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1. Organização Didático-Pedagógica 

 

1.1 Políticas institucionais no âmbito do curso 

 

 O UNIPTAN – Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves – situa-se 

na cidade de São João del-Rei, localizado no sudeste do estado de Minas Gerais, na região 

do Campo das Vertentes. A Instituição foi criada no ano 2000, credenciada pela Portaria 

MEC nº 2.065 de 21/12/2000, publicada no Diário Oficial da União em 26/12/2000, então no 

status de Faculdade, com o nome IPTAN – Instituto de Ensino Superior Presidente Tancredo 

de Almeida Neves. 

 No ato de sua criação, a Instituição se localizava na Rua Salomão Batista de Souza, 

no Bairro Matosinhos, em São João del-Rei (MG), com os cursos superiores de Turismo 

(ingresso da primeira turma em 2001) e, logo após, Geografia e Direito (nessa ordem, com 

início respectivamente no 1º e 2º semestres de 2002). Mais tarde, migrou para o endereço,  

Av. Leite de Castro, nº 1.101, Bairro das Fábricas, na mesma cidade, onde ficou até o 

primeiro semestre de 2021. Ato contínuo, com a construção do prédio novo, sito na Avenida 

José Caetano Carvalho, 2.199, Centro, São João del-Rei – MG, mudou-se do antigo local, 

para em definitivo funcionar na casa nova. Desde o início, a Instituição visava a implantar 

cursos de formação superior que atendessem às necessidades locais e regionais, dada a 

vocação da cidade como um importante polo turístico nacional – decorrente de sua fundação 

há mais de 300 anos sob a égide da cultura barroca colonial – e também na transição de 

sua economia de um grande centro de produção têxtil para uma crescente demanda na área 

universitária, manifestada especialmente pelo fechamento de várias fábricas de produtos de 

tecelagem e pela criação de uma Fundação de Ensino Superior – atual Universidade Federal 

de São João del-Rei – que atraía e continua atraindo, até os dias hoje, uma parcela 

considerável de jovens de várias partes do estado e do país, criando alto impacto na 

economia são-joanense. Essa vocação acadêmica da cidade foi incrementada com a 

posterior criação do IF – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de 

Minas Gerais.   

 Com o passar dos anos, vários outros cursos superiores foram sendo criados na 

Instituição, seguindo o fluxo dessa crescente demanda na área acadêmica. Paralelamente 

à autorização e reconhecimento de novos cursos, foram-se incrementando as atividades de 

pesquisa científica e de extensão à comunidade, gerenciadas pela COPEX – Coordenação 
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de Pesquisa e Extensão – de forma a atrelar maior embasamento e funcionalidade às 

atividades de ensino. Para isso, foram firmados convênios com a FAPEMIG – Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – e com a FUNADESP – Fundação Nacional 

de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular –, que se mantêm até os dias atuais na 

concessão de bolsas para desenvolvimento de projetos coordenados por professores 

mestres e doutores e envolvendo alunos de iniciação científica. 

 Atualmente, já como centro universitário (credenciado pela Portaria MEC nº 894 de 

25/07/2017, publicada no Diário Oficial da União em 26/07/2017), através dos esforços 

empreendidos pela sua mantenedora, o UNIPTAN mantém outras parcerias e convênios 

para incremento e aperfeiçoamento das atividades nas áreas do ensino, da pesquisa e da 

extensão, a exemplo da sua participação no Consórcio STHEM Brasil, que congrega várias 

instituições do Brasil e do exterior em constante intercâmbio e troca de experiências 

especialmente no âmbito de modernas metodologias ativas de aprendizagem, nas quais o 

UNIPTAN vem se especializando, de forma a oferecer ao seu alunado recursos e 

metodologias próprios desse método, trabalhando aspectos desde a adaptação física dos 

seus espaços acadêmicos até o aprimoramento de posturas docentes dentro do processo 

de ensino e aprendizagem. É nítido o avanço que a Instituição vem angariando nos últimos 

anos nesse quesito, o que se manifesta pela sua constante melhoria nos indicadores 

institucionais nas avaliações externas, bem como nos resultados obtidos pelos alunos nos 

ENADEs e nos exames dos órgãos oficiais de classe que regulamentam os profissionais de 

várias áreas. 

 Com o crescimento e amadurecimento acadêmicos, a Instituição investiu na criação 

de novos setores, avançando em políticas e ações relacionadas ao atendimento ao discente, 

à internacionalização, à empregabilidade, à inovação e ao empreendedorismo, 

paralelamente às atividades de ensino, pesquisa e extensão. Atualmente, integra o grupo 

Afya Educacional, com sede em Nova Lima (MG), que nasceu em 2019 congregando o 

UNIPTAN e outras dezenas de instituições de ensino superior presentes em todas as 5 

regiões do país, consolidando os mais de 20 anos de história desta Unidade e de várias 

outras. Com capital na bolsa norte-americana Nasdaq, o grupo Afya nasceu da fusão da 

NRE Educacional (maior grupo de faculdades de Medicina no Brasil) e da Medcel (marca de 

cursos digitais preparatórios para provas de residência médica).  

 O PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional – do UNIPTAN, elaborado em esforço 

conjunto pelos vários gestores, coordenadores, chefes de setores e técnicos-
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administrativos, em suas variadas funções, reflete a realidade apresentada pela Instituição 

e projeta a mesma para um patamar de constantes avanços, o que pode ser exemplificado 

pelas propostas de criação de novos cursos no âmbito da graduação e da pós-graduação 

(lato sensu e stricto sensu), bem como pela expansão das práticas da pesquisa e da 

extensão. O Curso de Direito se insere nesse contexto, uma vez que as suas particularidades 

estão contempladas claramente no PDI, que o considera como importante componente 

dentro do conjunto das ciências humanas, exatas, tecnológicas e da saúde que integram o 

todo do Centro Universitário. 

 Para atingir os objetivos institucionais e do Curso de Direito, tanto o PDI quanto 

Projeto Pedagógico de Curso foram elaborados tomando por base o perfil do egresso do 

UNIPTAN, tanto no aspecto de uma formação esperada para o nosso alunado quanto no 

que se refere às vicissitudes apresentadas pelo perfil dos jovens que buscam os nossos 

cursos superiores, além das exigências claras do mercado de trabalho em constante 

mudança nos dias atuais. 

 Aquele(a) que é formado(a) em Direito é o profissional responsável interpretação da 

e aplicação da lei em uma sociedade. A sociedade que não possui leis se torna anárquica, 

e cabe ao profissional do Direito interpretá-las e aplicá-las, sempre visando a dignidade da 

pessoa humana e o bem comum.  

 Dentre as diversas carreiras existentes no mundo jurídico temos o advogado, que não 

pode mais ser aquele advogado “modelo antigo”, clínico geral, que aguarda as demandas 

em seu escritório, e apenas sabe entrar na internet.  

  O mercado hoje pede o chamado advogado 4.0, que atua nas redes sociais como 

forma de captação de clientes, que se especializa em uma, no máximo duas áreas, 

possuindo assim as hard skills necessárias para desenvolver um bom trabalho. 

 Isso porque atualmente vivemos no chamado Mundo VUCA (volatility, uncertainty, 

complexity, and ambiguity), que em português significa volátil, incerto, complexo, e ambíguo. 

 É preciso ainda que o advogado 4.0 entenda de inteligência artificial, blockchain, e 

possua as principais soft skills que o mercado procura. Entre elas podemos citar a 

persuasão, resolução de problemas, criatividade, pro atividade, resiliência, retórica, 

liderança, escuta ativa, entre outros.  
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 Ainda que o discente pretenda prestar concurso público ele tem que ter consciência 

da dificuldade na aprovação, e ter um plano B; que nada mais é do que se preparar uma 

outra carreira jurídica. 

 Sabe-se que a Pandemia trouxe inúmeras mudanças, antecipou, talvez, 20 anos de 

evolução do Direito. É preciso pensar no profissional do futuro. Uma pesquisa extremamente 

importante encomendada pela Dell Technologies, para o Institute for the 

Future (IFTF) revela que 85% dos trabalhos que existirão em 2030 ainda não foram 

inventados. Isso quer dizer, dos trabalhos, da forma como você conhece agora, apenas 

15% permanecerão1. 

 Surgiram algumas novas profissões no Direito, como arquiteto jurídico, engenheiro 

jurídico, advogado com atuação em compliance de grandes empresas, head de inovação 

em escritórios jurídicos, empreender de lawtech/legaltech, profissional de segurança 

cibernética, especialista em proteção de propriedade intelectual da indústria da moda, 

proteção de ativos digitais, entre outras profissões inovadoras2. 

 Muitos irão trabalhar com start ups relacionadas a inovações jurídicas. É com base 

neste raciocínio, nesta linha de preparação que o profissional do futuro deve se atentar.  

 Os salários destas novas profissões do Direito podem passar de R$35.000,00 (trinta 

e cinco mil reais) mensais.  

 Considerando essas informações, o UNIPTAN propõe para uma formação básica 

adequada na área de Direito, o curso com duração de 05 (cinco) anos, equivalentes a 1000 

dias letivos, com regime de matrícula seriado semestral. A carga horária total do curso será 

de 3.700 horas de efetivo trabalho escolar, nestas incluídas aulas teóricas e práticas, 

inclusive o estágio supervisionado prática real e atividades complementares. 

 

1.2 Objetivos do curso 

 

 
1 DRUMMOND. Marcílio Guedes. Imperdível: o que você precisa saber sobre as novas profissões jurídicas. Site: Migalhas. 
Disponível em: https://migalhas.uol.com.br/depeso/306154/imperdivel--o-que-voce-precisa-saber-sobre-as-novas-
profissoes-juridicas. Acesso em: 28/10/2020 às 07:06 horas. 
2 Idem. 

https://www.delltechnologies.com/content/dam/delltechnologies/assets/perspectives/2030/pdf/Realizing-2030-A-Divided-Vision-of-the-Future-Summary.pdf
https://www.delltechnologies.com/
http://www.iftf.org/home
http://www.iftf.org/home
https://migalhas.uol.com.br/depeso/306154/imperdivel--o-que-voce-precisa-saber-sobre-as-novas-profissoes-juridicas
https://migalhas.uol.com.br/depeso/306154/imperdivel--o-que-voce-precisa-saber-sobre-as-novas-profissoes-juridicas
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 Os objetivos do Curso de Direito foram estabelecidos de acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e em observância a toda a documentação que normatiza a educação 

superior no Brasil. 

  Além disso, eles foram elaborados tendo em vista o perfil profissional do egresso 

para o qual o projeto foi elaborado, o contexto local de inserção do curso em questão, além 

do atendimento às necessidades regionais mais amplas, de forma que o egresso esteja apto 

a atuar não só na cidade de São João del-Rei e região, mas também em quaisquer outras, 

adaptando os conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação. 

 Os conhecimentos e as práticas atuais, emergentes de modernas investigações na 

área do curso, foram também levados em consideração pelo Núcleo Docente Estruturante 

ao estabelecer as diretrizes do curso, revestindo os objetivos do mesmo de novas práticas 

que emergem no seu campo do conhecimento. 

 Assim, foram estabelecidos os seguintes objetivos do Curso de Direito: 

a) Desenvolver o espírito crítico no acadêmico, oportunizando sua formação 

sóciopolítica e prática, além da informação técnico-jurídica;  

b) Promover o espírito de solidariedade e de justiça social;  

c) Desenvolver a construção de um aprendizado que dimensiona o ensino, a pesquisa 

e a extensão como formas de elaboração e reflexão ativa do saber que emerge da 

realidade, despertando no aluno a habilidade de compreender e identificar soluções 

contextualizadas a partir de sua intervenção na realidade;  

d) Oferecer alternativas de práticas jurídicas, voltadas para as técnicas de conciliação e 

negociação, mediação e arbitragem, possibilitando a multidisciplinaridade com os 

outros cursos da Faculdade, bem como a realização de parcerias com instituições 

externas; 

e) Proporcionar ao educando a realização de estágios extracurriculares, através de 

convênios, visando, além da prática, a um aperfeiçoamento técnico-científico e 

jurídico; 

f) Formar profissionais cidadãos comprometidos com os princípios do Estado 

Democrático de Direito, bem como capazes de contribuir com a evolução do Direito, 

inovando nas profissões e na criação de start ups jurídicas;  

g) Intensificar os estudos sobre valores, sobre ética em sentido lato, como condição de 

superação da formação tecnicista e mediana, insuficiente para dar conta das 
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imbricações hermenêuticas decorrentes das questões de justiça, legitimidade e 

moral, que fundamentam a interpretação das normas jurídicas. 

1.3 Perfil profissional do egresso 

 O UNIPTAN – Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves – situa-se 

na Mesorregião de Campo das Vertentes, na região sudeste de Minas Gerais, numa cidade 

que possui atualmente 90.082 habitantes (Fonte: IBGE, 2019), distante 180 quilômetros da 

capital do estado (Belo Horizonte), num local que possui fácil acesso a outros grandes 

centros, como Juiz de Fora (MG), Lavras (MG), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ). Essas 

características conferem à cidade e à região algumas particularidades que influenciam 

diretamente no perfil dos alunos que frequentam os cursos superiores da Instituição. Apesar 

de se tratar de uma IES que se localiza no interior do estado, com ampla disponibilidade de 

recursos de transporte, logística, informação e comunicação, abriga alunos com amplo 

acesso ao conhecimento, seja através do estudo presencial, seja através dos recursos 

proporcionados pelo ensino a distância através de várias instituições. 

 O mundo do trabalho apresenta demandas que vão além das necessidades locais, 

exigindo dos cursos superiores uma organização didático-pedagógica que atenda também 

a essa demanda ampliada. Neste sentido, o Núcleo Docente Estruturante, com base nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino superior, vislumbra um perfil de egresso cuja 

formação articula os conteúdos trabalhados no curso com as características do contexto 

apresentado. 

 O curso de Direito deverá possibilitar a formação profissional que revele, pelo menos, 

as competências cognitivas, instrumentais e interpessoais, que capacitem o graduando a: 

 I - interpretar e aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, 

observando a experiência estrangeira e comparada, quando couber, articulando o 

conhecimento teórico com a resolução de problemas; 

  II - demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e 

documentos jurídicos, de caráter negocial, processual ou normativo, bem como a devida 

utilização das normas técnico- jurídicas; 

  III - demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão; 

  IV - dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e 

aplicar conceitos, estruturas e racionalidades fundamentais ao exercício do Direito;  
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 V - adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação 

jurídicos com objetivo de propor soluções e decidir questões no âmbito do Direito; 

  VI - desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de 

conflitos; 

  VII - compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária 

capacidade de pesquisa e de utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de 

outras fontes do Direito; 

  VIII - atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a 

devida utilização de processos, atos e procedimentos;  

  IX - utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas; 

  X - aceitar a diversidade e o pluralismo cultural;  

 XI - compreender o impacto das novas tecnologias na área jurídica; 

  XII - possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e 

aplicação do Direito;  

 XIII - desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do 

Direito ou de caráter interdisciplinar;  

 XIV- apreender conceitos deontol gico-profissionais e desenvolver perspectivas 

transversais sobre direitos humanos. 

 O egresso do Curso de Direito compartilha suas características com os acadêmicos 

de outras instituições de ensino, haja vista que a cidade de São João del-Rei firma-se, cada 

vez mais, como uma cidade universitária, pela presença também da Universidade Federal 

de São João del-Rei e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sudeste de 

Minas Gerais, que, em conjunto com o UNIPTAN, conferem um novo perfil à cidade e região, 

substituindo antigas formas de economia e base de sustentação financeira das famílias em 

seu entorno. 

 O referido egresso é dotado de capacidade de análise, domínio de conceitos e da 

terminologia jurídica, adequada argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos 

jurídicos e sociais. O egresso tem a sua formação aliada a uma postura reflexiva e visão 

crítica. Esses predicados o capacitam para o trabalho em equipe, favorecem a aprendizagem 
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autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da ciência do direito, da prestação da 

justiça e do exercício da cidadania.  

 O bacharel em Direito do UNIPTAN está apto a enfrentar as novas demandas jurídicas 

e exercer plenamente a profissão, na medida em que seus conhecimentos sobre o Direito 

são sólidos e calçados em uma efetiva prática da profissão. Pode-se dizer que o egresso 

domina as bases do Direito, enfrenta a ordem jurídica vigente, analisando e pensando 

soluções mais adequadas em confronto com o meio social. A manifestação de sólidos 

princípios éticos em sua atuação profissional, tanto em relação aos indivíduos à sua volta, 

como em relação ao meio ambiente, será a contribuição desta IES para a sociedade com a 

formação de um profissional que compreende o meio social, político, econômico e cultural 

que o cerca, reconhecendo a amplitude e os limites de sua competência. 

 Frisa-se, ainda, que ao longo do Curso de Direito foram desenvolvidas as soft skills 

no egresso, exigidas pela mercado de trabalho, em especial através das metodologias 

ativas, que trazem o discente para o centro do aprendizado.   

 São João de Rei possui, hoje, 90.497 habitante, para a oferta de 200 vagas anuais no 

curso de Direito do UNIPTAN.  

 Insta salientar que os moradores de São João del-Rei e dos demais municípios que 

a circundam, são reconhecidamente dotados de uma riqueza cultural impar, resultado de um 

processo histórico contínuo, o que resulta na incessante busca do conhecimento até os mais 

elevados graus de formação escolar.  

  Figurando como Comarca, composta de cinco Varas, duas varas cíveis (1ª e 2ª 

varas), duas criminais (1ª e 2ª varas), uma vara de família e sucessões, e o CEJUSC. Sedia 

ainda,  unidades do Juizado Especial, da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho, irradiando 

sua influência para as Comarcas de Barroso, Prados e Entre Rio de Minas.  O campo de 

atuação dos profissionais do Direito é extremamente fértil, o que se corrobora com a 

inscrição de  645 advogados na 37º Subseção da OAB.  

 Ressalta-se que no XXIX exame da Ordem dos Advogados do Brasil o UNIPTAN teve 

um índice de aprovação de 26%, superior ao índice nacional – 25,08%. 

  Não se pode descurar, ainda, das representações de órgãos federais e estaduais 

aqui sediados. Coloca-se em realce a Universidade Federal de São João del-Rei –UFSJ, o 

Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional – IPHAN, o 38º Batalhão da Polícia 

Militar, a 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil e a 34ª Superintendência Regional de Ensino.  



9 
 

  Os agentes públicos das mencionadas frações dos entes federados, no encalço de 

maiores conhecimentos e/ou melhoria funcional, tradicionalmente correspondem a 

significativa parcela dos egressos do curso de Direito do UNIPTAN. 

1.4 Estrutura curricular 

 

 A estrutura curricular do Curso de Direito contempla as modernas exigências tanto da 

legislação que regulamenta o ensino superior no país quanto do próprio mercado de trabalho 

relativo à área do conhecimento em questão. 

 Tal estrutura pauta-se nos aspectos da: 

* flexibilidade da matriz curricular manifestada pela presença de disciplinas eletivas e de 

atividades de ensino e de extensão curriculares e extracurriculares em horários extraclasse; 

* interdisciplinaridade manifestada através de projetos integradores, em que professores e 

conteúdos se alternam para o desenvolvimento de atividades práticas que exigem a 

confluência de diversos tipos de conhecimentos trabalhados ao longo do curso; 

* acessibilidade metodológica, garantindo a ausência de barreiras nos métodos, teorias e 

técnicas de ensino-aprendizagem desenvolvidos nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, a exemplo da disponibilização de modernos recursos tecnológicos para todos os 

discentes; 

* compatibilidade da carga horária total do curso, garantindo ao alunado o tempo de 

formação suficiente e necessário para o desenvolvimento pleno de suas potencialidades, 

com vistas ao perfil traçado para o egresso. 

 Na concepção da estrutura curricular do Curso de Direito, desde os momentos iniciais 

de sua formação, até a consolidação das práticas mais recentes e atuais, vêm sendo 

privilegiados alguns aspectos fundamentais para a formação plena do alunado, tais como: 

• Oferta da disciplina de Libras (Língua Brasileira de Sinais), oficialmente instituída no 

UNIPTAN como obrigatória para os cursos de licenciatura e opcional – e, além disso, 

preferencial – para os cursos de bacharelado, reforçada pela constante oferta de 

cursos de extensão em Libras, gratuitos, em horários extraclasse, abertos a toda a 

comunidade interna e externa à IES. 

• Oferta de conteúdos online como forma de familiarização com a modalidade de ensino 

a distância, através de disciplinas da matriz curricular no sistema semipresencial. 

• Prática de metodologias ativas de aprendizagem, como forma de tornar o aluno o 

ponto central do seu processo educativo, revestindo o professor com o papel de 
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mediador desse processo. A Instituição vem desenvolvendo, nos últimos anos, 

importantes ações nesse sentido, como: capacitações periódicas do corpo docente 

em metodologias ativas; criação de um grupo de estudos em metodologias ativas, 

responsável, entre outras coisas, pelas capacitações docentes e organização de 

publicações sobre o tema; remodelação das salas de aula em termos de mobiliário e 

equipamentos voltados para o desenvolvimento de práticas de ensino ativo.  

 O Curso de Direito, em conformidade com as premissas apresentadas acima, 

apresenta, em sua organização curricular, um conjunto de atividades de ensino-

aprendizagem que, no seu contexto, ao trabalhar os conteúdos conceituais e práticos do 

curso, buscam evidenciar a formação de um profissional do Direito com as habilidades e 

competências definidas no perfil do egresso. A postura ética exigida do profissional do Direito 

exige a condução do processo e o respeito aqueles que devem conduzir todo o processo de 

ensino-aprendizagem, buscando uma formação teórica e prática consubstanciada numa 

visão crítica dos fenômenos empresariais e das razões da viabilidade econômica, financeira 

e patrimonial. Isto se observa na postura dos docentes ao evidenciar os aspectos políticos, 

econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética e humanística, em atendimento 

às demandas da sociedade. 

  A apresentação de trabalhos, individuais e coletivos, os seminários, as atividades 

práticas, as visitas técnicas, a pesquisa e a extensão, entre outras atividades, colaboram 

para o debate, a análise, a reflexão, enfim, para a construção do profissional crítico e 

reflexivo. 

 O Estágio Supervisionado, além de permitir a verificação dos conteúdos conceituais 

trabalhados, permite também a observação dos conhecimentos práticos e da maneira como 

o futuro profissional se comporta na solução de problemas jurídicos.  

 No Trabalho de Conclusão de Curso deve-se observar a capacidade de organização 

do conhecimento, de fundamentação jurídica, de visão crítica e social capaz de propor 

reflexões aos mais diversos problemas apresentados pela sociedade, sempre dentro do 

regras e princípios constitucionais. 

 Com isso, considerando que o profissional do Direito, no desempenho de suas 

funções, tem necessidade de fundamentar-se em conceitos, valores e teorias que lhe 

permitam o balizamento adequado de seu comportamento, será indispensável à sua 

formação um conjunto de conhecimentos inseridos numa composição curricular que inclua, 

conforme a RESOLUÇÃO Nº 5, de 17 de dezembro de 2018, em seu art. 5º: 
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I - Formação geral, que tem por objetivo oferecer ao graduando os elementos fundamentais 

do Direito, em diálogo com as demais expressões do conhecimento filosófico e humanístico, 

das ciências sociais e das novas tecnologias da informação, abrangendo estudos que, em 

atenção ao PPC, envolvam saberes de outras áreas formativas, tais como: Antropologia, 

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

II –  Formação técnico-jurídica, que abrange, além do enfoque dogmático, o conhecimento 

e a aplicação, observadas as peculiaridades dos diversos ramos do Direito, de qualquer 

natureza, estudados sistematicamente e contextualizados segundo a sua evolução e 

aplicação às mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais do Brasil e suas relações 

internacionais, incluindo-se, necessariamente, dentre outros condizentes com o PPC, 

conteúdos essenciais referentes às áreas de Teoria do Direito, Direito Constitucional, Direito 

Administrativo, Direito Tributário, Direito Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do 

Trabalho, Direito Internacional, Direito Processual; Direito Previdenciário, Formas 

Consensuais de Solução de Conflitos; 

III - Formação prático-profissional, que objetiva a integração entre a prática e os conteúdos 

teóricos desenvolvidos nas demais perspectivas formativas, especialmente nas atividades 

relacionadas com a prática jurídica e o TC. 

 Ao longo do curso, permeando todo o currículo, serão abordados tópicos emergentes, 

através de atividades complementares, como seminários, palestras, projetos de extensão, 

dentre outras formas de enriquecimento do currículo.  

 A organização curricular proposta, ao atender as diretrizes curriculares do curso, 

conduz/orienta a construção do conhecimento, garantindo a formação de profissional com 

as habilidades e competências definidas no perfil do egresso do profissional do Direito e 

fundamentada na RESOLUÇÃO Nº 5, de 17 de dezembro de 2018.  

