa. 
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O Projeto Pedagógico do Curso de Direito prevê, no plano de ensino 

de determinadas disciplinas, a inserção de Atividades Estruturadas, que 

implicam a construção de conhecimento, com autonomia, a partir do trabalho 

discente. A concepção destas atividades privilegia a articulação entre a teoria 

e a prática, a reflexão crítica e o processo de auto-aprendizagem. Para 

atender a este propósito, o ensino deve ser centrado na aprendizagem, tendo 

o educador como mediador entre o conhecimento acumulado e os interesses 

e necessidades do educando. 

O currículo foi concebido como um conjunto integrado e articulado de 

situações organizadas de modo a promover aprendizagens significativas e 

seus conteúdos são apenas um dos meios para o desenvolvimento de  

competências que ampliem a formação dos educandos e sua interação com 

a realidade, de forma crítica e dinâmica. No ensino por competências o 

conhecimento é trabalhado deformainter/transdisciplinar, contextualizado, 

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

mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, 

informaçõesetc.) para solucionar com pertinência e eficácia uma série de 

situações (PERRENOUD). Para tanto, as atividades foram estruturadas em 

projetos, bem como por resolução de problemas, além de pesquisas. 

Privilegiam análises, sínteses, inferências, generalizações, analogias, 

associações e transferências. As tarefas propostas constituem desafios que 

incitam os educandos a mobilizar seus conhecimentos, habilidades e 

valores. 

As Atividades Estruturadas são metodologias que atendem também ao 

paradigma da complexidade (MORIN,2001), propondo um ensino 

fundamentado em múltiplas visões que proporcionem aos educandos 

aprendizagens que desenvolvam a visão crítica, criativa e transformadora. 

Nesse contexto, 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. 

(BEHRENS, 2006) 
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O que se pretende estimular nos alunos não é a memorização de 

informações e, sim, a investigação e compreensão dos problemas, a 

construção de seu próprio conhecimento por meio da participação ativa neste 

processo.(DAVINI). 

Isto não quer dizer também que os conhecimentos em si sejam 

negligenciados. Pelo contrário, além de eles serem imprescindíveis, a 

atividade assimiladora do sujeito que aprende se aplica sempre a um objetivo 

ou assunto que requer ser assimilado. 

Com as atividades estruturadas pretende-se preparar o educando 

como sujeito ativo, reflexivo, criativo, inovador, empreendedor, que tenha 

autonomia nos estudos. O fundamental é criar condições para que o 

educando possa construir ativamente o seu próprio conhecimento. Dessa 

forma, a aprendizagem se dará como resultado do aprendizado ativo, com 

base na própria prática do sujeito e nas sucessivas mudanças provocadas 

pela informação gradativamente assimilada. Assim, foram indicados como 

objetivos específicos de aprendizagem, que o educando compare, diferencie, 

classifique, busque causas e consequências, identifique princípios ou 

regularidades, priorize objetivos de ação, selecione métodos técnicas 

adequadas, execute, analise, avalie etc. Desse modo, a metodologia de ação 

das atividades estruturadas visa trazer uma mudança no processo de 

aprendizagem, integrando sociedade – ensino – trabalho, com o 

planejamento de atividades que surgem das situações do próprio cotidiano 

social do educando e do trabalho profissional, envolvendo participação 

individual e em grupo, convivência com a diversidade de opiniões, 

oportunidade de autonomia de estudos e o acesso a diferentes modos de 

aprender, especialmente, de aprender a aprender.Como exemplo de 

algumas atividades estruturadas contempladas nos planos de aula, podemos 

citar estudos dirigidos, com exercícios de auto-correção, debates, pesquisas 

orientadas para a busca de informações específicas na internet, pesquisas 

de jurisprudência sobre os temas da aula, elaboração de artigos individuais 

ou coletivos etc.Outra metodologia de ensino integrante do nosso projeto 

pedagógico é denominada Projeto Interdisciplinar. O conjunto das atividades 

interdisciplinares no Curso de Direito consiste num sistema dinâmico de 
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inter-relações teórico-práticas, no escopo das disciplinas ministradas, que 

resultam em produtos e ações de cunho pedagógico e/ou informativo 

destinados à formação acadêmica do discente, capacitando-o a desenvolver 

conteúdos de caráter científico, produzir informação de utilidade pública e 

desenvolver habilidades argumentativas e comunicativas. 

Trata-se do uso de instrumentos metodológicos que proporcionem a 

construção de modelos teóricos de análise crítica de temas e/ou 

problemáticas do interesse social, cujas soluções requeiram conhecimento 

jurídico e transmissão de informações úteis que possam esclarecer a 

sociedade sobre seus direitos e deveres. A interdisciplinaridade destaca 

temas que exigem um tratamento complexo, utilizando conhecimento técnico 

associado à comunicação que facilite a compreensão da sociedade. 

Os docentes operam como mediadores e orientadores no processo. 

Um mesmo tema é estudado sob a ótica de todas as disciplinas cursadas 

pelo aluno naquele período. Os alunos destacam-se na construção dos 

conteúdos e produtos exigidos, e a comunidade, seja ela acadêmica ou não, 

como receptora da produção que abrange todos os campos do direito. 

Trata-se de um processo dinâmico, inserido no corpo do projeto 

pedagógico e em todas as disciplinas, requerendo a participação de todos. 

Desenvolve-se paulatinamente, desde os primeiros semestres até o nono, e 

tem como resultado a preparação do futuro bacharel para a compreensão da 

dinâmica complexa da realidade através de um pensar integrador, analítico 

e contextualizador das problemáticas sociais no âmbito do Direito. 

A metodologia privilegia a Pesquisa-ação e os produtos obtidos são: 

Artigos científicos, Folders, Banners, Seminários, Palestras etc. além de 

atividades interativas com as comunidades. 

 

7.7 DISCIPLINAS ON LINE 
 

O grande desafio do planejamento pedagógico nessa ambiência tecno- 

científica é entender que as novas tecnologias não constituem a solução em 

si, mas apenas os instrumentos que permitirão a superação de alguns 

problemas, contribuindo para a preparação do educando para a vida a partir 
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de diálogos e experiências. 

 

De acordo com a identidade da IES e seu conceito de sociedade, ser 

humano e educação, a concepção de Educação online incorpora o 

rompimento dos paradigmas de tempo e espaço, as novas tecnologias de 

informação e comunicação e uma proposta pedagógica alicerçada na 

concepção do sujeito sócio-histórico de Vygotsky (1984)[1], que considera a 

aprendizagem como fruto da interação entre indivíduos em contextos sócio-

técnicos específicos (Lévy, 1993)[2]  e objetiva um processo de aprendizagem 

no qual o aprendiz seja capaz de construir conhecimentos e aprender a 

aprender, aprender a ser, aprender a conviver e aprender a fazer. 

Além de todas as metodologias apresentadas, a Educação a Distância 

(oline), integrada ao cotidiano da IES no ensino presencial, num percentual 

que nunca excede a 20% (vinte por cento) da carga horária do curso, atende 

às novas exigências de formação dos estudantes e de acesso à informação 

qualitativa, resultantes das novas estruturas de trabalho em um entorno em 

constante movimento. Além disso, agrega um novo cenário de ensino e 

aprendizagem no qual se encontra inovação das práticas pedagógicas, 

redesenho da proposta metodológica e mudança no papel docente visto que 

todos – professores e alunos– ensinam e aprendem em uma construção 

coletiva. 

Aprender e ensinar nos entornos educativos a distância da IES, 

constituídos de atores humanos e tecnológicos organizados em rede 

(Latour,1992), nos quais é necessário aprender permanentemente em 

contínuas trocas de conhecimento, exige uma nova forma de educar que 

carece de novas estratégias para aprender e ensinar, de forma cooperativa. 

Os pressupostos metodológicos que baseiam a listagem das etapas 

para o design didático-instrucional estão relacionados como conceitos de 

interação social, zona de desenvolvimento proximal, abordados por Vygotsky 

e com o conceito de mediação de Lévy (1998) – mediação digital. 

Vygotsky enfatiza a dialética entre o indivíduo e a sociedade, o efeito 

da interação social, da linguagem e da cultura, sobre o processo de aprendiz 

agem. Desta forma há interiorização do conhecimento ou a transformação 
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dos conceitos espontâneos em científicos. Isso acontece na zona de 

desenvolvimento proximal, o que Vygotsky definiu como espaço onde atua o 

processo de aprendizagem, por meio de atividades realizadas com a ajuda 

do “outro significativo” mais capaz naquele aspecto. 

O processo de aprender em rede, na IES, inclui a contribuição ativa do 

aluno e ocorre no âmbito de uma situação interativa, na qual o professor 

online atua como guia e facilitador, provocando e estimulando descobertas, 

propondo estratégias em uma prática pedagógica que deve levar o aluno a 

produzir e refletir, com autonomia, experimentando e registrando o resultado 

de suas observações. O papel reservado ao professor on-line é, sobretudo, 

o de orientar e não mais o de ser o único detentor do saber. Não lhe cabe 

somente saber as respostas para as perguntas dos educandos, mas também 

saber problematizar e estimular os alunos a fazerem o mesmo. A EAD na 

IES valoriza o professor orientador, instigador, aquele que vai levar os alunos 

ao trabalho cooperativo e colaborativo. O professor que potencializa o 

diálogo, a troca de conhecimentos, a produção coletiva dos seus discentes. 

A comunicação entre professor-tutor e aluno pode se dar in loco no 

polo 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 à 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 etc.). 

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) videoaulas 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). 
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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 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. 

O Centro Universitário Estácio de São Paulo preocupado 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 distância”. Este documento contribui 

para eliminação de barreiras de acesso ao conhecimento bem como as 
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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 surdo usuário desta língua, 

a implantação do sistema DOS-VOX em toda a rede de bibliotecas. 

Face ao exposto, fica evidenciado que as metodologias aplicadas pelo 

curso atendem ao desenvolvimento dos conteúdos, às estratégias de 

aprendizagem, ao contínuo acompanhamento das atividades e à 

acessibilidade metodológica e à autonomia do discente.  

 

8. Tecnologias de informação e comunicação – TICs - no processo 
ensino-aprendizagem 

 

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. 

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. 
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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. 

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 meta cognitivas.  
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Adicionalmente, no AVA, tanto professores quanto alunos, dispõem de 

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 (peertopeer). 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 TIC’s 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 TIC’s 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.  
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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. 

Dentre as TIC’s presentes no AVA com finalidade didático-pedagógica 

destacam-se: 

a) O Fórum de discussão, cuja estrutura é organizada a partir da criação 

de tópicos, sendo parte deles atribuída na concepção de cada disciplina 

(tópicos temáticos), parte atribuída pela organização administrativa do 

curso (tópicos de integração e “tira-dúvidas”, por exemplo), parte 

atribuída pelo tutor da disciplina, em sua autonomia de comunicação 

com a turma sob sua regência. A dinâmica do fórum inicia-se a partir da 

publicação do tópico e de seus dados de cadastro (como data de 

encerramento da discussão, por exemplo), dando-se início ao processo 

de postagens, as quais são encadeadas hierarquicamente por data. A 

título de organização, a postagem do tutor apresenta-se com destaque, 

e todos podem responder a todos, cabendo a possibilidade de edição 

da resposta somente ao autor da postagem, com exceção do tutor, que 

pode editar qualquer postagem; 

 

b) Central de Mensagens, ferramenta utilizada para comunicações 

individuais, particulares. A central de mensagens permite ao aluno 

pesquisar usuários do AVA, facilitando assim a comunicação com outros 

alunos, com gestores acadêmicos, gestores do AVA, coordenadores e 

tutores, inclusive com possibilidade de anexar arquivos nas mensagens; 

 

c) Newsletter – semelhante à central de mensagem, a ferramenta 

newsletter é um dispositivo de envio de mensagens que se particulariza 

pela possibilidade de envio de comunicações do tutor para o endereço 
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eletrônico particular do aluno (sem necessidade de vínculo direto ao 

AVA). Tal propriedade permite ao tutor manter-se no AVA e, ao mesmo 

tempo, comunicar-se com os alunos de uma determinada turma 

guardando-se sua inviolabilidade no campo “destinatário”, bem como a 

possibilidade de cópia oculta para garantir também a inviolabilidade do 

endereço eletrônico particular do aluno. A ferramenta newsletter permite 

o envio de comunicados gerais e/ou comunicados a alunos que ainda 

não acessaram o AVA, já que possui um filtro específico para 

categorizar alunos ausentes. Em termos técnicos, trata-se de uma 

comunicação “um para todos”, cuja resposta, propositadamente, deverá 

ocorrer pela ferramenta interna (central de mensagem); 

 

d) Chat – No AVA, o chat funciona a partir de agendamento prévio ou por 

atendimento individual. No primeiro caso, a funcionalidade 

“agendamento” customiza o acesso ao chat a partir de filtros, como 

disciplina e turma. No segundo caso, não há necessidade de 

agendamento prévio, cabendo ao tutor abrir a ferramenta para 

atendimento particular, mediante demanda, para alunos que se 

encontram online no ambiente, em simultaneidade ao tutor. Para o 

aluno, há um destaque no ícone da funcionalidade presente na sala de 

aula virtual, indicando a presença do professor da turma, bem como há 

a possibilidade de busca de “colegas online”. 

 

9. 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 
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disciplina e seus respectivos módulos, valendo-se de diferentes meios de 

entrega (vídeo aulas, 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 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 PNE’s 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, 
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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. 

 

10. ATIVIDADES ACADÊMICAS ARTICULADAS AO ENSINO 
 

O Centro Universitário Estácio de São Paulo incentiva os cursos a 

desenvolverem atividades diversificadas articuladas ao ensino. O objetivo maior 

é a formação de um profissional de característica abrangente, humanista e 

crítica. 