 

1.4.1 Matriz curricular 

        

        

        

MATRIZ CURRICULAR 

CURSO DE DIREITO 
 
Modalidade: Presencial 

      

Grau: Bacharelado       
Curso: Direito       
Turno: Matutino e noturno       
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Carga Horária: Matutino e noturno       
Vigência: 2019/2       
Integralização: Mínimo de 5 anos e máximo de 7,5 
anos 

      

       



 

1º Período 

Ordem Disciplina TIPO 
INSTI 
TUCIO 
NAIS 

 Carga Horária  

Crédito 

Orientação  
Pedagógica 
(Antecedida 

por)  Teórica  
 

Prática  
 on-line   Estágio   Total  

1 Teoria Geral do Direito PR   66,66       66,66 4   

2 
Sociologia e Antropologia ON       

         
33,33  

  33,33 2   

3 
Língua Portuguesa ON       

         
33,33  

  33,33 2   

4 Filosofia e Direito PR   33,33       33,33 2   

5 
Ciência Política e Teoria do Estado PR   33,33   

         
33,33  

  66,66 4   

6 Análise Econômica do Direito PR   33,33       33,33 2   

7 Direito, Linguagem e Interpretação PR   66,66       66,66 4   

Total 
    

   
233,31  

            
-  

         
99,99  

                  
-  

        
333,30  

20   

           

2º Período 

Ordem Disciplina TIPO 
INSTI 
TUCIO 
NAIS 

 Carga Horária  

Crédito 

Orientação  
Pedagógica 
(Antecedida 

por)  Teórica  
 

Prática  
 on-line   Estágio   Total  

8 Direito Constitucional I PR   66,66       66,66 4   

9 História do Direito PR   33,33       33,33 2   

10 Projeto Integrador I PI   16,66 16,66     33,32 2   

11 Direito Civil I - Parte Geral PR   66,66       66,66 4   

12 Teoria Geral do Processo  PR   33,33   33,33   66,66 4   

13 Direito Penal I - Parte Geral  PR   66,66       66,66 4   
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Total 
    

   
283,30  

   16,66  
         

33,33  
  

        
333,29  

20   

           

3º Período 

Ordem Disciplina TIPO 
INSTI 
TUCIO 
NAIS 

 Carga Horária  

Crédito 

Orientação  
Pedagógica 
(Antecedida 

por)  Teórica  
 

Prática  
 on-line   Estágio   Total  

14 Direito Constitucional II PR   33,33   33,33   66,66 4   

15 Direito Civil II - Direito das Obrigações PR   66,66       66,66 4   

16 Direito Processual Civil I PR   66,66       66,66 4   

17 Direito Penal II - Parte Geral II PR   66,66       66,66 4   

18 Metodologia de Pesquisa Científica ON       66,66   66,66 4   

  
    

   
233,31  

            
-  

         
99,99  

                  
-  

        
333,30  

20   

           

4º Período 

Ordem Disciplina TIPO 
INSTI 
TUCIO 
NAIS 

 Carga Horária  

Crédito 

Orientação  
Pedagógica 
(Antecedida 

por)  Teórica  
 

Prática  
 on-line   Estágio   Total  

19 Direito Constitucional III PR   33,33   33,33   66,66 4   

20 Direito Civil III - Teoria Geral dos Contratos PR   33,33   33,33   66,66 4   

21 Direito Processual Civil II PR   66,66       66,66 4   

22 Direito Penal III- Parte Especial I PR   66,66       66,66 4   

23 Psicologia Forense PR   33,33       33,33 2   

24 Projeto Integrador II PI   16,66 16,66     33,32 2   

Total     249,97 16,66 66,66 0,00 333,29 20   
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5º Período 

Ordem Disciplina TIPO 
INSTI 
TUCIO 
NAIS 

 Carga Horária  

Crédito 

Orientação  
Pedagógica 
(Antecedida 

por)  Teórica  
 

Prática  
 on-line   Estágio   Total  

25 

Direito Civil IV - Contratos em Espécie e 
Responsabilidade Civil 

PR   33,33   
         

33,33  
  66,66 4   

26 Direito Processual Civil III PR   66,66       66,66 4   

27 Direito Penal IV - Parte Especial II PR   66,66       66,66 4   

28 
Tecnologia e Gestão do Conhecimento ON       

         
33,33  

  33,33 2   

29 Direito Internacional Pùblico PR   33,33       33,33 2   

30 Direitos Difusos e Coletivos PR   33,33       33,33 2   

31 
Educação Ambiental e Sustentabilidade ON       

         
33,33  

  33,33 2   

Total 
    

   
233,31  

            
-  

         
99,99  

                  
-  

333,30 20   

6º Período 

Ordem Disciplina TIPO 
INSTI 
TUCIO 
NAIS 

 Carga Horária  

Crédito 

Orientação  
Pedagógica 
(Antecedida 

por)  Teórica  
 

Prática  
 on-line   Estágio   Total  

32 Direito Civil V - Direito das Coisas PR   66,66       66,66 4   

33 Direito Processual Civil IV PR   33,33       33,33 2   

34 Direito Processual Penal I 
PR   33,33   

         
33,33  

  66,66 4   

35 Direito Administrativo I PR   66,66       66,66 4   

36 Projeto Integrador III PI   16,66    16,66      33,32 2   

37 Eleitva I PR   66,66       66,66 4   
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Total 
    

   
283,30  

   16,66  
         

33,33  
                  
-  

        
333,29  

20    

                      

7º Período 

Ordem Disciplina TIPO 
INSTI 
TUCIO 
NAIS 

 Carga Horária  

Crédito 

Orientação  
Pedagógica 
(Antecedida 

por)  Teórica  
 

Prática  
 on-line   Estágio   Total  

38 Direito Civil VI - Direito de Família PR   66,66       66,66 4   

39 Direito Processual Penal II PR   66,66       66,66 4   

40 
Gestão e Empreendedorismo ON       

         
33,33  

  33,33 2   

41 
Direito Administrativo II PR   33,33   

         
33,33  

  66,66 4   

42 Direito do Trabalho I PR   33,33       33,33 2   

43 
Direitos Humanos e Relações Étnico-Raciais ON       

         
33,33  

  33,33 2   

44 

Estágio Curricular Supervisionado I (Prática 
Simulada) 

PR   33,33       33,33 2   

45 
Estágio Curricular Supervisionado I (Prática 
Real) 

ES         
         

50,00  
50,00     

  
    233,31 0,00 99,99 50,00 

        
383,30  

20   

           

8º Período          

Ordem Disciplina TIPO 
INSTI 
TUCIO 
NAIS 

 Carga Horária  

Crédito 

Orientação  
Pedagógica 
(Antecedida 

por)  Teórica  
 

Prática  
 on-line   Estágio   Total  

46 Direito Civil VII - Direito das Sucessões PR   66,66       66,66 4   
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47 Direito Empresarial I PR   66,66       66,66 4   

48 Direito Processual Penal III PR   33,33       33,33 2   

49 
Direito do Trabalho II PR   33,33   

         
33,33  

  66,66 4   

50 Direito Tributário I PR   33,33       33,33 2   

51 Projeto Integrador IV PI   16,66    16,66      33,32 2   

52 

Estágio Curricular Supervisionado II (Prática 
Simulada) 

PR   33,33       33,33 2   

53 
Estágio Curricular Supervisionado II (Prática 
Real) 

ES         
         

50,00  
50,00     

Total 
    

   
283,30  

   16,66  
         

33,33  
         

50,00  
        

383,29  
20   

                      

9º Período          

Ordem Disciplina TIPO 
INSTI 
TUCIO 
NAIS 

 Carga Horária  

Crédito 

Orientação  
Pedagógica 
(Antecedida 

por)  Teórica  
 

Prática  
 on-line   Estágio   Total  

54 
Direito Empresarial II PR   33,33   

         
33,33  

  66,66 4   

55 Trabalho de Conclusão de Curso I PR   33,33       33,33 2   

56 Direito Processual do Trabalho PR   66,66       66,66 4   

57 Eletiva II PR   33,33       33,33 2   

58 Direito Tributário II PR   66,66       66,66 4   

59 Ética e Deontologia Jurídica PR   33,33       33,33 2   

60 Estágio Supervisionado III (Prática Simulada) PR   33,33       33,33 2   

61 
Estágio Supervisionado III (Prática Real) ES         

         
50,00  

50,00     

Total 
    

   
299,97  

            
-  

         
33,33  

         
50,00  

        
383,30  

20   
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10º Período          

Ordem Disciplina TIPO 
INSTI 
TUCIO 
NAIS 

 Carga Horária  

Crédito 

Orientação  
Pedagógica 
(Antecedida 

por)  Teórica  
 

Prática  
 on-line   Estágio   Total  

62 Medicação, Concliação e Arbitragem PR   33,33       33,33 2   

63 
Direito Previdenciário PR   33,33   

         
33,33  

  66,66 4   

64 
Eletiva III PR   33,33   

         
33,33  

  66,66 4   

65 Direito Internacional Privado PR   66,66       66,66 4   

66 Trabalho de Conclusão de Curso II PR   33,33       33,33 2   

67 Direito Penal Extravagante PR   33,33       33,33 2   

69 

Estágio Curricular Supervisionado IV  
(Prática Simulada) 

PR   33,33       33,33 2   

69 
Estágio Curricular Supervisionado (Prática 
Real) 

ES         
         

50,00  
50,00     

Total 
    

      
266,6  

            
-  

         
66,66  

         
50,00  

383,30 20   

                      

                      

  INTERNO  Carga Horária  

Total Crédito 

 Período 
on-
line 

PI 
 

Teórica  
 

Prática  
 

Estágio  
 Outros   AC  

 Primeiro 99,99   233,31       17,00 350,30   

 Segundo 33,33 33,32 283,30 16,66     17,00 350,29   

 Terceiro 99,99   233,31       17,00 350,30   

 Quarto 66,66 33,32 249,97 16,66     17,00 350,29   

 Quinto 99,99   233,31 0,00     17,00 350,30   

 Sexto 33,33 33,32 283,30 16,66     17,00 350,29   
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 Sétimo 99,99   233,31   50,00   17,00 400,30   

 Oitavo 33,33 33,32 283,30 16,66 50,00   17,00 400,29   

 Nono 33,33   299,97   50,00   17,00 400,30   

 Décimo 66,66   266,64   50,00   17,00 400,30   

 Total Geral 666,60 133,28 2599,72 66,64 200,00   170,00 3702,96   

 Percentual da Carga Horária 
      

18,00  
        

3,60  
      

70,21  
     1,80  

           
5,40  

                  
-  

             
4,59  

100   

           

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO   

Atividades Teóricas   

Atividades Práticas   

Estágio Supervisionado   

Atividades Complementares   

                     

Cód Disciplina TIPO 
INSTI 
TUCIO 
NAIS 

 Carga Horária  

Crédito 

Orientação  
Pedagógica 
(Antecedida 

por)  Teórica  
 

Prática  
 On -line   Outros   Total  

1 Língua Brasileira de Sinais PR   66,7        66,66      

2 Direito Ambiental PR   33,3     33,33      66,66      

3 

Direito Urbanístico e Proteção ao Patrimônio 
Histórico e Cultural 

PR  33,3     33,33      66,66     

4 Biodireito e repercussões civis PR   16,66     16,66      33,32      

5 Direito Penal Econômico PR   66,60        66,60      

6 Processo Constitucional PR   66,60        66,60      

7 Direito do Consumidor HB   16,66     16,66      33,32      

8 Direito Econômico e Financeiro PR   66,60        66,60      

9 Direito Comunitário e Relações Internacionais HB   16,66     16,66      33,32      

10 Medicina Legal PR   66,60        66,60      
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1 

 

 

1.4.2 Ementário e bibliografias básica e complementar 

 

1º. PERÍODO 

TEORIA GERAL DO DIREITO 

Carga horária: 66,66 

Ementa:  

Homem, sociedade, Justiça e Direito – Normas. Interpretação e Integração das normas. 

Eficácia das normas – Direito e moral – Sanção – Origem do Direito –Formação e 

Manifestação do Direito – A dicotomia entre Direito Natural e Positivo, entre Direito 

Objetivo e Subjetivo. A Relação Jurídica – O positivismo jurídico – Teoria tridimensional 

do Direito – Teoria crítica do Direito – A codificação da norma jurídica – A sanção – As 

fontes do Direito – Norma jurídica legal – A técnica legislativa – Norma jurídica 

consuetudinária – Norma jurídica jurisdicional – A argumentação jurídica – A 

hermenêutica jurídica – As lacunas e os meios de integração – Enciclopédia jurídica. 

Aplicação da Lei no Tempo. Aplicação da Lei no Espaço. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

DINIZ, Maria Helena. Compêndio de Introdução à ciência do direito. 

SãoPaulo:Saraiva,2006. 

GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao estudo do direito. 

29ªed.RiodeJaneiro:Forense,2001. 

REALE,Miguel.Lições Preliminares de Direito.25ªed.SãoPaulo:Saraiva,2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPELMENTAR:  

CUNHA, Alexandre Sanches. Introdução Ao Estudo do Direito - Col. Saberes do Direito - 

Vol. 1.Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502174238/cfi/0>. Acesso em: 

18fev. 2018. 

FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo de Direito. São Paulo: Atlas, 

2003. Disponível em: < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597014051/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.00>. 

Acesso em: 18fev. 2018. 
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GARCIA,Gustavo Filipe Barbosa.Introdução ao Estudo do Direito - Teoria Geral do Direito 

- Didática Diferenciada - 4ª Ed. São Paulo: Método, 2016.Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530970451/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=

cover]!>. Acesso em: 18fev. 2018. 

MASCARO, Alysson Leandro. Introdução ao Estudo do Direito. 52ª ed. São Paulo: Atlas, 

2015Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522495757/cfi/0!/4/4@0.00:0.00

>. Acesso em: 18fev. 2018. 

NUNES, Rizzatto. Manual de Introdução ao Estudo do Direito.2ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2017. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547217006/cfi/0!/4/4@0.00:54.0

>. Acesso em: 18fev. 2018. 

 

SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA 

Carga horária: 33,33 

Ementa:  

Conceitos e métodos de antropologia e sociologia. As correntes fundamentais de 

Antropologia. As correntes fundamentais da Sociologia. Temáticas fundamentais da 

Antropologia e Sociologia: religião, Antropologia do parentesco e Sociologia da família, 

gênero, raça e etnia, globalização, política, economia e trabalho, consumo, desigualdade 

social, comunicação de massa. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

ASSIS, Olney Queiroz, KUMPEL, Vitor Frederico. Manual de antropologia jurídica, 

São Paulo: Saraiva, 2011. FERREIRA, Delson. Manual de Sociologia: dos clássicos a 

sociedade da informação, São Paulo: Atlas, 2010. FERREIRA, Roberto Martins. 

Sociedade e empresa: sociologia aplicada à administração, São Paulo: Saraiva, 

2016. GIL, Antônio Carlos. Sociologia Geral, São Paulo: Atlas, 2011.  

KOTTAK, Conrad Phillip. Espelho para a humanidade: uma introdução concisa à 

antropologia cultural, Porto Alegre: AMGH, 2013. ROCHA, José Manuel de Sacadura. 

Antropologia jurídica: geral e do Brasil – para uma filosofia antropológica do direito, Rio 

de Janeiro: Forense, 2015.  

SCHAEFER, Richard T. Sociologia, Porto Alegre: AMGH, 2014.  

WITT, Jon. Sociologia, Porto Alegre: AMGH, 2016. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BOTTOMORE, Tom. Dicionário do pensamento marxista. Editora Zahar. BRYM, Robert. 

Sociologia: sua bússola para um novo mundo, São Paulo: Cengage Learning, 2015.  

CASTRO, Celso, (Organizador). Evolucionismo Cultural Textos de MORGAN, TYLOR e 

FRAZER Zahar, 2ª edição CHARON, Joel M. VIGILANT, Lee Gharth. Sociologia, São 

Paulo: Saraiva, 2013. 

 COUTINHO, Diogo R. Direito, desiguladade e desenvolvimento, São Paulo: Saraiva, 

2013. 

 LARAIA, Roque de Barros. Cultura um conceito antropológico, Zahar, 24ª edição. 

 MARCONI, Marina de Andrade, PRESOTTO, Zelia Maria Neves. Antropologia uma 

introdução, São Paulo : Atlas, 2013. MCQUAIL, Denis. Teorias da comunicação de 

massa, Porto Alegre: Penso, 2013. 

 MORENO, João Ricardo (Coordenação). Filosofia moral / Émile Durkheim, Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2015.  

PLUMMER, Ken. Sociologia, São Paulo: Saraiva, 2015.  

TANSEY, Stephen D. Política, São Paulo: Saraiva, 2015 

 

LINGUA PORTUGUESA 

Carga horária: 33,33 

Ementa:  

Noções de texto e de textualidade: leitura, análise, o texto e sua dimensão - relações 

internas e externas – intertextualidade, intencionalidade e situacionalidade; coerência e 

coesão. Coerência: interna e externa. Coesão: sinônimos e elipses; classes de palavras 

– pronomes demonstrativos e relativos; conjunções e suas especificidades semânticas e 

de uso: adversativas, concessivas, finais, conclusivas, causais e consecutivas. Tipologia 

Textual: descrição, narração, dissertação, argumentação e injunção. Produção de texto 

dissertativo-argumentativo: introdução, desenvolvimento e conclusão. Análise de 

enunciados de questões dissertativas: verbos de comando. Gêneros textuais: artigos 

científicos, gráficos e infográficos, tabelas. Variação linguística. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CEGALLA, Domingos Paschal. Novíssima gramática da língua portuguesa: com a nova 

ortografia da língua portuguesa. 48ª ed. São Paulo: Nacional, 2008. FIORIN, J. L.; 
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SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. 4ª ed. São Paulo: Ática, 2003. VAL, M. 

G. C. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

ALMEIDA, Antonio Carvalho; ALMEIDA, Valeria Silva Rosa. Português básico: 

gramática, redação, texto. 5ª ed. Editora Atlas, 2003. Disponível em: . Acesso em: 15 

fev. 2018. AQUINO, Italo de Souza. Como ler artigos científicos: da graduação ao 

doutorado. 3ª ed. Saraiva, 2012. Disponível em: . Acesso em: 15 fev. 2018. BEZERRA, 

Rodrigo. Nova gramática da língua portuguesa para concursos. 8ª ed. Editora Método, 

2017. Disponível em: . Acesso em: 15 fev. 2018. MEDEIROS, João Bosco; TOMASI, 

Carolina. Como escrever textos: gêneros e sequências textuais. Editora Atlas, 2017. 

Disponível em: . Acesso em: 15 fev. 2018. SILVA, Alexsandro; Pessoa, Ana Cláudia; 

Lima, Ana. Ensino de gramática: reflexões sobre a língua portuguesa na escola. 

Autêntica, 2012. Disponível em: . Acesso em: 15 fev. 2018 

 

FILOSOFIA E DIREITO 

Carga horária: 33,33 

Ementa:  

O curso de formação em Direito deverá assegurar, no perfil do graduando, sólida 

formação geral, humanística, capacidade de análise, domínio de conceitos e da 

terminologia jurídica, capacidade de argumentação, interpretação e valorização dos 

fenômenos jurídicos e sociais, além do domínio das formas consensuais de composição 

de conflitos, aliado a uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente a capacidade e 

a aptidão para a aprendizagem, autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício do 

Direito, à prestação da justiça e ao desenvolvimento da cidadania. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BITTAR, Eduardo Carlos Bianca & ALMEIDA, Guilherme Assis de. Curso de Filosofia 

do Direito – 11. Ed. – São Paulo: Atlas, 2018. 

NADER, Paulo. Filosofia do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 16. Ed. 2018. 

REALE, Miguel. Filosofia do Direito. São Paulo: Saraiva, 2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BATALHA, Wilson S. C. & RODRIGUES NETO, Sílvia M. B. Filosofia jurídica e História 

do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 2000. 
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CICCO, Cláudio de. História do pensamento jurídico e da filosofia do direito. 8. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2017. 

IHERING, Rudolf von. A finalidade do direito. Campinas: Bookseller, 2002. 

KELSEN. Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2014. 

TRAVESSONI. Alexandre. O fundamento de validade do direito – Kant e Kelsen. Belo 

Horizonte: Mandamentos, 2004. 

 

CIENCIA POLÍTICA E TEORIA DO ESTADO 

Carga horária: 66,66 

Ementa: Aspectos gerais da TGE e suas áres de atuação; Estado, seu surgimento e sua 

evolução e seus elementos; Elementos Essenciais do Estado; Território e Introdução à 

Finalidade; Finalidade: Formas de cumprimento dos objetivos da Rep. brasileira; formas 

de Estado; formas de governo: monarquia, aristocracia e república, forma puras e impuras 

de governo; sistemas de governo.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos da teoria geral do Estado. 33 Ed. São Paulo. 

Saraiva, 2018. 

SAHID, Maluf. Teoria Geral do Estado. 25 Ed. São Paulo: Saraiva., 2011. 

BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 22 Ed. São Paulo: Malheiros, 2015. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BARCELLOS, Ana Paula de. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: GEN, 2018. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br  

BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 11 ed. São Paulo: Saraiva 

Educação,2018. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br  

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 33. Ed. São Paulo: Atlas, 2017. 

Disponível em: &lt; https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/  

PADILHA, Rodrigo. Direito constitucional. 4. ed.. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

MÉTODO, 2014. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br   

SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de 

direito constitucional. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. Disponível em: 

hegrada.minhabiblioteca.com.br 

 

ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/
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Carga horária: 33,33 

Ementa:  

Conceitos básicos. Estudos dos fatos econômicos e suas relações com o ordenamento 

jurídico. O funcionamento do mercado. Noções de micro e macroeconomia. Noções de 

análise de investimentos. Estado e Economia. Noções de economia regional: 

organização espacial. Teorias do equilíbrio e desequilíbrio regional. Análise insumo-

produto regional, inter-regional e multiregional. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NUSDEO, F. Curso de Economia: Introdução ao Direito Econômico. 8ª ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais,2014.  

VASCONCELLOS, M. A. S. de. GARCIA, M. E. Fundamentos de Economia. 4ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012. PASSOS, C. R. M.; NOGAMI, O. Princípios de Economia. 6ª ed. 

São Paulo: Cengage Learning, 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

MACKAAY E.; STÉPHANE, R. Análise Econômica do direito. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 

2015. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522497652/cfi/0!/4/4@0.00:0.00

> Acesso em: 10-08-19 

JAKOBI, K.B.; RIBEIRO, M.C.P. Análise Econômica do Direito e a regulação do 

mercado de capitais. São Paulo: Atlas, 2015. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522487721/cfi/0!/4/2@100:0.00> 

Acesso em: 10-08-19 

POSNER, Eric . Análise econômica do direito contratual : sucesso ou fracasso?. São 

Paulo : Saraiva, 2010 Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502142534/cfi/0!/4/2@100:0.00> 

Acesso em: 10-08-19 

 

DIREITO, LINGUAGEM E INTERPRETAÇÃO 

Carga horária: 66,66 

Ementa: 

Linguagem e interpretação. Argumentação e discurso jurídico. Vocabulário jurídico. A 

estruturação do pensamento na linguagem jurídica. Português e prática forense.  

Estilística jurídica. Teoria e prática de textos jurídicos. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CASELLA, J. E. Manual de prática forense. São Paulo: Saraiva, 2005. 

DAMIÃO, R. T.; HENRIQUES, A. Curso de português jurídico. São Paulo: Atlas, 2000.                                                                                                                                                                                                             

XAVIER, R. C.; TAVARES, N. Português no Direito. São Paulo: Companhia Forense, 

2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

AIUB, T. Português: práticas de leitura e escrita. Porto Alegre: Penso: 2015. Disponível 

em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290666/cfi/1!/4/4@0.00:47.3. 

Acesso em: 04 fev. 2019. 

HENRIQUES, A. Argumentação e discurso jurídico. 2º ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522483853/cfi/0!/4/4@0.00:18.2. 

Acesso em: 06 fev. 2018. 

NASCIMENTO, E. D. Linguagem forense. 13º ed. São Paulo: Saraiva, 2013. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502205413/cfi/0. Acesso em: 

06 fev. 2018. 

TOMASI, C.; MEDEIROS, J. B. Português jurídico. São Paulo: Atlas, 2010. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522471829/cfi/0!/4/4@0.00:3.64. 

Acesso em: 06 fev. 2018. 

VALVERDE, A. G. M; FETZNER, N. L. C; TAVARES JUNIOR, N. C. Lições de 

argumentação jurídica: da teoria à prática. 4 º ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6547-

1/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=cover]. Acesso em: 06 fev. 2018. 

 

2º. PERÍODO 

DIREITO CONSTITUCIONAL I 

Carga horária: 66,66 

Ementa:  

Teoria da Constituição. Constituição e constitucionalismo. Conceito e classificação das 

Constituições. Poder Constituinte. Reforma Constitucional. Mutação Constitucional. 

Direito constitucional intertemporal. Hermenêutica Constitucional. Normas Constitucionais 

e sua eficácia. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 18.ed. rev., atual. e ampl. São 

Paulo: Saraiva, 2014. PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito constitucional 

descomplicado. 16.ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Método, 2017. SILVA, José Afonso 

da. Curso de direito constitucional positivo. 41.ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 

2018. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 

fundamentais e a construção do novo modelo. 7.ed. São Paulo: Saraiva Educação, 

2018. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553601042/cfi/4!/4/4@0.00:0.00. 

Acesso em: 3 fev. 2020.  

COSTA, Nelson Nery. Constituição federal anotada e explicada. 5.ed. rev., atual. e ampl. 

Rio de Janeiro: Forense, 2012. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-4356-

1/cfi/4!/4/4@0.00:68.1. Acesso em: 3 fev. 2020.  

HESSE, Konrad. Temas fundamentais do direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 

2009. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502139480/cfi/4!/4/4@0.00:0.00. 

Acesso em: 3 fev. 2020.  

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 33.ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 

2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597011302/cfi/6/10!/4/6/2@0:0. 

Acesso em: 3 fev. 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de 

direito constitucional. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/. Acesso em: 3 fev. 2020. 

 

HISTÓRIA DO DIREITO 

Carga horária: 33.33 

Ementa:  

Conceito e objeto da História. Fontes da História. Correntes metodológicas da História. 

A História tradicional e a História do Direito: influências do Idealismo Alemão. A Corrente 
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histórico-crítica: o Materialismo Histórico. A Escola de Annales e a História do Direito. 

Direito na Antiguidade. O Direito na Idade Média. Direito e Estado Moderno. História do 

Direito Português. O Direito Colonial e o Direito no Brasil Império. Brasil Republicano e 

Era Vargas O Direito Colonial e o Direito no Brasil Império. Regime Militar e o Brasil 

hodierno e as transformações jurídicas e sociais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

HOBSBAWN, Eric. A era das revoluções: Europa, 1789-1848. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1979. 

HOBSBAWN, Eric. A era dos Extremos: o breve século XX, 1914-1991. São Paulo: Cia. 

das Letras, 1995. BATALHA, Wilson de Souza Campos; RODRIGUES NETTO, Sílvia 

Marina L. Batalha de. Filosofia jurídica e história do direito. Rio de Janeiro: [s.n.], 2000.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BAGNOLI, Vicente; BARBOSA, Susana Mesquita; OLIVEIRA, Cristina Godoy Bernardi 

de. Introdução à história do direito. São Paulo: Atlas, 2014. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522488261/pageid/0>. Acesso em: 

11 dez. 2018. CICCO, Claudio. História do Pensamento Jurídico e da Filosofia do Direito. 

8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547220570/pageid/0>. Acesso em: 

02 dez. 2018. MARCOS, Rui Figueiredo; MATHIAS, Carlos Fernando; NORONHA, Ibsen. 

História do Direito Brasileiro. 1ª ed. São Paulo: Forense, 2014. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-309-5565-

6/epubcfi/6/10[;vnd.vst.idref=Copyright.xhtml]!/4[Miolo-

historia_direito_brasileiro]/2/4/22@0:21.5>. Acesso em: 11 dez. 2018. PALMA, Rodrigo 

Freitas. História do direito. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547210489/pageid/0>. Acesso em: 

11 dez. 2018. REALE, Miguel. Horizontes do Direito e da História. 3ª ed. São Paulo: 

Saraiva. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502152724/pageid/0>. Acesso em: 

11 dez. 2018. 

 

PROJETO INTEGRADOR I 

Carga horária: 33,33 

Ementa:  
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Declaração Universal de Direitos Humanos. Direitos Humanos e Direitos Fundamentais. 

Realidades e exclusão social. Vulnerabilidades. Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

Estatuto do Idoso. Estatuto do índio. Estatuto da Criança e do Adolescente. População 

em situação de Rua. Realidade da Mulher no direito. Vulnerabilidades da população 

LGBTQIA+. Questão Histórica e realidade da população negra no direito. Inteligência 

Artificial e temas relevantes. Acesso e efetivação dos direitos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. BRASIL. Constituição (1988). a 

Constituição da República Federativa do Brasil.  

DINIZ, H. Maria. Curso de direito civil brasileiro, Vol 4: direito das coisas. São Paulo: 

Saraiva, 2003. - MONTEIRO, B. Washington. Curso de Direito Civil, Vol 4: direitos das 

obrigações. São Paulo: Saraiva, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

ALMEIDA, A. Guilherme; CHRISTMANN, O. Martha. Ética e direito: uma perspectiva 

integrada. São Paulo: Atlas, 2009. Disponível em: < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522467150/cfi/0!/4/4@0.00:43.9>. 

Acesso em 29 jan. 2019  

CARDELLA, P. Haroldo; CREMASCO, A. José. Ética profissional simplificado. São Paulo: 

Saraiva, 2012. Disponível em: < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502170919/cfi/0!/4/4@0.00:0.00>. 

Acesso em 29 jan. 2019  

GONÇALVES, R. Carlos. Direito civil brasileiro. Vol 5: direito das coisas. São Paulo: 

Saraiva, 2018. Disponível em: < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547229306/cfi/0!/4/4@0.00:25.5>. 

Acesso em 29 jan. 2019  

RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530972837/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.10

1>. Acesso em 29 jan. 2019  

VENOSA, S. Silvio. Código civil comentado. São Paulo: Atlas, 2013. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547229306/cfi/0!/4/4@0.00:25.5

>. Acesso em 29 jan. 2019 
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DIREITO CIVIL I 

Carga horária: 66,66 

Ementa:  

O processo de formação histórica do direito civil.Teoria da relação Jurídica. Direito 

Subjetivo e de mais situações subjetivas. Teoria da Pessoa Natural. Teoria das 

capacidades em conformidade com o Estatuto da Deficiência. Início e fim da 

personalidade. Comoriência.Regimes Jurídicos da capacidade. Domicílio e residência e 

Domicílio Socioambiental. Ausência. Teoria dos direitos de personalidade, Direitos 

Fundamentais e Direitos das Minorias. Teoria da Pessoa Jurídica. Entes Atípicos. Teoria 

da desconsideração da personalidade jurídica. Bens: objetos da relação jurídica. Fatos 

jurídicos: definição, compreensão, aquisição, modificação e extinção dos direitos. Ato 

jurídico e negócio jurídico. Manifestação e declaração de vontade. Negócios e/ou Atos 

jurídicos lícitos. Atos lícitos e ilícitos e ênfase na responsabilidade ambiental. 

Representação dos incapazes. Dos defeitos dos atos jurídicos: erro ou ignorância, dolo 

coação, estado de perigo, lesão, simulação, fraude contra credores. Nulidade e Invalidade 

dos negócios jurídicos. Prescrição e decadência. Prova dos negócios jurídicos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ANDRADE, M. (1992). Teoria Geral da Relação Jurídica, vol. I - Sujeitos e Objeto. 

Coimbra: Almedina. (1996). Teoria Geral das Obrigações. 3ª edição. Coimbra: Almedina. 

CARVALHO FERNANDES, L. (2001). Teoria Geral do Direito Civil, I, Introdução - 

Pressupostos da Relação Jurídica. 3ª edição revista e atualizada. Lisboa: Universidade 

Católica Editora.  

MOTA PINTO, C. & Pinto Monteiro, A. (2005). Teoria Geral do Direito Civil. 4ª edição. 

Coimbra: Coimbra Editora. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 11ª. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2004. v.3. RODRIGUES, Sílvio. Direito civil. 30ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. 

v.3.  

TEPEDINO, Gustavo; BARBOSA, Heloísa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. 

Código civil interpretado conforme a constituição da república. 2. ed.Rio de Janeiro: 

Renovar, 2006. v.2.  

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2017.   
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TEORIA GERAL DO PROCESSO 

Carga horária: 66,66 

Ementa:  

Princípios gerais do Direito Processual. Princípios e garantias constitucionais do 

processo. Jurisdição. Ação. Processo. Competência. Organização Judiciária. Relação 

processual. Processo e procedimentos. Lide e modos de composição da lide. Sociedade 

e Justiça. Teorias, condições e pressupostos processuais; a Constituição no direito 

processual; a Norma Processual. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; CINTRA, Antônio Carlos de Araújo. Teoria 
geral do processo. 30.ed. São Paulo: Malheiros, 2014. 448 p. ISBN 978-85-392-0225-6.  

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Teoria geral 
do processo civil contemporâneo. 2.ed.. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2009. 452 p. 
ISBN 978-85-375-0412-3.  

PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Teoria geral do processo civil contemporâneo. 
2.ed.. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2009. 452 p. ISBN 978-85-375-0412-3. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

ALVIM, José Eduardo Carreira. Teoria Geral do Processo. 21ª Ed. São Paulo: Saraiva, 

2018. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530977658/cfi/6/2!/4/2/2@0:5.72

>. Acesso em: 18 fev. 2018. DELLORE, Luiz et al. Teoria geral do processo 

contemporâneo. 2 ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Atlas, 2017.Disponível 

em:<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597006155/cfi/6/2[;vnd.vst.idr

ef=cover]!>.Acesso em: 18 fev. 2018. LIMA, Fernando Antônio Negreiros. Teoria Geral 

do Processo Judicial. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2016. Disponível em: 

<https://www.google.com.br/search?q=teoria+geral+do+processo+judicial&ie=utf-

8&oe=utf-8&gws_rd=cr&dcr=0&ei=eQyLWuKnIIG3wQTd0ImIBA>. Acesso em: 18 fev. 

2018. TESHEINER, José Maria Rosa; THAMAY, Rennn Faria Krueger. Teoria Geral do 

Processo: Em conformidade com o novo Código de Processo Civil.2ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2016. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597011388/cfi/6/2!/4/2/2@0.00:3.

54>. Acesso em: 18 fev. 2018. THAMAY,Rennan Faria Krüger et al. Direito Processual 

Civil: teoria geral do processo, processo de conhecimento, processo de execução. São 

Paulo: Saraiva. Disponível em: 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502618527/cfi/0!/4/4@0.00:0.00

>. Acesso em: 18 fev. 2018. 

 

 

DIREITO PENAL I 

Carga horária: 66,66 

Ementa:  

Importância. Relações. Princípios. Direitos Humanos e Direito Penal. Teoria da norma 

penal. Fontes. Interpretação. Limites de validade da lei penal no espaço e no tempo. 

Crimes Ambientais e Responsabilidade da Pessoa Jurídica. Do fato punível. Da ação. 

Tipo e tipicidade. Antijuridicidade. Causas de exclusão da antijuridicidade. Estado de 

necessidade. Estrito cumprimento do dever legal. Exercício regular do direito. 

Imputabilidade. Culpabilidade. Tentativa. Forma de realização do fato punível. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BITTENCOURT, César Roberto. Tratado de Direito Penal. V.1. São Paulo. Saraiva, 

2014.  

GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal-Parte Geral. Rio de Janeiro: Impetus,2014. 

JESUS, Damásio Evangelista. Manual de Direito Penal – parte geral. 23ed. V.1. 

SãoPaulo:Saraiva,2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, v. 1 – Parte geral (arts. 1º a 120), 21ª edição., 

21st edição. Editora Saraiva, 2017. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547217112/cfi/0. Acesso em 05 de 

fevereiro de 2019.  

ESTEFAM, André, GONÇALVES, Victor Rios. Direito penal – parte geral 

esquematizado, 6ª edição., 6th edição. Editora Saraiva, 2017. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547211592/cfi/0. Acesso em 05 de 

fevereiro de 2019.  

Jr, REALE, Miguel. Instituições de Direito Penal - Parte Geral, 4ª edição. Forense, 

11/2012. [Minha Biblioteca]. https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-

309-4536-7/cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em 05 de fevereiro de 2019.  

NUCCI, Guilherme Souza. Curso de Direito Penal - Vol. 1 - Parte Geral. Forense, 

11/2016. 
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530973735/cfi/6/8!/4/2/4@0:0.00. 

Acesso em 05 de fevereiro de 2019. 5 - SANCTIS, Fausto de, TAVARES, André Ramos, 

FRANCISCO, José (orgs.). Série Carreiras Federais - Direito Penal - Parte Geral. 

Método, 04/2014. https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-5588-

5/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=cover]!. Acesso em 05 de fevereiro de 2019. 

 

3º. PERÍODO 

DIREITO CONSTITUCIONAL II 

Carga horária: 66,66 

Ementa:  

Direitos e garantias fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos, direitos 

sociais, Nacionalidade e direitos políticos. Ações Constitucionais. Controles de 

constitucionalidade difuso e concentrado. Ações de controle de constitucionalidade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 18.ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Saraiva, 2014. 
 
PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito constitucional descomplicado. 
16.ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Método, 2017. 
 
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 41.ed. rev. e atual. 
São Paulo: Malheiros, 2018. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 

fundamentais e a construção do novo modelo. 7.ed. São Paulo: Saraiva Educação, 

2018. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553601042/cfi/4!/4/4@0.00:0.00. 

Acesso em: 3 fev. 2020. COSTA, Nelson Nery. Constituição federal anotada e explicada. 

5.ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2012. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-4356-

1/cfi/4!/4/4@0.00:68.1. Acesso em: 3 fev. 2020. HESSE, Konrad. Temas fundamentais 

do direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502139480/cfi/4!/4/4@0.00:0.00. 

Acesso em: 3 fev. 2020. MEDINA, Paulo Roberto de Gouvêa. Direito processual 

constitucional. 5.ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2012. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-4357-
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8/cfi/4!/4/4@0.00:45.9. Acesso em: 3 fev. 2020. MORAES, Alexandre de. Direito 

constitucional. 33.ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2017. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597011302/cfi/6/10!/4/6/2@0:0>. 

Acesso em: 3 fev. 2020. 

 

DIREITO CIVIL II DIREITO DAS OBRIGAÇÕES 

Carga horária: 66,66 

Ementa:  

As relações obrigacionais no ordenamento jurídico. Constitucionalização das relações 

obrigacionais. Noções Gerais. Terminologia e natureza jurídica. Fontes das Obrigações. 

Elementos e classificação das obrigações. Cumprimento das obrigações. O pagamento. 

Condições subjetivas e objetivas. Pagamento indevido. Inadimplemento. Efeitos das 

Obrigações. A cláusula penal e as arras. O enriquecimento sem causa. Consignação do 

pagamento. Formas de extinção das obrigações. Inexecução das obrigações. A mora do 

devedor e do credor. Caso fortuito e força maior. Teoria da imprevisão. Transferência das 

obrigações. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil Brasileiro: Teoria geral das Obrigações. 

24° ed. São Paulo: Saraiva, 2009.  

FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: 

Obrigações. V.2. 9ª Ed. São Paulo: Atlas, 2015. TARTUCE, Flávio. Manual de Direito 

Civil. 4ª ed. São Paulo: Método, 2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

ALMEIDA, Washington Carlos de. Direito civil: obrigações. 6. ed. – São Paulo: Atlas, 

2015. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522495696>. Acesso em: 14 fev. 

2018. FIGUEIREDO, Fábio Vieira. Direito civil II: direito das obrigações. São Paulo : 

Saraiva, 2013. – (Coleção saberes do direito; v. 16. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502182974>. Acesso em: 14 fev. 

2018. GAGLIANO, Pablo Stolze. Rodolfo Pamplona Filho. Novo curso de direito civil, 

volume 2: obrigações. 18.ed. – São Paulo: Saraiva, 2017. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547217211>. Acesso em: 14 fev. 

2018. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil – V. II / Atual. 
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Guilherme Calmon Nogueira da Gama. – 29. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 

2017. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530974558>. Acesso em: 14 fev. 

2018. RIZZARDO, Arnaldo, 1942 –Direito das Obrigações: Lei nº 10.406, de 10.01.2002. 

8. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6523-5>. Acesso em: 14 

fev. 2018. 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL I 

Carga horária: 66,66 

Ementa:  

Dos sujeitos do processo, das partes e dos procuradores, do litisconsórcio, da intervenção 

de terceiros, do juiz e dos auxiliares da justiça, dos atos processuais, da forma, do tempo 

e do lugar dos atos processuais, dos prazos, da comunicação dos atos processuais, das 

nulidades, do valor da causa, da tutela provisória. Da formação, da suspensão e da 

extinção do processo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios Novo curso de direito processual. Vol. 1. 10ª. 

São Paulo: Saraiva, 2016. 

JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil 

Comentado. 16ª Edição. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016. 

DONIZETTI, Elpídio.  Curso didático de direito processual civil. 20.ed. São Paulo: 

Atlas, 2016. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Direito intertemporal e o novo Código de Processo Civil 

/ Leonardo Carneiro da Cunha. – Rio de Janeiro : Forense, 2016. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530971601/cfi/6/10!/4/2/4@0:100 

Acesso em 06 de fev. 2020.  

ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. A mediação no novo código de processo civil 

/ coordenação Diogo Assumpção Rezende de Almeida, Fernanda Medina Pantoja, 

Samantha Pelajo. – 2. ed – Rio de Janeiro : Forense, 2016.. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530971465/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.099

4. Acesso em 06 de fev. 2020. 
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ADRIÃO, Rafael Ribeiro Albuquerque. Instituições do processo civil [recurso eletrônico ] 

/ Rafael Ribeiro Albuquerque Adrião... et al.; [revisão técnica: Miguel do Nascimento 

Costa]. – Porto Alegre: SAGAH, 2018. Editado também como livro impress. Disponível 

em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595024526/cfi/1!/4/4@0.00:54.8 

Acesso em 06 de fev. 2020.                                                                                                                                                                                                                       

ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. A mediação no novo código de processo civil 

/ coordenação Diogo Assumpção Rezende de Almeida, Fernanda Medina Pantoja, 

Samantha Pelajo. – 2. ed – Rio de Janeiro : Forense, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530971465/cfi/6/10!/4/2/4@0:0 

Acesso em 05 de fev. 2020. 

MONTENEGRO FILHO, Misael. Manual da advocacia cível: como advogar com o Novo 

Código de Processo Civil / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: 

Atlas, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597007176/cfi/6/10!/4/2/4@0:0 

Acesso em 05 de fev. 2020. 

 

DIREITO PENAL II 

Carga horária: 66.66 

Ementa:  

Concurso de Agentes. Concurso de Crimes. Penas Privativas de Liberdade. Penas 

Restritivas de Direitos. Pena de Multa. Fixação da Pena. Suspensão condicional da pena. 

Livramento condicional. Efeitos da condenação e reabilitação. Medidas de Segurança. 

Ação Penal. Causas extintivas de punibilidade.Vitimologia e direitos humanos. 

Garantismo Penal. A questão das minorias quanto à aplicação do Direito Penal. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BITTENCOURT,CésarRoberto.TratadodeDireitoPenal.V.1.SãoPaulo.Saraiva,2014.  

GRECO,Rogério. Curso de Direito Penal – Parte Geral. Rio de Janeiro: Impetus,2014.  

JESUS, Damásio Evangelista. Manual de Direito Penal parte geral. 23ed. V.1. São 

Paulo: Saraiva, 2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, v. 1 – Parte geral (arts. 1º a 120), 21ª edição., 

21st edição. Editora Saraiva, 2017. 
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547217112/cfi/0. Acesso em 05 de 

fevereiro de 2018.  

ESTEFAM, André, GONÇALVES, Victor Rios. Direito penal – parte geral esquematizado, 

6ª edição., 6th edição. Editora Saraiva, 2017. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547211592/cfi/0. Acesso em 05 de 

fevereiro de 2018.  

Jr., REALE, Miguel. Instituições de Direito Penal - Parte Geral, 4ª edição. Forense, 

11/2012. [Minha Biblioteca]. https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-

4536-7/cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em 05 de fevereiro de 2018.  

NUCCI, Guilherme Souza. Curso de Direito Penal - Vol. 1 - Parte Geral. Forense, 11/2016. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530973735/cfi/6/8!/4/2/4@0:0.00. 

Acesso em 05 de fevereiro de 2018.  

SANCTIS, Fausto de, TAVARES, André Ramos, FRANCISCO, José (orgs.). Série 

Carreiras Federais - Direito Penal - Parte Geral. Método, 04/2014. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-5588-

5/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=cover]!. Acesso em 05 de fevereiro de 2018. 

 

METODOLOGIA DE PESQUISA CIENTIFICA 

Carga horária: 66.66 

Ementa:  

As formas de conhecimento, bem como o papel da ciência, metodologia e iniciação 

científica no ensino superior. Tipos de pesquisa, métodos e procedimentos basilares, 

análise de dados em pesquisas quantitativas e qualitativas. Técnicas de revisão de 

literatura, leitura e fichamento voltadas para a elaboração de trabalhos acadêmicos em 

geral, com ênfase em resenhas, projetos de pesquisa, relatórios técnico-científicos, 

artigos técnico-científicos e monografias. Normas para elaboração de documentos da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, especialmente as que se referem à 

apresentação gráfica de trabalhos, citações, referências, sumários e resumos. Ética na 

pesquisa. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5 ed. São Paulo: Atlas, 

2010. LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 

metodologia cientifica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
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MEDEIROS, João Bosco. Redação cientifica: a prática de fichamentos, resumos, 

resenhas. 12.ed. São Paulo: Atlas, 2014 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

ANDRADE, Maria Margarida. Introdução à metodologia do trabalho científico: 

elaboração de trabalhos na graduação. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

CARVALHO, Maria Cecília M. de. Construindo o saber: metodologia científica 

fundamentos e técnicas. 22.ed.. Campinas:  

PAPIRUS, 2010. ITPAC. Normas para apresentação de trabalhos acadêmicos. Org. 

Kátia Guimarães; Meiriliane Leocádio Simone Diniz. Disponível em:. Acesso em: 02 jul. 

2016.  

MARCOPITO, Luiz Francisco; 

SANTOS, Francisco Roberto Gonçalves. Um guia para o leitor de artigos científicos na 

área da saúde. São Paulo: Atheneu, 2006.  

SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 12.ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2010. 

 

4º PERÍODO 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

Carga horária: 66,6 

Ementa:  

Organização do Estado. Organização dos poderes: poder legislativo, poder executivo, 

poder judiciário e 

funções essenciais à justiça. Defesa do Estado e das Instituições democráticas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

Barroso, Luis Roberto. Curso de direito constitucional contemporaneo: os conceitos 

fundamentais e a construcao do novo modelo. 4ed. Sao Paulo: Saraiva, 2013. Mendes, 

Gilmar Ferreira;Coelho, Inocencio Martires;Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito 

constitucional. 9ed. Sao Paulo: Saraiva, 2014. Sarlet, Ingo Wolfgang;Marinoni, Luiz 

Guilherme;Mitidiero, Daniel. Curso de direito constitucional. 3ed. Sao Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

Bonavides, Paulo. Curso de direito constitucional. 28ed. vol. 1. Sao Paulo: Malheiros, 2013. 

Canotilho, Jose Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituicao. 7ed. vol. 
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1. Coimbra: Almedina, 2003. Comparato, Fabio Konder. A Afirmacao historica dos direitos 

humanos. 6ed. Sao Paulo: Saraiva, 2008. Haberle, Peter. Hermeneutica constitucional: a 

sociedade aberta dos interpretes da constituicao, contribuicao para a interpretacao 

pluralista e procedimental da constituicao. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002. Silva, 

Jose Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 37ed. Sao Paulo: Malheiros, 2014. 

 

DIREITO CIVIL III - TEORIA GERAL DOS CONTRATOS 

Carga horária: 66,6 

Ementa:  

Visão estrutural do contrato. Principiologia do direito contratual. Formação dos contratos. 

Estipulações contratuais em relação a terceiros. Classificação dos contratos. Contrato 

preliminar Contratos atípicos. Interpretação dos contratos. Vícios redibitórios. Evicção. 

Extinção do contrato. Exceção de contrato não cumprido. Teoria da Imprevisão e 

resolução por onerosidade excessiva. Inadimplemento e responsabilidade civil contratual. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: 

contratos em espécie. v. 4. t. 2. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.  

GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: 

contratos: teoria geral. v. 4. t. 1. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: contratos e atos unilaterais. v. 3. 11. 

ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017.  

TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil. 4. ed. rev. atual. eampl. São Paulo: Método, 

2015. 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: contratos em espécie. v. 3. 14. ed. São Paulo: Atlas, 

2017. 

GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: 

contratos em espécie. v. 4. t. 2. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.  

GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: 

contratos: teoria geral. v. 4. t. 1. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: contratos e atos unilaterais. v. 3. 11. 

ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017.  

TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil. 4. ed. rev. atual. eampl. São Paulo: Método, 

2015. 
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VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: contratos em espécie. v. 3. 14. ed. São Paulo: Atlas, 

2017. 

GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: 

contratos em espécie. v. 4. t. 2. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.  

GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: 

contratos: teoria geral. v. 4. t. 1. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: contratos e atos unilaterais. v. 3. 11. 

ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017.  

TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil. 4. ed. rev. atual. eampl. São Paulo: Método, 

2015. 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: contratos em espécie. v. 3. 14. ed. São Paulo: Atlas, 

2017. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: 

contratos em espécie. v. 4. t. 2. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.  

GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: 

contratos: teoria geral. v. 4. t. 1. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: contratos e atos unilaterais. v. 3. 11. 

ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017.  

TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil. 4. ed. rev. atual. eampl. São Paulo: Método, 

2015. 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: contratos em espécie. v. 3. 14. ed. São Paulo: Atlas, 

2017. 

GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: 

contratos em espécie. v. 4. t. 2. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.  

GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: 

contratos: teoria geral. v. 4. t. 1. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: contratos e atos unilaterais. v. 3. 11. 

ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017.  

TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil. 4. ed. rev. atual. eampl. São Paulo: Método, 

2015. 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: contratos em espécie. v. 3. 14. ed. São Paulo: Atlas, 

2017. 
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GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: 

contratos em espécie. v. 4. t. 2. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.  

GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: 

contratos: teoria geral. v. 4. t. 1. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: contratos e atos unilaterais. v. 3. 11. 

ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017.  

TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil. 4. ed. rev. atual. eampl. São Paulo: Método, 

2015. 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: contratos em espécie. v. 3. 14. ed. São Paulo: Atlas, 

2017. 

 

PROCESSO CIVIL II 

Carga horária: 66,66 

Ementa:  

Do procedimento comum. Petição Inicial. Improcedência Liminar do Pedido. Audiência de 

Conciliação. Posturas do Réu. Providências Preliminares. Julgamento Conforme o Estado 

do Processo. Audiência de Instrução e Julgamento. Provas. Sentença e Coisa Julgada. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 14ª 

ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil. Vol. 2. 14ª 

ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. 19.ed.. São Paulo: Atlas, 

2016. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

THEODORO JR, Humberto. Código de Processo Civil anotado. Volume II.  20. ed. 

revista e atualizada – Rio de Janeiro: Forense, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530970420 

DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. 20. ed. rev., atual. e ampl. 

– São Paulo: Atlas, 2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010220 
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BUENO, Cassio Scarpinella Bueno. Manual de Direito Processual Civil. 3ª ed. Saraiva. 

São Paulo 2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547217013 

STRECK, Lênio Luiz; NUNES, Dierle; CUNHA, Leonardo (orgs.). Comentários ao Código 

de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502635609 

MACHADO, Costa. Código de Processo Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por 

parágrafo 14. ed. – Barueri, SP: Manole, 2015.Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520446287 

 

DIREITO PENAL III 

Carga horária: 66,6 

Ementa:  

Introdução a parte Especial do Código Penal; Análise dos tipos penais dos Crimes Contra 

a Pessoa; Crimes a Vida; Das Lesões Corporais; Dos Crimes de Perigo; Da Periclitação 

da Vida e da Saúde; Da Rixa; Dos Crimes Contra a Honra; Dos Crimes contra a Liberdade 

Individual; Dos Crimes contra o Patrimônio e a Propriedade Imaterial; Dos Crimes Contra 

a Organização do Trabalho; Dos Crimes contra a Dignidade Sexual. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal Parte: Especial Vol.II Rio de Janeiro: Impetus, 

2009. 

PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. 5ª ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2006. 

ZAFFARONI, PIERANGELI. Eugênio Raúl, José Henrique. Manual de Direito Penal 

Brasileiro. 10ª ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BUSATO, Paulo César. Direito Penal: Parte Especial. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2017. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010374/cfi/6/2 

[; vnd.vst.idref=body001]!>. Acesso em: 08 de fev. 2018. 

COÊLHO, Yuri Carneiro. Curso de Direito Penal Didático: 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522499502/cfi/0!/4/2@100:0.00>. 

Acesso em: 08 fev. 2018. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520446287
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ESTEFAM, André. Direito Penal: Parte Especial. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547217136/cfi/0 

Acesso em 08 de fev.2018  

GOMES, Mariângela Gama de Magalhães Gomes. Teoria Geral da Parte Especial do 

Direito Penal. São Paulo: Atlas, 2014. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522483600/cfi/0!/4/2@100:0.00>. 

Acesso em 08 de fev. 2018  

NUCCI, Guilherme de Souza. Direito Penal: Parte Especial. 3ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2015. Disponível em :< https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-

85-309-6345-3/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=cover]!> Acesso em 08 de fev. 2018 

 

PSICOLOGIA FORENSE 

Carga horária: 66,66 

Ementa:  

Noções de psicologia forense. Psicologia e direito. O papel do psicólogo em apoio ao 

judiciário. Documentação produzida pelo psicólogo. Ética e psicologia forense.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

RIGONATTI, Sérgio Paulo (coord.). Temas em Psiquiatria Forense e Psicologia Jurídica. 

São Paulo: EDITORA Pedagógica LTDA. 2003. 317 p. 

PALOMBA, Guido Arturo.Tratado de Psiquiatria Forense-Civil e Penal de acordo com o 

Código Civil de 2002. São Paulo: ATHENEU Editora, 2003. 886 p.  

SILVA, Denise Maria Perissini. Psicologia Jurídica no Processo Civil Brasileiro. São Paulo: 

Casa do Psicólogo Editora. 2003. 238 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

FIORELLI, José Osmir e MANGINI, Rosana C. Rigazzoni. Psicologia Jurídica. São Paulo: 

Atlas, 2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597012576/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.00. 

Acesso em: 19/02/018.  

HUSS, Mattew T. Psicologia Forense – Pesquisa, Prática Clínica e Aplicações. São Paulo: 

Artmed, 2011. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536325545/cfi/0!/4/2@100:0.00. 

Acesso em : 19/02/2018. 
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MESSA, Alcione Aparecida. Psicologia Jurídica. São Paulo: Editora, Atlas, 2010, v. 20. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522465521/cfi/0!/4/2@100:0.00. 

Acesso em: 19/02/2018. 

SERAFIM, Antônio de Pádua e SAFFI, Fabiana (Orgs.). Neuropsicologia  Forense. Porto 

Alegre, Artmed, 2015. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582711828/cfi/0!/4/2@100:0.00. 

Acesso em: 19/02/2018. 

SILVA, Denise Maria Perissini. Psicologia Jurídica no Direito Civil Brasileiro – a interface 

com o Direito nas questões de Família e Infância. Rio de Janeiro: Forense, 2016. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530969097. Acesso 

em: 19/02/2018. 

 

PROJETO INTEGRADOR II 

Carga horária: 33,33 

Ementa:  

Declaração Universal de Direitos Humanos. Direitos Humanos e Direitos Fundamentais. 

Realidades e exclusão social.Vulnerabilidades. Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

Estatuto do Idoso. Estatuto do índio. Estatudo da Criança e do Adolescente. População 

em situação de Rua. Realidade da Mulher no direito. Vulnerabilidades da população 

LGBTQIA+. Questão Histórica e realidade da população negra no direito. Inteligência 

Artificial e temas relevantes. Acesso e efetivação dos direitos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

- Brasília, DF:  Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. BRASIL. Constituição (1988).  a 

Constituição da República Federativa do Brasil. 

- DINIZ, H. Maria. Curso de direito civil brasileiro, Vol 4: direito das coisas. São Paulo: 

Saraiva, 2003. 

- MONTEIRO, B. Washington. Curso de Direito Civil, Vol 4: direitos das obrigações. São 

Paulo: Saraiva, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

- ALMEIDA, A. Guilherme; CHRISTMANN, O. Martha. Ética e direito: uma perspectiva 

integrada. São Paulo: Atlas, 2009. Disponível em: < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522467150/cfi/0!/4/4@0.00:43.9>.      
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Acesso em 29 jan. 2019  - CARDELLA, P. Haroldo; CREMASCO, A. José. Ética 

profissional simplificado. São Paulo: Saraiva, 2012. Disponível em: < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502170919/cfi/0!/4/4@0.00:0.00>.      

Acesso em 29 jan. 2019  - GONÇALVES, R.  Carlos. Direito civil brasileiro. Vol 5: direito 

das coisas.  São Paulo: Saraiva, 2018. Disponível em: < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547229306/cfi/0!/4/4@0.00:25.5>.      

Acesso em 29 jan. 2019  - RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. Rio de Janeiro: Editora 

Forense, 2016.  Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530972837/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.10

1>.      Acesso em 29 jan. 2019  - VENOSA, S. Silvio. Código civil comentado. São Paulo: 

Atlas, 2013.  Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547229306/cfi/0!/4/4@0.00:25.5>

.      Acesso em 29 jan. 2019 

 

5º PERÍODO 

CIVIL IV 

Carga horária: 50 

Ementa: 

Contratos em espécie. Contrato de Compra e Venda, seus elementos, restrições, regras 

especiais e clausulas especiais; Contrato de Troca / Permuta; Contrato de Doação; 

Contrato Estimatório; Contrato de Locação; Contrato de Empréstimo: comodato e mútuo; 

Contrato de Depósito;  Contrato de prestação de Serviços; Contrato de Empreitada; 

Contrato de Mandato; Contrato de Comissão, Agenciamento e Corretagem; contrato de 

Transporte; Contrato  de Seguro; Contrato de Fiança; Contrato de Jogo e Aposta; Contrato 

de Constituição de Renda. A responsabilidade na teoria geral do direito. Evolução histórica 

da responsabilidade civil. Obrigação x responsabilidade. Ato lícito, ilícito e abuso de direito. 

O pluralismo funcional da responsabilidade civil. Análise econômica da responsabilidade 

civil. Pressupostos do dever de indenizar. Classificação das espécies de responsabilidade 

civil. A responsabilidade extracontratual subjetiva e objetiva. A responsabilidade 

contratual. Responsabilidade pré-contratual e pós contratual. O dano patrimonial e o dano 

extrapatrimonial. Configuração e arbitramento do dano moral e do dano estético. A teoria 

da perda de uma chance. As excludentes de responsabilidade civil. A responsabilidade do 

estado. A responsabilidade nas relações de consumo. A responsabilidade dos 
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profissionais liberais. O contrato de seguro de responsabilidade civil do profissional liberal. 

A responsabilidade contratual aplicada. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ANDRIGHI, Fátima Nancy [coord]. Responsabilidade civil e inadimplemento no 

direito brasileiro. São Paulo: Atlas, 2014. 

GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil, v. 3 : responsabilidade civil. – 

16. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2018. 

TARTUCE, Flávio. Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil. 

13. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018. 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: obrigações e responsabilidade civil. – 18. ed. – 

– São Paulo: Atlas, 2018. (Coleção Direito Civil; 2) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

________. Manual de responsabilidade civil: volume único. – Rio de Janeiro: Forense; 

São Paulo: MÉTODO, 2018. 

ANDRIGHI, Fátima Nancy [coord]. Responsabilidade civil e inadimplemento no 

direito brasileiro. São Paulo: Atlas, 2014. 

AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral das obrigações e responsabilidade civil. – 

12. ed. – São Paulo: Atlas, 2011. – (Curso de direito civil). 

CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. Responsabilidade civil sem dano: uma análise 

crítica: limites epistêmicos a uma responsabilidade civil preventiva ou por simples 

conduta. – São Paulo: Atlas, 2015. 

CARNAÚBA, Daniel Amaral. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: a 

álea e a técnica. Rio de Janeiro : Forense ; São Paulo: MÉTODO, 2013. 

CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 13. ed. – São Paulo: 

Atlas, 2019. 

COSTA, André Brandão Nery. RESPONSABILIDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS 

LIBERAIS / [ et.al]; coordenação Maria Celina Bodin de Moraes, Gisela Sampaio da 

Cruz Guedes. Rio de Janeiro: Forense, 2016. 