Além das Atividades Estruturadas, as Atividades Complementares, o 

Estágio Supervisionado, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), a Iniciação 

Científica e as Atividades de Extensão são ações que a IES e o Colegiado do 

Curso e NDE entendem como fundamentais ao processo de formação 

profissional e educação superior. 

 

10.1. Atividades Complementares 

 

As atividades acadêmicas complementares (AAC) estão associadas às 

três vertentes: Ensino, Pesquisa e Extensão e estão organizadas em 4 eixos: 

Cidadania; Científico-acadêmico; Empregabilidade, Sustentabilidade e 

Empreendedorismo e Inovação. 

As atividades acadêmicas complementares 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. 

A carga horária para AAC está determinada no Projeto Pedagógico do 

curso. O cumprimento dessas horas é uma exigência para a integralização do 

curso. 

O aluno tem disponível uma agenda de atividades complementares, 

elaborada pela coordenação do curso, NDE e colegiado do curso, que lhe 
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possibilita o cumprimento das horas exigidas para a integralização do curso. Ao 

aluno é estimulado também realizar atividades complementares em outras 

instituições, desde que sejam comprovadas, estejam adequadas à área de 

formação do aluno e sejam aprovadas pela Coordenação do Curso. 

 

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.  

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, já 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 online, 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 
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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. 

Há, no Curso de Direito um rol de atividades que procuram atender aos 

princípios emanados da Resolução nº. 09/2004, a saber: atividades culturais; 

cine vídeo; cursos de aperfeiçoamento/aprofundamento de estudos; visitas 

técnicas a presídios, fóruns, juizados, ONGs, Assembleia Legislativa, Câmara 

de Vereadores; 

palestras(propiciamaoeducandoocontatocomtemaspolêmicos,comnovasideias 

ecomasrecentespesquisasrealizadasnoscursosdepós-graduaçãoemestrado); 

oficinas de leitura (desenvolvem as habilidades de leitura, compreensão, 

interpretação e análise, além da oralidade e da escrita); oficinas de reforço 

(visam suprir as dificuldades de aprendizagem e dar condições aos educandos 

de prosseguir nos estudos); cursos de nivelamento (garantem uma base de 

conhecimentos para sua plena inserção no curso); viagens de intercâmbio, com  

vistas a ampliar os horizontes dos educandos, na medida em que, percebendo 

o  funcionamento de um sistema jurídico distinto, possa fazer um estudo 

comparado, aguçando seu espírito crítico. 

 A tais categorias de atividades são atribuídas cargas horárias máximas 

pré- definidas, garantindo que, respeitada a livre escolha dos educandos, haja 

uma diversidade de experiências. 

O educando, embora vinculado a uma unidade, pode cumprir em qualquer 

outra as atividades propostas, pois todas as opções são lançadas no Sistema 
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Acadêmico, que permite acesso fácil à opção de seu interesse. 

Essas atividades são respaldadas por um trabalho permanente de 

conscientização e motivação do alunado sobre os objetivos, relevância e forma 

de cumprimento, realizado por meio de informativos internos e publicações 

locais, página na internet, murais e palestras específicas sobre atividades 

complementares. 

A consolidação das atividades complementares no Curso de Direito, que 

se verifica pela elevação constante do número de eventos cadastrados semestre 

a semestre, bem como o significativo aumento do percentual de educandos 

envolvidos nas diferentes atividades oferecidas nas unidades, representa a 

conquista dos objetivos preconizados pela comunidade acadêmica. 

A carga horária de AAC realizada pelo aluno é registrada no seu Histórico 

de atividades Acadêmicas Complementares. 

 

10.2. Estágio Supervisionado 

 

No Estágio Supervisionado, o educando entrará em contato com o 

ambiente de trabalho e com a prática cotidiana de sua futura área de atuação. O 

estágio é também importante etapa na formação do educando por lhe trazer 

maturidade profissional e técnica, contato com profissionais da área, vivência e 

convivência com pessoas e a oportunidade de fazer o trabalho jurídico. 

Nos termos da Resolução CNE/CES nº 09/2004, o Estágio 

Supervisionado é componente curricular obrigatório, indispensável à 

consolidação dos desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil do 

formando. 

O Núcleo de Prática Jurídica foi estruturado e é operacionalizado de 

acordo com regulamentação própria. Os educandos devem se vincular ao 

NPJ a partir do 7° período e cumprir quatro períodos de estágio, 

realizando, no mínimo setenta e cinco horas de atividades práticas por 

período, totalizando, no final do curso, 300 (trezentas) horas-atividade. O 

NPJ mantém Escritório de Assistência Jurídica Gratuita e está em vias de 

implantação do Núcleo de Mediação de Conflitos, destinados ao 

atendimento da população hipossuficiente. O trabalho é realizado pelos 
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estagiários, sob a supervisão de advogados–orientadores. 

Além dos serviços de assistência judiciária implantados no NPJ, o 

Curso de Direito supervisiona o estágio dos educandos da IES realizado 

nos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública ou ainda em departamentos jurídicos oficiais, avaliando as 

atividades de estágio externo por meio da exigência de elaboração de 

relatórios pelos estagiários que deverão ser encaminhados à 

Coordenação de Estágio, a cada semestre. 

É por intermédio da Prática Jurídica real, primordialmente, que o 

ensino do Direito sai da sala de aula, para permitir uma interação maior 

dos educandos com a população, com as empresas e com os diversos 

órgãos públicos envolvidos no acesso à justiça. 

Objetivando criar os alicerces necessários ao exercício profissional, 

a prática jurídica volta-se à realização de atividades que desenvolvem as 

habilidades de leitura, compreensão, interpretação e análise crítica do 

Direito. Por isso, além do atendimento aos assistidos, a elaboração de 

peças processuais e o acompanhamento dos processos, sob a supervisão 

de advogados-orientadores, são vivenciadas simulações de mediação, 

arbitragem e conciliação e, posteriormente, a vivência real destas 

atividades. 

A integração entre a teoria e a prática também se faz por meio da 

realização de audiências, de análise de autos findos, de visitas a agências 

governamentais e comunitárias, de pesquisas legislativas, doutrinárias e 

jurisprudenciais. 

O cumprimento das atividades do estágio é submetido à avaliação 

pelos advogados orientadores e pelo Coordenador de Prática Jurídica da 

unidade, de forma continuada, através do acompanhamento das 

atividades semanais, dos relatórios elaborados ao final das visitas e da 

correção das peças processuais elaboradas. O educando cuja avaliação 

não for satisfatória não terá a carga horária daquela atividade 

contabilizada em seu histórico escolar. 
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A necessidade de ampliar o espaço de escuta aos usuários dos 

Núcleos de Prática Jurídica se constitui como forte elemento 

impulsionador da criação do projeto de Mediação de Conflitos, visando dar 

uma maior atenção a esses usuários, além de proporcionar-lhes reflexões 

acerca dos elementos que geram ou fomentam os litígios que os fazem 

recorrer à prestação da assistência judiciária. 

 

10.3. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 

O Curso de Direito do Centro Universitário Estácio de São Paulo 

adotou como modalidade de Trabalho de Conclusão de Curso a 

elaboração de um Artigo Científico, que será publicado em repositório 

próprio. Desta forma, pretende-se manter as orientações advindas das 

Diretrizes Curriculares, qual seja, o desenvolvimento do pensamento 

crítico e o domínio do procedimento científico indispensáveis à produção 

do conhecimento jurídico. O TCC favorece o desenvolvimento do 

pensamento, da autonomia intelectual, aprofundando o espírito crítico e 

propiciando o diálogo com a realidade. 

Ciente da importância da inserção da pesquisa no ensino jurídico, 

como forma de desenvolvimento das habilidades pretendidas pelas 

diretrizes curriculares, o Curso de Direito percebeu, na exigência do 

Trabalho de Conclusão de Curso, um instrumento eficaz para atingir esse 

objetivo. Por isso estabeleceu, em vários momentos, mecanismos de 

auxílio e incentivo ao educando. 

Na disciplina Metodologia da Pesquisa em Direito, no 8° período, os 

educandos compreenderão o que é um trabalho científico, conhecerão as 

metodologias existentes, enfim, todas as informações teóricas 

necessárias para a construção de um conhecimento científico. Caberá ao 

educador de metodologia fornecer a estrutura do artigo científico, 

detalhando cada parte, preparando os educandos para o desenvolvimento 

do artigo científico. Esta disciplina é pré-requisito do Trabalho de 

Conclusão de Curso. 
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A elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, no 9° período, 

segue as normas do regulamento, cujo cumprimento é acompanhado pelo 

coordenador da disciplina que, com vistas a integrar os diferentes 

educadores participantes desse processo, permitindo uma avaliação 

permanente da atividade. Para apoio aos educandos, foi elaborado o 

caderno de pesquisa contendo orientações para a elaboração do trabalho. 

A disciplina é acompanhada por tutor online, que recebe e orienta a 

elaboração em etapas onde o aluno realiza postagem do material para 

avaliação e devidas instruções. O coordenador de TCC auxiliará os alunos 

nas unidades. Após o cumprimento de todas as etapas, em acordo com o 

regulamento e calendário o aluno estará apto para apresentação em 

banca, que será realizada de forma presencial pelos professores da IES. 

Os trabalhos que alcançam nota final acima de 8,0 (oito) são indicados 

para publicação na Revista do Curso de Direito. 

 

10.4. Atividades de Iniciação Científica e Pesquisa 

 

A iniciação científica e a pesquisa estão estruturadas de modo a 

atender o que preconiza o art.43, III da Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996 – LDB, incentivando o trabalho de pesquisa e investigação 

científica, com vistas ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia e à 

criação e difusão da cultura. As atividades depesquisa desenvolvem o 

entendimento do ser humano e da sociedade. 

Assim também, as novas diretrizes curriculares, presentes na 

Resolução CNE/CES n.º 9/2004, nortearam a concepção do Núcleo de 

Pesquisa do Curso de Direito que tem por objetivo incentivar a pesquisa 

como necessário prolongamento da atividade de ensino e como 

instrumento para a iniciação científica. 

A proposta do Núcleo de Pesquisa é estimular nos educandos o 

conhecimento de métodos científicos e a aprendizagem de técnicas de 

pesquisa, bem como o desenvolvimento da mentalidade crítica e 

investigativa. Como consequência, busca-se o aprimoramento da 

produção científico-jurídica no contexto do processo de ensino-
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aprendizagem. 

Partindo do pressuposto básico de que o processo de ensino-

aprendizagem desejado deve ser pautado por uma atitude crítica e 

criativa, são as atividades de pesquisa fundamentais para o trabalho 

pedagógico de influência mútua entre teoria e prática: sem pesquisa não 

há análise adequada das práticas vigorantes e nem novo conhecimento 

competente em alterá-las. 

Assim, o curso propicia, de forma direta ou mediante intercâmbio, a 

formação de grupos de pesquisa com participação discente em programas 

de iniciação científica, a integração da atividade de pesquisa com o 

ensino. 

A valorização da pesquisa e do processo de produção do 

conhecimento contribui para evitar a reprodução de um conhecimento 

cada vez mais dogmatizado e incentivar a permanente renovação desse 

conhecimento. 

A pesquisa, nesse sentido, envolve, de um lado, um princípio 

educativo e, de outro, o desenvolvimento de competências e habilidades 

básicas para sua efetivação, particularmente, na iniciação científica. No 

ensino jurídico, ela ganha relevo especial, uma vez que o Direito depende 

da compreensão da complexidade dos fenômenos da realidade, o que 

demanda uma capacidade de investigação e análise. 

O desenvolvimento da pesquisa integra os educadores e educandos 

por meio da iniciação científica, estimulando-os para que tenham um perfil 

mais voltado à pesquisa a se engajarem nessas atividades. Assim, a 

Iniciação Científica é um instrumento de apoio teórico e metodológico à 

realização de um Projeto de Pesquisa, que contribui para assimilação de 

conteúdos e desenvolvimento de habilidades necessárias ao exercício 

profissional. 

A prática da pesquisa, portanto, é importante ingrediente do 

processo educacional, pois, inseparável do ensino, privilegia a 

sistematização do conhecimento e permite que estes e projete, nas 

atividades de extensão, para além da sala de aula. É fato que os 

educandos envolvidos nestas pesquisas, experimentam a observação 
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direta da realidade na qual o curso está inserido, realizam a 

sistematização da análise feita e abrem perspectivas para devolver à 

sociedade os resultados da investigação, através de mutirões de 

atendimento ou de outras iniciativas. 

São também muito estimulados os Projetos de Pesquisa de 

Iniciativa Individual dos educadores que propiciam a participação de 

pequenos grupos de graduandos em investigações de iniciativa de 

educadores do curso, alguns deles em fase de mestrado, doutorado ou 

pós-graduação lato sensu. 

Objetivando estimular, socializar e dar visibilidade à produção 

científica da comunidade acadêmica é estabelecida uma mediação entre 

os autores e veículos de difusão (preferentemente revistas indexadas 

especializadas em Direito). Além disso, ao longo do curso, desenvolve-se 

sistemática orientação e revisão de trabalhos dos educandos de forma a 

que estes tenham, também, seus trabalhos publicados. 

 

10.5. Projetos de Extensão 

 

As atividades de extensão, cuja finalidade primordial consiste em 

propiciar à comunidade o estabelecimento de uma relação de 

reciprocidade com a instituição de ensino, integram educandos, 

educadores e a comunidade em projetos consistentes e de relevância 

social. As atividades de extensão são promovidas de forma permanente, 

proporcionando um efetivo envolvimento de seus educadores e 

educandos com a comunidade, por meio de programas de assessoria 

jurídica, convênios, atividades de formação continuada e eventos 

extracurriculares periódicos. 

Os projetos de extensão realizados pelo nosso Curso levam em 

conta estas orientações, perpassando as atividades complementares e a 

prática jurídica, além de motivarem projetos de pesquisa. 

Os projetos que foram desenvolvidos entre 2016 e 2018 estão 

descritos nos itens 10.5.1 e 10.5.2. Destaca-se o projeto de extensão a 

ser implementado em 2019 que versa sobre Direito Digital está descrito 
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no item 10.5.3. 

 

10.5.1. Direitos Humanos e Comunicação de massa: o papel de 

(des) Informação da mídia Brasileira 

 

O presente projeto busca trazer para o conhecimento do aluno não só os 

objetivos gerais do Estado na defesa dos direitos humanos, mas também 

comunicar a todos os indivíduos os direitos que possuem simplesmente pelo fato 

de serem humanos. Surge aqui a necessidade de avaliar o impacto da cultura 

de massa produzida pela grande mídia na ampliação ou redução da 

concretização dos direitos humanos no seio social, pretende, portanto: 

 

a) fortalecer os direitos humanos como instrumento transversal das políticas 

públicas e de interação democrática; 

 

b) discutir as formas de integração e ampliação dos sistemas de informações 

em direitos humanos e construção de mecanismos de avaliação e 

monitoramento de sua efetivação; 

 

c) estudar o caráter universal, indivisível e interdependente dos direitos 

humanos, assegurando a cidadania plena; 

 

d) discutir temas atinentes à filosofia, política, psicologia, história, sociologia, 

direito penal, direito econômico e direito civil, na medida em que se 

relacionem com a atuação de todos os envolvidos nas práticas jurídicas, de 

tal forma a contribuir com a interdisciplinaridade exigida para o bom 

desenvolvimento do curso. 

 

 

e) discutir o papel da mídia na concretização ou não dos direitos humanos. 
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10.5.2. Núcleo de Direitos Humanos 

 

O presente projeto está afeito ao Núcleo de Práticas Jurídicas, 

ambiente próprio para a reflexão e análise das várias possibilidades de 

atuação para a  produção de decisões jurídicas. 

Visa trazer para o conhecimento do aluno não só os objetivos gerais 

do Estado na defesa dos direitos humanos, mas também comunicar a 

todos os indivíduos da comunidade os direitos que possuem 

simplesmente pelo fato de serem humanos. Surge aqui a necessidade de 

trabalhar transversalmente as várias disciplinas, inclusive a discussão dos 

órgãos de mídia nesse papel, pretende, portanto: 

 

a) fortalecer os direitos humanos com o instrumento transversal das 

políticas públicas e de interação democrática; 

 

b) discutir as formas de integração e ampliação dos sistemas de 

informações em direitos humanos e construção de mecanismos de 

avaliação e monitoramento de sua efetivação; 

 

c) estudar o caráter universal, indivisível e interdependente dos direitos 

humanos, assegurando a cidadania plena; 

 

d) discutir temas atinentes à filosofia, política, psicologia, história, 

sociologia, direito penal, direito econômico e direito civil, na medida em 

que se relacionem com a atuação de todos os envolvidos nas práticas 

jurídicas, de tal forma a contribuir com a interdisciplinaridade exigida 

para o bom desenvolvimento do curso. 

 

Portanto, o presente projeto é direcionado aos membros da 

comunidade em que a IES esta inserida, que tenham interesse no 

conhecimento da história e das  ferramentas jurídicas de promoção e 

proteção dos direitos humanos, com a consequente aplicação ao estudo 
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do direito e à prática jurídica. 

 

 

10.5.3 Direito e Tecnologia 

 

Será desenvolvido o presente projeto que tem por objetivo promover 

o desenvolvimento social, fomentar saberes e fazeres populares e garantir 

valores democráticos de igualdade de direitos, respeito à pessoa e 

sustentabilidade ambiental e social, através de encontros e fóruns 

específicos voltados ao estudo do impacto tecnológico nas relações 

jurídico-sociais. 

A explosão da utilização da Internet que vivenciamos em nosso 

quotidiano não seria possível sem o fenômeno da digitalização, ou seja, a 

introdução de tecnologia informática de ponta nos equipamentos e nas 

redes de telecomunicações. Aos poucos este avanço tornou possível a 

generalização do emprego da tecnologia de processamento e transmissão 

simultânea de diferentes tipos de informação (voz, dados e imagem), para 

todos os povos e locais, acabando por propiciar uma baixa sensível dos 

custos e preços destes serviços, além de fomentar a expansão dos 

mercados e o surgimento de novas necessidades dos seus usuários, 

espalhados por todo o globo. 

A Ciência Jurídica não pode ficar inerte e alheia a essas 

transformações, devendo, necessariamente, acompanhar tal progresso 

ora criando dispositivos legais, ora alterando ou dando novas 

interpretações às regras jurídicas existentes em cada país. 

Especificamente tratando-se das relações virtuais, cumpre ao Direito, 

como ciência e mecanismo de controle social, fazer-se presente para 

conferir estabilidade e segurança às relações jurídicas que se 

estabelecem através da Internet, garantindo a efetividade do ordenamento 

vigente na transição, ao que parece, inevitável, do mundo real para o 

mundo digital. 

Sem dúvida existe a necessidade de se repensar antigos dogmas 
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jurídicos, com o objetivo de adaptá-los a uma nova realidade que se 

descortina diante de nossos olhos. De fato, o mundo virtual, em seu atual 

estágio de evolução, não se conforma com as normas existentes no 

mundo físico, o que vem causando uma série de incidentes, revelando 

que a regulamentação dessas relações virtuais deve estar na ordem do 

dia do legislador pátrio – objetivo do referido projeto. 

 

10.6 Monitoria 

 

A Monitoria é a modalidade de ensino-aprendizagem, dentro das 

necessidades de formação acadêmica, destinada aos alunos regularmente 

matriculados. Objetiva despertar o interesse pela docência, mediante, o 

desempenho de atividades ligadas ao ensino, possibilitando a experiência da 

vida acadêmica, por meio da participação em diversas funções da 

organização e desenvolvimento das disciplinas dos cursos, além de 

possibilitar a apropriação de habilidades em atividades didáticas. A atividade 

de monitoria é regida por Norma específica emanada da Vice-Reitoria de 

Graduação,  Norma Geral do Programa de Monitoria. A monitoria é uma 

atividade de auxílio à docência, caracterizada como mais um espaço de 

aprendizagem proporcionado aos alunos de graduação. 

A prática da Monitoria no contexto educativo, data de longo tempo e se 

define como processo pelo qual alunos auxiliam alunos na situação ensino-

aprendizagem. 

Nos últimos anos, com o desenvolvimento do pensamento pedagógico 

de orientação crítico-progressista, procedimentos monitorais vêm ganhando 

espaço no contexto da realidade educacional das instituições de educação 

superior. 

 

10.6.1 Competência do Monitor 

 

Ao candidato aprovado no Processo Seletivo do Programa de Monitoria 

do Centro Universitário Estácio de São Paulo, seja Monitor Bolsista ou 
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Voluntário, compete: 

 Cumprir pontualmente os horários de monitoria estabelecido no 

início do período; 

 

 Zelar pela conservação dos equipamentos de toda a faculdade 

assim como relatar todos os acontecimentos que vierem a ser de 

seu conhecimento e que culminaram nos problemas 

apresentados; 

 

 Zelar pela conservação dos equipamentos, livros e outros 

materiais colocados a sua disposição, ficando sob sua 

responsabilidade qualquer dano a estes materiais; 

 

 Deverá atender os alunos das disciplinas que presta atendimento, 

na forma de: aulas de reforço, auxiliar resolução de lista de 

exercícios, estudos em grupo, no laboratório e na sala de aula; 

 

 Zelar pelo bom nome da instituição. 

 

 Executar atividades pedagógicas, condizentes com seu grau de 

conhecimento e experiência, sob a orientação do professor; 

 

 Constituir elo entre professores e alunos, visando ao 

desenvolvimento da aprendizagem; 

 

 Participar, a critério do professor-orientador, das aulas 

ministradas por este ou por outros professores da disciplina em 

que é monitor; 

 

 Auxiliar o professor na realização de trabalhos teóricos, práticos 

e experimentais, na preparação de material didático e em 

atividades de classe e/ou laboratório; 
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 Auxiliar o professor na orientação de alunos, esclarecendo e 

tirando dúvidas em atividades de classe e/ou laboratório; 

 

 Participar de atividades que propiciem o seu aprofundamento na 

disciplina, como revisão de texto, resenhas bibliográficas e 

outras; 

 

 Apresentar trabalhos em encontros, congressos, etc.; 

 

10.6.2 Proibições expressas ao Monitor 

 

 Qualquer tipo de atrito entre os alunos a fim de evitar situações 

constrangedoras. Caso ocorra qualquer situação incontrolável, o 

monitor deve chamar imediatamente um professor ou funcionário 

da faculdade; 

 Ministrar aulas no lugar do professor; 

 Acessar dados confidenciais de professores, alunos, funcionário 

ou secretaria; 

 Acessar páginas da Internet com conteúdos não acadêmicos 

(pornografias, chats, etc..); 

 Usar qualquer uma das máquinas da faculdade, (inclusive da 

monitoria), para jogos; 

 Resolver exercícios ou fazer trabalhos (parcialmente ou 

completamente), como também impor seu modo de programar, 

estudar ou se organizar; 

 Descriminar ou dar preferência de atendimento a alunos por 

causa de sexo, raça, credo ou outro motivo. 

 

10.6.3 Vantagens ao Monitor 
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 Currículo Vitae; 

 Melhores Estágios; 

 Experiência em trabalho em grupo e na área educacional 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

 O monitor tem que dar exemplo perante os alunos; 

 A aparência e as atitudes fazem parte do Layout do Monitor o qual 

deve ser bem cuidado. 

 

10.6.4 Da exclusão do Monitor 

O Monitor Bolsista ou Voluntário será excluído do Programa de Monitoria 

do Centro Universitário Estácio de São Paulo, quando incorrer em uma das 

cláusulas a seguir: 

 

 Não cumprimento satisfatório das atribuições dispostas acima; 

 Conclusão do curso; 

 Indisciplina; 

 Desistência. 

 

10.7 Participação dos alunos em atividades de Responsabilidade 

Social 

 

     O Centro Universitário Estácio de São Paulo tem como missão formar 

profissionais com excelência acadêmica e forte caráter humanístico e instruir a 

comunidade escolar a engajar-se na institucionalização de uma sociedade justa, 

solidária e fraterna. O trabalho social é um dos fundamentos da instituição, 

incentivando os alunos à formação humana. 

 

 É com este compromisso que o Centro Universitário Estácio de São Paulo 

desenvolve ao longo do ano várias ações gratuitas  nas áreas de educação, 

saúde, cultura, meio ambiente; dentre as quais salientamos “Apoio à mulher 
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vítima de violência doméstica”, “doação de sangue”, “Solidariedade e infância”; 

“Natal Solidário”, “Mutirão do Meio Ambiente (plantio de árvores e preservação 

ambiental), “Dia Estácio Rosa – campanha de conscientização”. 

 

11.  APOIO AO DISCENTE 
 

 

O curso de Direito segue as políticas e diretrizes institucionais 

adotadas pelo Centro Universitário Estácio de São Paulo 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 no Centro 

Universitário Estácio de São Paulo 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. 

Diferentes ações voltadas a uma melhor formação do discente têm 

sido implementadas ao longo do curso, procurando suprir déficits de 

conhecimento, aprofundar conteúdos e desenvolver habilidades e 

atitudes, tudo no sentido de atingir-se o perfil desejado para o egresso 

explicitado no projeto. 

 

11.1 Atividades de Nivelamento 
 

O Centro Universitário Estácio de São Paulo desenvolve um 

programa de nivelamento para os educandos de graduação, buscando 
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minimizar as deficiências de conhecimentos apresentados em áreas 

pontuais pela maioria dos egressos do ensino médio. 

As modalidades de apoio pedagógico adotadas também no curso 

de Direito e desenvolvidas pelo Núcleo de Atividades Complementares 

são: de nivelamento, de reforço e de complementação curricular, ou seja, 

atividades didáticas desenvolvidas paralelamente à matriz curricular com 

a orientação dos educadores, sob a forma de pequenos cursos, oficinas, 

grupos de estudo online, através da sala de aula virtual. 

As  modalidades  de  nivelamento  objetivam  criar  condições   para  

que   os educandos desenvolvam as habilidades e competências 

necessárias ao cumprimento das atividades propostas pelo curso. Com 

elas, pretende-se minimizar a deficiência de conhecimento apresentada 

pelos egressos do ensino médio. 

Vale ressaltar, que a adesão ao Programa de nivelamento é 

voluntária. O educando poderá escolher, entre as atividades oferecidas, 

as que mais se adaptem a seus horários e às suas possibilidades. 

Podemos aqui destacar, ainda, os cursos de revisão que objetivam 

recuperar falhas e/ou lacunas nos conhecimentos dos educandos, no 

decorrer do semestre letivo, o que se  faz  pela  análise  das  notas  obtidas  

nas  AV1,  AV2  e  AV3.  Os educandos que apresentam baixo rendimento 

são encaminhados aos cursos. O respeito aos diferentes ritmos de 

aprendizagem, tem evitado que o educando se desestimule ao enfrentar 

os primeiros obstáculos no curso universitário. 

Na fase inicial do curso é dada grande ênfase, também, às Oficinas 

de  Leitura, que objetivam ampliar as habilidades de leitura, compreensão 

e interpretação de textos, bem como desenvolver a capacidade de escrita. 