DONNINI, Rogério. Responsabilidade civil pós-contratual no direito civil, no 

direito do consumidor, no direito do trabalho, no direito ambiental e no direito 

administrativo. – 3. ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo : Saraiva, 2011. 

GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil, v. 3 : responsabilidade civil. – 

16. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2018. 
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LISBOA, Roberto Senise. Responsabilidade civil nas relações de consumo. – 3. ed. 

– São Paulo : Saraiva, 2012. 

TARTUCE, Flávio. Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil. 

13. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018. 

USTÁRROZ, Daniel. Responsabilidade civil por ato lícito.– São Paulo: Atlas, 2014 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: obrigações e responsabilidade civil. – 18. ed. – 

– São Paulo: Atlas, 2018. (Coleção Direito Civil; 2) 

  

PROCESSO CIVIL III 

Carga horária: 66,66 

Ementa: 

Liquidação de Sentença. Cumprimento de Sentença. Processo de Execução. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 14ª 

ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  

GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil. Vol. 2. 14ª 

ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  

DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. 19.ed.. São Paulo: Atlas, 

2016.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

THEODORO JR, Humberto. Código de Processo Civil anotado. Volume I, II e III.  20. ed. 

revista e atualizada – Rio de Janeiro: Forense, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530970420 

DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. 20. ed. rev., atual. e ampl. 

– São Paulo: Atlas, 2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010220 

BUENO, Cassio Scarpinella Bueno. Manual de Direito Processual Civil. 3ª ed. Saraiva. 

São Paulo 2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547217013  

STRECK, Lênio Luiz; NUNES, Dierle; CUNHA, Leonardo (orgs.). Comentários ao Código 

de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502635609 
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MACHADO, Costa. Código de Processo Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo 

por parágrafo 14. ed. – Barueri, SP: Manole, 2015.Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520446287 

 

PENAL IV 

Carga horária: 66,66 

Ementa:  

Dos crimes contra a dignidade sexual. Dos crimes contra a família. Dos crimes contra a 

incolumidade pública. Dos crimes contra a paz pública. Dos crimes contra a fé pública. 

Dos crimes contra a administração pública.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BITENCOURT, Cézar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial 4. Dos crimes 

contra a dignidade sexual até dos crimes contra a fé pública. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2014. 

_____. Tratado de direito penal: parte especial 5. Dos crimes contra a administração 

pública e dos crimes praticados por prefeitos. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte especial. 11.ed. V. 3. Niterói: Impetus, 

2014. 

_____. Curso de direito penal: parte especial. 10.ed. V. 4. Niterói: Impetus, 2014. 

PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro. Parte Especial: Arts. 121 a 249. 

Volume 2. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BUSATO, Paulo César. Direito penal: parte especial 2. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2017. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010374/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=b

ody001]>. Acesso em: 15 fev. 2019. 

_____. Direito penal: parte especial 2, v.3. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010398/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=bo

dy001]. Acesso em: 15 fev. 2019. 

CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, volume 3, parte especial, arts. 213 a 359-H. 15ª 

ed. São Paulo: Saraiva, 2017. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547217099/cfi/0>. Acesso em: 15 

fev. 2019. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520446287
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_____. Curso de direito penal, volume 4: legislação penal especial. 12ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547217815/cfi/0>. Acesso em: 15 

fev. 2019. 

NUCCI, Guilherme de Souza. Direito penal: parte especial. Esquemas & sistemas; v. 2. 3ª 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. Disponível em:< 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6345-

3/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=cover]!>. Acesso em: 15 fev. 2019. 

 

INTERNACIONAL PÚBLICO 

Carga horária: 50 

Ementa:  

Definição de Direito Internacional Público. A Sociedade Internacional. Relações entre o 

Direito Internacional e o Direito Interno. Fundamentos do Direito Internacional. Evolução 

Histórica do Direito Internacional. Normas Internacionais. Fontes do Direito Internacional 

Público. Sujeitos de Direito Internacional Público. O Estado como Pessoa Internacional. 

As Organizações Internacionais Intergovernamentais: Organização das Nações Unidas. 

Organizações Internacionais Especializadas. O Indivíduo nas Relações Internacionais. 

Proteção da Pessoa Humana. Diretos Humanos. Nacionalidade. Responsabilidade 

Internacional. Condição Jurídica dos Estrangeiros. Relações Diplomáticas. Proteção 

internacional ao Meio ambiente. Conflitos Internacionais.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ACCIOLY, Hildebrando; CASELLA, Paulo Borba; SILVA, Geraldo E. Do Nascimento. 

Manual de Direito Internacional Público. 23ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. 10ªed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2016. 

REZEK, José Francisco. Direito internacional público: curso elementar. São Paulo: 

Saraiva, 2016. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

CRETELLA NETO, José. Teoria geral das organizações internacionais. 3ª ed. São Paulo 

: Saraiva, 2013. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502201293/cfi/0!/4/4@0.00:55.5> 

Acesso em:12 fev. 2018. 



31 
 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. 14ª edição, 

São Paulo: Saraiva, 2014.Disponível em 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502208537/cfi/0!/4/4@0.00:56.0> 

Acesso em: 12 dez. 2018. 

GUERRA, Sidney. Curso de Direito Internacional Público. 10ª ed. São Paulo: Savaiva, 

2016. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547203054/cfi/1!/4/4@0.00:0.00A

cesso> Acesso em:12 fev. 2018. 

MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos : ótica da diferença e 

ações afirmativas. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016.Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547202514/cfi/0!/4/4@0.00:0.00> 

Acesso em:12 fev. 2018. 

MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direitos humanos. 3ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense; São Paulo: MÉTODO, 2016.Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530972028/cfi/6/4!/4/2/4@0:0.00 

Acesso em: 12 fev.2018. 

 

DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS 

Carga horária: 33,33 

Ementa:  

Tópicos de processo coletivo: Aspectos introdutórios. Tutela coletiva: microssistema, 

legitimação, coisa julgada, novo CPC. Estatuto da Criança e do Adolescente: Princípios 

constitucionais. Proteção integral. Direitos Fundamentais. Sistema de garantias. Medidas 

protetivas, atos infracionais e medidas socioeducativas.Meio Ambiente: Aspectos 

introdutórios. Tutela constitucional do Meio ambiente Princípios Constitucionais. Tutela 

jurídica do meio ambiente: tríplice responsabilização. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 27ª ed. Saraiva, 2014. 

MILARÉ, Edis. Direito do ambiente. RT, 2000. 

SMANIO, Gianpaolo Poggio. Interesses Difusos e Coletivos.7ª ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Improbidade administrativa: prescrição e outros 

prazos extintivos. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2016.Disponível em: 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597008593/cfi/6/2!/4/2/2@0:2.49

>. RAMIDOFF, Mário Luiz. Direitos difusos e coletivos IV (Estatuto da Criança e do 

Adolescente). São Paulo: Saraiva, 2012. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502174221/cfi/0>.  RODRIGUES, 

Marcelo Abelha. Direito Ambiental Esquematizado. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547202125/cfi/0>. 

SOUZA, Luiz Antônio de; KUMPEL, Vitor Figueiredo. Direitos difusos e coletivos /12. Coor. 

FIGUEIREDO, Fábio Vieira et al. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Disponível em:< 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502226210/cfi/0 >. SOUZA, 

Motauri Ciochetti de. Interesses difusos em espécie: direito ambiental, direito do 

consumidor e probidade administrativa. 3ª ed. São Paulo, Saraiva, 2013.Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502203365/cfi/0> . VILAS BOAS, 

Marco Antônio. Estatuto do idoso comentado. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 

Disponível em: < https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6510-

5/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=cover]!>  

 

TECNOLOGIA E GESTÃO DO CONHECIMENTO EMPRESARIAL 

Carga horária: 33,33 

Ementa:  

Conceitos da TIC: dados x informação x conhecimento. Hardware x Software. 

Processamento e armazenamento na nuvem: conceitos, serviços baseados na web. 

Ferramentas colaborativas (editor de texto, planilha de cálculo, software de apresentação). 

Gestão do conhecimento: conceitos, espiral do conhecimento, facilitação gráfica, 

ferramentas de gestão do conhecimento. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CARUSO, Carlos A. A.; STEFFEN, Flavio D. Segurança em informática e de informações. 

4ª ed. São Paulo: Senac, 2013. MEIRELES, Fernando de Souza. Informática: novas 

aplicações com microcomputadores. São Paulo: Pearson, 2004. NORTON, Peter. 

Introdução à informática. São Paulo: Makron Books, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

DRUMMOND, Rivadávia Correa. Gestão do conhecimento em organizações: proposta de 

mapeamento coneitual integrativo. São Paulo: Saraiva, 2008. Disponível em: 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502117211/pageid/19>. Acesso em: 

01 fev. 2019. 

FERREIRA, Maria Cecília. Informática Aplicada. 2ª ed. São Paulo: Érica, 2014. Disponível 

em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536519326/pageid/5>. Acesso em: 

01 fev. 2019. 

MARÇULA, Marcelo; FILHO, Pio Benini. Informática: conceitos e aplicações. 4ª ed. São 

Paulo: Érica, 2014 .Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536505343/pageid/0>. Acesso em: 

01 fev. 2019. 

ROSINI, Alessandro Marco; PALMISANO, Angelo. Administração de sistemas de 

informação: e a gestão do conhecimento. 2ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522114672/pageid/0>. Acesso em: 

01 fev. 2019. 

SANTOS, Aldemar Araújo. Informática na empresa. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522499175/pageid/8>. Acesso em: 

01 fev. 2019. 

 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE 

Carga horária: 33,3 

Ementa:  

Ecologia; Características gerais da atmosfera, água e solo; Poluição do ar, água e solo; 

Legislação Ambiental; Recursos Florestais; Resíduos Sólidos; Agricultura e Meio 

Ambiente; Geoprocessamento Ambiental; Saneamento; Saúde Pública; Agenda 21; Meio 

Ambiente Urbano; Construções Sustentáveis; Energia e Meio Ambiente; Sistemas de 

Gestão Ambiental; Gestão Ambiental Empresarial; Licenciamento Ambiental e Educação 

Ambiental. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BARSANO, Roberto, P., BARBOSA, Pereira, R. (06/2013). Meio Ambiente - Guia Prático 

e Didático, 2nd edição. p. 15 – 33. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521664/ ROSA, Henrique, A., 

FRACETO, F., MOSCHINI-CARLOS, organizadores, V. -. (01/2012). Meio Ambiente e 

Sustentabilidade. p. 88-102. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788540701977/ SANTOS, dos, M. A. 

(05/2017). Poluição do Meio Ambiente. p. 3-23. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521634140/ 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BARBIERI, Carlos, J. (06/2007). Gestão Ambiental Empresarial, 2ª EDIÇÃO. Cap. 5;6 e 8. 

[Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502111967/ BARSANO, Roberto, 

P., BARBOSA, Pereira, R., IBRAHIN, Dias, F. I. (06/2014). Legislação Ambiental, 1st 

edição. p. 57-68. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521619/ BRASIL. Agenda 21 

brasileira. 2ª ed. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2004, 158p. BRASIL. Lei 9.795 / 

1999. Educação Ambiental. Brasília: Senado Federal, 1999. BRASIL. Constituição (1988). 

Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. 

CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução 001 / 1986 - Avaliação de 

Impacto Ambiental. Brasília, 1997. IBRAHIN, Dias, F. I. (06/2014). Introdução ao 

Geoprocessamento Ambiental, 1st edição. Cap. 1;4 e 5. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521602/ Kleinbach, R.A.H.|. M. 

(04/2014). Energia e meio ambiente, 5th edição. [Minha Biblioteca]. SARLET, Wolfgand, I. 

(7/2015). Constituição e legislação ambiental comentada, 1ª edição. p. 635-749 [Minha 

Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502626492/ 

 

6º PERÍODO 

DIREITO CIVIL V 

Carga horária: 66,66 

Ementa:  

introdução - noções gerais sobre a posse - classificação da posse - da aquisição e perda 

da posse - dos efeitos da posse - da manutenção e da reintegração de posse - do interdito 

proibitório - ações afins aos interditos possessórios - os demais efeitos da posse - dos 

direitos reais - disposições gerais - da propriedade em geral - da aquisição da propriedade 
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imóvel - da usucapião - da aquisição pelo registro do título - da aquisição por acessão - da 

aquisição da propriedade móvel - da perda da propriedade - dos direitos de vizinhança - 

do condomínio geral - do condomínio edilício - da propriedade resolúvel - da propriedade 

fiduciária - da superfície - das servidões - do usufruto - do uso - da habitação - do direito 

do promitente comprador - dos direitos reais de garantia - do penhor - da hipoteca - da 

anticrese - da enfiteuse 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

Bibliografia Básica: GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, vol. 5: Direito 

das Coisas. 7. ed.- São Paulo: Saraiva, 2012. 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil - vol. 5: direitos reais. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2012.  

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil - vol. IV: Posse. Propriedade. 

Direitos Reais de Fruição. Garantia e Aquisição. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

AZEVEDO, Álvaro Villaça. Direito das coisas: Curso de Direito Civil. São Paulo: Atlas, 

2014. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522489367/cfi/0!/4/4@0.00:0.00>

. Acesso em: 14 fev. 2018. 

NADER, Paulo. Curso de direito civil – vol. 4 – Direito das Coisas. Rio de Janeiro: Forense, 

2016. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530968700/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=c

over]!>. Acesso em: 14 fev. 2018. 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – vol. 4 – Direitos Reais. 25ª 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530974596/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=h

tml01]!>. Acesso em: 14 fev. 2018. 

RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. Disponível 

em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530972837/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=h

tml01]!>. Acesso em: 14 fev. 2018. 

TARTUCE, Flávio. Direito civil – 4 – Direito das Coisas. Rio de Janeiro: Forense, 2017. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530974053/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=c

over]!>. Acesso em: 14 fev. 2018. 
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PROCESSO PENAL I 

Carga horária: 66,66 

Ementa:  

Princípios norteadores do Código de Processo Penal; Processo Penal Constitucional; 

Interpretação da lei processual Penal; Aplicação da Lei processual penal no tempo e 

espaço; Sistemas Processuais; Inquérito Policial; Institutos de combate a organização 

criminosa, Ação Penal; Nova Sistemática das prisões processuais; Medidas Cautelares 

diversas das prisões; Competência no Processo Penal, Sujeitos Processuais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

Bibliografia Básica: CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 

2011. 

FILHO, Vicente Greco. Manual de Processo Penal. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e execução penal. Rio de 

Janeiro: Forense, 2015;  

CUNHA, Rogério Sanches. Pacote Anticrime. Salvador : Juspodivm, 2020 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

Bibliografia Complementar:  Avena, Noberto Cláudio Pâncaro. Processo Penal. 9ª edição. 

Rio de Janeiro: Forense, 2017. Disponível 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530975159/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.00

>.  Acesso em: 08 de fev. 2018 

LOPES JÚNIOR, Aury. Fundamentos do Processo Penal: Introdução Crítica. 3ª edição. 

São Paulo: Saraiva, 2017. Disponível < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547215576/cfi/0>. Acesso em: 08 

de fev. 2018 

MACHADO, Antônio Alberto. Curso de Processo Penal. 6ª edição. São Paulo: Atlas, 

Disponível < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522486687/cfi/0!/4/4@0.00:0.00 > 

Acesso em: 08 fev. 2018 

MOSSIN, Heráclito Antônio. Compêndio de processo penal: curso completo. Barueri: 

Manole, 2010. Disponível < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520446423/cfi/0> Acesso em: 08 

de fev. 2018 
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PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal.  21ª edição. São Paulo: Atlas. Disponível 

em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010268/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.00

>. Acesso em: 08 fev. 2018. 

 

ADMINISTRATIVO I 

Carga horária: 66,66 

Ementa:  

Direito Administrativo: Administração Pública. Sentidos. Princípios do Direito 

Administrativo e direitos fundamentais.  O Direito Administrativo e a proteção das minorias.  

Organização da Administração Pública brasileira. Terceiro Setor. Deveres e Poderes da 

Administração Pública. Atos Administrativos. Agentes Públicos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALEXANDRINO, Marcelo. Direito administrativo descomplicado.25. ed. Rev. e atual. 

Rio de Janeiro: Forense;São Paulo: Método, 2017. 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 31. ed. Rev. e 

atual. São Paulo: Atlas, 2017. 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 30. ed. Rev. e atual. São Paulo: 

Atlas, 2017. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

ARAGÃO, Alexandre Santos de. Curso de direito administrativo. 2.ed. Rio de Janeiro, 

2013. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-

4882-5>. Acesso em: 3 fev. 2020. 

GASPARINI, Diogenes. Direito administrativo. 17.ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502149243>. 

Acesso em: 3 fev. 2020. 

GOMES, Fábio Bellote. Elementos de direito administrativo. 2.ed. São Paulo, 2012. 

Disponível em <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502160255>. 

Acesso em: 3 fev. 2020. 

MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 6.ed. São Paulo, 2016. Disponível 

em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502637962>. Acesso em: 3 

fev. 2020. 

SANTOS, Mauro Sério dos. Curso de direito administrativo. 1.ed. Rio de Janeiro: 



38 
 

Forense, 2012. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-

309-4303-5>. Acesso em: 3 fev. 2020. 

 

PROJETO INTEGRADOR III 

Carga horária: 33,33 

Ementa:  

Declaração Universal de Direitos Humanos. Direitos Humanos e Direitos Fundamentais. 

Realidades e exclusão social. Vulnerabilidades. Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

Estatuto do Idoso. Estatuto do índio. Estatuto da Criança e do Adolescente. População em 

situação de Rua. Realidade da Mulher no direito. Vulnerabilidades da população 

LGBTQIA+. Questão Histórica e realidade da população negra no direito. Inteligência 

Artificial e temas relevantes. Acesso e efetivação dos direitos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

- Brasília, DF:  Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. BRASIL. Constituição (1988).  a 

Constituição da República Federativa do Brasil. 

- DINIZ, H. Maria. Curso de direito civil brasileiro, Vol 4: direito das coisas. São Paulo: 

Saraiva, 2003. 

- MONTEIRO, B. Washington. Curso de Direito Civil, Vol 4: direitos das obrigações. São 

Paulo: Saraiva, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

- ALMEIDA, A. Guilherme; CHRISTMANN, O. Martha. Ética e direito: uma perspectiva 

integrada. São Paulo: Atlas, 2009. Disponível em: < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522467150/cfi/0!/4/4@0.00:43.9>.      

Acesso em 29 jan. 2019 - CARDELLA, P. Haroldo; CREMASCO, A. José. Ética profissional 

simplificado. São Paulo: Saraiva, 2012. Disponível em: < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502170919/cfi/0!/4/4@0.00:0.00>.      

Acesso em 29 jan. 2019  - GONÇALVES, R.  Carlos. Direito civil brasileiro. Vol 5: direito 

das coisas.  São Paulo: Saraiva, 2018. Disponível em: < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547229306/cfi/0!/4/4@0.00:25.5>.      

Acesso em 29 jan. 2019  - RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. Rio de Janeiro: Editora 

Forense, 2016.  Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530972837/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.10

1>.      Acesso em 29 jan. 2019  - VENOSA, S. Silvio. Código civil comentado. São Paulo: 
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Atlas, 2013.  Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547229306/cfi/0!/4/4@0.00:25.5>

.      Acesso em 29 jan. 2019 

 

PROCESSO CIVIL IV 

Carga horária: 50 

Ementa:  

Tutela Provisória e Procedimentos Especiais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 14ª 

ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  

GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil. Vol. 2. 14ª 

ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  

DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. 19.ed.. São Paulo: Atlas, 

2016.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

THEODORO JR, Humberto. Código de Processo Civil anotado. Volume II.  20. ed. 

revista e atualizada – Rio de Janeiro: Forense, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530970420 

DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. 20. ed. rev., atual. e ampl. 

– São Paulo: Atlas, 2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010220 

BUENO, Cassio Scarpinella Bueno. Manual de Direito Processual Civil. 3ª ed. Saraiva. 

São Paulo 2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547217013  

STRECK, Lênio Luiz; NUNES, Dierle; CUNHA, Leonardo (orgs.). Comentários ao Código 

de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502635609 

MACHADO, Costa. Código de Processo Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo 

por parágrafo 14. ed. – Barueri, SP: Manole, 2015.Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520446287 

 

MEDICINA LEGAL 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520446287
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Carga horária: 66,66 

Ementa:  

Há muito se reconhece a importância da Medicina Legal e demais matérias forenses como 

instrumento científico indispensável aos órgãos de segurança , à justiça e às mais diversas 

atividades sociais. Na formação do advogado e do médico a relevância desta disciplina 

não é menor, pois o seu conhecimento proporciona ao graduando o trilhar seguro da futura 

profissão . A Medicina Legal desmistifica crendices, “achismos” e falsos postulados que 

ensejam atitudes perigosas, muitas vezes despidas do indispensável aval da legalidade 

ou não possuidoras de qualquer utilidade prática. É curiosa e apaixonante a ciência 

médico-legal ao alargar os horizontes científicos para além do imagináriohabitual. Socorre-

se, a medicina legal, de todas as especialidades médicas e jurídicas. Excursiona pela 

física, química, biologia, psicologia, filosofia e tantas outras matérias afins, para extrair de 

meros indícios a materialidade da prova, proporcionando à coletividade justiça 

cientificamente respaldada e confiável. É difícil se mencionar uma atividade humana em 

que a Medicina Legal não atue decisivamente. Certamente este universo científico não 

pode ser omitido do aprendizado jurídico e médico, sob pena de não ensinarmos a 

realidade dos fatos e negando ao graduando ( e pós-graduando) as ferramentas 

necessárias à defesa de seu paciente/cliente, da sociedade e, por vezes, de sua própria 

integridade profissional. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

Croce , Delton e Coce Jr,Delton. Manual de Medicina Legal – Editora Saraiva. 

França, Genivaldo Veloso. Medicina Legal- Editora Guanabara Koogan. 

Greco, Rogério e Douglas, William. Medicina Legal: À luz do direito penal e do direito 

processual penal.- 12ª edição. Rio de Janeiro: Impetus. 2016 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

CROCE,DELTON. Manual de Medicina Legal. 11ª edição. Editora Saraiva,2011. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502149533/pageid/0> 

FILHO,PENTEADO E SAMPAIO,NESTOR. Criminologia e Medicina Legal. 2014. 

Disponível em https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502226920/pageid/0 

FRANÇA,GENIVAL VELOSO DE. Fundamentos da Medicina 

Legal,2ªedição,2016.Editora Guanabara Koogan. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2184-4/pageid/0 
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FRANÇA, GENIVAL VELOSO DE. Medicina legal/11ªedição.2017. Editora Guanabar 

  

7º. PERÍODO 

DIREITO CIVIL VI – DIREITO DE FAMÍLIA 

Carga horária: 66,66 

Ementa: família brasileira: das origens patriarcais à repersonalização - direito de família 

- princípios do direito de família - entidades familiares - casamento - invalidade do 

casamento - eficácia do casamento - divórcio e separação - união estável - guarda e 

proteção dos filhos - relações de parentesco - direito de filiação - dúvidas e impugnação 

da filiação - reconhecimento de filho - adoção - poder familiar - regime matrimonial de 

bens - regime de comunhão parcial - regimes matrimoniais de bens facultativos - 

alimentos - bem de família - tutela e curatela 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Direito de família. Volume V. 25. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: Direito de Família. Volume 

V. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006.   

VENOSA, Sílvio. Direito Civil: Direito da Família. 6ª ed. Volume VI. São Paulo: Atlas, 

2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

NADER, Paulo. Curso de direito civil – vol. 5 – Direito de Família. Rio de Janeiro: 

Forense, 2016. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530968687/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=

cover]!>. Acesso em: 14 fev. 2018. 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – vol. 5 – Direito de Família. 

25ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530974619/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=

body001]!>. Acesso em: 14 fev. 2018. 

PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Dicionário de direito de família e sucessões: ilustrado. 

São Paulo: Saraiva, 2015. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502622852/cfi/0>. Acesso em: 14 

fev. 2018. 
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RIZZARDO, Arnaldo. Direito de família. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. Disponível 

em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-5837-

4/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=cover]!>. Acesso em: 14 fev. 2018. 

TARTUCE, Flávio. Direito civil – 5 – Direito de Família. Rio de Janeiro: Forense, 2017. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530974039/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=

body001]!>. Acesso em: 14 fev. 2018. 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL II 

Carga horária: 66,66 

Ementa: A presente disciplina tem como enfoque trazer ao aluno o conhecimento pleno 

do desenvolvimento de um processo penal desde seu início. Trazendo à lume conceitos 

da Disciplina Direito Processual Penal I, o aluno percorrerá todo o processo penal, 

iniciando com o estudo da citação e intimações, produção das provas admitidas em 

direito, ritos processuais e questões processuais incidentais e, por fim, estudo da 

sentença, como fechamento do processo na primeira Instância. Por fim, serão 

apresentados aos Discentes os Recursos do Processo Penal e a Teoria Geral das 

Nulidade, analisando o processo, agora, nos Tribunais de Segunda Instancia e nos 

Superiores. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013.  

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo Penal e Execuções Penais. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 

TAVORA, Nestor. ALENCAR, Rosmar A. R. C. de. Curso de Direito Processual Penal. 

Salvador: JusPodivm, 2014 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

AVENA, Norberto Pâncaro. Processo Penal, 9ª edição. Método, 02/2017. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530975159/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=ht

ml0]!. Acesso em 05 de fevereiro de 2019.  

BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 11ª edição.. Saraiva, 3/2016. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547203146/cfi/0>. Acesso em 05 

de fevereiro de 2019. 
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JESUS, Damásio de. Código de processo penal anotado, 27ª edição.. Saraiva, 4/2015. 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502618831/cfi/0>. Acesso em 05 

de fevereiro de 2019. 

PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal, 21ª edição. Atlas, 02/2017. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010268/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=b

ody001]!. Acessado em data de 05 de fevereiro dE 2019. 

PACELLI, Eugênio, CALLEGARI, André. Comentários ao Código de Processo Penal e 

sua Jurisprudência, 9ª edição. Atlas, 01/2017. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010916/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=c

over]!. Acesso em 05 de fevereiro de 2019. 

 

GESTÃO E EMPREENDEDORISMO 

Carga horária: 33,33 

Ementa: Fundamentos de Administração. Estudos dos conceitos de empreendedorismo. 

Características, tipos e habilidades do empreendedor. Formas de empreendedorismo 

(Oportunidade X Necessidade). Gestão Empreendedora, Liderança e Motivação. Órgãos 

e instituições de apoio à geração de empreendimentos inovadores; elaboração de planos 

de negócios. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

CHIAVENATO, Idalberto. Teoria geral da administração. 6ª ed. São Paulo: [s.n.], 2001. 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo corporativo: como ser 

empreendedor; inovar e se diferenciar na sua empresa. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2009.  

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em 

negócios. 5ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BARON, Robert A.; SHANE, Scott A. Empreendedorismo: uma visão do processo. 

Cengage Learning, 2012. Disponível em: . Acesso em: 01 fev. 2019.  

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 4ª 

ed. Barueri: Manole, 2012. Disponível em: . Acesso em: 01 fev. 2019.  

DORNELAS, José. Empreendedorismo na prática: mitos e verdades do empreendedor 

de sucesso. 3ª ed. LTC, 2015. Disponível em: . Acesso em: 01 fev. 2019.  
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FARAH, Osvaldo Elias. Empreendedorismo. Saraiva, 2012. Disponível em: . Acesso em: 

01 fev. 2019.  

LINS, Luiz Santos. Empreendedorismo: uma abordagem prática e descomplicada. Atlas, 

2014. Disponível em: . Acesso em: 01 fev. 2019. 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO II 

Carga horária: 66,66 

Ementa: Direito Administrativo: Licitação. Regime Diferenciado de Contratação. Licitação 

e Política Ambiental. Contratos Administrativos. Responsabilidade Civil do Estado. Bens 

Públicos. Intervenção do Estado na Propriedade. Desapropriação. Controle da 

Administração Pública. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

ALEXANDRINO, Marcelo. Direito administrativo descomplicado. 25. ed. Rev. e atual. 

Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017. 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 31. ed. Rev. e 

atual. São Paulo: Atlas, 2017. 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 30. ed. Rev. e atual. São 

Paulo: Atlas, 2017. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

ARAGÃO, Alexandre Santos de. Curso de direito administrativo. 2.ed. Rio de Janeiro, 

2013. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-

4882-5>. Acesso em: 3 fev. 2020. 

GASPARINI, Diogenes. Direito administrativo. 17.ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502149243>. 

Acesso em: 3 fev. 2020. 

GOMES, Fábio Bellote. Elementos de direito administrativo. 2.ed. São Paulo, 2012. 

Disponível em <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502160255>. 

Acesso em: 3 fev. 2020. 

MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 6.ed. São Paulo, 2016. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502637962>. 

Acesso em: 3 fev. 2020. 
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SANTOS, Mauro Sério dos. Curso de direito administrativo. 1.ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2012. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-

85-309-4303-5>. Acesso em: 3 fev. 2020. 

 

DIREITO DO TRABALHO I 

Carga horária: 33,33 

Ementa: História do Direito do Trabalho e correlação aos Direitos Humanos. Caracteres 

gerais do Direito do Trabalho. Autonomia do Direito do Trabalho. Fontes do Direito do 

Trabalho. Princípios norteadores do Direito do Trabalho. Aplicação e hermenêutica de 

normas no Direito do Trabalho. Direito Internacional do Trabalho. Introdução do Direito do 

Trabalho. Sujeitos da relação individual de trabalho. Nascimento e dinâmica do contrato 

individual de trabalho. O contrato de trabalho Celetista, Rural e Doméstico. Gênero e 

Classe no Trabalho. Duração do contrato de trabalho individual de trabalho. Execução do 

contrato individual de trabalho. Contrato de Emprego. Ambiente do Trabalho. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

GODINHO, Mauricio Delgado. Curso de Direito do Trabalho. Rio de Janeiro, Editora 

LTR. MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. Rio de Janeiro, Editora Atlas. 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação do Direito do Trabalho. Rio de Janeiro, 

Editora LTR. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

GOMES, Orlando; GOTTSCHALK, Elson. Curso de Direito do Trabalho, 19ª edição. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-4913-6  

JORGE NETO, Francisco Ferreira; CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa. Direito 

do Trabalho, 8ª edição. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522493920  

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito do trabalho, 8ª 

edição.https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547216870  

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do Trabalho - História e 

Teoria.https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502217362  

SIQUEIRA NETO, José Francisco; Bertolin, Patrícia Tuma Martins (Coord.) Direito do 

Trabalho no Brasil de 1930 a 1946. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522496020 
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DIREITOS HUMANOS E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 

Carga horária: 33,33 

Ementa: Teoria geral dos Direitos Humanos (DH). Sistema global e sistemas regionais 

de proteção internacional. DH na Constituição Federal Brasileira de 1988. Instrumentos 

de direitos e garantias. A história e a cultura afro-brasileira e indígena sob a perspectiva 

dos DH. Casos práticos e jurisprudência internacional e nacional. A proteção às minorias, 

no âmbito dos Direitos Humanos: questões conceituais e críticas. Aspectos jurídicos e 

sociais do direito das minorias. Conteúdos e temas do direito das minorias: abordagens e 

críticas. O Direito das Minorias em face do Meio Ambiente Cultural: Pluralidade, 

Multiculturalismo e à diversidade sexual, étnica, racial, cultural, de gênero e de crenças 

religiosas. Discriminação, racismo, preconceito e intolerância: conflitos étnico-raciais e 

religiosos. Considerações específicas sobre o direito das minorias no Brasil: índios, 

afrodescendentes, LGBTI+, mulheres, deficientes, idosos, ciganos, crianças e 

adolescentes e outros grupos não citados 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 5ª ed. e 6ª 

ed. São Paulo: Saraiva, 2012.  

CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza. O direito à diferença: as ações afirmativas como 

mecanismo de inclusão social de mulheres, negros, homossexuais e portadores de 

deficiência. 2ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2015.  

FLORES, Joaquim Herrera. Teoria crítica dos direitos humanos: os direitos humanos 

como produtos culturais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. São Paulo: Elsevier, 2004.  

CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. A proteção internacional dos direitos 

humanos e o Brasil. Brasília: Editora UnB, 1998.  

DORNELLES, João Ricardo. O que são Direitos Humanos? São Paulo: Brasiliense, 

1999. (Coleção Primeiros Passos).  

PIOVESAN, Flavia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São 

Paulo: SARAIVA, 2012. SARLET, Ingo. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2007. 

 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I (PRÁTICA SIMULADA) 



47 
 

Carga horária: 33,33 

Ementa: Prática em ações relacionadas ao direito processual civil. Estudo analítico de 

casos práticos e respectivas ações e procedimentos na área cível. Análise e elaboração 

de peças processuais relativos aos temas propostos a partir de um caso simulado, 

abrangendo os seguintes pontos: Do procedimento comum e sumaríssimo. Petição 

Inicial. Improcedência Liminar do Pedido. Audiência de Conciliação. Posturas do Réu. 

Providências Preliminares. Julgamento Conforme o Estado do Processo. Audiência de 

Instrução e Julgamento. Provas. Sentença e Coisa Julgada. Recursos e Processos nos 

tribunais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. 19.ed.. São Paulo: 

Atlas, 2016. 

GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 

14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  

GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil. Vol. 2. 

14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BUENO, Cassio Scarpinella Bueno. Manual de Direito Processual Civil. 3ª ed. Saraiva. 

São Paulo 2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547217013  

DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. 20. ed. rev., atual. e 

ampl. – São Paulo: Atlas, 2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010220 

MACHADO, Costa. Código de Processo Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo 

por parágrafo 14. ed. – Barueri, SP: Manole, 2015.Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520446287 

STRECK, Lênio Luiz; NUNES, Dierle; CUNHA, Leonardo (orgs.). Comentários ao 

Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502635609 

THEODORO JR, Humberto. Código de Processo Civil anotado. Volume II.  20. ed. 

revista e atualizada – Rio de Janeiro: Forense, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530970420 
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8º. PERÍODO 

DIREITO CIVIL VII – DIREITO DAS SUCESSÕES 

Carga horária: 66,66 

Ementa:  

Introdução ao direito das sucessões. Origem e fundamento do direito das sucessões. Da 

sucessão em geral. Disposições gerais.  Da herança e de sua administração. Da vocação 

hereditária.  Da aceitação e renúncia da herança. Dos excluídos da sucessão. Da herança 

jacente e da herança vacante. Da petição de herança. Da sucessão legítima. Da ordem 

da vocação hereditária. Dos herdeiros necessários. Do direito de representação. Da 

sucessão testamentária. Do testamento em geral. Da capacidade de testar. Das formas 

ordinárias de testamento. Dos codicilos. Dos testamentos especiais. Das disposições 

testamentárias em geral. Dos legados. Dos efeitos do legado e do seu pagamento. Da 

caducidade dos legados. Do direito de acrescer entre herdeiros e legatários. Das 

substituições. Da deserdação. Da redução das disposições testamentárias. Da revogação 

do testamento. Do rompimento do testamento. Do testamenteiro. Do inventário e da 

partilha. Do inventário. Dos sonegados. Do pagamento das dívidas. Da colação. Da 

partilha. Da garantia dos quinhões hereditários. Da anulação da partilha 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito e sucessões. São 

Paulo: Saraiva, Vol. 7, 2006. 

RODRIGUES, Sílvio. Direito das Sucessões. 26ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003.  

VENOSA, Sílvio. Direito das Sucessões. São Paulo: Atlas, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

NADER, Paulo. Curso de direito civil – vol. 6 – Direito das Sucessões. Rio de Janeiro: 

Forense, 2016. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530968748/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=

cover]!>. Acesso em: 14 fev. 2018. 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – vol. 6 – Direito das 

Sucessões. 24ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530974633/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=

body001]!>. Acesso em: 14 fev. 2018. 

PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Dicionário de direito de família e sucessões: ilustrado. 

São Paulo: Saraiva, 2015. Disponível em: 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502622852/cfi/0>. Acesso em: 14 

fev. 2018. 

RIZZARDO, Arnaldo. Direito das sucessões. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6598-

3/cfi/6/2!/4/2/2@0:43.9>. Acesso em: 14 fev. 2018. 

TARTUCE, Flávio. Direito civil – 6 – Direito das Sucessões. Rio de Janeiro: Forense, 

2017. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530974015/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=

cover]!>. Acesso em: 14 fev. 2018. 

 

DIREITO EMPRESARIAL I 

carga horária: 66,66 

ementa: Evolução histórica do direito comercial. Origens do direito comercial. Da 

definição do regime jurídico dos atos de comércio. A teoria da empresa e o novo 

paradigma do Direito Comercial. O problema da nomenclatura. Autonomia do Direito 

Empresarial. Fontes do Direito Empresarial. Regras rais do direito de empresa no código 

civil.  introdução. o conceito de empresário. empresário individual. registro do empresário. 

escrituração do empresário. nome empresarial. estabelecimento empresarial. auxiliares e 

colaboradores. direito societário introdução. sociedades simples x sociedades 

empresarias. tipos de sociedade. classificação das sociedades empresárias. sociedades 

personificadas. sociedades não personificadas. operações societárias. dissolução, 

liquidação e extinção das sociedades. arbitragem. desconsideração da personalidade 

jurídica 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 2011, vol. 1. 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Volume 8. Direito de Empresa. 

6° Ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: parte geral. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

MAMEDE, Gladston. Empresa e atuação empresarial. 11. ed. – São Paulo: Atlas, 2019. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597019223/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.00 



50 
 

TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial: teoria geral de direito societário. 

V.1. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553600618/cfi/0!/4/2@100:0.00 

CAMPINHO, Sérgio. Curso de direito comercial : direito de empresa.15. ed. – São Paulo 

: Saraiva Educação, 2018. Disponível em  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553600465/cfi/0!/4/2@100:0.00 

NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito empresarial.  8. ed. São Paulo : Saraiva 

Educação, 2018. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553600694/cfi/0!/4/4@0.00:33.4  

CHAGAS, Edilson Enedino. Direito empresarial esquematizado. Coord. Pedro Lenza. 

3. ed. – São Paulo: Saraiva, 2016. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547200671/cfi/0!/4/4@0.00:38.6 

 

PROCESSO PENAL III 

Carga horária: 66,66 

Ementa:  

Estudo aprofundado das nulidades do processo penal, recursos, revisão criminal, habeas 

corpus e execução penal. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FILHO, Vicente Greco. Manual de Processo Penal. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e execução penal. Rio de 

Janeiro: Forense, 

2015; 

CUNHA, Rogério Sanches. Pacote Anticrime. Salvador : Juspodivm, 2020 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

Avena, Noberto Cláudio Pâncaro. Processo Penal. 9ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 

2017. Disponível 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530975159/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.00

>. Acesso em: 24 de out.2020 

LOPES JÚNIOR, Aury. Fundamentos do Processo Penal: Introdução Crítica. 3ª edição. 

São Paulo: Saraiva, 2017. Disponível < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547215576/cfi/0>. Acesso em: 24 

de out.2020 
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MACHADO, Antônio Alberto. Curso de Processo Penal. 6ª edição. São Paulo: Atlas, 

Disponível < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522486687/cfi/0!/4/4@0.00:0.00 > 

Acesso em: 24 de out.2020 

 MOSSIN, Heráclito Antônio. Compêndio de processo penal: curso completo. Barueri: 

Manole, 2010. Disponível < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520446423/cfi/0> Acesso em: 24 

de out.2020 

PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 21ª edição. São Paulo: Atlas. Disponível 

em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010268/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.00

>. Acesso em: 24 de out.2020    

 

DIREITO DO TRABALHO II 

Carga horária: 66,66 

Ementa: Remuneração e Salário. Duração do trabalho. Higiene e segurança do trabalho. 

Proteção ao Trabalho da mulher. Proteção ao trabalho do menor. Estabilidade e 

Garantias de emprego, indenizações rescisórias, FGTS. Direito Coletivo: A Constituição 

e o sindicalismo. Princípios específicos, Noções de Direito coletivo do trabalho: relações 

coletivas, negociações coletivas, Conflitos coletivos, sindicatos, convenções e acordos 

coletivos de trabalho. Direito Internacional do Trabalho – OIT. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

GODINHO, Mauricio Delgado. Curso de Direito do Trabalho. Rio de Janeiro, Editora 

LTR. 

MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. Rio de Janeiro, Editora Atlas. 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação do Direito do Trabalho. Rio de Janeiro, 

Editora LTR. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

GOMES, Orlando; GOTTSCHALK, Elson. Curso de Direito do Trabalho, 19ª edição. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-4913-6 

JORGE NETO, Francisco Ferreira; CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa. Direito 

do Trabalho, 8ª edição. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522493920 
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LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito do trabalho, 8ª 

edição.https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547216870 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do Trabalho - História e 

Teoria.https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502217362 

SIQUEIRA NETO, José Francisco; Bertolin, Patrícia Tuma Martins (Coord.) Direito do 

Trabalho no Brasil de 1930 a 1946. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522496020 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO I 

Carga horária: 33,33 

Ementa:  

A Atividade Financeira do Estado - Normas Gerais do Direito Financeiro e do Direito 

Tributário - O Tributo - A Lei e a Legislação Tributária - Vigência da Lei Tributária - O 

Sistema Tributário Nacional na Constituição de 1988 - Os Princípios Gerais de Direito 

Tributário – Desenvolvimento Sustentável e Política Tributária - Competência Tributária - 

Limites e Conflitos de Competência no Sistema Tributário Nacional – Obrigação Tributária 

– Responsabilidade Tributária - Lançamento - Crédito Tributário. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

AMARO, LUCIANO. Direito tributário brasileiro, 22. ed. São Paulo. Editora Saraiva, 

2017. 

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 38. ed. São Paulo. Editora 

Malheiros, 2017. 

SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário, 9. ed. São Paulo, Saraiva, 2017. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

YOSHIAKI, Ichihara. Direito tributário. 19.ed. São Paulo: Atlas, 2015. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597001242>. Acesso em: 08 fev. 

2018. 

IRAPUÃ, Beltrão. Curso de direito tributário. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2014. Disponível 

em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522489657>. Acesso em: 08 

fev. 2018. 

CARNEIRO, Claudio. Curso de direito tributário e financeiro. 6.ed. São Paulo, Saraiva, 

2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522496020
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502626859>. Acesso em: 08 fev. 

2018. 

MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao código tributário nacional. ed. São Paulo, 

Atlas, 2015. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597000313>. Acesso em: 08 fev. 

2018. 

KFOURI JR., Anis. Curso de direito tributário. 3. ed. São Paulo : Saraiva, 2016. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502623774. 

Acesso em: 08 fev. 2018. 

 

PROJETO INTEGRADOR IV 

Carga horária: 33,33 

Ementa:  

Declaração Universal de Direitos Humanos e Acesso a justiça. Realidades e exclusão 

social.Vulnerabilidades. Meios não judiciais de resolução de conflito; Arbitragem; Lei de 

Arbitragem; Arbitragem internacional; Procedimento Arbitral. Mediação e Conciliação; 

Procedimentos Conciliatórios; Facilitadores, requisitos. Portaria 125 CNJ. Justiça 

Restaurativa; Direito penal e a Vítima; Direito Comparado e Justiça Restaurativa; Ações 

do CNJ e Tribunais de Justiça. Direito Sistêmico; Constelações Familiares; Pressupostos 

Teóricos e adoção pelo judiciário. Justiça de Transição, aspectos teórios, estados 

totalitários; experiência comparada e comissão da verdade; tentativa brasileira. Acesso 

às Cortes Superiores, Recurso Especial; Recurso de Revista; Recurso Extraordinário; 

Recurso Ordinário Constitucional. Tutela internacional e Acesso a justiça; Corte 

Interamericana de Direitos Humanos; Outros tribunais; julgados. Efetivação do acesso à 

justiça. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

- Brasília, DF:  Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. BRASIL. Constituição (1988).  

Constituição da República Federativa do Brasil. 

- DINIZ, H. Maria. Curso de direito civil brasileiro, Vol 4: direito das coisas. São Paulo: 

Saraiva, 2003. 

- MONTEIRO, B. Washington. Curso de Direito Civil, Vol 4: direitos das obrigações. 

São Paulo: Saraiva, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
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- ALMEIDA, A. Guilherme; CHRISTMANN, O. Martha. Ética e direito: uma perspectiva 

integrada. São Paulo: Atlas, 2009. Disponível em: < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522467150/cfi/0!/4/4@0.00:43.9>.      

Acesso em 29 jan. 2019   

- CARDELLA, P. Haroldo; CREMASCO, A. José. Ética profissional simplificado. São 

Paulo: Saraiva, 2012. Disponível em: < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502170919/cfi/0!/4/4@0.00:0.00>.      

Acesso em 29 jan. 2019   

- GONÇALVES, R.  Carlos. Direito civil brasileiro. Vol 5: direito das coisas.  São Paulo: 

Saraiva, 2018. Disponível em: < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547229306/cfi/0!/4/4@0.00:25.5>.      

Acesso em 29 jan. 2019   

- RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016.  

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530972837/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.10

1>.      Acesso em 29 jan. 2019   

- VENOSA, S. Silvio. Código civil comentado. São Paulo: Atlas, 2013.  Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547229306/cfi/0!/4/4@0.00:25.5

>.      Acesso em 29 jan. 2019 

 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II (PRÁTICA SIMULADA) 

Carga horária: 33,33 

Ementa: 

 Codificação e legislação ordinária. A disciplina abrange desde a persecução penal até a 

sentença, bem como, recursos, nulidades, ações autônomas e execução penal. Dando 

ênfase aos aspectos práticos, incluindo assistência de audiência. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. São 

Paulo: Saraiva,2012 SILVA, Davi André; EBERHARDT, Marcos; GIULIANI, Ricardo 

Henrique. Manual de Prática Penal. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2012.  

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Prática de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 

2009. Curso de processo penal [Livro] 
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CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 18.ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 877 p. 

ISBN 85-02-05479-1. 

SILVEIRA, Carlos Alberto de Arruda; LEAL, Adriano José. Petições penais: doutrina, 

prática, legislação, jurisprudência. 2.ed. Leme: LED, 2001. 438 p. ISBN 85-7435-188-1. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

MESSA, Ana Flávia. Prática Penal para Exame da OAB - 8ª Edição de 2020. Disponível 

em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547209254/cfi/0!/4/4@0.00:45.6. 

Acesso em: 14 de fev. 2018. 

NOVAES, Felipe; BELLO, Rodrigo. Manual de prática penal. 5ª Edição. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530980276/recent Acesso em: 14 

de fev. 2018. 

PAIVA, Caio. Prática Penal para defensoria pública. Rio de Janeiro: Forense. Disponível 

em https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530972233/recent. Acesso em: 

20 de out. 2020. 

SANTOS, Elaine Borges Ribeiro dos. Prática Penal: Como Requerer do Inquérito Policial Até a Mais 

Alta Corte Brasileira - Elaine Borges Ribeiro dos Santos Disponível em  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-4286-1/recent  Acesso em: 

20 de out. 2020. 

SILVA, Pedro Ramos Lyra da. Prática Penal. São Paulo: Saraivajur, 2020. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553618903/recent. Acesso em: 20 

de out. 2020. 

 

9º. PERÍODO 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO III (PRÁTICA SIMULADA) 

Carga horária: 16,66 

https://www.amazon.com.br/Prática-Penal-para-Exame-OAB/dp/855361512X/ref=sr_1_3?dchild=1&qid=1603249240&refinements=p_27%3AAna+Flávia+Messa&s=books&sr=1-3
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547209254/cfi/0!/4/4@0.00:45.6
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530972233/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-4286-1/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553618903/recent
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Ementa:  

Prática em ações relacionadas ao Direito Constitucional. Considerações Iniciais. 

Processo x procedimento. Procedimento comum. Procedimento especial. Condições da 

ação. Petição Inicial. Requisitos da petição inicial: Endereçamento; Qualificação das 

Partes; Causa de Pedir; Pedido; Valor da Causa; Tutela de Urgência. Remédios 

constitucionais: Mandado de injunção (individual e coletivo); Habeas data; Ação Popular; 

Mandado de segurança (individual e coletivo). Habeas Corpus. Ação Ordinária; 

Reclamação Constitucional. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 37ª edição. São Paulo: Malheiros 

editores, 2016.  

LENZA, Pedro. Direito Constittucional esquematizado. 21.ª edição São Paulo: Saraiva, 

2017. 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30ª edição. São Paulo: 

Forense 2017. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

SCHWANTES, Susanna. Passe na OAB 2ªfase - questões e peças comentadas - 

constitucional, 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2011.  Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502160019/cfi/1!/4/2@100:0.00>

. Acesso em: 16 fev. 2018. 

THEODORO JUNIOR, Humberto. Lei do Mandado de Segurança Comentada (Lei nº 

12.016, de 07 de agosto de 2009). Rio de Janeiro: Forense, 2014. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547209131/cfi/0>. Acesso em: 16 

fev. 2018. 

 

DIREITO TRIBUÁRIO II 

Carga horária: 66,66 

Ementa:  

Sistema Tributário Nacional: espécies tributárias: Imposto, Taxa, Contribuição de 

Melhoria, Empréstimo Compulsório, Contribuições (de interesse nas categorias 

profissionais ou econômicas,  de intervenção no domínio econômico, sociais, contribuição 

de iluminação pública). Impostos em espécie: Impostos Federais, Impostos Estaduais, 

Impostos municipais. Administração Tributária: Fiscalização; Dívida Ativa e Certidões 
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Negativas. Noções de Processo Administrativo Tributário e Processo Judicial Tributário. 

Ilícito Tributário. : Temas Atuais Sobre Direito Tributário. Reforma do sistema tributário 

Nacional: crítica ao sistema atual e possíveis inconstitucionalidades de exações fiscais. 

Tratados internacionais em matéria tributária: caráter supralegal da norma internacional e 

isenções fiscais concedidas pelo Brasil em relação a tributos estaduais e municipais. 

Direitos fundamentais do contribuinte. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 15ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2016. 

MACHADO , Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 39ª ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2017. 

SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

RAPUÃ, Beltrão. Curso de direito tributário. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2014. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522489657>. Acesso em: 08 fev. 

2018. 

KFOURI JR., Anis. Curso de direito tributário. 3. ed. SãoPaulo : Saraiva, 2016. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502623774. Acesso em: 08 

fev. 2018. 

MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao código tributário nacional. ed. São Paulo, 

Atlas, 2015. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597000313>. Acesso em: 08 fev. 

2018. 

YOSHIAKI, Ichihara. Direito tributário. 19.ed. São Paulo: Atlas, 2015. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597001242>. Acesso em: 08 fev. 

2018. 

 

EMPRESARIAL II 

Carga horária: 66 

Ementa:  

Teoria geral dos títulos de crédito. Evolução histórica.  Atributos essenciais. Classificação. 

Declarações cambiais. Lei uniforme de Genebra. Aceite. Endosso. Aval. Vencimento e 
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Pagamento. Letra de Câmbio. Nota promissória. Cheque.  Duplicata. Protesto.  Outros 

títulos de crédito. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

COSTA, Wille Duarte. Títulos de crédito. Belo Horizonte: Ed. Del Rey, 2003 – 4 ed. 

ROSA JUNIOR, Luiz Emydgio F. da. Títulos de crédito. 8ª Ed. Rio de Janeiro/São Paulo: 

Ed. Renovar, 2014. 

MAMEDE, Gladston. Títulos de crédito – Direito Empresarial Brasileiro – Vol. 3. São 

Paulo: Ed. Atlas, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

ASCARELLI, Tullio. Teoria geral dos títulos de crédito. Campinas: Re. Livros, 1999 – 2 

ex, 2009 – 4 ex, 1943 – 1 ex, 2013 – 2 ex. 

BULGARELLI, Waldirio. Direito Comercial. São Paulo: Atlas, 2001 – 16 ed – 3 ex. 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 8º volume Direito de Empresa. Ed. 

São Paulo: Saraiva, 2006 / 2014 – 6 ed – 3 ex, 2011 – 3 ed – 1 ex, 2009 – 3 ed – 6 ex. 

MARTINS, Fran. Curso de Direito comercial. 27 ed. São Paulo: Forense, 2000. 

SUBTÍTULO: Empresa comercial: empresários individuais: microempresas: sociedades 

comerciais: fundo de comércio – 2001 – 27 ed – 6 ex, 2008 – 31 ed – 5 ex. / SEM 

SUBTÍTULO: 2010 – 33 ed – 3 ex, 2014 – 37 ed – 3 ex. 

MAZZAFERA, Luiz Braz. Curso básico de direito empresarial. São Paulo: Edipro, 2003 – 

8 ex, 2007 – 3 ex. 

 

ELETIVA II – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

Carga horária: 66,66 

Ementa:  

Noções introdutórias e conceitos básicos. Legislação brasileira específica. Os direitos do 

consumidor e sua proteção. A defesa do consumidor em juízo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

AZEVEDO, NeyQueiroz de.Direito do consumidor. Curitiba:Intersaberes, 2015 

FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de direitos do consumidor. 12.ed. São Paulo: 

Atlas, 2014. 

NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Código de defesa do consumidor interpretado: doutrina 

ejurisprudência 6.ed. São Paulo: Verbatim, 2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
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ALMEIDA, Fabricio Bolzan de. Direito do consumidor esquematizado. coordenação de 

Pedro Lenza. 6. ed.  São Paulo: Saraiva Educação, 2018. (Coleção esquematizado). 

Disponível em <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553601295 

NUNES, Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 12. ed.São Paulo: Saraiva Educação, 

2018. Disponível em <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553600793 

SILVA NETO, Orlando Celso da. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. Rio 

de Janeiro: Forense, 2013. Disponível em 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-5039-2> 

SOUZA, Sylvio Capanema de; WERNER, José Guilherme V.; NEVES, Thiago F. Cardoso. 

Direito do consumidor. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. Disponível em 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530981273 

TARTUCE, Flávio; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito do consumidor: 

direito material e processual. 7. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São 

Paulo: MÉTODO, 2018. Disponível em 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530978426SUBTÍTULO: 2010 – 

33 ed – 3 ex, 2014 – 37 ed – 3 ex. 

MAZZAFERA, Luiz Braz. Curso básico de direito empresarial. São Paulo: Edipro, 2003 – 

8 ex, 2007 – 3 ex. 

  

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 

Carga horária: 66,66 

Ementa:  

A solução dos conflitos trabalhistas. Fontes do Direito Processual do Trabalho. Integração 

do Direito Processual do Trabalho. Princípios do Direito Processual do Trabalho. 

Organização Judiciária Trabalhista. Jurisdição e Competência da Justiça do Trabalho. As 

partes no processo trabalhista. Processo, Procedimento e Ação Trabalhista. Dissídio 

Individual: Fase Postulatória, Fase Instrutória, Fase Decisória, Reclamação e Defesa 

Trabalhista, Recursos Trabalhistas, Liquidação dos Julgados, Execução Trabalhista. 

Procedimentos Especiais. Medidas e Ações Cautelares.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

"GIGLIO, Wagner D. Direito processual do trabalho. São Paulo: Saraiva. 

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. São Paulo: LTr. 

SCHIAVI, Mauro. Manual de direito processual do trabalho. São Paulo: Ltr."   
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

"ALMEIDA, Amadador Paes de. Curso prático de processo do trabalho, 24ª edição. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502627017 

DINIZ, José Janguiê Bezerra. Recursos no Processo Trabalhista: Teoria, Prática e 

Jurisprudência. Atlas. https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978852249827. 

LEITE, Carlos Henrique. CPC – Repercussões no processo do trabalho, 2ª edição. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547213435 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao Processo do Trabalho, 6ª edição. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502113732 

PEREIRA, Leone. Manual de processo do trabalho, 4ª edição. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547217891"     

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 

Carga horária: 33,33 

Ementa:  

Teoria do Conhecimento. Ciência. Pesquisa no Direito. Técnicas. Normas Metodológicas. 

Redação do artigo científico.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

CARVALHO, J. M.; SOUZA, H. P. O que é e como fazer um artigo científico. São João 

del-Rei: IPTAN, 2016. 

GUSTIN, M. B. S.; DIAS, M. T. F. (Re)pensando a pesquisa jurídica: teoria e prática. 

Belo Horizonte: Del Rey, 2002.  

FRANÇA, Júnia Lessa. VASCONCELLOS, Ana Cristina de. Manual para Normalização 

de publicações técnico-científicas. 9ª Ed. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2013.       

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico. 10º ed. São Paulo: 

Atlas, 2010. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522478392/cfi/0!/4/4@0.00:0.00. 

Acesso em: 3 fev. 2020. 

HENRIQUES, A; MEDEIROS, S. B. Metodologia Científica na pesquisa jurídica. 9º ed. 

São Paulo: Atlas, 2012. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597011760/cfi/6/2!/4/2/2@0:35.2. 

Acesso em: 3 fev. 2020. 
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MARCONI, M. A; LAKATOS, E. M. Fundamentos da metodologia científica. 8º ed. São 

Paulo: Atlas, 2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010770/cfi/6/2!/4/2/4@0:0. 

Acesso em: 3 fev. 2020. 

MARCONI, M. A; LAKATOS, E. M. Metodologia científica. 7º ed. São Paulo: Atlas, 2017. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597011845/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=c

over]. Acesso em: 3 fev. 2020. 

MONTEIRO, C. S; MEZZAROBA, O. Manual de metodologia da pesquisa no Direito. 7º 

ed. São Paulo: Saraiva, 2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547218737/cfi/1!/4/4@0.00:0.00. 

Acesso em: 3 fev. 2020. 

 

ÉTICA E DEONTOLOGIA JURÍDICA 

Carga horária: 33,33  

Ementa: Conceituação, natureza, objeto e fins da ética. Ética como ponto de contato 

entre as ciências. Tipos de ética. Modalidades da ética profissional. Mudanças histórico-

sociais e mudanças de moral. Corrupção: extensão e graus de problema. Carreiras 

jurídicas. Evolução, corporativismo e coleguismo e em face de fatores éticos. A ética na 

formação profissional do jurista. Os códigos de ética profissional. O estatuto de 

advocacia. A atuação da OAB e a ética profissional. Relações do advogado. Honorários 

profissionais. Mandato advocatício. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: SAMPAIO, Rubens Godoy - Crise ética e advocacia. Porto 

Alegre: Sérgio Antônio Favri, 2000. 

ACQUAVIVA, Marcus Cláudio - Ética do Advogado. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2000. 

BRASIL, Leis, Decretos - Estatuto da ordem dos advogados do Brasil: código de ética 

profissional: provimentos do conselho federal. Rio de Janeiro: OAB, 1966. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

ALMEIDA, Guilherme Assis - Ética e direito: uma perspectiva integrada – 3ª ed. São Paulo 

– Atlas – 2009 - Disponível em: 

 https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522467150/cfi/0!/4/2@100:0.00 

Acesso em: 19 de fevereiro de 2018. 
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COELHO, Marcus Vinicius Furtado – Comentários ao novo código de ética dos advogados 

– 2ª ed. – São Paulo – Saraiva – 2017 - Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547202934/cfi/0. Acesso em: 19 de 

fevereiro de 2018. 

COSTA, Elcias Ferreira da - Deontologia jurídica – ética das profissões jurídicas – Rio de 

Janeiro – Forense – 2013 - Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-5629-

5/cfi/6/2!/4/2/2@0:28.6. Acesso em: 19 de fevereiro de 2018. 

THEODORO JR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Volume II.  50ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2017. Disponível em:< 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530974381/cfi/6/2!/4/2/2@0:26.1> 

Acesso em 06 fev. 2018. 

DONIZETTI, Elpídio.   Curso didático de direito processual civil. 20. ed. rev., atual. e ampl. 

– São Paulo: Atlas, 2017. < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010220/cfi/6/32!/4/930/2/2@0:

87.7) Acesso em 06 de fev de 2018. 

 

10º. PERÍODO 

Medicação, Conciliação e Arbitragem 

Carga horária: 66,66 

Ementa:  

Mecanismos alternativos de resolução de conflitos. Arbitragem, Mediação, Conciliação e 

Justiça Restaurativa. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BRASIL, Deilton Ribeiro. A questão do tratamento dos conflitos: mediação e arbitragem 

como novos modelos de justiça consensual. In: Saberes Interdisciplinares, ano VII, nº 14, 

jul.-dez/2014. 

Acessível em: http://www.iptan.edu.br/publicacoes/caderno_pesquisa_4.pdf 

BRASIL, Deilton Ribeiro. Leituras da justiça e seus novos acessos. In: Ativismo judicial e 

direitos fundamentais: leituras em Garapon e Ricoeur. Curitiba: Editora Juruá, 2014. 

DIDIER JÚNIOR, Fredie. Mediação e conciliação. In: Curso de direito processual civil, 17ª 

edição, vol. 1, Salvador: Editora JusPodium, 2015. [disponível versão eletrônica - pdf] 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
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BRASIL, Deilton Ribeiro; MARTINS, Leandro José de Souza. Potencialização do acesso 

à justiça: mediação e arbitragem como alternativas de solução dos conflitos. In: 

CONPEDI/UFMG/ FUMEC/DOM HELDER CÂMARA [Orgs.]. HOGEMANN, E. R. R. S.; 

TAVARES NETO, J. Q.; NICÁCIO, C. S. [Coords.]. Acesso à Justiça II [Recurso eletrônico 

on-line]. Florianopólis: CONPEDI, 2015. 

Acessível em: 

http://www.conpedi.org.br/publicacoes/66fsl345/8xr5f0t5/gxt45xev57fojHXq.pdf 

BRASIL, Deilton Ribeiro. A Justiça Restaurativa como alternativa no tratamento de 

conflitos na Administração da Justiça Penal. In: Revista Jurídica do Centro Universitário 

de Curitiba - Unicuritiba, vol. 3, nº 40 (2015), p. 322-340. 

Acessível em: http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/view/1363 

BRASIL, Deilton Ribeiro. A descentralização do judiciário: mediação e arbitragem como 

novas formas de acesso à justiça para solução de conflitos. In: CONPEDI; UFSC [Orgs.]. 

COUTO, M. B., ESPÍNDOLA, A. A. S., SILVA, M. R. F. [Coords.]. Acesso à Justiça I. 1ª 

ed. Florianópolis-SC: Conpedi Editora, 2014, vol. 1, p. 123-137. 

Acessível em: http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=819e2e55be8ef095 

 

Direito Previdenciário 

Carga horária: 66,66 

Ementa: 

O histórico da seguridade social. A seguridade social como gênero: saúde, assistência e 

previdência social. Direito Previdenciário: conceito, objeto,princípios e normas. Custeio da 

Seguridade Social.Contribuintes e Segurados. Benefícios Previdenciários. Assistência 

Social. Saúde. Ações Previdenciárias.Reforma da Previdência (EC 103). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

ARAÚJO, Francisco Carlos da Silva. Seguridade social. Jus Navigandi, Teresina, ano 11, 

n. 1272, 25 dez. 2006.  

BALERA, Wagner. A Seguridade Social na Constituição de 1988. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1989. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 5 de outubro de 1988. 

FIGUEIREDO, A. (org). São Paulo: Primeira Impressão, 2004. 

CARDONE, Marly A. Previdência-assistência-saúde: o não trabalho na Constituição de 

1988. São Paulo: LTr, 1990.  

http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=819e2e55be8ef095
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LEITE, Celso Barroso. Dicionário enciclopédico de Previdência Social. São Paulo: LTr, 

1996. 

MARTINEZ, Wladimir Novaes. A Seguridade social na Constituição Federal. 2. ed. São 

Paulo: Ltr, 1999.0 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da seguridade social. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

FILHO, Nagib Slaibi.  Direito Constitucional. Editora Forense, 3ª edição. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-3813-0>. Acesso em: 14 

fev. 2018. 

Crepaldi, Silvio Aparecido Direito tributário: teoria e prática/Silvio Aparecido Crepaldi, 

Guilherme Simões Crepaldi. – Rio de Janeiro: Forense, 2011.  Disponivel 

em:<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-3793-5>. Acesso em: 

14 fev. 2018. 

Curso de direito previdenciário / Ítalo Romano Eduardo, Jeane Tavares Aragão Eduardo. 

– 12. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2016. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530971069>. 

Acesso em: 14 fev. 2018. 

Santos, Marisa Ferreira dos Direito previdenciário / Marisa Ferreira dos Santos. – 12. ed. 

– São Paulo : Saraiva, 2016. – (Coleção sinopses jurídicas; v. 25). Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547204815. Acesso em: 14 de fev. 

2018. 

Pires, Antonio Fernando Manual de Direito Constitucional / Antonio Fernando Pires. – 2. 

ed., rev., atual., e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO : 2016. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530970598. 

Acesso em: 14 de fev. 2018. 

 

Direito Internacional Privado 

Carga horária: 66,66 

Ementa: 

Direito Internacional Privado: Teoria Geral. Histórico. Direito Internacional Privado: Método 

e Objeto. Parte Especial – fontes, elementos de conexão e aplicação. Lei de Introdução 

às Normas do Direito Brasileiro. Homologação de sentenças estrangeiras. Concurso de 

Leis. Cooperação Jurídica Internacional. Novas ordens transnacionais: Lex Mercatoria. 
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Nacionalidade e mobilidade humana: imigrações e refugiados. Introdução aos Direitos 

Humanos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

ARAÚJO, Nádia de. Direito internacional privado. Teoria e Prática Brasileira - 5ª Ed. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2011. 

STRENGER, Irineu. Direito internacional privado. 6  ed. São Paulo: LTr, 2005.  

DOLINGER, Jacob. Direito  internacional privado. 6  ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

AMORIM, Edgar Carlos, OLIVEIRA Jr., Vicente de Augusto. Direito Internacional Privado, 

11ª edição. Forense, 07/2011. Disponível em < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-309-3872-7/pageid/0> Acesso em 

05 de fevereiro de 2018. 

CIGNACCO, Bruno Roque. Fundamentos de Comércio Internacional para Pequenas e 

Médias Empresas. Saraiva, 03/2009.Disponível em : < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502111813/pageid/0>Acesso em 05 

de fevereiro de 2018 

DOLINGER, Jacob, TIBURCIO, Carmen. Direito Internacional Privado, 13ª edição. 

Forense, 12/2016. Disponível em : < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788530974138/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref

=body001]!/4/2/2@0:40.8>  Acesso em 05 de fevereiro de 2018 

MAZZUOLI, Oliveira, V. D. (06/2017). Curso de Direito Internacional Privado, 2ª edição. 

Disponível em: <  https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530976422/ 

>Acesso em 05 de fevereiro de 2018 

DEL'OLMO, Florisbal Souza, JAEGER Jr., Augusto. Curso de Direito Internacional 

Privado, 12ª edição. Forense, 11/2016. Disponível em: < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788530973896/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref

=cover]!/4/2/2@0:0> Acesso em 05 de fevereiro de 2018 

 

Trabalho de Conclusão de Curso II 

Carga horária: 33,33 

Ementa:  

Leitura: construção de sentido em textos de diferentes gêneros e tipos. Fatores 

linguísticos da textualidade: semântica e pragmática. Habilidades e competências 
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necessárias à resolução de questões objetivas a partir de textos de diferentes gêneros 

e tipos a respeito de temáticas da atualidade. A construção de textos expositivos e 

argumentativos: dissertar e persuadir. Textos sob óticas temáticas sudvididas em 

aspectos específicos de significação e abordagem. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

CEGALLA, Domingos Paschal. Novíssima gramática da língua portuguesa: com a 

nova ortografia da língua portuguesa. 48.ed.. São Paulo: Nacional, 2008 

MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. 

São Paulo. Parábola Editorial: 2008. 

KOCH, Ingedore V. A coerência textual. São Paulo: Contexto, 1998. 

KOCH, Ingedore V. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 1999.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BAGNO, Marcos. Preconceito linguístico: o que é, como se faz. São Paulo: Loyola, 

2002. 

BEIGUELMAN, Paula. A crise do escravismo e a grande imigração. 2.ed.. São Paulo: 

Brasiliense, 1981.  

MASINI, Maria Lúcia Hage. A leitura enquanto prática social e intervenção da escola. 

Dispponível em: http://www.usc.br/encontro.lobato/imagens/artigo%201%20-

%20ML.pdf 

TERRA, Ernani. O conceito de erro na língua. Disponível em 

http://www.portaldasletras.com.br/pdt2/sub.php?op=artigos/doc/erroemlingua. 

Strazzacappa STRAZZACAPPA, Cristina; MONTANARI, Valdir. Globalização: o que 

é isso, afinal?. São Paulo: Moderna, 2001. 

Saneamento básico no Brasil – Instituto Trata Brasil. Disponível em 

http://www.tratabrasil.org.br/saneamentobasico. 

VERRIÈRE, Jaques. As políticas de população. 2.ed.. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

1991. 

  

LEGISLAÇÃO PENAL EXTRAVAGANTE 

Carga horária: 66,66 

Ementa:  

Lei de Abuso de autoridade (4.898/65); A Lei de Prisão Temporária (7.960/89); A Lei dos 

Juizados Especiais Criminais (9.099/95); A Lei dos Crimes Hediondos (8.072/90) e suas 

http://www.usc.br/encontro.lobato/imagens/artigo%201%20-%20ML.pdf
http://www.usc.br/encontro.lobato/imagens/artigo%201%20-%20ML.pdf
http://www.portaldasletras.com.br/pdt2/sub.php?op=artigos/doc/erroemlingua
http://www.tratabrasil.org.br/saneamentobasico
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alterações; A Lei que tipifica os delitos de Tortura (9.455/97); A Lei de Drogas (11.343/06); 

A Lei de Identificação Criminal (Lei 12.037/09) e suas alterações pela Lei 12.654/12; A Lei 

do Crime Organizado (12.850/13); A Lei dos delitos de Lavagem de Dinheiro (9.613/98), 

alterada pela Lei 12.683/98; A Lei das Interceptações Telefônicas (9.296/96); Crimes do 

Estatuto do Desarmamento (10.826/03); Aspectos penais da Lei dos Crimes Ambientais 

(9.605/98). Lei Maria da Penha (11.340/06); Crimes previsto no Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA – (8.069/90). A Lei de Execução Penal (7.210/84).Crimes previstos no 

Código de Trânsito Brasileiro (9.503/97).  ATIVIDADES: Consultas de Jurisprudências nos 

sites dos Tribunais Superiores, Artigos, Leituras Paralelas e Estudos de Casos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal Parte: Especial Vol.II Rio de Janeiro: Impetus, 

2009. 

PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. 5ª ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2006. ZAFFARONI, PIERANGELI. Eugênio Raúl, José Henrique. Manual de 

Direito Penal Brasileiro. 10ª ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2013.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BUSATO, Paulo César. Direito Penal: Parte Especial. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2017. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010374/cfi/6/2 [; 

vnd.vst.idref=body001]!>. Acesso em: 24 de out.2020 

COÊLHO, Yuri Carneiro. Curso de Direito Penal Didático: 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522499502/cfi/0!/4/2@100:0.00>. 

Acesso em: 24 de out.2020 

ESTEFAM, André. Direito Penal: Parte Especial. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547217136/cfi/0 Acesso em: 24 de 

out.2020 

GOMES, Mariângela Gama de Magalhães Gomes. Teoria Geral da Parte Especial do 

Direito Penal. 

São Paulo: Atlas, 2014. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522483600/cfi/0!/4/2@100:0.00>. 
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Acesso em: 24 de out.2020NUCCI, Guilherme de Souza. Direito Penal: Parte Especial. 3ª 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 

Disponível em :< https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6345- 

3/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=cover]!> Acesso em: 24 de out.2020 

 

 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO IV (PRÁTICA SIMULADA)  

Carga horária: 16,66 

Ementa: 

Prática em ações relacionadas ao direito trabalhista. Estudo analítico de casos práticos e 

respectivas ações e procedimentos na área trabalhista. Análise e elaboração de peças 

processuais relativos aos temas propostos a partir de um caso simulado 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. 31 ed. São Paulo: Atlas, 2015.  

MARTINS, Sergio Pinto. Direito Processual do Trabalho. 36 ed. São Paulo: Atlas, 2015 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

ALMEIDA, Amador Paes de. Curso Prático de Processo do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 

2014. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502627017/cfi/0. Acesso em: 

19/02/2018. 

CISNEIROS Gustavo. Manual de Audiência e Pratica Trabalhista. São Paulo: Saraiva, 

2017. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530974404 . 

Acesso em: 19/02/2018. 

MACHADO, Antônio Cláudio da Costa e ZAINAGHI Domingos Savio. CLT interpretada: 

artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. São Paulo: Saraiva, 2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520446270/cfi/0!/4/2@100:0.00. 

Acesso em: 19/02/2018. 

 

1.5 Conteúdos curriculares 

 

O currículo do curso de Direito do UNIPTAN foi elaborado com período de integralização de 

05 (cinco) anos, sendo ofertado sob o regime de 10 semestres. O currículo atende ainda ao 
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homologado na Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2018, que instituiu as Diretrizes 

Curriculares do Curso de Direito. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito, Bacharelado, 

estabelecem que o Projeto Pedagógico do Curso deverá conter, pelo menos, os seguintes 

elementos estruturais: 

I - concepção do seu planejamento estratégico, especificando a missão, a visão e os valores 

pretendidos pelo curso;  

II - concepção e objetivos gerais do curso, contextualizados com relação às suas inserções 

institucional, política, geográfica e social; 

III - condições objetivas de oferta e a vocação do curso;  

IV- cargas horárias das atividades didático-formativas e da integralização do curso;  

V - formas de realização de interdisciplinaridade, de mobilidade nacional e internacional, de 

incentivo inovação e de outras estrat gias de internacionali ação, quando pertinente;  

VI - modos de integração entre teoria e prática, especificando as metodologias ativas 

utilizadas; 

VII - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem;  

VIII - modos de integração entre graduação e pós-graduação, quando ou houver; 

IX - incentivo, de modo discriminado, à pesquisa e à extensão, como fator necessário ao 

prolongamento da atividade de ensino e como instrumento para a iniciação científica;  

X - concepção e composição das atividades de prática jurídica, suas diferentes formas e 

condições de realização, bem como a forma de implantação e a estrutura do Núcleo de 

Práticas Jurídicas (NPJ); 

XI - concepção e composição das atividades complementares;  

XII - inclusão obrigatória do TC. 

 

Além disso, as DCN’s definem alguns componentes curriculares obrigatórios: 

 

1)Estágio Curricular Supervisionado 

Componente curricular direcionado à consolidação dos desempenhos profissionais 

desejados inerentes ao perfil do egresso, na forma disposta em regulamento próprio. 

 

2)Atividades Complementares 

Componente curricular que possibilita o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, 

conhecimentos e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, 
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incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as ações 

de extensão junto à comunidade. 

 

3)Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 

Componente curricular desenvolvido na modalidade de artigos centrados em áreas teórico-

práticas e de formação profissional relacionadas com o curso, conforme regulamento a ser 

anexado em tópico correspondente abaixo.  

 

• Quanto à interdisciplinaridade 

 

 A proposta da estrutura curricular do Curso de Direito do UNIPTAN baseia-se em 

adotar um caráter interdisciplinar no seu Projeto Pedagógico. Constitui, portanto, grande 

desafio a ser enfrentado por todos os envolvidos na sua execução. Para operacionalizar a 

prática interdisciplinar, fazendo com que ela não seja apenas uma previsão, mas uma 

realidade, é preciso dotar a estrutura curricular do curso de mecanismos que propiciem 

colaboração entre seus operadores. 

 Para fazer face ao desafio de provocar a interação e integração entre disciplinas, 

visando a habilitar o aluno a encarar temas complexos que exigem a dissolução das 

fronteiras disciplinares, procura-se:  

a) Dotar as ementas das disciplinas de um caráter mais geral, permitindo-se que o 

conteúdo programático, flexível a alterações, possa ser elaborado de forma mais ampla, 

inclusive para abranger questões de diversas áreas do conhecimento, além de outras; 

b) A integração entre os professores e coordenadores responsáveis pela condução das 

atividades de prática, através de reuniões periódicas; 

c) Empregar os mecanismos de integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão; 

d) A descentralização da condução do Projeto Pedagógico, por meio do Núcleo Docente 

Estruturante – NDE, e da atribuição de responsabilidades aos professores no que diz 

respeito ao Ensino, Pesquisa e Extensão, Estágio Supervisionado, Atividades 

Complementares, e o Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ. 

São essas as ações básicas a serem seguidas e incentivadas para alcançar a 

interdisciplinaridade, as quais devem possuir caráter dinâmico e de interação recíproca, pois 

uma dessas ações isoladas não é capaz de sustentar o processo de interação disciplinar. 
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• Quanto à articulação teórico-prática 

 

 A elaboração do currículo pleno do Curso de Bacharelado em Direito do UNIPTAN e 

a definição de seu respectivo ementário foram feitas de forma coerente com o perfil desejado 

para o egresso do curso. Houve cuidado no sentido de estabelecer a forma, a distribuição e 

o equilíbrio entre os conteúdos teóricos e práticos, o que é evidenciado pela avaliação da 

estrutura curricular, ementário e bibliografia indicada para o curso. 

 

• Quanto às Atividades Complementares  

 

 O curso de Direito do UNIPTAN apoiará a realização de Atividades Complementares, 

as quais são práticas acadêmicas que devem possibilitar o reconhecimento, por avaliação, 

de habilidades e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar.  

 Compreendem-se como atividades complementares, portanto, as atividades 

enriquecedoras e implementadoras do próprio perfil do aluno, visando o seu crescimento 

intelectual, especialmente, nas relações com o mundo do trabalho, nas ações de 

envolvimento técnico e nas ações de extensão junto à comunidade. Abrangem a prática de 

estudos e atividades independentes, transversais, interdisciplinares, de permanente 

contextualização e atualização. Dependem exclusivamente da iniciativa e da dinamicidade 

de cada aluno, que deve buscar as atividades que mais lhe interessam para delas participar. 

 Estas práticas acadêmicas têm a finalidade de reforçar e complementar as atividades 

de ensino e extensão dos cursos de graduação desta instituição.  

 A carga horária será de 170 horas/aulas acumuladas nas atividades específicas de 

cunho complementar, que devem ser desenvolvidas no decorrer do curso, entre o primeiro 

e o décimo semestre. 

 

• Quanto ao Estágio  

 

 O Estágio Supervisionado se divide em Estágio Supervisionado Prática Simulada e 

Estágio Supervisionado Prática Real – Núcleo de Práticas Jurídicas. Ambos os Estágios 

consistem na aplicação de conhecimentos teóricos e humanos pelos alunos em atividades 

práticas relacionadas ao Direito, com uma diferença: na prática simulada o aluno aprende a 

fazer peças processuais com o doscente dentro da sala de aula; já na prática real o aluno 
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atua como advogado, fazendo atendimento, colheita de documentos, e peças processuais 

em ambiente externo à sala de aula.  O aluno é o centro do processo de Estágio Curricular 

Supervisionado prática real – Núcleo de Práticas Jurídicas, considerado em todos os 

momentos como ser humano em formação e cidadão consciente de seus direitos e deveres, 

conforme rege o Regulamento de Estágio Supervisionado Prática Real – NPJ. 

 

1.6 Metodologia 

 

 O Plano de Ensino dos componentes curriculares, juntamente com os conteúdos 

conceituais das unidades de estudo, deverá ser disponibilizado pelos professores no início 

do semestre letivo, para que os alunos possam melhor planejar sua vida acadêmica, 

antecipando seus estudos. 

 O professor deverá associar, em seu planejamento, links, filmes, textos diversos, 

artigos, bem como propor atividades avaliativas como trabalhos de pesquisa, questionários 

de reflexão, lista de exercícios, provas/testes, entre outras estratégias de ensino e 

aprendizagem que buscam favorecer a autoaprendizagem. Esses recursos, disponibilizados 

previamente para os alunos, favorecem a análise/estudo prévio, para que os encontros de 

trabalho (aulas) sejam mais produtivos. 

 O professor irá usar metodologia ativa de ensino-aprendizagem (sala de aula 

invertida, gameficação, socrative, PBL- aprendizagem baseada em problemas, estudos de 

caso, TBL - aprendizagem entre pares e times, Peer instruction, entre outras)  que consiste 

em um processo amplo e possui como principal característica a inserção 

do aluno/estudante como agente principal responsável pela sua aprendizagem, 

comprometendo-se com seu aprendizado. 

 A disponibilização do material didático que será utilizado com antecedência é um meio 

para que a participação dos alunos em sala de aula seja mais efetiva e consiga aprimorar o 

processo de aprendizado.  

 As atividades de Estágio Supervisionado e de Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 

serão executadas mediante regulamento, aprovado pelo Colegiado do Curso, e sob 

supervisão/orientação, buscando garantir a articulação teoria/prática.  

 O desenvolvimento da visão sistêmica, crítica e reflexiva, prevista nos objetivos gerais 

e no perfil do egresso, bem como nas DCN’s, será trabalhado nos estudos de casos, estágios 

e TCC. 
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 As atividades práticas envolvem a atuação dos discentes no Núcleo de Práticas 

Jurídicas, quando os discentes aplicam todo conhecimento que adquriram até aquele 

momento no Curso, agindo como se advogados já fossem.   

 O Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ – tem o objetivo de prestar um serviço de 

atendimento jurídico à população de São João del Rei e Santa Cruz de Minas. A cada dia 

da semana um professor é o tutor e coordena os alunos que se matricularam para trabalhar 

com aquele docente. Os aluno se dividem em grupos e prestam atendimento à população, 

recebem os documentos necessários, elaboram as peças processuais sob a supervisão do 

professor, que as corrigirá, dando feedback ao discente em quais pontos deve melhorar. 

 

1.7 Estágio curricular supervisonado prática real – Núcleo de Práticas Jurídicas 

 

 No período de isolamento social decorrente da pandemia do coronavírus (covid-19), as 

atividades práticas do Curso foram suspensas a partir do mês de março/2020, em estrito 

atendimento às recomendações dos órgãos nacionais e internacionais da educação e da 

saúde. Essa suspensão deu-se a partir da publicação da Portaria MEC nº 343 de 17 de 

março de 2020, alterada pela Portaria MEC nº 345 de 19 de março de 2020, além do Decreto 

Municipal de São João del-Rei nº 8.604 de 21 de março de 2020 e da Deliberação do 

Governo do Estado de Minas Gerais nº 18 de 22 de março de 2020. 

 A consolidação das atividades presenciais passíveis de retorno e as que se mantêm até 

o final do período da pandemia deu-se em observância ao que preceitua a Portaria MEC nº 

544 de 16 de junho de 2020, a partir da qual o Curso se reorganizou em termos de atividades 

práticas, enquanto as teóricas não foram alvo de interrupção devido ao sistema remoto 

adotado pelo UNIPTAN, implementado imediatamente no início do isolamento social.  

 No 1º Semestre de 2020 não houve estágios ofertados, pois, as atividades do Núcleo 

de Práticas Jurídicas foram suspensas, em razão da pandemia – COVID 19, conforme dito 

acima. Só foram autorizados novos contratos de estágio externo, isto é, em orgãos públicos 

ou em pessoas jurídicas de direito privado, como em escritórios de advocacia, realizadas em 

home office. Os demais casos foram contratos já em andamento, que observaram os 

protocolos de segurança em relação à pandemia. Os relatórios de estágio externo foram 

enviados por e-mail, ao Coordenador do referido estágio, que seguiu às correções dos 

relatórios e, desta forma, utilizou o Zoom para as demais dúvidas e finalização das 

atividades. Após isso, as notas foram lançadas no sistema e o NAE – Núcleo de Apoio ao 
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Estudante deu continuidade e finalização ao processo de estágio dos alunos. Além disso 

também houve a realização de um projeto de extensão denominado mentorias processuais 

simuladas, devidamente registrada na COPEX, que por meio do REAR (Regime Especial de 

Aprendizagem Remota), simula o atendimento aos clientes e a população, discussão e 

elaboração de peças processuais, sob a supervisão de um professor.  

 Já no 2º Semestre de 2020 houve estágios ofertados: O NDE, Núcleo de Diretrizes 

Estrurantes, em reunião formal, propôs e o Colegiado autorizou a conversão do projeto de 

extensão de Mentoria Processual Simulada em atividade do Núcleo de Prática Jurídica 

(estágio supervisionado prática real), realizado em REAR (Regime Especial de 

Aprendizagem Remota).  

           Além disso, está sendo permitida a realização do estágio externo em orgãos públicos 

ou em pessoas jurídicas de direito privado, como em escritórios de advocacia, realizadas em 

home office ou em locais que respeitem os protocolos de segurança em relação à pandemia. 

O relatórios do estágio externo serão enviados por e-mail ao coordenador do referido 

estágio, que seguirá às correções dos relatórios e, desta forma, utilizará o Zoom para as 

demais dúvidas e finalização das atividades. Após isso, as notas serão lançadas no sistema 

e o NAE – Núcleo de Apoio ao Estudante dará continuidade e finalização ao processo de 

estágio dos alunos. 

 

 A seguir, serão apresentados o Regulamento do estágio curricular supervisionado do 

Curso, em vigor antes da pandemia, e logo após as alterações realizadas no mesmo em 

função do período de isolamento social.  

 

1.7.1 Regulamento do estágio curricular supervisionado prática real – Núcleo de Práticas 

Jurídicas (NPJ) 

 

“REGULAMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO PRÁTICA REAL –  

NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS – NPJ 

 

CAPÍTULO I 

DA DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

Art. 1º. O presente regulamento disciplina as atividades do Núcleo de Prática Jurídica - NPJ 

do Curso de Direito do CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE TANCREDO DE 



75 
 

ALMEIDA NEVES – UNIPTAN, órgão suplementar da organização acadêmica, subordinado 

à Coordenação.  