As modalidades de reforço objetivam recuperar falhas e/ou lacunas 

nos conhecimentos dos educandos no decorrer do semestre letivo, 

resultando do acompanhamento do desenvolvimento pedagógico dos 

educandos, por meio da verificação da aprendizagem. Neste sentido são 

elaborados Cursos de Apoio ou Oficinas de Reforço para estudo de 

aspectos pontuais do programa. 
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Ao longo de toda a formação são oferecidos aos educandos Cursos 

de Aperfeiçoamento ou Atualização com foco no aprofundamento de 

questões abordadas em sala, discussão de temas controvertidos, debates 

sobre jurisprudência, etc., levando-os a uma maior reflexão e a uma 

percepção crítica do Direito. 

 

11.2 Biblioteca Virtual 
 

Além do acervo disponibilizado fisicamente no campus, o Centro 

Universitário  Estácio de São Paulo oferece, ainda, acesso à Biblioteca 

Virtual, plataforma de conteúdo online que permite a alunos e professores 

acesso a centenas de obras bibliográficas por meio da internet. O aluno 

pode fazer a busca de livros e, na própria tela, folhear e fazer a leitura 

integral da obra. Além disso, ele pode criar notas, com comentários 

produzidos por ele, a qualquer momento, em qualquer trecho do livro. 

A Biblioteca Virtual cumpre um papel complementar à biblioteca do 

campus, disponibilizando livros técnicos e didáticos, dicionários e códigos, 

estudos de caso, materiais de pós-graduação e bases de dados. 

Ainda sobre possibilidades virtuais, a O Centro Universitário Estácio 

de São Paulo  Estácio de São Paulo também utiliza um sistema webaula, 

que garante aos alunos e professores acesso a todos os planos de ensino 

das disciplinas presenciais e às suas respectivas Atividades Estruturadas. 

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, O Centro Universitário Estácio 

de São Paulo 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, para o integral atendimento às recomendações 

internacionais e aos dispositivos legais nacionais, é fundamental a busca 

de novas formas de responder aos anseios de uma Educação Inclusiva, 

garantindo não só o acesso, mas, sobretudo, a permanência dos alunos 
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com necessidades educacionais especiais na IES, através de uma prática 

pedagógica, que esteja centrada na aprendizagem desses alunos. 

 

11.3 Apoio Pedagógico 
 

As modalidades de apoio pedagógico adotadas são: i) de 

nivelamento- Programa de Apoio Pedagógico ao Ingressante – PAPI e ii) 

de reforço através da monitoria e  oficinas.  

 

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 com o foco acolher o aluno 

ingressante e de 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 ou área por meio da abordagem de conhecimentos 

básicos que serão necessários ao longo da sua vida acadêmica como, por 

exemplo, cultura, sociedade, 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.  
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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. 

 

11.4 Apoio Psicopedagógico 
 

Dentro de uma dimensão preventiva, é proporcionado aos 

estudantes, através do Núcleo de Apoio e Atendimento Psicopedagógico 

(NAAP), atendimento psicopedagógico e orientação preventiva, além de 

atividades que facilitem a socialização.  

 

11.5 Apoio aos alunos com necessidades educacionais especiais 
 

O Centro Universitário Estácio de São Paulo, preocupado em 

adaptar-se às normas e princípios que garantem os direitos do aluno com 

necessidades educacionais especiais e, sobretudo, em estabelecer uma 

política institucional,  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 o Centro Universitário Estácio de São 

Paulo 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.  
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A instituição, 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. 

 

 

11.6 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. 

Cabe, ainda, destacar que existe uma parceria da ESTÁCIO com 

diversos Agentes de Integração, como o Centro de Integração Empresa-

http://www.estaciocarreiras.com.br/
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Escola (CIEE), Instituto EuvaldoLodi (IEL), Mudes, Espro, Capacitade, 

A3NET, entre outros. 

 

12. Acompanhamento ao egresso 
 

O Centro Universitário Estácio de São Paulo, 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 IES 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 pelo Centro Universitário Estácio de São Paulo e recebem 
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a Medalha Alumni Diamante nas formaturas dos alunos atuais, em 

grandes eventos realizados nas unidades e em eventos corporativos da 

Estácio. http://www.estaciocarreiras.com.br/relacionamento/alumni/ 

 
13. PROCEDIMENTOS  DE AVALIAÇÃO 
 

 
13.1 Sistema de avaliação da aprendizagem 

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. 

 

13.1.1 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.  



 

107  

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: 

 

- 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; 

- 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; 

- 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 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 
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será consolidado em notas, de forma a atender o estabelecido no 

Regimento Interno do Centro Universitário Estácio de São Paulo, 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. 

 

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. 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 

conhecimentosnecessáriosàformaçãodoprofissionaldoDireitoecomofaze

muso deles. Isso permite, quando necessário, uma reorientação no 

processo de formação dos educandos com atividades de apoio de forma 

a permitir o suprimento de suas dificuldades e, consequentemente, o 

acompanhamento natural do desenvolvimento de outras atividades. 

As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, 
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provas práticas, e realização de projetos ou outros trabalhos, 

representando atividades acadêmicas de ensino,de acordo com as 

especificidades de cada disciplina. 

 A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua 

realização. 

 As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina. 

 

Para a avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), ou 

trabalhos de mesma natureza, será atribuído grau para fase escrita da 

disciplina que, para aprovação do aluno, deverá ser igual ou maior do que 

6,0. Aprovado, o aluno apresentará seu trabalho para Banca 

Examinadora, sendo considerado aprovado se a nota for igual ou superior 

a 6,0(seis). 

A média de todas as notas atribuídas nas disciplinas cursadas pelo 

educando compõe o seu Coeficiente de Rendimento que, inserido na 

pauta,  permite ao educador um conhecimento acerca das potencialidades 

dos seus educandos. Desta forma, abre-se a possibilidade de tratamentos 

diferenciados, quer para indicar reforço e apoio na aquisição de conteúdo, 

quer para propiciar a progressão e aprofundamento do estudo, quer para 

se buscar transpor dificuldades específicas e pontuais do educando. 

Além da aprovação em todas as disciplinas da grade curricular, 

incluindo três disciplinas eletivas e o Trabalho de Conclusão de Curso, 

para ter direito à colação de grau, o educando deverá ter concluído as 300 

horas de Estágio Supervisionado e cumprido 200 horas de Atividades 

Complementares. 

Por derradeiro, há de se observar que a IES, visando o melhor 

aproveitamento do aluno, criou o Projeto Nova Chance - projeto de reforço 

acadêmico que dá oportunidade a alunos de mais 110 disciplinas de 1º, 

2º e 3º períodos de recuperar sua nota de AV1 quando obtiverem menos 

de 4,0 pontos. 

Os alunos elegíveis são convidados a acessar o ambiente do Nova 

Chance para estudar por meio de vídeo aulas que retomam o conteúdo 
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das seis primeiras semanas, a fim de realizar outra avaliação (AVR) que 

será somada à primeira nota e dividida por 2 (dois). 

A lista das disciplinas participantes, o tutorial para agendamento da 

avaliação do Nova Chance (AVR) e o FAQ podem ser encontrados no 

hotsite do programa: 

http://estaciodocente.webaula.com.br/Cursos/novcha/Aula.htm. 

As vídeo aulas de reforço são gravadas por professores, referências 

na matéria e abrangem o conteúdo anterior à AV1, sempre com uma 

questão resolvida e comentada. Após assistir às vídeo aulas e estudar o 

conteúdo, o aluno estará mais preparado para fazer outra avaliação 

(AVR). Caso a média da AV1 e da AVR seja menor do que a primeira nota, 

prevalecerá a nota de AV1. 

 

13.1.2 Disciplinas online 

 

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. 

A avaliação se dá de forma continuada. Antes de cada aula o 

estudante deverá ler o Plano da Aula e as páginas indicadas do Livro 

Didático. Após a aula o aluno deverá resolver exercícios propostos e 

participar de fóruns de discussão da disciplina, todos estes disponíveis no 

campus virtual.  

A AV e AVS serão provas presenciais, sem consulta, composta por 

questões dissertativas e objetivas de múltipla escolha, que valerá no 

mínimo 0,0 (zero) e no máximo 9,0 (nove) pontos. A pontuação restante 

será atribuída ao aluno de acordo com a participação contínua e 
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colaborativa nos fóruns de discussão de cada disciplina. 

Caso o aluno não obtenha o aproveitamento acadêmico necessário 

para a aprovação na AV, poderá realizar a AVS. 

A AP é aplicada após a quinta aula, no ambiente virtual da 

aprendizagem, para que os alunos possam se auto avaliar. Composta por 

10 questões objetivas e terá grau até 2,0 pontos extras, que será 

acrescido à média geral desde que tenha obtido nota igual ou superior a 

quatro na AV. Cabe ressaltar que a média final está limitada a dez pontos 

máximos. 

  Para aprovação na disciplina o aluno deverá atingir resultado igual 

ou superior a 6,0, este resultado será a soma de uma das provas 

presenciais (AV ou AVS) com a nota de participação. Caso o aluno realize 

as duas provas presencias (AV e AVS) será considerada a maior nota 

obtida.- Avaliação Parcial (AP): existe aplicação de uma avaliação parcial, 

após a quinta aula, no ambiente virtual da aprendizagem, para que os 

alunos possam se autoavaliar e verificar, ao longo do processo de ensino, 

o seu processo de aprendizagem e de construção do conhecimento, 

favorecendo o exercício da análise crítica, da percepção do seu 

crescimento, permitindo a aquisição de uma autonomia intelectual e uma 

visão real de sua própria formação. A AP é composta por 10 questões (10 

questões objetivas).  

A avaliação parcial - AP, terá grau até 2,0 pontos extras. Esta será 

acrescida à média geral desde que tenha obtido nota igual ou superior a 

quatro (4,0) na AV. Cabe ressaltar que a média final está limitada a dez 

(10,0) pontos máximos. 

Os resultados da AP são analisados pelo coordenador de curso, 

professor conteudista e tutores a distância para o planejamento de ações 

pedagógicas, tanto no que concerne às ações de recuperação paralela 

dos discentes, quanto aos aspectos de melhoria do material didático, dos 

planos de ensino, dos conteúdos e das questões das avaliações. Tal 

diagnóstico permite rever a abordagem dos conteúdos, a seleção do 

material didático, a composição/concepção da avaliação presencial e, 

inclusive, a necessidade de ampliar o programa de reforço acadêmico ou 
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nivelamento. 

 

13.2 Avaliação Institucional 

 
O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior instituído 

pela Lei n° 10.861, de 14/04/2004, destacou a avaliação institucional como 

um processo permanente, planejado, conduzido e realizado de modo a 

transformar resultados em subsídios capazes de promover mudanças. 

Em decorrência desta legislação e consoante com a prática já 

institucionalizada foi constituída a Comissão Própria de Avaliação – CPA, 

com o objetivo de coordenar e articular o processo avaliativo, atendendo 

os dispositivos legais e as exigências atuais do processo de avaliação. Na 

estruturação da CPA,  foi fundamental considerar a estrutura 

organizacional descentralizada da Instituição, estabelecendo autonomia 

administrativa para os coordenadores de cursos e dos diferentes 

segmentos por meio de um Projeto alicerçado em responsabilidade, 

participação, comprometimento, compartilhamento democrático de ideias 

e projetos, integração, autonomia e permanente busca de 

aperfeiçoamento através da análise crítica de seus projetos e serviços. A 

metodologia de trabalho respeita, assim, a cultura organizacional, 

proporcionando a inserção de toda a comunidade acadêmica e a inter-

relação das dez dimensões definidas na legislação. 

Entre os instrumentos de avaliação, a CPA realiza semestralmente 

uma avaliação interna com todos os educandos, educadores e 

coordenadores. A partir dos resultados obtidos, disponíveis no SIA–

Sistema de Informações Acadêmicas-, todos os gestores podem preparar 

quadros, gráficos e tabelas que permitem um estudo comparativo de linha 

histórica referente ao desempenho dos educadores, à avaliação das 

disciplinas, dos cursos e dos recursos de infraestrutura – inclusive acervo 

bibliográfico. 

No desenvolvimento do processo de autoavaliação cabe, portanto, 

aos coordenadores: 
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a) Sensibilizar educandos e educadores; 

b) Divulgar e discutir os resultados alcançados na avaliação interna; 

c) Analisar o resultado da avaliação de cada educador e discutir com o 

mesmo o projeto de superação, quando couber; 

d) Analisar com o Colegiado os resultados da avaliação externa: ENADE 

e Avaliação de Curso 

e) Propor e implementar ações de melhoria 

f) Divulgar as ações decorrentes da avaliação 

 
Assim, tanto a discussão dos resultados alcançados por Curso a 

partir das metas e objetivos por eles definidos, quanto dos resultados 

obtidos nas avaliações interna e externas servem de subsídio para a 

implementação de ações de melhoria voltadas ao ensino, ao 

aprimoramento dos projetos pedagógicos, à pesquisa, à extensão, ao 

redirecionamento das ações de capacitação docente, à atualização e 

manutenção da infraestrutura e dos recursos materiais. 

No Centro Universitário Estácio de São Paulo, a avaliação ocupa espaço 

relevante no conjunto das práticas pedagógicas aplicadas ao processo de 

ensino e aprendizagem. A avaliação, neste contexto, não se resume à 

mecânica do conceito formal e estatístico. É compreendida como uma prática 

que possibilita a tomada de decisão e a melhoria da qualidade de ensino e 

das instalações, informando as ações em desenvolvimento e a necessidade 

de regulações constantes. 

Nesse contexto, a CPA da IES necessita manter a sensibilização e o 

comprometimento de todos os envolvidos como um processo constante, 

assim como revisitar com os grupos os diferentes projetos por eles 

elaborados, orientando, acompanhando e recomendando quanto às ações 

que se fazem necessárias para tomadas de decisões, especialmente, no que 

tange aos quadros de fragilidade identificados ao longo do processo.  

Para tanto, por meio da metodologia do empowerment, a CPA da IES 

estimula as equipes de cada curso, através de seus NDE, a repensarem suas 

propostas e a refletirem sobre suas ações, sempre levando em consideração 

as recomendações e observações que são extraídas das análises 
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diagnósticas feitas a partir dos resultados das Avaliações internas e externas 

(Visitas in loco e ENADE).  

Considerando a realidade multicampi da Universidade e a necessária de 

se respeitar a diversidade encontrada na pluralidade de seus segmentos sem, 

entretanto, desrespeitar as especificidades locais, tampouco excluir a 

unicidade que garanta o alcance de seus objetivos, os representantes que 

compõem a  CPA da IES, de forma matricial, contam com multiplicadores nos 

diferentes campi, vale dizer, a atuação da CPA no Centro Universitário Estácio 

de São Paulo é exercida por meio das denominadas CPA Setoriais , cujas 

equipes estão integradas à Comissão Própria de Avaliação do Centro 

Universitário Estácio de São Paulo, conforme Regulamento próprio.  

Por meio de uma rotina de trabalho definida, com processos e 

procedimentos estabelecidos de forma democrática, os membros das 

diferentes equipes locais desempenham papel relevante, acompanhando as 

visitas in loco realizadas, reunindo-se com os avaliadores do INEP/MEC, e 

procedendo, posteriormente, à análise crítica do processo junto com o NDE 

dos cursos. Trata-se de verdadeiro espaço de reflexão e diagnóstico, 

contribuindo, assim, para a construção de novos ordenamentos para o 

trabalho acadêmico. 

Por sua vez, a Avaliação interna, compreendida como ponto de partida 

para a realização da Regulação e da Autoavaliação, busca identificar as 

qualidades e os problemas enfrentados e adequar a atuação dos cursos e dos 

campi às demandas da comunidade acadêmica e sociais, sempre 

direcionando seu trabalho para o aperfeiçoamento das pessoas e da 

Instituição como um todo.  

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. 
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Os resultados obtidos nas avaliações institucionais, pelos 

alunos/professores em cada disciplina e colaboradores administrativos, são 

apresentados e debatidos nas reuniões de NDE e de Colegiado de Curso. 

Com base nestas informações sobre as potencialidades e fragilidades 

identificadas, são elaboradas propostas de melhorias: didático-pedagógicas 

e/ou administrativas, buscando o aperfeiçoamento constante do curso e do 

campus. 

O Centro Universitário Estácio de São Paulo 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. 

Todos os discentes respondem a um questionário online, por meio do 

qual avaliam Professores, Coordenadores, Cursos e promovem a auto-

avaliação. O mesmo ocorre em relação aos demais segmentos. Essas 

avaliações internas fornecem material para análise e revisão dos processos 

internos de gestão existentes nos setores, cursos e campi, possibilitando 

conhecimento e participação crítica de todos os envolvidos nas questões 

pertinentes a cada área, além da consequente proposta de ações de melhoria 

pela CPA. 

Este processo é viabilizado por meio de reuniões sistemáticas com o 

Coordenador do Curso e NDE e Gestores, com objetivo de subsidiá-los com 

diferentes indicadores que, consolidados, servem para tomada de decisão, as 

quais são levadas ao Colegiado do Curso para efeito de deliberação e 

posterior implementação das ações. 

Além disso, a pesquisa do perfil sociocultural dos alunos da IES, que é 

aplicada anualmente, fornece elementos importantes para incrementar 

propostas voltadas ao desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa, 

extensão, sempre zelando para atender às demandas da sociedade, 

considerando a missão da Universidade. 
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13.2.1 Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 

 
A Comissão Própria de Avaliação – CPA tem como objetivo 

coordenar e articular o processo avaliativo, atendendo os dispositivos 

legais e as exigências atuais do processo de avaliação. 

Entre os instrumentos de avaliação, a CPA realiza semestralmente 

uma avaliação interna com todos os educandos, educadores e 

coordenadores. A partir dos resultados obtidos, disponíveis no SIA–

Sistema de Informações Acadêmicas-, todos os gestores podem preparar 

quadros, gráficos e tabelas que permitem um estudo comparativo de linha 

histórica referente ao desempenho dos educadores, à avaliação das 

disciplinas, dos cursos e dos recursos de infraestrutura – inclusive acervo 

bibliográfico. 

Assim, tanto a discussão dos resultados alcançados por curso a 

partir das metas e objetivos por eles definidos, quanto dos resultados 

obtidos nas avaliações interna e externa servem de subsídio para a 

implementação de ações de melhoria voltadas ao ensino, ao 

aprimoramento dos projetos pedagógicos, à pesquisa, à extensão, ao 

redirecionamento das ações de capacitação docente, à atualização e 

manutenção da infraestrutura e dos recursos materiais. 

As principais ações decorrentes do processo de avaliação 

institucional para o Curso de Direito foram, primeiramente, a 

implementação, em 2010, do novo PPC resultando em uma nova uma 

matriz curricular muito mais adequada a realidade jurídica atual. 

A partir de 2010 foram agregados novos atributos e ferramentas de 

suporte ao estudante, tais como acesso à biblioteca virtual, material 

didático gratuito, acesso ao ambiente virtual de aprendizagem AVA para 

todas as disciplinas presenciais, no qual o aluno tem acesso aos planos 

de ensino, planos de aula, casos concretos e atividades estruturadas. 

 

Estamos conscientes de que não são as alterações na matriz 



 

117  

curricular, a inserção ou a atualização de conteúdos que por si só 

produzirão as mudanças necessárias, mas um esforço conjunto de todos 

os atores envolvidos no processo. 

O colegiado do curso, o NDE e os membros da CPA, analisando os 

resultados tanto das avaliações externas como internas, optaram por 

adotar uma metodologia de ensino que exige uma mudança de atitude dos 

seus alunos e professores. A problematização e a interdisciplinaridade 

presentes no Estudo do Caso Concreto, que permitirão transformar a sala 

de aula num lugar de construção e apreensão do conhecimento, 

substituindo o uso exclusivo das aulas expositivas e o cumprimento de 

conteúdos programáticos por aulas em que é aguçado o raciocínio jurídico 

e desenvolvida a autonomia intelectual do aluno, tornando-o partícipe 

ativo do processo de ensino aprendizagem. 

Nessa perspectiva, os alunos deverão participar de programas de 

extensão: cursos extracurriculares, seminários, debates, simpósios entre 

outros eventos que os informem e os especialize em diferentes áreas de 

profissão como: magistratura, ministério público e procuradoria do estado, 

direito empresarial, advocacia cível, formação policial e advocacia 

criminal, direito político e administrativo e demais áreas selecionadas de 

acordo com as demandas do mercado local e regional; participar como 

estagiário credenciado pela instituição nos planos institucional e da 

iniciativa privada,  complementando as aulas teóricas; participar 

obrigatoriamente do Núcleo de Prática Jurídica, instalado nas 

dependências do curso; desenvolver atividades práticas e pesquisas 

temáticas junto às instituições públicas e privadas. 

Ainda preocupado com a formação do docente, o Centro 

Universitário Estácio de São Paulo identificando os problemas com o 

constante aperfeiçoamento docente, desde o primeiro semestre 2010, 

iniciou um programa de bolsas de estudos para pós-graduação stricto 

sensu, nível mestrado e doutorado, além de diversos cursos de 

capacitação docente. 

Em decorrência do CPC 2 no ENADE 2009, a IES protocolou um 

plano de melhoria no EMEC. As ações contidas no plano de melhoria 
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foram efetivadas pelo NDE e colegiado de curso, sob a supervisão da 

CPA. 

 

13.3. Avalição externa 

 

13.3.1 Avaliação dos cursos de graduação (ACG – INEP) 

 
O curso de Direito, campus Vila dos Remédios, estabelece por 

procedimento que o relatório de avaliação expedido pelos avaliadores do INEP 

é analisado pelo NDE e Colegiado do Curso com o objetivo de identificar as 

fragilidades detectadas pelos referidos avaliadores, a fim de que revisem o PPC  

bem como incorporem ao PPC sugestões  registradas no relatório. 

 
13.3.2 Avaliação dos cursos de graduação (ACG – INEP) 

 

Após a divulgação dos resultados do ENADE, o NDE e colegiado 

analisam o relatório do curso neste exame, do ponto de vista qualitativo e 

quantitativo, identificando as fragilidades no desempenho dos alunos, com 

o objetivo de criar estratégias e propor ações que possibilitem a 

eliminação destas fragilidades. 

 

14. GESTÃOA CADÊMICA DO CURSO 
 

A gestão do curso tem como compromissos básicos norteadores 

de suas ações, a articulação das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão e a busca constante da qualidade acadêmica. Para tanto, foi 

planejada uma estrutura acadêmico-administrativa que favorece a 

agilidade e a organicidade dos processos de gestão, voltada para o 

cumprimento da missão do curso e articulada às políticas mais amplas 

de gestão propostas na IES. 

Nesta perspectiva e em coerência com a estrutura organizacional 

da IES, o Curso de Direito apresenta o organograma a seguir: 
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14.1 Coordenação do Curso 

Além das atribuições previstas no Regimento da IES, compete à 

Coordenação Geral a estruturação do curso de acordo com as normas 

legais, adaptando, ao mesmo tempo, às novas demandas sociais. 

Para tanto se utilizado Núcleo Docente Estruturante, dos Núcleos de 

Atividades Acadêmicas Complementares, Iniciação Científica e Pesquisa e 

Prática Jurídica. 

A Coordenação do Curso de Direito do Centro Universitário Estácio de 

São Paulo campus Vila dos Remédios é exercida, em tempo integral, pela 

Professora Roberta Candido da Silva, graduada em Direito pela UNAERP, 

e Pós-graduada em Direito Público pela Faculdade de Direito Damásio de 

Jesus e Mestre em Direito da Sociedade pela Informação pela UNIFMU. O 

Curso conta também com a atuação de Coordenação Adjunta realizada em 

tempo parcial pela Professora Thais Jurema Silva graduada em Direito pela 

UNIB, Pós-Graduada em Técnicas Avançadas de Resolução de Conflitos 

pela Universidade Castilla La Mancha/Espanha/Espanha, Pós-Graduada em 

Direito Empresarial pela UNIP, Mestre em Direito da Sociedade pela 

 

DO 
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Informação pela UNIFMU, Doutoranda em Direito pela FADISP. Advogada 

e consultora jurídica há 20 anos. Conselheira Estadual da OAB/SP. 

 

14.2 Núcleo Docente Estruturante 

 
O Curso de Direito possui identidade própria que se manifesta a 

partir da formulação do projeto pedagógico, sua implementação e 

desenvolvimento pelo Núcleo Docente Estruturante. 

Em coerência com a proposta institucional de implementar uma 

gestão democrática e de construir um projeto acadêmico-administrativo 

integrado, nos propomos a realizar uma gestão coletiva e dialogada, com 

a participação dos diferentes membros da comunidade acadêmica. 

Por isso, a administração acadêmica do curso realiza-se por meio 

do trabalho coletivo de um grupo, que constitui o Núcleo Docente 

Estruturante do curso, formado pelo Coordenador do Curso mais quatro 

docentes do curso, tudo conforme determinado na Resolução 

N.º01,de17de junho de 2010. 

A gestão do curso tem ainda como compromissos básicos 

norteadores de suas ações a articulação das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão e a busca constante da qualidade acadêmica. Para 

tanto, foi planejada uma estrutura acadêmico-administrativa que favorece 

a agilidade e a organicidade dos processos de gestão, voltada para o 

cumprimento da missão do curso e articulada às políticas mais amplas de 

gestão propostas na IES. 

O NDE do Curso de Direito do Centro Universitário Estácio de São 

Paulo está assim constituído, atualmente: 

 

PROFESSOR TITULAÇÃO DISPONIBILIDADE 

Ana Paula 

Leiko Sakauie 

Mestrado Tempo Integral 

Celso Ramos Doutorado Tempo Parcial 

Roberta Mestrado Tempo Integral 
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Cândido da 

Silva 

Roberto 

Roggiero 

Junior 

Especialização  Tempo Integral 

Thais Jurema 

Silva 

Mestrado Tempo Parcial 

 
 

14.3. Colegiado de Curso 

 
O Colegiado de Curso, órgão de natureza consultiva, deliberativa e 

normativa da IES, é constituído pelo Coordenador de Curso, como 

presidente, por todos os membros do NDE, por um representante 

discente, no mínimo, e por um representante administrativo. 

Competências do Colegiado de Curso: 

 Elaborar as diretrizes curriculares do curso e suas alterações, 

observando as orientações editadas pelo Poder Público, com 

indicação das disciplinas que o compõem e a respectiva carga 

horária, para aprovação dos órgãos competentes; 

 Propor ao Coordenador do Curso providências necessárias à 

melhoria do ensino ministra do no curso; 

 Analisar as avaliações internas e externas do curso, propondo 

medidas corretivas; 

 Colaborar com os demais órgãos acadêmicos na sua esfera de 

atuação; e exercer as demais funções que lhe são, explícita ou 

implicitamente, conferidas pelo Regimento. 

 

 
15. NÚCLEOS DO CURSO DE DIREITO 

 

15.1 Núcleo de Iniciação Científica e Pesquisa 

O Núcleo de Iniciação Científica e Pesquisa se responsabiliza pela 

inserção da pesquisa no cotidiano da formação jurídica, conduzindo a 
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comunidade acadêmica a reflexões sobre os rumos do conhecimento, no 

âmbito da sua produção, organização e difusão, além de sua 

compatibilidade com a lógica social. Responde, ainda, pelo estímulo à 

integração entre a graduação 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 implementar a pesquisa e a 

divulgação da produção científica de professores e estudantes. 