Parágrafo único. O NPJ visa, precipuamente, oferecer um aprendizado prático do curso de 

Direito aos alunos, através da prestação de serviços gratuitos à comunidade carente, nas 

suas áreas de atuação, atendendo as disposições das normas do Ministério da Educação - 

MEC, da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, do Projeto Pedagógico do Curso de Direito 

e a Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 05 de 17/12/2018.  

CAPÍTULO II 

DO OBJETIVO 

Art. 2º. O NPJ é o órgão destinado a proporcionar oportunidade para a realização do estágio 

obrigatório ao aluno matriculado no curso de Direito, visando a integração da teoria e a 

prática, consolidação dos preceitos éticos, sociais e profissionais no âmbito das atividades 

jurídicas.  

Art. 3º. O NPJ é parte integrante da estrutura do Curso de Direito.  

CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA 

Art. 4º. O NPJ conta com um Escritório de Prática Jurídica – EPJ para desenvolver as 

atividades do estágio nos setores de judicialização e mediação. 

Art. 5º. O escritório modelo de práticas jurídicas tem como objetivo propiciar o 

desenvolvimento de atividades práticas e simuladas, compreendendo, entre outras, a 

redação de atos jurídicos e profissionais, análise de autos findos, peças e rotinas 

processuais, mediação e conciliação, resolução de questões de deontologia e legislação 

profissional, em consonância com o projeto pedagógico do curso.  

Art. 6º. O NPJ tem como objetivo possibilitar o desenvolvimento de atividades práticas reais 

jurídicas com a preparação do bacharel para o exercício de habilidades específicas das 

profissões jurídicas.  

§ 1º - O NPJ proporciona atendimento à população da região, que atenda aos critérios 

estabelecidos neste Regulamento, oferecendo assistência jurídica gratuita, judicialização de 

processos, sob o controle, orientação e avaliação do Advogado Orientador do NPJ, 

expedientes administrativos e atividades práticas externas previstas no presente 

Regulamento.  

§ 2º - Entende –se por pessoa carente de recursos financeiros aquela que for hipossuficiente 

e comprovar renda familiar até 02(dois) salários mínios vigentes.  
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§ 3º- Ao estagiário cabe: redigir peças processuais, e acompanhar as ações, participar de 

audiências e sessões, se assim lhe for requerido, realizar os atendimentos aos clientes, sob 

orientação.  

CAPÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 7º- O NPJ tem a seguinte estrutura organizacional: 

I – Coordenador (a) do Curso de Direito; 

II – Coordenador (a) do NPJ, com carga-horária específica para o desempenho das 

atividades; 

III – Coordenador (a) do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos – CEJUSC – Setor 

Mediação, com carga-horária específica para o desempenho das atividades; 

IV – Professores-orientadores do NPJ, com carga-horária específica para o desempenho 

das atividades;  

V – Advogado (a) do NPJ, com carga horária específica para o desempenho das atividades; 

VI – Secretário (a) do NPJ; 

VII – Estudantes-estagiário 

CAPÍTULO V 

CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÕES DE CONFLITOS – CEJUSC 

SEÇÃO I 

Mediação 

Art. 8º - A criação de atividades de mediação do Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ foi 

implementada em conformidade com o que dispõe as Resoluções TJMG nº 661/2011 e 

682/2011, bem como a Resolução nº125/2010 do CNJ.  

Art. 9º- Criado e aprovado em 17 de agosto de 2017 através do termo de cooperação técnica 

celebrado entre o Tribunal de Justiça de Minas e o Centro Universitário Presidente Tancredo 

de Almeida Neves, o Núcleo de Mediação do curso de Direito do UNIPTAN organizou-se 

sob a inspiração da Portaria do MEC n.º 1.886/94 e legislação correlata de suporte.  

Art. 10º - O método privilegiará o ensino, a difusão e a prática da mediação, bem como a 

solução pacífica das controvérsias.  

Parágrafo Único: Qualificação dos futuros profissionais do direito nas técnicas da mediação 

onde destaca-se a possibilidade de atendimento ágil e eficaz ante os anseios populares de 

acesso material à Justiça, que a população hipossuficiente anseia ao demandar os serviços 

prestados pelo Núcleo de Mediação do UNIPTAN, sendo esta sua função e justificativa 

social. 



77 
 

Art. 11- As atividades de mediação são essencialmente práticas e devem proporcionar aos 

alunos estagiários a participação em situações reais, bem como o exercício da cidadania. 

Parágrafo Único: Toda prática dos discentes deverão ser orientadas e supervisionada por 

Profissionais especializados com capacitação em Mediação. 

Art. 12- A Mediação envolve aspectos psicológicos, relacionais, negociais, legais, 

sociológicos entre as partes. Assim, quando necessário, para atender as peculiaridades de 

cada caso, também poderão participar dos processos profissionais especializados nos 

diversos aspectos que envolvem a controvérsia, permitindo uma solução interdisciplinar, por 

meio de complementariedade do conhecimento. 

Parágrafo único: Dentre as diversas áreas correlatas de conhecimento será utilizada, sempre 

que possível, a parceria entre a coordenação do curso de Direito, o atendimento 

psicopedagógico do UNIPTAN e o Núcleo de Mediação para a solução dos conflitos 

apresentados. 

Art. 13 - As partes que se submeterem a qualquer procedimento de Mediação ficam 

vinculadas às disposições deste regimento, bem como as demais regras e respectivas 

normas que disciplinam o pleito. 

Parágrafo único: As atividades de Mediação ficam vinculadas ao dispositivo no Novo Código 

de Processo Civil, Código Civil, as Resoluções TJMG nº 661/2011 e 682/2011, a Resolução 

nº125/2010 do CNJ e demais legislações específicas relacionadas a esta forma de solução 

de conflito de interesse. 

SEÇÃO II 

DAS FINALIDADES 

Art. 14– As finalidades da prática acadêmica de Mediação são as seguintes: 

I - desenvolver a habilidade técnica do aluno através de elaboração e redação de análises 

teóricas de fenômenos sociais. A Prática Jurídica implicará na elaboração e análise de 

termos de reclamações, realização de sessões de mediação acompanhadas do Mediador 

(a),  participação do curso de Oficina de Pais e Filhos / Mediação Familiar, acompanhamento 

de 02 ( duas ) sessões de mediações judiciais completas , bem como visitas aos órgãos do 

poder público, acompanhadas e monitoradas por docentes e advogados do NPJ; 

II - desenvolver a capacidade técnica e a aptidão para Atividades Jurídicas Reais, no que 

tange a  mediação. 

Art. 15- As atividades do Núcleo de Mediação do Centro Universitário Presidente Tancredo 

de Almeida Neves tem como finalidade propiciar ao estudante a vivência de Atividades 
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Jurídicas Reais e simuladas, preferencialmente a uma área de concentração de estudos e 

desenvolvidas sob uma concepção e atuação reflexiva, crítica e criativa. 

SEÇÃO III 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Art. 16– Os discentes serão avaliados pelo professor supervisor, mediante os seguintes 

critérios:  

I - participação ativa e assiduidade durante as atividades, sendo elas: participação no curso 

da Oficina de Pais e Filhos / Mediação Familiar; 02 (duas) sessões de mediação completas, 

que devem ser assistidas no fórum; 

II – relatórios das atividades desenvolvidas, que devem ser no mínimo 10 sessões de 

mediação realizadas no estágio; 

III - assiduidade e frequência nas atividades, a qual será feita em formulário próprio, 

devidamente assinado e carimbado pelo responsável; 

V - a aprovação exigirá nota mínima de “70” (setenta pontos) para todas as atividades de 

estágio; 

VI - em caso de não aprovação no Estágio Curricular Supervisionado Prática Real, o 

estudante deverá refazê-lo integralmente. 

Art. 17– O Núcleo de Mediação tem como áreas de atuação as que relacionam de forma 

continuada podendo ser em área de direito de família, área civil relacionadas a questões 

comercias e contratuais.  

Art. 18- São atividades jurídicas reais do Núcleo de Mediação os  atendimentos em dias 

específicos, Segundas e Quartas feiras, das 13:00h às 17:00h, na prática da MEDIAÇÃO, 

através de Convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 

CAPÍTULO VI 

DA SECRETARIA 

Art. 19-  Compete à Secretaria do NPJ: 

§1º O(A) Secretário(a) do NPJ tem como atribuição principal prestar o apoio administrativo 

e organizacional à Coordenação Geral e às Práticas simuladas, real e conveniadas, 

possibilitando o bom funcionamento do Núcleo.  

§2º - São atribuições específicas da Secretaria:  

I –Recepção aos assistidos e encaminhamento aos Professores-orientadores responsáveis, 

para que eles possam indicar o estagiário que irá realizar o atendimento;  

II – Manutenção do cadastro dos assistidos, que deverá ser atualizado pelo estagiário a cada 

novo atendimento ou ato processual;  
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III – Manutenção de arquivo, com cópia, de todas as ações ajuizadas pelo serviço de 

assistência jurídica e das fichas de atendimentos preenchidas pelo estagiário;  

IV – Manutenção e controle da agenda das audiências referentes aos processos 

patrocinados pelo escritório, que deverá ser atualizada mediante informações prestadas 

pelos estagiários;  

V – Manutenção e controle dos autos dos processos que estiverem com vistas para o Núcleo 

respeitando o cumprimento dos prazos judiciais e dando ciência ao Orientador; 

VI – Zelo pelo acervo de livros jurídicos disponibilizados, assim como do material de 

expediente e patrimônio do escritório;  

VII –Prestação de todo o apoio administrativo necessário aos estagiários, aos Professores-

orientadores, bem como às demandas apresentadas pela Coordenação do Curso; 

VIII – Administração e reposição de materiais, móveis e equipamentos necessários ao bom 

funcionamento do Núcleo;  

IX – Zelar para que sejam mantidos em ordem e em dia os arquivos ou fichários dos casos 

confiados ao NPJ, bem como organizar e zelar pelos arquivos de toda a documentação e 

legislação atinentes ao NPJ;  

XI– Manter o controle da agenda e de todas as correspondências recebidas e expedidas 

pelo NPJ;  

XII – Manter o registro das atividades e frequência dos estagiários em planilha Excel, 

devidamente classificada com data, período, aluno, nota, frequência, no computador do 

Núcleo, para uma eventualidade futura;  

XIII – Guardar sigilo profissional dos dados de que tome conhecimento e não encaminhar o 

assistido, em hipótese nenhuma, a qualquer profissional particular.  

CAPÍTULO VII 

DA SUPERVISÃO 

Art. 20- O NPJ é supervisionado por um docente, regularmente inscrito na OAB, indicado 

pela Coordenação do Curso e nomeado pela Direção Acadêmica. 

Art. 21 - Ao Supervisor do NPJ compete: 

I- Orientar, coordenar e supervisionar as atividades do NPJ; 

II- acompanhar as atividades práticas reais e simuladas desenvolvidas pelos estagiários, 

juntamente com os docentes e advogados; 

III- assinar certidões, declarações e outros documentos referentes às atividades do Estágio; 

IV- Fiscalizar a fiel execução deste regulamento, podendo sugerir, de forma escrita e formal, 

alterações no presente Regulamento, que serão enviadas para a Coordenação do Curso e, 
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posteriormente, encaminhadas pelo Coordenador para votação e aprovação do Colegiado 

do Curso. 

V- elaborar e distribuir proposta de atividades dos advogados, atinentes ao Estágio e ao 

Serviço de Assistência Judiciária;  

VI- apresentar semestralmente um relatório contendo as atividades desenvolvidas pelo NPJ, 

inclusive com fotos ilustrativas;  

VII- exercer as demais atribuições inerentes ao cargo.  

CAPÍTULO VIII 

DO ADVOGADO 

Art. 22- Os advogados que atuam no NPJ têm as seguintes atribuições: 

I- orientar, supervisionar e avaliar as atividades de práticas reais dos estagiários sob a sua 

responsabilidade; 

II- assinar petições e demais manifestações submetidas ao Poder Judiciário; 

III- participar de audiências; 

IV- cumprir as intimações dos processos sob sua responsabilidade rigorosamente dentro 

dos prazos; 

V- apresentar as estatísticas de atendimentos e processos em trâmite encerrados, quando 

solicitado; 

CAPÍTULO IX 

DO CORPO DOCENTE 

 Art. 23- O NPJ conta com o corpo docente do Curso de Direito para o desenvolvimento das 

atividades jurídicas e profissionais simuladas. São Professores-orientadores de estágio que 

orientam e/ou supervisionam atividades de Estágio de Prática Jurídica, nelas incluindo as do 

estágio simulado e real, competindo-lhes, principalmente: 

I – Ministrar aos estudantes-estagiários a orientação jurídica necessária ao conhecimento e 

à prática de atividades jurídicas, bem como acompanhar o atendimento ao público realizado 

pelo estagiário; 

II – Deferimento, por despacho na ficha de atendimento, dos casos que serão patrocinados 

pelo Núcleo; 

III – Zelo no cumprimento dos despachos e decisões judiciais proferidas nos processos 

patrocinados pelo escritório jurídico da Instituição, bem como dos prazos processuais;  

IV – Responsável pela avaliação do desempenho dos estagiários dentro dos prazos 

estabelecidos pela Instituição;  
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V– Conferência de relatório semestral das atividades realizadas, certificando a carga horária 

cumprida pelos estagiários;  

VI – Distribuição de casos e processos e redistribuição dos processos em tramitação, 

quando do desligamento de estagiários;  

VII – Advertir, verbalmente ou por escrito, o estagiário que incidir em falta prevista neste 

REGULAMENTO, fazendo a devida comunicação ao Coordenador do NPJ;  

VIII – Acompanhar a elaboração e corrigir as peças processuais, juntamente com os 

estudantes-estagiários pertencentes aos plantões pelos quais forem responsáveis; 

IX – Proceder à distribuição de casos de modo a dar igual oportunidade de prática a todos 

os estagiários; 

X – Desempenhar todas as demais atividades decorrentes de sua função.  

XI – Fornecer à secretária do NPJ os dados necessários para que ela mantenha atualizada 

a planilha Excel sobre o desempenho dos alunos, de forma semestral.  

§1º As atividades desenvolvidas pelos estudantes-estagiários serão supervisionadas por 

Professores-orientadores do Curso de Direito, regularmente inscritos na Ordem dos 

Advogados do Brasil, Seção de Minas Gerais, indicados pelo Coordenador do Curso e 

nomeados pela Direção Acadêmica.  

§2º É vedado aos Professores-orientadores indicar, sugerir ou encaminhar clientes do NPJ 

para qualquer profissional, bem como cobrar, aceitar ou receber, a qualquer título, dinheiro 

ou qualquer valor de cliente, parte ou assistido no âmbito do NPJ. 

§3º Os Professores-orientadores não poderão substabelecer, sem conhecimento e expresso 

consentimento, os poderes a ele conferidos pelos assistidos do NPJ, com ou sem reservas 

de poderes, para outros advogados que não pertençam ao quadro de Professores 

orientadores do Núcleo.  

CAPÍTULO X 

DO ESTAGIÁRIO 

Art. 24- Os alunos que estão cursando os sétimos, oitavos, nonos e décimo períodos 

participam obrigatoriamente do NPJ, conforme estabelecido no projeto pedagógico do curso. 

§único: O estagiário não poderá apresentar certidões ou declarações de estágios, 

voluntários ou remunerados, prestados em orgão públicos ou pessoas jurídicas de direito 

privado, antes do sétimo período com o objetivo de não cursar o estágio supervisionado 

prática real – NPJ. Esta espécie de declaração/certidão não será aceita em hipótese 

nenhuma.  

Art. 25- Ao Estagiário compete: 
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I – Desempenhar as tarefas programadas e que lhe foram confiadas sob a supervisão de um 

Orientador;  

II – Atender os assistidos na sede do NPJ e tratá-los com urbanidade e respeito;  

III – Observar a orientação técnica e instruções ministradas pelos Professores-orientadores;  

IV – Cumprir, diligentemente, as tarefas ou serviços de que forem incumbidos, sendo-lhes 

vedado recusar serviços próprios de suas funções;  

V – Assinar o livro de registro de presença, cumprindo com pontualidade e assiduidade o 

horário que lhes houver sido fixado;  

VI – Zelar pela boa conservação das instalações, móveis, livros, equipamentos de 

informática e demais objetos do Núcleo de Práticas Jurídicas e evitar gastos desnecessários 

de material;  

VII – Comparecer aos plantões para os quais for designado;  

VIII – Apresentar, no fim do semestre, o relatório de suas atividades com o andamento das 

causas sob sua responsabilidade; 

VIII – Manter ordem no recinto, evitando discussões e brincadeiras prejudiciais ao 

andamento dos trabalhos;  

IX – Manter atualizadas as anotações das fichas das ações, informando aos Professores-

Orientadores sobre andamento das mesmas;  

X – Manter vigilância sobre o andamento das ações, velando para que não se perca nenhum 

prazo; 

XI – Cumprir as intimações que forem efetuadas nos processos sob sua responsabilidade; 

XII – Comunicar ao professor-orientador e aos serviços de secretaria de Estágio a 

designação de audiência em causa que esteja sob sua responsabilidade, especificando 

todos os aspectos do processo, para os devidos registros e para a organização da pauta; 

XIII – Trajar-se de forma adequada e condizente com as carreiras jurídicas; 

Art. 26- O estagiário com necessidades especiais, de qualquer natureza, e que não se 

enquadre nos casos de dispensa dos plantões do Estágio Supervisionado, deverá observar 

as seguintes regulamentações: 

I – Comunicar sua condição na Secretaria do NPJ, indicando o tipo de deficiência, para que 

a Coordenação do NPJ possa viabilizar a inclusão no Estágio Supervisionado de acordo com 

a incapacidade. 

II –A comunicação deverá ser efetivada na secretaria do NPJ no momento em que for 

realizada a matrícula na disciplina de Estágio Supervisionado. 
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Parágrafo único – Realizado a inclusão o discente deficiente físico estará sujeito às demais 

determinações deste regulamento.  

CAPÍTULO XI 

DO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIAS DURANTE O ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

Art. 27 – Da carga horária da disciplina de Escritório Modelo, o discente deverá apresentar 

um relatório de comparecimento em 06 audiências de conciliação e 04 em audiências de 

instrução e julgamento de qualquer natureza. 

Art. 28– Para o deferimento de dispensa do estágio supervisionado do discente, necessário 

será o preenchimento e comprovações dos seguintes requisitos: 

I – Desempenho de atividades de estágio em conformidade com a respectiva disciplina de 

prática jurídica que estiver cursando, junto a órgãos públicos com vinculação na área 

jurídica, mediante comprovação, ou junto a escritórios de advocacia cadastros na OAB, a 

partir do sétimo período do Curso.  

II – Desempenho de cargo público, emprego público, de função comissionada, ou empregos 

na área jurídica, pelos discentes. 

Art.29– Os requerimentos de dispensa deverão vir acompanhados de documentos 

comprobatórios da sua situação, nos seguintes moldes:  

I – Para dispensa por realização de estágio, conforme preceitua a Lei 11.788/2008, deverá 

o aluno apresentar o pertinente contrato de estágio, realizado entre ele e o agente de 

integração, com intervenção da IES, se for o caso, e a declaração elaborada por seu 

supervisor de estágio, devidamente assinada e com indicação da matrícula na OAB ou 

carimbo com função jurídica e matrícula funcional.  

II – Para dispensa por desempenho de emprego na área jurídica, por funções em cargos 

públicos ou funções comissionadas, deverão ser apresentados documentos comprobatórios 

do vínculo e declaração do departamento pessoal, indicando o local onde está lotado e as 

atribuições da função.  

Parágrafo único – A declaração de que trata o inciso I deste artigo deverá trazer a 

identificação do discente, a indicação da carga horária a ser cumprida, bem como as 

atividades a serem por ele desempenhadas, no exercício de suas atribuições, assinada pelo 

responsável. 

Art. 30– O deferimento ou indeferimento do requerimento dar-se-á por meio de despacho 

que será assinado pelo Coordenador do Estágio.  

Art. 31– O requerimento de dispensa dos plantões dos escritórios modelos, deverá ser 

protocolado na secretaria do NPJ até 30 ( trinta ) dias a contar do início do semestre letivo.  



84 
 

Art. 32 – A Secretaria arquivará a comunicação em pasta própria, após análise da 

Coordenação do Estágio, junto com o convênio de estágio, comprovação de vínculo ou 

declaração apresentado(s); e posteriomente lançada em planilha Excel, no computador do 

NPJ. 

CAPÍTULO XII 

DO ENCAMINHAMENTO DOS CASOS E RESPECTIVO ACOMPANHAMENTO 

PROCESSUAIS E EXTRAPROCESSUAIS 

SEÇÃO I 

Da triagem inicial 

Art.33 – Ao ser atendido no Núcleo de Práticas Jurídicas pelo estagiário indicado pelo 

Orientador, o assistido passará por uma triagem inicial, realizando o seu cadastramento, 

para aferição dos requisitos da situação financeira, da viabilidade jurídica, da pretensão e da 

competência de foro.  

Art.34- Presentes esses requisitos, os interessados recebem a relação dos documentos 

necessários à propositura da ação e são orientados a retornarem ao NPJ munidos de toda 

a documentação para relato do caso e providências cabíveis para propositura da Ação.  

Art.35- Sempre que for vislumbrada a possibilidade de acordo, procede-se à convocação da 

parte contrária, por carta, marcando-se retorno para a tentativa de conciliação e mediação.  

Art.36- Faz-se necessária a coleta da assinatura do assistido na ficha de atendimento para 

se prevenir quanto à manifestação de atitudes imprevistas, tais como litigância de má-fé ou 

fatos graves e caluniosos.  

Art.37- A triagem terá como critério a avaliação do direito material, competência regional e 

critério sócio econômico.  

Art. 38- O estagiário deverá submeter a ficha à apreciação para seu Orientador para a devida 

aprovação.  

Art.39- O estudante-estagiário sob a supervisão do Orientador elaborará a peça processual 

necessária e pertinente, juntará os necessários documentos, enviará toda documentação 

para a secretaria, a qual ficará responsável em enviar o processo ao advogado responsável 

pelo NPJ o qual, após a secretaria registrar o processo no sistema de controle de processos, 

providenciará a distribuição do processo enviando novamente o comprovante para a 

Secretaria que irá arquivar uma cópia.  

SEÇÃO II 

DO DESINTERESSE DO ASSISTIDO 



85 
 

Art. 40- Quando evidenciado o descaso ou desinteresse do assistido ou a falta de 

comparecimento ao NPJ quando solicitado, o estagiário deverá enviar carta registrada ao 

assistido, com comprovante de recebimento, convocando-o a comparecer em data 

determinada, sob pena de interrupção completa do acompanhamento. Se a ação já estiver 

em andamento deverá haver manifestação nos autos informando o ocorrido com solicitação 

ao juiz do feito para intimar pessoalmente a parte assistida para dar prosseguimento ao 

andamento processual devendo haver acompanhamento da ação até sua extinção 

completa.  

CAPÍTULO XIII 

DA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS PROCESSUAIS 

Art. 41-. De posse de todos os documentos e informações necessárias à propositura da 

ação, o estagiário deverá preparar a petição inicial, consoante as regras da legislação em 

vigor e de redação oficial, a qual deverá ser realizada nas dependências do NPJ, e 

excepcionalmente, em local diverso, a fim de resguardar o sigilo, a integridade dos 

documentos em poder e responsabilidade do núcleo. 

§1°. O NPJ do UNIPTAN atenderá aos assistidos que tiverem necessidade de propor ou 

responder ações de natureza cível e família. Atenderá também, ações propostas em face de 

pessoas que estejam de alguma forma ligadas ao quadro de funcionários do UNIPTAN ou 

contra órgãos e entidades vinculadas ao UNIPTAN.   

§2°.Tutelas de urgência, evidência ou outras que guardem relação de dano irreparável e de 

difícil reparação, a fim de se evitar perda do objeto, deverão ser analisadas pela 

Coordenação do NPJ e Orientadores, no sentido de verificar a possibilidade de cumprimento 

pelo núcleo. 

§3°. Tratando-se de defesa em que o prazo já esteja fluindo, a peça será elaborada de forma 

a assegurar sua tempestividade, conforme parágrafo anterior. 

§4°. Antes de ser enviada para a secretaria em definitivo, a peça processual deverá ser 

ortograficamente corrigida, e apresentada em papel timbrado contendo o endereço do 

Núcleo de Práticas Jurídicas. 

CAPÍTULO XIV 

DA AVALIAÇÃO 

Art.42- A verificação do aproveitamento nas atividades inerentes ao Estágio obedecerá ao 

disposto no Regimento Geral do UNIPTAN, nas Normas Acadêmicas e nos critérios de 

avaliação que constam no plano de ensino apresentado pelo professor orientador. 
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Art.43- A integralização dos estudos e das atividades inerentes ao Estágio confere ao 

estagiário a carga horária estabelecida no Projeto Pedagógico do Curso, desde que 

atendidas as exigências de avaliação e frequência nos programas e planos de trabalho 

estabelecidos por parte do Coordenador do NPJ a seguir definidas: 

§1º - Quanto à nota de carga horária, deverá: 

I – Ser extraída das atividades práticas realizadas pelos alunos durante o semestre letivo, 

tais como : audiências, elaboração de peça processual, atendimentos supervisionados, entre 

outras atividades. 

§2º - O discente que não atingir a carga horária obrigatória e frequência mínima estará 

REPROVADO, devendo cursar novamente o Estágio Supervionado Prática Real. 

CAPÍTULO XV 

DA FREQUÊNCIA  

Art.44- Exige-se 75 % (setenta e cino por cento) de freqüência nas atividades inerentes ao 

Estágio o Estágio obrigatório, sob pena de reprovação. 

§ 1º - O estagiário deve comparecer no horário de início das atividades programadas 

semestralmente no NPJ. 

§ 2º - Não é admitida qualquer justificativa de faltas, salvo as preconizadas em lei. 

§3º - A frequência dos alunos será aferida por meio de chamada oral durante o estágio, 

cabendo aos professores orientadores encaminharem os dados para a secretária do NPJ, 

que fará o devido lançamento no Portal da Instituição. 

CAPÍTULO XVI 

DAS PRERROGATIVAS E OBRIGAÇÕES DOS ESTAGIÁRIOS 

Art. 45- É vedada a execução de qualquer atividade não vinculada ao NPJ, durante o horário 

de realização das atividades de estágio, devendo o computador do Núcleo ser usado apenas 

para fina do estágio.  

Art. 46- O estagiário deve apresentar relatório final de suas atividades em cada semestre 

letivo e protocoliza-lo na secretaria do NPJ. 

Art.47- O estagiário obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Estatuto 

da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, assim como no Código de Ética e 

Disciplina da OAB.  

CAPÍTULO XVII 

DO REGIME DISCIPLINAR 

Art.48- O estagiário está sujeito ao regime disciplinar aplicado ao corpo discente na forma 

estabelecida no Regimento Geral do UNIPTAN. 
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CAPÍTULO XVIII 

DOS PRINCÍPIOS 

Art.49- O NPJ é regido pelos seguintes princípios:  

I – da articulação entre pesquisa, ensino e extensão; 

II – da ética profissional;  

III – da defesa dos direitos humanos e cidadania;  

IV – da interdisciplinaridade; e  

V – a busca da qualidade, como meta de todas as etapas acadêmicas  

CAPÍTULO XIX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art.50- O NPJ pode manter convênios com a Ordem dos Advogados do Brasil– Seção de 

Minas Gerais, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça e outras organizações públicas, em 

consonância com este Regulamento.  

Art. 51- Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Acadêmica, ouvido o Colegiado do 

Curso de Direito.  

Art. 52- O presente Regulamento tem sua vigência a partir do dia 1º de Janeiro de 2021, 

revogadas as disposições em contrário. 

São João del Rei, 28 de outubro de 2020.” 

 

1.7.2 Regulamento especial do estágio curricular supervisionado para o período da 

pandemia do covid-19 

 

“REGULAMENTO DO PROJETO DE EXTENSÃO MENTORIAS PROCESSUAIS 

SIMULADAS 

Trata-se de Projeto de Extensão voltado à capacitação remota dos acadêmicos do 

Curso de Direito do UNIPTAN, no contexto das limitações impostas pela Portaria nº 343, de 

17 de marco de 2020, do Ministério da Educação e Cultura que determinou a proibição de 

atividades práticas dos cursos de graduação. 