O Núcleo de Iniciação Científica e Pesquisa possui estrutura formal 

comum a Coordenação, auxiliada por monitores-bolsistas para o 

programa de bolsas- pesquisa (Bolsa de Monitoria de Iniciação Científica), 

bem como, por professores- pesquisadores vinculados aos projetos 

elaborados e desenvolvidos em consonância às linhas de pesquisa do 

Curso: 

1) Novos Direitos 

 
2) Acesso à Justiça. 

 
O Núcleo de Iniciação Científica e Pesquisa do curso de Direito faz 

parte de um programa institucional: o PIC (Programa de Iniciação 

Científica). 

 

 
15.2. Núcleo de Prática Jurídica 

 

O Núcleo de Prática Jurídica(NPJ) do Centro Universitário Estácio 

de São Paulo é o órgão encarregado de implementar, orientar e controlar 

as atividades de estágio desenvolvidas pelos alunos de acordo com as 

determinações da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério da 

Educação(Lei nº8.906/94,art.9º.§2º e da Resolução nº 

09/04,art.7º§1ºdoMEC).Dentre outras, é atribuição deste Núcleo a 

implantação  de procedimentos administrativos e didático-pedagógicos 

referentes à Prática Jurídica, bem como a administração dos convênios 

firmados pela Instituição, nesse âmbito. 
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O NPJ atende a uma demanda de hipossuficientes, nos termos da 

Lei n°1060/50, e trabalhará o acesso à justiça em todas as áreas do 

Direito. A equipe é composta por uma   Coordenação   e   advogados   que   

se   especializam   no   ensino  prático, possibilitando aos alunos-

estagiários o exercício efetivo da prática jurídica real, com a segurança da 

supervisão contínua. 

Assim sendo, o NPJ do Curso de Direito concretiza o ensino da 

prática real, atuando na instrumentalização dos direitos, ao mesmo tempo 

em que agrega valores de cidadania e consciência da alteridade, da sócio 

diversidade, da busca da inclusão social por meio do acesso efetivo à 

justiça, realizando o estágio não apenas como exercício prático-

profissional, mas como veículo de conscientização da responsabilidade 

social inerente aos profissionais do Direito. 

O Curso de Direito da Estácio São Paulo buscou fundamentar o 

modelo de Estágio de Prática Jurídica Supervisionado nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Direito e nas 

experiências difundidas através da bibliografia específica sobre o tema. A 

partir dessas indicações, a Estácio São Paulo garante o desenvolvimento 

de estágios curriculares com orientação docente, realizado após a 

conclusão de todas as disciplinas referentes aos conhecimentos teórico-

práticos, possibilitando,  assim, uma perene ligação entre o conhecimento 

do Direito Positivo ministrado nas atividades curriculares ordinárias e sua 

instrumentalização nas atividades de caráter prático ministradas no âmbito 

do Núcleo de Prática Jurídica. 

A carga horária total do estágio obrigatório é de 300 horas, uma vez 

que as Diretrizes Curriculares do Curso de Direito (Resolução CNE/CES 

Nº 9, de 29 de setembro de 2004) determinam que o estágio 

supervisionado é componente curricular obrigatório e indispensável à 

consolidação dos desempenhos profissionais desejados. Ainda conforme 

indicação das Diretrizes Curriculares, a Estácio São Paulo possibilita que 

toda a carga horária seja desenvolvida no Núcleo de Prática Jurídica, 

ficando a juízo do discente a prática de atividades de complementação em 
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estágio externo, através de convênios com outras entidades ou 

instituições, escritórios de advocacia, órgãos do Poder Judiciário e do 

Ministério Público entre outros. 

Entende-se por estágio supervisionado as atividades de elaboração 

e exercício, simulado e real, intrínsecas do advogado, em que o estudante 

aplica, sob supervisão docente, os conhecimentos teóricos adquiridos no 

curso e tem contato com as atividades práticas de sua área profissional. 

O estágio possibilita a abertura de espaço para um trabalho 

orgânico e comprometido, devendo as experiências proporcionadas 

envolver as boas práticas de exercício das várias áreas da advocacia, 

apresentando ao discente um espírito de  compreensãodinâmica da 

realidade sociedade local, bem como da função social do Direito enquanto 

instrumento de mediação, conciliação e pacificação da sociedade. 

O estágio deve servir, ainda, como fonte de referência para a 

permanente adequação dos programas e práticas pedagógicas das 

disciplinas do curso às necessidades profissionais dos alunos, oferecendo 

assim um mecanismo salutar  de verificação da eficácia dos ensinamentos 

ministrados nas disciplinas curriculares em relação às reais deficiências 

de aprendizado ou de conhecimento por  parte do corpo discente. 

O estágio supervisionado está calcado na filosofia do curso, 

representada por uma proposta político-pedagógica que contempla a 

formação humanista, a relação complementar entre a teoria ministrada 

nas disciplinas curriculares e a prática, o compromisso profissional da área 

do Direito de atuação ética na resolução dos conflitos e o trabalho 

multidisciplinar, considerando as áreas da antropologia e da filosofia 

indispensáveis ao entendimento da problemática das relações sociais na 

pós-modernidade. 

O Núcleo de Prática Jurídica é o órgão encarregado de implementar, 

orientar e controlar as atividades práticas, reais, simuladas e culturais, 

desenvolvidas pelos alunos, de acordo com a Portarianº1886/94, do 

Ministério da Educação–MEC. 

As atividades de laboratório jurídico, serão realizadas em ambiente 



 

125  

pedagógico coordenado pelo advogado-orientador, destacando-se as 

seguintes atividades: 

1 –análise de autos findos; 

2 –pesquisa e análise de jurisprudência;  

3–pesquisa e análise de 

legislação; 

4 –elaboração de peças processuais programadas; 

5 –trabalhos simulados, com temas da área do estágio prático do período; 

6 –conferências, palestras, seminários e mesas-redondas sobre 

temas jurídicos atuais e casos regionais de grande repercussão. 

 
15.3 Atendimentos do NPJ 

 

O horário de funcionamento e atendimento do Núcleo de Prática Jurídica  

está disposto da seguinte forma: 

a) Para os estagiários: 2ª e 4ª feira, com os plantões das 16h às 19h. 

b) Para o público em geral: 2ª e 4ª feira com plantões de atendimento aos 

assistidos das 18:30h as 20:30h  

c) Para os funcionários: de2ªà 6ªfeira, das13h às 20h. 
 

Durante o atendimento ao cliente, o estagiário deverá verificar se as 

condições do cliente se enquadram na possibilidade de atendimento 

gratuito, ou seja, até três salários mínimos ou situação real que o 

impossibilite arcar com as despesas processuais. 

Somente serão preenchidos o histórico, a afirmação de pobreza e a 

procuração quando o cliente retornar com todos os documentos 

necessários à propositura da ação e nome completo e endereço 

residencial das testemunhas. 

 

 
15.4 Relatórios de Atividades Realizadas Durante o

 Estágio Supervisionado 
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Os relatórios de acompanhamento serão realizados pelos alunos, via 

conferência do advogado orientador. Serão arquivados de acordo com um 

cronograma de entrega pelo aluno ao coordenador. 

 
 

15.5 Orientação de Estágio ao Aluno 

 
O Estágio Curricular será realizado com a orientação de um 

advogado orientador, haja vista a necessidade de acompanhamento dos 

discentes, a fim de que os mesmos tenham condições de executar as 

atividades propostas com segurança e eficácia. 

 
15.6 Regulamento do Estágio Supervisionado para o Curso de 

Direito 

 

O Estágio Supervisionado do curso de Direito, integrante da dinâmica 

curricular do curso, consta de atividades de prática pré-profissional, 

exercidas em situações reais de trabalho, sem vínculo empregatício. 

Para a realização do Estágio Supervisionado, a Estácio manterá 

convênios com instituições, entidades e escritórios de advocacia; em 

serviços de assistência judiciária, implantado na instituição (Núcleo de 

Prática Jurídica - NPJ), nos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério 

Público e da Defensoria Pública ou ainda em departamentos jurídicos 

oficiais. Para cada aluno, é obrigatória a integralização da carga horária 

total do estágio prevista no currículo. 

 
15.7 Núcleo de Atividades Acadêmicas Complementares 

 
O Núcleo de Atividades Complementares busca desenvolver as 

atividades de 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 
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aprendizado. 

Enfatizamos, 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. 

Com este objetivo, existe um coordenador de atividades 

complementares, que implementa as diferentes propostas, 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. 

Compete ao responsável por esta Coordenação a elaboração de 

procedimentos administrativos que viabilizem a realização das 

atividades, na forma do regulamento específico, a indicação dos temas 

transversais que serão  trabalhados e o planejamento das atividades 

institucionais. 

O aluno deverá desenvolver as Atividades Complementares 

segundo sua própria conveniência, oportunidade e compatibilidade de 

horário com disciplinas curriculares, não havendo a possibilidade de 

abono de faltas devido à não- realização dessas atividades, quando a 

atividade requerer inscrição prévia no sistema acadêmico. 

As atividades acadêmicas complementares a serem realizadas e 

suas respectivas cargas horárias estão arroladas na tabela abaixo: 

 
 

 

TABELA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 

 
Descrição das atividades 

 
Cargahorária 

Limitemáximo de 

aproveitamento 

Atividade on-line  
3 horas porcurso 

 
90 

Aula Inaugural  
2 horas 

 
20 

 
Aula Magna 

3 horas  
30 
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Cine-forum / vídeo com debate 

5 horas  
50 

 
CongressoInternacional 

Até 30 horas  
120 

 
Congresso Nacional 

Até 20 horas  
100 

Curso de aperfeiçoamento, revisão e 

atualização. 
 

variável 

 
150 

 
Debate 

até 3 horas  
60 

 
Disciplina afim com o Direito 

20 horas 

pordisciplina 

 
100 

 
Encontro de Pesquisadores 

até 15 horas  
50 

 
Grupo de Estudos 

até 3 horas  
120 

Iniciação à PráticaJurídica até 16 horas pormês 100 

 
IniciaçãoCientífica e Pesquisa 

até 40 horas 

porsemestre 
 

160 

Monitoria até 15 horas pormês 150 

 
Oficina de Leitura 

até 10 horas  
100 

 
Oficina de Reforço 

até 4 horas  
120 

 
OficinaInterdisciplinar 

até 5 horas  
100 

Oficina Prática (Audiência e Júri 

simulado) 
 

variável 
 

50 

 
Palestra 

2 horas  
60 

Programa de IntercâmbioAcadêmico até 30 horas 90 

 
Projeto de ExtensãoUniversitária 

Variáveis  
150 

 
TrabalhoExtraclasse 

até 5 horas 

pordisciplina 
 

50 

 
TrabalhoPublicadoouPremiado 

até 30 horas  
100 

TrabalhoVoluntário Pela Estácio até 10 horas pormês 100 

 
VisitaTécnica 

até 5 horas  
50 

VivênciaProfissionalemDireito até 10 horas pormês 100 

 

É importante frisar que o Núcleo de Atividades Acadêmicas 

Complementares, segue as orientações do Programa de Atividade 

Complementar da IES, por meio de regulamento próprio. 

 
16. Corpo Docente 

 
O curso de Direito do Centro Universitário Estácio de São Paulo é 

formado por docentes doutores, mestres e especialistas que possuem 

vasta experiência na área jurídica e no ensino superior.  
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16.1 Critérios de seleção 

A seleção de novos professores no Centro universitário Estácio de São 

Paulo 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. 

Aprovado em todas as etapas, o candidato é admitido e passa a 

compor nosso quadro efetivo de docentes do Centro universitário Estácio de 

São Paulo.    
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16.2 Atendimento ao Docente 

 
As transformações ocorridas nos sistemas educacionais e, em 

especial no ensino superior, refletem a compreensão e aceitação da 

complexidade do ensino e intrínseca relação que estabelece com a 

realidade circundante, igualmente complexa. Embora atenta às 

mudanças que ocorrem na sociedade, bem como na célere mudança nos 

meios de produção técnico-científicos, a formação do  educador não tem 

sido  capaz de acompanhar este processo, dificultando a transposição 

para o ambiente da sala de aula das inovações próprias da modernidade. 

Para responder aos desafios impostos pela sociedade o papel do 

educador deve também evoluir. Espera-se dele, fundamentalmente, que 

seja capaz de organizar, executar e avaliar situações de aprendizagem, 

com foco no educando, que atendam aos diversos perfis profissionais 

estabelecidos pela legislação de ensino brasileira, abandonando a ideia 

de que sua tarefa está adstrita à mera transmissão de informações, 

bastando, então, o conhecimento de um conteúdo específico e de certos 

procedimentos de ensino. 

Nesse quadro, passa-se a exigir do 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(Perrenoud, 1994),conforme 

preconiza o Projeto Pedagógico. 

Assim, a partir da integração da IES ao Grupo Estácio, os docentes 

passaram a participar do Programa de Incentivo à Qualificação Docente – 

PIQ - que é composto por 4 vertentes: o PIQ Formação Continuada, o PIQ 

Mérito, o PIQ Fórum e o PIQ Remuneração. 

O PIQ Formação Continuada é a capacitação voltada ao 

aprimoramento acadêmico do professor. É composto por módulos, na 

modalidade online, em que são discutidos temas ligados às práticas 
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pedagógicas. O objetivo desta vertente do PIQ é promover a formação 

continuada, o estimulo à pesquisa e o reconhecimento e a valorização de 

práticas pedagógicas que o docente cria e implementa em sala de aula. 

 

 

 

 
Os módulos online são: 

 
 

Avaliação do Processo Ensino - Aprendizagem 

Educação e Sustentabilidade 

Elaboração de Questões: um estímulo à aprendizagem 

Ensino Superior e Tecnologia da informação e Comunicação 

Planejamento de Ensino 

Interatividade em sala de aula: a relação professor x aluno 

Mediação Pedagógica em EAD: Princípios e Procedimentos de 

Ensino em ambiente virtual de aprendizagem 

 

O PIQ Mérito apresenta como finalidade a valorização da produção 

docente, o aprimoramento no exercício do magistério superior e nas 

atividades de pesquisa e o estímulo à  produção do conhecimento com 

relevância científica e social. 

Neste PIQ Mérito destacam-se: 

 Concurso Interno Nacional de Produção Científica, Projetos de 

Extensão e Ensaio. 

 Programa de Bolsas Stricto-sensu. 

 Programa de Subsídio a eventos científicos em âmbito regional, 

nacional e internacional. 

 
O PIQ Mérito é um reconhecimento e um estímulo ao desempenho 

dos docentes como forma de fortalecer sua vinculação à Instituição. 

Envolve concursos de ordem interna e nacional de Produções Científicas 

e Projetos de Extensão, bem com o auxílio para a qualificação de 

docentes ativos, que atuam no Centro Universitário Estácio de São Paulo 
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e/ou Unidades do Grupo Estácio, em cursos de pós-graduação Stricto 

Sensu reconhecidos pela Capes, conforme os critérios estipulados. 

O PIQ Fórum é parte integrante do Programa de Incentivo à 

Qualificação Docente – PIQ, o Fórum é a oportunidade de discussão e 

troca de experiências entre o corpo docente das Instituições que integram 

o Grupo Estácio. 

O evento acontece anualmente e conta com a participação de 

professores selecionados de todo o Brasil, das O Centro Universitário 

Estácio de São Paulos da Estácio, que se destacam por suas práticas 

pedagógicas. Com o objetivo de desenvolver, capacitar, integrar e 

reconhecer o trabalho docente, o FÓRUM oferece palestras com 

profissionais de grande representatividade no campo da Educação, 

promove o debate em Grupos de Trabalho e realiza a apresentação de 

diversas práticas desenvolvidas pelos professores. 

 

a) O PIQ Remuneração é o sistema de remuneração variável aplicado 

a docentes e coordenadores de curso das O Centro Universitário 

Estácio de São Paulos do Grupo Estácio. A metodologia adotada 

contempla 20% da base de professores que mais se destacam nas 

suas atividades. Os objetivos do programa são: Praticar o valor da 

meritocracia, reconhecimento e valorização dos docentes e 

coordenadores de curso. 

 
b) Incentivar a busca da excelência de ensino na construção de um 

ambiente universitário estimulante e de alta qualidade. 

 
c) Fortalecer o vínculo entre os resultados da Instituição e o 

desempenho dos seus principais colaboradores. 

 

16.3 Produção Científica, Cultural, Artística ou Tecnológica 

 

O corpo docente do Centro Universitário Estácio de São Paulo, 

Campus Vila dos Remédios, possui produções distribuídas em científica, 

cultural, artística ou tecnológica e a IES realiza uma vez por ano um Fórum 
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Docente onde reúne todos os seus docentes e premia os melhores 

trabalhos desenvolvidos e apresentados. 

 

 

16.4 Aderência 

A alocação dos professores às disciplinas do curso obedece basicamente 

aos seguintes critérios: currículo do docente (que inclui titulação e trajetória 

profissional) e proximidade temática entre as disciplinas ministradas. A análise 

de aderência segue critério rigoroso pelo coordenador do curso e NDE, onde se 

verifica a capacitação profissional do docente, seja na área acadêmica, seja no 

exercício de sua atividade profissional. 

 

16.5 Composição 

DOCENTE 
REGIME DE 
TRABALHO 

TITULAÇÃO 

      

Ana Paula Leiko Sakauie INTEGRAL MESTRE 

Anderson Eliseu da Silva HORISTA MESTRE 

Andre Felix Ricotta de Oliveira PARCIAL DOUTOR 

Augusto Silva Carrasco HORISTA ESPECIALISTA 

Celso Eduardo Santos de Melo HORISTA DOUTOR 

Celso Ramos Figueiredo Filho PARCIAL DOUTOR 

Cleverson Martins Nolacio de 
Oliveira 

HORISTA ESPECIALISTA 

Daniel Eduardo Candido HORISTA ESPECIALISTA 

Douglas Eduardo Galiazzo C. 
Araujo 

INTEGRAL MESTRE 

Gerson Alves Cardoso PARCIAL MESTRE 

Gisela Ferreira Ximenes INTEGRAL ESPECIALISTA 

Giulia Yumi Zaneti Simokomaki HORISTA MESTRE 

Gleibe Pretti HORISTA MESTRE 

Janice Maria Zacharias HORISTA MESTRE 

Jorge Euclides Alves HORISTA MESTRE 

Juliana de Almeida INTEGRAL ESPECIALISTA 

Julio Augusto Lopes INTEGRAL MESTRE 

Ligia Maria de Oliveira Nazar HORISTA DOUTORA 

Lucas Frazão Silva PARCIAL DOUTOR 

Marco Antonio Lima INTEGRAL MESTRE 
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Marcos Ramos Penteado HORISTA MESTRE 

Maria Claudia Trajano Marques 
de S. Santos  

PARCIAL ESPECIALISTA 

Maria de Lourdes Oliveira 
Nogueira 

INTEGRAL MESTRE 

Mariana Bernardes Cavalcante 
da Costa 

HORISTA ESPECIALISTA 

Marisa Fefferman HORISTA DOUTORA 

Paulo de Tarso Neri PARCIAL MESTRE 

Paulo Koji Honda INTEGRAL ESPECIALISTA 

Roberta Cândido da Silva INTEGRAL MESTRE 

Roberta Oliveira HORISTA MESTRE 

Roberto Roggiero Junior INTEGRAL ESPECIALISTA 

Rubico Petroni Cardoso Peres PARCIAL ESPECIALISTA 

Sergio Braghini HORISTA DOUTOR 

Sergio de Andrade Capelli INTEGRAL MESTRE 

Thais Jurema Silva PARCIAL MESTRE 

Vinicius Custodio Rios HORISTA MESTRE 

 
 
 

17. RECURSOS E INFRAESTRUTURA 
 

17.1 INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CURSO 

 

O curso dispõe de recursos materiais permanentes e de consumo, 

em  quantidade e qualidade adequadas à proposta pedagógica. Os 

educandos têm acesso aos laboratórios de informática, e os educadores 

dispõem de recursos multimídia para o desenvolvimento de suas 

atividades acadêmicas. 

O Núcleo de Prática Jurídica - NPJ, encarregado de desenvolver e 

executar as atividades relacionadas ao estágio de prática jurídica para os 

educandos do Curso de Direito dispõe de laboratório próprio. 

A estrutura física do NPJ será bastante complexa para atender às 

múltiplas atividades a que ele se propõe. Existe área de recepção e triagem para 

os clientes, secretaria com arquivos de todos os processos em andamento, 

arquivos de autos findos, salas de atendimento aos clientes, área de trabalho 

para os estagiários e advogados, sala de audiências simuladas, secretaria para 

atendimento aos educandos e arquivamento dos relatórios e documentos 



 

135  

comprobatórios das atividades de estágio e sala para o coordenador do NPJ. 

Os equipamentos de informática são de última geração, possibilitando aos 

estagiários o acesso ao banco de dados de jurisprudência, bem como consulta 

ao cadastro de processos da Justiça Estadual, Federal e do Trabalho através da 

Internet. 

Os ambientes de trabalho foram projetados em consonância com a 

proposta do curso e com o número de educandos matriculados, atendendo 

plenamente e de forma satisfatória aos educandos, educadores e à comunidade 

assistida. 

Vale ressaltar que, no NPJ, os alunos utilizam, além de ampla bibliografia 

atualizada, programa específico de acompanhamento e gerenciamento de suas 

atividades, possibilitando a familiarização do futuro operador do Direito com 

ambientes próprios considerados na vanguarda da tecnologia operacional, utiliza 

da apenas por grandes escritórios e empresas jurídicas. 

A existência do Núcleo de Prática Jurídica é obrigatória nos Cursos de 

Direito a partir do 7° período, e deve atender aos educandos do 7° ao 10° 

períodos do Curso. 

A estrutura física de um NPJ é bastante complexa para atender às 

múltiplas atividades a que ele se propõe. São necessários os seguintes 

ambientes: 

1. área de recepção e triagem para os clientes (mesa, cadeira, balcão, 

computador e telefone); 

2. secretaria com arquivos de todos os processos em andamento (mesa, 2 

cadeiras, arquivos de aço com 4 gavetas, computador e impressora) e 

atendimento a alunos e assistidos; 

3. arquivos de autos findos (digital); 

4. sala para o coordenador do NPJ (mesa de escritório, 2 cadeiras, armário 

baixo com chave); 

5. salas de atendimento aos clientes, (mesa de escritório, 3 cadeiras); 

6. área de trabalho para os estagiários e advogados (mesas ou estações de 

trabalho com computador e espaço para atendimento, cadeiras para alunos 

e clientes, estantes para livros e Códigos,); 

7. sala de audiências simuladas (mesas em formato T, 7 cadeiras e 
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computador); 

8. sala de mediação (mesa redonda com 5 cadeiras). 

Quanto ao pessoal, contamos com um coordenador com carga horária 

igual a 20 horas e um estagiário, que desempenham as atividades em equipe, 

de acordo com sua atribuição, como audiências dos processos, atendimento a 

assistidos, análise técnico-jurídica, arquivo e gestão de documentação, 

atendimento telefônico e outros trabalhos administrativos. 

 
17.2 INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CAMPUS VILA DOS REMÉDIOS 

 

17.2.1 Área física do Centro Universitário Estácio de São Paulo – Campus 

Vila dos Remédios 

O prédio em que se localizam o Centro Universitário Estácio de São 

Paulo – campus Vila dos Remédios conta com infraestrutura adequada a 

deficientes físicos e cadeirantes, com banheiros adaptados, bebedouros 

e telefones nas alturas adequadas, rampas e elevador, vistoriados e 

aprovados pelos órgãos municipais competentes. 

 

  VILA DOS REMÉDIOS  

SALAS DE AULA  

N°  m²  

10 396,28 

3 216,44  

4  354,11 

    

TOTAL POR UNIDADE 
17 966,83 

 

 

17.2.2 SALA DE PROFESSORES EM TEMPO INTEGRAL 

 

A IES disponibiliza em seus campi espaços de trabalho para os 

professores em tempo integral, com todos os recursos de apoio ao 



 

137  

desenvolvimento de suas atividades acadêmicas, como computadores, 

mesas individuais, internet e armários. 

As unidades que oferecem o curso de Direito possuem ambientes de 

trabalho para os docentes tempo integral. 

 

17.2.3 ESPAÇO DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DO 

 CURSO ESERVIÇOS ACADÊMICOS 

A IES possui sala de coordenação em todas as suas unidades, com 

recursos de apoio ao desenvolvimento de suas atividades acadêmicas, 

como computadores, internet, armários, mesas individuais separadas, 

através de baias com identificação por curso. A sala para atendimento de 

coordenação possui baias de atendimento conta com ventiladores e 

iluminação adequada. 

 
17.2.4 SALA DOS PROFESSORES 

 

A IES disponibiliza sala exclusiva para os professores, equipada com 

recursos de apoio como computadores, internet e armários. Possuem 

ainda um funcionário que faz o atendimento do professor na entrada e na 

saída, auxiliando-o no que diz respeito, por exemplo, a orientação de 

salas, registro de presença e impressão de diários. 

 

17.2.5 SALAS DE AULA 

 

As salas de aula são bem ventiladas, espaçosas para o número de 

alunos proposto por semestre, possuem boa acústica e acessibilidade por 

meio de escadas ou elevadores. No quadro de infraestrutura será 

apresentada a metragem e a quantidade de salas. 

 

17.2.6. LABORATÓRIOS  DE INFORMÁTICA 

 
A IES possui laboratórios de informática que atendem à demanda de 

alunos do curso. No quadro de infraestrutura serão apresentadas a 

metragem e a quantidade dos laboratórios de informática. 
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17.2.7 INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA 

 
A segurança é realizada pela empresa terceirizada especializada 

na prestação de serviços de vigilância e segurança, composta por postos 

de vigilância de 24 horas ininterruptas e sistema de alarme em todos dos 

blocos. 

O Centro Universitário Estácio de São Paulo instituiu uma 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, que tem como 

objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de 

modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a 

preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. 

A CIPA está composta de representantes do empregador e dos em 

pregados, de acordo com o dimensionamento previsto, ressalvadas as 

alterações disciplinadas em atos normativos para setores econômicos 

específicos. 

A CIPA tem por atribuição identificar os riscos do processo de 

trabalho, e elaborar o mapa de risco, com a participação do maior número 

de trabalhadores. 

 

17.2.8 PLANO DE PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE E DE 

ATENDIMENTO PRIORITÁRIO 

 
Em atendimento ao Dec. N° 5.296/2004, todos os espaços do Centro 

Universitário Estácio de São Paulo dispõem de rampas para o acesso às 

salas de aulas e demais dependências da instituição ou elevadores, 

quando necessário. Os prédios também possuem banheiros adequados à 

deficientes físicos com portas largas, bacias e lavatórios individuais em 

alturas adequadas ao uso e barras de apoio. 

A IES oferece aos alunos surdos: 

 Intérpretes em todas as salas de aula que possuem alunos surdos. Os 

intérpretes traduzem as aulas para a Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS), assim como para o português, trabalhos apresentados por 
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alunos surdos em LIBRAS. 

 Os professores possuem um treinamento prévio acerca da deficiência 

dos alunos surdos e da presença dos intérpretes em sala de aula, a fim 

de realizar as adequações necessárias ao desenvolvimento das aulas 

relativas aos turnos das falas e à sua disposição física em sala de aula. 

 Contato com empresas para colocação dos alunos portadores de 

deficiência auditiva no mercado de trabalho com os estagiários ou 

funcionários, mostrando às empresas as capacidades, habilidades e 

competências desses estudantes; 

 Aulas de LIBRAS aos alunos ouvintes por meio de cursos de extensão, 

visando a inclusão dos alunos surdos. Há também oficinas de LIBRAS 

para professores e funcionários da Instituição, com o mesmo objetivo. 

A IES oferece as seguintes condições para pessoas com 
necessidades especiais: 

 Rampa de acesso com corrimão ou elevadores nas unidades; 

 Vagas de estacionamento próximas a entrada; 

 Instalações sanitárias adaptadas conforme a NBR 9050 de 

setembro/99, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 

que trata da Acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiências a 

Edificações, Espaço Mobiliário e Equipamentos Urbanos; 

 Telefones, lixeiras e bebedouros também possuem adaptações. 

Conforme crescimento da Instituição será realizada outras adaptações 

necessárias às pessoas com necessidades especiais; 

 Sistema DOSVOX na biblioteca. 
 

17.2.9 ESPAÇO CPA 

   

A sala (15 mm2) é mobiliada e equipada com computador e infraestrutura 

de rede e atende aos requisitos de limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 

segurança, acessibilidade e conservação. A sala está prepara para atendimento 

individual ao aluno, sempre que necessário. 
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17.2.10 ESPAÇO NAP 

 

  O Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP) ao discente, com os seguintes 

objetivos: (a) prestar apoio psicopedagógico de ordem acadêmica, social e 

pessoal ao corpo discente; (b) auxiliar o acadêmico na descoberta de si e do 

outro na direção da melhoria de suas relações interpessoais; (c) proporcionar 

atendimento psicológico ao discente objetivando a busca do seu bem-estar. A 

sala (04 mm2) é mobiliada e equipada com computador e infraestrutura de rede 

e atende aos requisitos de limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, 

acessibilidade e conservação. 

 
 

17.3 BIBLIOTECA:ACERVO, INFORMATIZAÇÃO E SERVIÇOS 

O objetivo da biblioteca é complementar o processo educativo 

(ensino/aprendizagem), conduzindo o aluno na busca da informação necessária 

ao seu desenvolvimento.  

Considerando os diferentes níveis de conhecimento e diversidade de 

interesses existentes na comunidade acadêmica, e visando sempre a satisfação 

do usuário final, a Biblioteca tem buscado o uso eficaz das tecnologias 

emergentes da informação as alternativas de orientação à sua comunidade, 

atuando como intermediária durante a realização das pesquisas, 

proporcionando um atendimento individualizado e objetivando o preparo dos 

usuários para realização de suas próprias pesquisas. 

 

17.3.1 Acervo 

O acervo da biblioteca é composto pelas diversas áreas do 

conhecimento. Além do acervo específico de cada curso/área ministrado na 

instituição, a biblioteca tem à disposição obras de referência (enciclopédias, 

dicionários, etc.) e acervo abrangente das outras áreas de conhecimento, que 

são utilizados nos computadores à disposição dos alunos. 

O Sistema de Bibliotecas adota a catalogação AACR2 e o Sistema de 

Classificação CDD. A pesquisa do acervo pode ser realizada em interface 
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amigável que permite consulta por autor, título ou assunto, que pode ser 

acessado em qualquer microcomputador conectado à internet. 

A Biblioteca possui um acervo de 6.574 títulos e 37.064 volumes de livros 

nas várias áreas do conhecimento, além de CD-ROMs, e base de dados de 

periódicos acadêmicos. 

 

ACERVO DE LIVROS POR ÁREA DO CONHECIMENTO 

 

ÁREA TITULO VOLUME 

CIÊNCIAS AGRÁRIAS 7 39 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 59 237 

CIÊNCIAS DA SAÚDE 133 816 

CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 805 5425 

CIÊNCIAS HUMANAS 1444 5929 

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 3249 17610 

LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 731 3922 

ENGENHARIA 146 1195 

TOTAL 6574 37064 

 

 

17.3.2 Sistema Pergamum 

 

A Biblioteca é informatizada disponibilizando: consultas do acervo em 

terminais; controle de movimentação de acervo (empréstimos; consultas; 

cobrança) com relatórios estatísticos; integração com a área acadêmico-

administrativa. O PERGAMUM permite acesso remoto aos usuários através da 

Internet a serviços como consultas ao acervo, reservas e renovações de 

empréstimos. 
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O Sistema é composto pelos módulos Cadastro e Empréstimo e pelas 

seguintes Bases de Dados: Livro, Monografia, Tese, Vídeo e Periódicos. O 

acesso através da Internet é realizado pelo site: http://biblioteca.estacio.br 

 

17.3.3 Serviços 

O atendimento às solicitações e pesquisas dos usuários é realizado 

durante o horário de funcionamento da Biblioteca de segunda a sexta das 

16h00min às 22h00min horas. 

 

17.3.4 Base de Dados 

São disponibilizados para seus usuários, em seu IP Institucional e via SIA 

a Base de Dados Ebsco, através do endereço: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?uid&profile=ehost&user=s12998

23&password=password. 

A Base é renovada anualmente e representa um apoio fundamental às 

pesquisas acadêmicas, possibilitando o acesso a periódicos internacionais. 

 

17.3.5 EbscoHost 

A base de dados EBSCO é composta pela base multidisciplinar 

AcademicSearch Complete e mais dezoito bases específicas, as quais tratam 

temas como: gestão de negócios, medicina, turismo, educação, ciências sociais 

e humanas, cultura, dentre outras; totalizando mais de 20 mil periódicos 

indexados, além de livros e monografias em PDF. 

 

17.3.5 Biblioteca Virtual 3.0 

Biblioteca Virtual 3.0 é uma ferramenta de novas tendências e tecnologias 

onde os materiais bibliográficos são oferecidos exclusivamente em formato 

digital. Em parceria com as editoras Artmed, Ática, Casa do Psicólogo, Contexto, 

IBPEX, Manole, Papirus, Pearson e Scipione, o acervo eletrônico de livros-texto 

contém aproximadamente 2144 títulos de obras em português, que permite a 

http://biblioteca.estacio.br/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?uid&profile=ehost&user=s1299823&password=password
http://search.ebscohost.com/login.aspx?uid&profile=ehost&user=s1299823&password=password
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leitura integral via Internet nas mais diversas áreas do conhecimento, através do 

site http://portal.estacio.br no portal do aluno online. Além disso, o site permite 

também a compra do livro em formato físico (com desconto) bem como a 

aquisição parcial dos capítulos.  As impressões são legalizadas e estão em 

conformidade com as Leis da ABDR (Associação Brasileira de Direitos Autorais). 

 

17.3.6 E-volution Biblioteca Virtual Multimídia 

A E-volution é uma biblioteca virtual multimídia com acesso individual e 

personalizado que permite fazer downlond ilimitado de e-book, compartilhando 

as informações por email ou redes sociais 

 

17.3.7 PROGRAMA DE TREINAMENTO DE USUÁRIOS 

A biblioteca oferece, gratuitamente, dois cursos aos usuários da 

Instituição, objetivando facilitar seu aperfeiçoamento acadêmico e profissional e 

a elaboração de trabalhos acadêmicos.  

 

17.3.8 FICHAS CATALOGRÁFICAS 

Com o intuito de colaborar com a normatização dos trabalhos de final de 

curso e auxiliar seus alunos, as Bibliotecas disponibilizam o serviço de 

elaboração de fichas catalográficas para seus trabalhos de conclusão de cursos. 

 

17.3.9 EEB – EMPRÉSTIMOS ENTRE BIBLIOTECAS 

O empréstimo entre bibliotecas tem por finalidade possibilitar ao usuário 

regularmente inscrito em qualquer biblioteca o acesso ao acervo das demais 

bibliotecas de São Paulo, facilitando e incentivando o estudo e a pesquisa. 

http://portal.estacio.br/


 

144  

 

17.3.10 WI-FI 

A biblioteca disponibiliza aos alunos, professores, colaboradores e 

comunidade em geral acesso gratuito a internet sem fio banda larga. 

 
17.3.11 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ALUNOS COM 

NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

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 Estácio 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. 

 

17.3.12 Espaço Físico 

A Biblioteca conta com instalações para estudos individuais e para 

estudos em grupo. 
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17.3.13 Acervo bibliográfico do curso 

 
A bibliografia do curso Direito é composta por 3 (três)  livros na 

bibliografia básica por disciplina,  no total de 264 títulos e 5 (cinco) 

complementares que  corresponde há 440 títulos no formato físico e/ou  

virtual, levando-se em consideração as propostas pedagógicas do Curso 

e as indicações do Coordenador de acordo com os padrões de avaliação 

do MEC.  

Em formato virtual o aluno tem acesso aos livros na integra através 

do ambiente AVA, bases de dados: Pearson e Minha Biblioteca, e aos 

periódicos através da Ebsco e via IP Institucional (local) a Revista dos 

Tribunais. 

 O acervo de periódicos do Curso de Direito é composto por 86 títulos 

a fim de atualizar o conhecimento quanto à produção científica da área.  

 

1. Revista de Arbitragem e Mediação 

2. Revista de Ciências Criminais - IBCCrim 

3. Revista de Ciências Penais 

4. Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura 

INSTALAÇÕES 

Capacidade de armazenagem do 

espaço para acervo 

40.000 livros 

Instalações para estudos individuais 5 baias 

Instalações para estudo em grupo 

 

3 salas comportam 15 

alunos no total 

Instalação para pesquisa 06 mesas 

Total de assentos 55 
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5. Revista de Direito Ambiental 

6. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais 

7. Revista de Direito Brasileira 

8. Revista de Direito Civil Contemporâneo 

9. Revista de Direito Constitucional e Internacional 

10. Revista de Direito da Infância e da Juventude 

11. Revista de Direito das Comunicações 

12. Revista de Direito de Família e das Sucessões 

13. Revista de Direito Desportivo 

14. Revista de Direito do Consumidor 

15. Revista de Direito do Trabalho 

16. Revista de Direito Educacional 

17. Revista de Direito Empresarial 

18. Revista de Direito Imobiliário 

19. Revista de Direito Previdenciário 

20. Revista de Direito Privado 

21. Revista de Direito Recuperacional e Empresa 

22. Revista de Direito Tributário Contemporâneo 

23. Revista de Direito Tributário e Finanças Públicas 

24. Revista de Processo 

25. Revista de Processo Comparado 

26. Revista do IBRAC - Direito da Concorrência, Consumo e Comércio Internacional 
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27. Revista dos Tribunais 

28. Revista dos Tribunais Nordeste 

29. Revista dos Tribunais RJ 

30. Revista dos Tribunais SP 

31. Revista dos Tribunais SUL 

32. Revista Iberoamericana de Derecho Procesal 

33. Revista Instituto dos Advogados de São Paulo 

34. Revista Tributária das Américas 

35. A barriguda: revista científica 

36. Acta Societatis Martensis 

37. African Journal of Business Ethics 

38. Alfa-Redi 

39. American University Law Review 

40. Amsterdam Law forum 

41. ANAMORPHOSIS 

42. Annales de toxicologie analytique 

43. Anuário Brasileiro de Direito Internacional 

44. Anuário Mexicano de Derecho Internacional 

45. Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation 

46. Asian-Pacific Law & policy journal 

47. Australia & new zealand health policy 

48. Autonomy: The Critical Journal of Interdisciplinary Autism Studies 
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49. Bioética 

50. Boletín mexicano de derecho comparado 

51. Cadernos de Direito 

52. Cases journal 

53. Chinese journal of international Law 

54. Civilizar 

55. Confluências 

56. Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista Eletrônica da Academia 
Brasileira de Direito Constitucional 

57. Constitutional forum 

58. Cuadernos de Medicina Forense 

59. Cuadernos de Relaciones Laborales 

60. Cuestiones constitucionales 

61. Dataveni@ 

62. Democracia Digital e Governo Eletrônico 

63. Sur: Revista International de Direitos Humanos 

64. Journal of International Law (Revista de Direito Internacional) – Spanish 

65. Revista Direito e Práxis 

66. Revista de Direito, Estado e Telecomunicações 

67. Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito 

68. Revista de Derecho Privado 

69. Jurisprudência 

70. Canadian Journal of Law & Jurisprudence 
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71. The American Journal of Jurisprudence 

72. Revista de Direitos Fundamentais & Democracia 

73. Actualidad Jurídica  

74. Anuário de Psicologia Jurídica 

75. Opinión Jurídica 

76. Revista Eletrônica de Direito Penal 

77. Journal of International Law (Revista de Direito Internacional) – Spanish 

78. Prisma Jurídico 

79. Revista Jurídica 

80. Revista de Direitos Fundamentais & Democracia 

81. Pensar: Revista de Ciências Jurídicas 

82. Justicia Juris 

83. Direito & Justiça (PUC) 

84. E-Pública 

85. REDES: revista eletrônica de direito e sociedade 

86. Revista Direito GV 

 

Será apresentado na visita in loco um relatório da quantidade do 

acervo estará constituído a quantidade de títulos e exemplares, 

distribuindo nas áreas do conhecimento. O objetivo do acervo da biblioteca 

da Vila dos Remédios é complementar o processo educativo 

(ensino/aprendizagem), conduzindo o aluno na busca da informação 

necessária ao seu desenvolvimento. 

 