O presente tem a finalidade de detalhar acerca de como será suprida a vacância das 

aulas práticas do Estágio Supervisionado (Prática Real), com atividades de mentorias 

remotas, visando a integralização das disciplinas Estágio Supervisionado (Prática Real) I, II, 

III e IV nos turnos matutino e noturno do Núcleo de Prática Jurídica desta IES. 
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Sendo assim, considerando que o Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) – UNIPTAN 

compreende atualmente várias atividades, é importante, para maior compreensão, que tais 

atividades sejam detalhadas a seguir, senão vejamos: 

1. DAS ESPÉCIES DE ESTÁGIO EXISTENTES NA PRÁTICA REAL 

A-Estágio Externo: Estágio exercido pelos alunos nas mais variadas Instituições que 

promovem atividades jurídicas (Subcoordenador: Professor Matheus Campelo); 

B-Mediação: Estágio ofertado em Convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

(Subcoordenadora: Professora Letícia Uebe); 

C-Juizado de Conciliação: Estágio ofertado em Convênio com o Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais (Subcoordenador: Professor Adriano Márcio de Souza); 

D-Serviço de Assistência Judiciária: Estágio ofertado em sede própria do UNIPTAN, 

funcionando como escritório modelo de advocacia nas cidades de São João Del Rei e Santa 

Cruz de Minas, de segunda a sexta feira, com um professor para cada dia (Subcoordenador: 

Professor Welinton Augusto Ribeiro); 

2. DA REALIZAÇÃO DE MENTORIA COMO PROJETO DE EXTENSÃO 

SEMELHANTE AO NPJ 

Dentro da realidade existente no UNIPTAN antes da pandemia, mais especificamente 

no âmbito do NPJ, e, visando ofertar uma atividade de extensão facultativa aos alunos dos 

7°, 8°, 9° e 10° períodos, com características semelhantes ao NPJ, o Coordenador do Curso 

de Direito, o Coordenador do NPJ e integrantes de NDE, que o estágio prosseguirá nos 

seguintes termos: 

a) Permitir-se-á a inscrição dos alunos dos referidos períodos para execução de estudos 

através da plataforma remota CANVAS em sintonia com o site de conferências ZOOM, 

aplicando aos discentes casos práticos que simulem o cotidiano dos operadores do Direito, 

em especial aos advogados, no mister de atender o cliente, analisar os seus documentos, 

orientá-lo, e elaborar as peças processuais; 

b) Esta mentoria será registrada na COPEX como atividade de extensão, sendo facultativo 

ao discente fazer parte do projeto, devendo fazer a sua inscrição por meio do google 

formulários ou optar por realizar suas atividades normais no Núcleo de Prática Jurídicas 

quando as aulas presenciais retornarem.  

c) O discente que participar da mentoria, cumprindo todos os requisitos exigidos pelo 

professor-mentor, terá direito a um certificado de 36 horas referentes a atividades 

complementares. 
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d) Ter-se-á como objetivo a capacitação e aperfeiçoamento técnico-jurídico dos acadêmicos, 

inclusive desenvolvendo a argumentação, a retórica, por meio de metodologias ativas, fóruns 

de debates, através de separação dos alunos em grupos, sob supervisão do professor-

mentor; 

e) O professor-mentor poderá escolher um dos grupos previamente separados para elaborar 

o caso concreto do dia, atuando como clientes dos demais discentes, o que desenvolverá 

habilidades e competências importantes para o profissional do Direito. 

f) Cada professor-mentor terá sua janela na plataforma CANVAS de forma que possa anexar 

as atividades, arquivos, e avaliar os discentes. 

3. DA AVALIAÇÃO 

A avaliação dos discentes ocorrerá ao longo do semestre por meio da correção das 

peças processuais, da observação dos acadêmicos durante as orientações, da análise dos 

debates em grupo, dos atendimentos simulados, e até mesmo durante a criação dos casos 

concretos que serão solucionados pelos demais colegas.  

4. Da RESPONSABILIDADE DE CADA PROFESSOR-MENTOR 

Os discentes no início do semestre se inscreveram para participar de uma das 

espécies de estágio supervisionado – prática real, dentre as várias existentes, conforme item 

01 deste documento. 

 Os alunos cursaram dois dias de estágio antes do início da quarentena com o seu 

professor-mentor previamente escolhido, o que representa 08 horas de atividades. 

 Nesta senda, os voluntariamente inscritos na atividade de extensão, mentoria 

processual, permanecerão sob a responsabilidade dos docentes anteriormente escolhidos 

até o fim do semestre. 

5. DO FUNCIONAMENTO  

Cada professor-mentor é responsável por um dia da semana da semana. As 

atividades serão agendadas pelo professor-mentor na plataforma CANVAS, sempre de 13h 

às 17 horas.  

O professor-mentor ficará disponível durante este horário orientando os discentes no 

atendimento ao seu cliente, nos fóruns de discussões, na análise dos casos, e 

principalmente na elaboração das peças. 

6. DO RELATÓRIO FINAL 

Ao final do semestre, em data a ser estipulada pelo coordenador do curso de Direito, 

cada discente entregará um relatório sobre todo o estágio, inclusive anexando todas as 

peças elaboradas, documento que será arquivado na IES. 
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7. DA FREQUÊNCIA 

A frequência será acompanhada por meio da participação das atividades nos dias dos 

encontros, sendo desejável o percentual de 75% de frequência. 

8. DA REPROVAÇÃO 

Se o discente não tiver boa desenvoltura nas atividades exigidas até o fim do 

semestre poderá ser reprovado, cabendo ao professor-mentor responsável esta avaliação. 

9. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES 

As atividades se iniciarão no dia 12/05/2020, terça-feira. 

 O presente Regulamento tem sua vigência a partir da data da sua publicação. 

 São João del Rei, 07 de abril de 2020.” 

  

1.8 Estágio curricular supervisionado prática real – Núcleo de Práticas Jurídicas – relação 

com  a rede de escolas da educação básica 

 

“Este item não se aplica ao curso em questão.” 

 

1.9 Estágio curricular supervisionado prática real – Núcleo de Práticas Jurídicas – relação 

teoria e prática  

 

“Este item não se aplica ao curso em questão.” 

 

1.10 Atividades complementares 

 

 As atividades complementares são as ações realizadas no âmbito do ensino, da 

pesquisa e da extensão como forma de aprofundamento em aspectos acadêmicos e 

culturais do aluno, adicionando à sua formação regular informações e vivências que dão 

suporte à consecução dos objetivos previstos para o Curso e à formação de um perfil de 

egresso desejado. 

Conforme política prevista no Plano de Desenvolvimento Institucional e no Regimento 

do UNIIPTAN, as atividades complementares contribuem para a articulação entre teoria e 

prática, propiciando ao aluno contato com os campos de trabalho ao longo de todo o curso, 

além de possibilitar o estabelecimento de relações com sua futura área de atuação 

profissional. 
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Essas atividades enriquecedoras objetivam desenvolver no aluno a cultura da 

educação continuada e autônoma e a visão da necessidade de atualização permanente em 

seu processo de formação acadêmica e profissional.  

As atividades complementares devem permear todos os aspectos da formação do 

aluno de forma interdisciplinar, promovendo o conhecimento significativo e ampliando a 

visão de mundo dos acadêmicos. 

A carga horária total desse componente curricular obrigatório poderá ser cumprida 

nas seguintes modalidades:  

I. atividades de ensino; 

II. atividades de pesquisa; 

III. atividades de extensão; 

IV. atividades culturais. 

As atividades complementares deverão contemplar, pelo menos, dois dos grupos 

acima identificados e deverão ser cumpridas ao longo do curso. 

Tais atividades constituem o canal propício para que seja oferecido aos discentes o 

aprofundamento das temáticas desenvolvidas em sala de aula, servindo ainda para a 

realização da interdisciplinaridade proposta neste Projeto Pedagógico de Curso. 

     O Curso de Direito desenvolve e gerencia as atividades complementares em 

consonância com o Regulamento que segue abaixo, elaborado pela Núcleo Docente 

Estruturante e devidamente aprovado pelo Colegiado de Curso, após as deliberações 

cabíveis. 

 

1.10.1 Regulamento das atividades complementares 

 

“REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

 Tratando-se de componente curricular obrigatório do Curso de Direito as Atividades 

Complementares dispõem de regulamento próprio, que é apresentado a seguir: 

Art. 1º – As Atividades Complementares integram a parte flexível do currículo do Curso de 

Graduação em Direito ministrado pelo UNIPTAN, sendo o seu integral cumprimento 

indispensável para a obtenção do diploma de bacharel em Direito. 
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Art. 2º – As Atividades Complementares são coordenadas por um docente integrante do 

curso, designado pelo Coordenador de Curso, ou pelo próprio Coordenador de Curso. 

Art. 3º – Integram as Atividades Complementares os seguintes itens, distribuídos nas 

diferentes modalidades: 

I) Atividades de ensino: 

Disciplinas do curso de Direito, cursadas em outra instituição de Ensino, na modalidade 

presencial, não aproveitadas para o cumprimento da matriz curricular que o(a) aluno(a) deve 

cumprir; 

Monitoria de disciplinas do curso de Direito realizada na própria Instituição; 

Disciplinas cursadas em outros cursos da própria Instituição ou em outra instituição de 

ensino, desde que presenciais e com anuência prévia pela Coordenação das Atividades 

Complementares. 

Curso de idiomas, na modalidade presencial, realizados em instituições especializadas na 

respectiva área de ensino; 

Estágios extracurriculares em prática jurídica realizados em órgãos públicos ou sociedade 

de advogados conveniadas com o UNIPTAN.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As horas excedentes realizadas pelos alunos, a título de estágio 

obrigatório, podem ser consideradas como atividade extracurricular, nos limites constantes 

na tabela anexa a este regulamento, condicionada, obrigatoriamente, à apresentação de 

declaração do órgão onde o aluno fez o estágio, acompanhado do respectivo termo de 

convênio. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Excepcionalmente, em situações de calamidade pública que 

restrinjam o contato social, como exemplo, pandemias, será possível o cumprimento das 

atividades listadas neste inciso, exclusivamente, na modalidade, à distância.   

II) Atividades de pesquisa: 

Participação como aluno de iniciação científica, como bolsista ou voluntário, em projeto 

desenvolvido no UNIPTAN; 

Publicação de trabalho acadêmico em periódico da Instituição ou de outra instituição, na 

forma de resenha, ensaio ou artigo científico; 

Publicação de livro ou material acadêmico relevante. 

III) Atividades de extensão: 

Participação em eventos da área do Direito, na modalidade presencial, tais como, 

seminários, palestras, congressos, conferências, encontros, mesas temáticas, oficinas, 

workshops, jornadas, fóruns, visitas técnicas, encontros regionais ou nacionais; 
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Participação, na modalidade presencial, em semanas acadêmicas do Curso de Direito 

promovidas pelo UNIPTAN ou por outra instituição de ensino superior; 

Participação, na modalidade presencial, em semanas acadêmicas de outro curso do 

UNIPTAN, com relação com o Direito, como Administração ou Ciências Contábeis, ou de 

outra instituição de ensino superior, desde que presenciais e com anuência prévia pela 

Coordenação das Atividades Complementares; 

Cursos de atualização na área do Direito, realizados de forma presencial ou à distância, 

desde que tenham duração igual ou superior a 20(vinte)horas, considerados os limites 

máximos previstos na tabela anexa a este regulamento; 

Participação em atividades de programas de extensão, voltados à área do Direito, 

promovidos pela própria Instituição; 

Participação em programas de extensão, voltados à área do Direito, promovidos por outra 

instituição, desde que com anuência prévia pela Coordenação das Atividades 

Complementares; 

Participação em representação estudantil na própria Instituição; 

Participação em intervenção social ou ação comunitária promovida pela própria Instituição 

ou por outra instituição; 

Participação em programas oficiais de voluntariado; 

Participação em ações sociais de ONGs locais. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Excepcionalmente, em situações de calamidade pública que 

restrinjam o contato social, como exemplo, pandemias, será possível o cumprimento das 

atividades listadas neste inciso, exclusivamente, na modalidade, à distância.   

IV) Atividades culturais: 

Efetiva participação em peças teatrais, festivais de cultura, feiras, lançamentos de livros e 

similares na área do Direito, desde que com anuência prévia pela Coordenação das 

Atividades Complementares e seguidos de relatório escrito sobre o evento; 

Participação em organização de eventos na área do Direito desde que com anuência prévia 

pela Coordenação de Atividades Complementares; 

Participação em eventos relacionados a Educação Ambiental; Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena; 

Direitos Humanos. 

Art. 4º - O aluno deverá cumprir carga horária em pelo menos 2 (duas) modalidades listadas 

nos incisos do artigo 3º. 
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Art. 5º – Para efeito de contagem da carga horária de Atividades Complementares para cada 

aluno, levando-se em conta o objetivo da inserção do discente em eventos 

pluridiversificados, será considerada a relação apresentada abaixo entre o tipo de atividade 

e a carga horária máxima computada respectivamente para a mesma: 

 

ITEM ATIVIDADE CARGA 

HORÁRIA 

MÁXIMA 

 

1. ATIVIDADES DE ENSINO 

1.1 Disciplinas do curso de Direito, cursadas em outra 

instituição de Ensino, na modalidade presencial, não 

aproveitadas para o cumprimento da matriz curricular. 

50% 

1.2 Monitoria de disciplinas do curso de Direito realizada na 

própria Instituição 

30% 

1.3 Disciplinas cursadas em outros cursos da própria 

Instituição ou em outra instituição de ensino, desde que 

presenciais e com anuência prévia pela Coordenação 

das Atividades Complementares. 

30% 

1.4 Estágios extracurriculares em prática jurídica realizados 

em órgãos públicos ou sociedade de advogados 

conveniadas com o UNIPTAN.  

50% 

1.5 Cursos de idiomas, na modalidade presencial, 

realizados em instituições especializadas na respectiva 

área de ensino. 

20% 

 

2. ATIVIDADES DE PESQUISA 

2.1 Participação como aluno de iniciação científica, como 

bolsista ou voluntário, em projeto desenvolvido no 

IPTAN 

30% 

2.2 Publicação de trabalho acadêmico em periódico da 

Instituição ou de outra instituição, na forma de resenha, 

ensaio ou artigo científico 

30% 
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2.3 Publicação de livro ou material acadêmico relevante 30% 

 

3. ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

3.1 Participação em eventos da área do direito, na 

modalidade presencial, tais como, seminários, 

palestras, congressos, conferências, encontros, mesas 

temáticas, oficinas, workshops, jornadas, fóruns, visitas 

técnicas, encontros regionais, nacionais ou 

internacionais. 

50% 

3.2 Participação, na modalidade presencial, em semanas 

acadêmicas do Curso de Direito promovidas pelo 

UNIPTAN ou por outra instituição de ensino superior. 

40% 

3.3 Participação, na modalidade presencial, em semanas 

acadêmicas de outro curso do UNIPTAN, que tenham 

relação com o curso de Direito, como Administração ou 

Ciências Contábeis, ou de outra instituição de ensino 

superior, desde que presenciais e com anuência prévia 

pela Coordenação das Atividades Complementares. 

30% 

3.4 Cursos de atualização na área do Direito, realizados de 

forma presencial ou à distância, desde que tenham 

duração igual ou superior a 20(vinte)horas, 

considerados os limites máximos previstos na tabela 

anexa a este regulamento. 

50% 

3.5 Participação em atividades de programas de extensão, 

voltados à área do Direito, promovidos pela própria 

Instituição; 

40% 

3.6 Participação em programas de extensão, voltados à 

área do Direito, promovidos por outra instituição, desde 

que com anuência prévia pela Coordenação das 

Atividades Complementares; 

30% 

3.7 Participação em representação estudantil na própria 

Instituição. 

20% 



96 
 

3.8 Participação em programas oficiais de voluntariado na 

área do Direito (mesário voluntário, ações sociais em 

ONGs locais, etc.) 

30% 

 

4. ATIVIDADES CULTURAIS 

4.1 Efetiva participação em peças teatrais, festivais de 

cultura, feiras, lançamentos de livros e similares na área 

do Direito 

20% 

4.2 Participação em organização de eventos na área do 

Direito 

20% 

4.3 Participação em eventos relacionados a: Educação 

Ambiental; Educação das Relações Étnico-Raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, 

Africana e Indígena; Direitos Humanos 

30% 

 

Art. 6º – Todas as atividades realizadas, bem como a participação como ouvinte nas 

atividades previstas como tal, devem ser comprovadas na forma de declarações, 

certificados, históricos ou similares, sempre assinados e com o timbre do órgão emitente. 

Art. 7º – O aluno deve cumprir, entre o primeiro e o último período do Curso de Direito a 

carga horária total de 170 (cento e setenta) horas de Atividades Complementares, nos 

termos estabelecidos no presente Regulamento. 

§1º – A carga horária total de 170 (cento e setenta) horas se aplica a matriz nova, 

colacionada neste PPC. As turmas que seguem outras matrizes deverão comprovar 

240 horas de atividades complementares. 

§ 2º O não cumprimento da carga horária mínima estabelecida para as Atividades 

Complementares acarretará automaticamente a necessidade de posterior rematrícula do 

aluno em alguma disciplina do curso no semestre seguinte, para que dê continuidade ao 

vínculo estudantil com o UNIPTAN e complemente a carga horária necessária dessas 

atividades. 

Art. 8º – Cabe ao Coordenador das Atividades Complementares orientar o aluno quanto à 

forma como proceder ao requerimento para sua certificação bem como quanto à forma de 

cumprimento dessas atividades. 
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PARÁGRAFO ÚNICO – O Curso de Direito adotará modelos de fichas e relatórios 

específicos para acompanhamento e registro individual do cumprimento das Atividades 

Complementares, modelos estes disponibilizados pela secretária do curso. 

Art. 9º – Qualquer recurso relacionado às Atividades Complementares deverá ser 

encaminhado ao Colegiado do Curso de Direito que ficará responsável por analisar o 

conteúdo e por emitir parecer final sobre a questão. 

Art. 10 – O presente Regulamento só poderá ser alterado após aprovação do Colegiado do 

Curso de Direito, em reunião ordinária ou extraordinária, devendo as eventuais propostas de 

mudança ser encaminhadas à Coordenação do Curso de Direito.  Após a referida aprovação 

as alterações tornar-se-ão efetivas. 

Art. 11 – Os casos não contemplados neste Regulamento em relação às Atividades 

Complementares deverão serão decididos pelo Colegiado do Curso de Direito. 

Art. 12 – O presente Regulamento tem sua vigência a partir do dia 1º de Agosto de 2020, 

revogadas as disposições em contrário. 

São João del Rei, 24 de maio de 2020.” 

 

1.11 Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) 

 

 O Trabalho de Conclusão de Curso no âmbito da graduação no UNIPTAN apresenta 

os seguintes objetivos: 

- Oferecer ao aluno a oportunidade de experiência em atividade de pesquisa, 

complementando o estudo científico e técnico com o desenvolvimento da prática profissional. 

- Colocar em prática os conhecimentos adquiridos no decorrer do curso, na área escolhida 

para a pesquisa, propiciando ao aluno a oportunidade para o desenvolvimento das 

habilidades de pesquisador. 

 O formato de elaboração, entrega e apresentação do Trabalho de Conclusão de 

Curso poderá ser definido no âmbito do Colegiado de Curso, podendo este optar entre os 

seguintes gêneros: artigo científico, monografia, relatório técnico ou outro que seja adequado 

à área de formação do graduando. Atualmente, adota-se um artigo científico.  

 

1.11.1 Regulamento dos trabalhos de conclusão de curso 

 

“REGULAMENTO PARA ELABORAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO CURSO 

DIREITO 
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Art. 1º O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é componente curricular obrigatório, sendo 

requisito indispensável para a obtenção do título de bacharel pelo Curso de Direito no Centro 

Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves – UNIPTAN. 

Art. 2º O TCC tem por objetivos: 

possibilitar ao aluno o desenvolvimento de sua capacidade científica; 

propiciar ao aluno os conhecimentos necessários para a utilização metodológico- científica 

adequada à elaboração de trabalho de pesquisa; 

possibilitar a integração e a revisão dos conceitos e conhecimentos obtidos durante o curso, 

nas diferentes disciplinas. 

CAPÍTULO I 

DAS CARACTERÍSTICAS 

Art. 3º O TCC consiste no desenvolvimento do trabalho de pesquisa sobre tema relacionado 

aos eixos norteadores do curso, podendo ser realizado individualmente ou em dupla, sendo 

a nota atribuída individualmente para cada aluno, de acordo com os critérios de avaliação 

descritos nos planos de ensino das disciplinas vinculadas ao TCC. 

Art. 4º O TCC será desenvolvido nas disciplinas de Projetos de Pesquisa, alocada no 8º 

período, e de Seminário de Pesquisa, alocada no 9º período. 

 

CAPÍTULO II 

DAS DISCIPLINAS DO TCC ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

Art. 5º Na disciplina de Projeto de Pesquisa o aluno passa a aprender e aprimorar seus 

conhecimentos sobre técnicas, normas e manejos da pesquisa científica junto ao professor 

responsável pela disciplina. 

Art. 6º O aluno deve elaborar seu projeto de pesquisa para o TCC mediante os critérios 

técnicos estabelecidos pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 

sobre documentação, no que forem eles aplicáveis. 

Art. 7º O projeto a ser apresentado na disciplina deve ser entregue, de forma impressa e 

com uma cópia eletrônica, para o professor responsável. O projeto deve constar no mínimo 

05 páginas, na revisão de literatura devem–se apresentar artigos, livros, dissertações, teses 

entre outras fontes científicas atualizadas. 

Art. 8º O professor responsável pela disciplina estabelecerá todas as fases e cronograma 

para elaboração, seguindo o estabelecido neste regulamento. 
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Art. 9º A avaliação dessa disciplina ocorrerá da seguinte forma: primeira etapa 50 pontos 

distribuídos de acordo com a entrega de algumas partes do projeto e atividades aplicadas 

em sala de aula; segunda etapa 50 pontos (20 pontos da defesa oral – pré-banca e 30 pontos 

aplicados na correção do projeto completo). Após a entrega final do projeto e sua correção 

pelo professor, não haverá oportunidade do discente de refazê-lo para a obtenção de uma 

nova nota. 

Paragrafo único: a defesa oral – pré banca é uma apresentação pública do trabalho perante 

Banca Examinadora constituída pelo professor responsável pela disciplina e pelo orientador. 

Cada examinador atribuirá ao trabalho uma nota que irá variar de 0 a 20, sendo a nota final 

a média aritmética das notas atribuídas pelos examinadores. 

Art. 10º Nessa disciplina não há aplicação de provas, como também não há reavaliação, 

como ocorre nas demais disciplinas da instituição. 

Art. 11 Para ser aprovado, o aluno deverá entregar ao professor da disciplina formulário de 

confirmação de orientação (que será disponibilizado no primeiro dia de aula). Nesse 

formulário será apresentada no mínimo uma assinatura do professor orientador, 

comprovando, assim, a orientação ocorrida no transcorrer do semestre. 

Art. 12º A estrutura do projeto deve possuir os seguintes elementos: 

Capa 

Assunto (tema). 

Delimitação do assunto. 

Problematização. 

Objetivos (geral e específicos). 

Hipóteses. 

Marco teórico e Justificativa 

Metodologia. 

Cronograma. 

Referências. 

ELABORAÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO 

 

Art. 13º Na disciplina Seminário de Pesquisa o aluno dará continuidade à pesquisa iniciada 

na disciplina de Projeto de Pesquisa. O gênero escolhido pela instituição para o trabalho de 

conclusão de curso é o artigo científico. 

Art. 14º Os alunos que optaram por escrever o projeto em dupla, deverão permanecer juntos 

na escrita do artigo. 
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Art. 15º A estrutura formal do artigo deverá: 

seguir os critérios das normas da ABNT, contendo em sua estrutura: título, resumo, palavras-

chave (mínimo de três e máximo de cinco), introdução (objetivos, justificativa, metodologia, 

problematização e resultados), desenvolvimento (revisão de literatura), conclusão (com o 

alcance ou não da hipótese da pesquisa), referências, anexos (se houver) e apêndices (se 

houver); 

ter mínimo de 10 (dez) páginas de texto e máximo de 20 (vinte páginas); 

conter pesquisa bibliográfica de, no mínimo, 6 (seis) obras, ressalvados os casos 

expressamente permitidos pelo professor orientador; 

§1º. O descumprimento de um dos requisitos acima acarretará a atribuição de nota zero, 

independente do atendimento aos demais. 

Art. 16º A divisão de pontos da disciplina seguirá a seguinte norma: 30 pontos distribuídos 

no transcorrer da disciplina (pontos que serão aplicados a atividades e entrega de partes do 

artigo, de acordo com o cronograma passado pelo professor responsável pela disciplina) e 

70 pontos (30 pontos da defesa oral – banca – e 40 pontos do artigo escrito). Dessa forma, 

no sistema acadêmico constará, na primeira etapa, apenas os pontos distribuídos até a data 

limite de fechamento do sistema. As demais notas serão atribuídas ao final do semestre. 

Art. 17º O aluno deverá entregar ao professor, mediante data posteriormente marcada, duas 

cópias impressas encadernadas do artigo e uma cópia no formato eletrônico. 

Art. 18º Nessa disciplina não há aplicação de provas, como também não há reavaliação, 

como ocorre nas demais disciplinas da instituição. 

Art. 19º Além do professor responsável pela disciplina, o aluno terá o acompanhamento de 

um orientador (designado pelo coordenador do curso). Caso outro docente da instituição 

tenha disponibilidade, e se for do seu interesse e do aluno, serão aceitas orientações de 

docentes não designados pelo coordenador. Não havendo obrigatoriedade desse tipo de 

orientação. 

Art. 20º Como requisito para aprovação, o aluno deverá entregar ao professor da disciplina 

formulário de confirmação de orientação (que será disponibilizado no primeiro dia de aula). 

Nesse formulário serão apresentadas três assinaturas do professor orientador, 

comprovando, assim, as orientações ocorridas no transcorrer do semestre. 

APRESENTAÇÃO ORAL DO ARTIGO CIENTÍFICO 

Art. 21º A avaliação do artigo científico será realizada mediante uma apresentação pública 

do trabalho perante Banca Examinadora constituída pelo professor responsável pela 
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disciplina e pelo orientador. Cada examinador atribuirá ao trabalho uma nota que irá variar 

de 0 a 30, sendo a nota final a média aritmética das notas atribuídas pelos examinadores. 

Art. 22º A avaliação será registrada mediante ata da banca examinadora, com parecer 

expressando sua “aprovação” ou “reprovação”. 

Art. 23º Caso o aluno não seja aprovado, deverá cursar novamente a respectiva disciplina. 

Art. 24º Apenas terão direito à correção dos aspectos apontados pela banca o aluno que 

obtiver média para aprovação. 

Art. 25º Na avaliação do artigo científico, a Banca Examinadora deverá considerar os 

seguintes elementos: a) Coerência e pertinência do texto, com relação ao tema proposto; 

b) Capacidade de reflexão teórica; c) O texto deverá demonstrar os caminhos da escolha do 

tema, da bibliografia, devendo a sua construção pautar-se pelo diálogo com as fontes 

pesquisadas, expressando sua problematização; d) Apresentação formal do trabalho 

conforme normas da ABNT; e) Defesa oral da pesquisa pelo pesquisador; f) A defesa do 

texto pelo pesquisador ou as respostas dadas às questões apontadas pelos arguidores. 

Art. 26º As notas, para os artigos escritos em dupla, serão atribuídas de forma individual. 

Art. 27º As possíveis dispensas, acima elencadas, não implicam a não entrega do trabalho 

impresso e dispensa da disciplina. 

Art. 28º Aprovado o artigo, o estudante terá 15 dias para entregar o exemplar final na 

biblioteca da instituição. Esse exemplar deverá ser gravado em CD, no formato de PDF. 

Para o seu depósito, o aluno deverá preencher ficha disponibilizada pela biblioteca e colher 

a assinatura do professor responsável pela disciplina. 

Art. 29º A entrega da versão definitiva do artigo é requisito obrigatório para a colação de 

grau. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 30º Plágio, tanto no Trabalho de conclusão de curso, quanto em qualquer outro tipo de 

trabalho acadêmico, literário ou textual é caracterizado no: “ato de copiar, imitar obra alheia, 

apresentando como seu, um trabalho intelectual advindo de fato, de outras pessoas”. 

§ 1°Reproduzir, ainda que em pequenas partes, um texto, sem citar sua fonte, é considerado 

PLÁGIO. 

§ 2° Havendo citação, porém esta incompleta há caracterização de irregularidades, de 

descumprimento das normas à citação e às referências bibliográficas. 

§ 3° A Lei de direito autorais (Lei número 9.610/98) estabelece que “reproduzir um texto, 

ainda que indicando sua fonte, mas sem autorização do autor, pode constituir “crime” de 

violação de direitos autorais”. Em caso de plágio é considerado falta grave, estando seu 
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praticante sujeito à abertura de inquérito para as devidas providências legais, até reprovação 

na disciplina. 

§ 4° O Plágio configura crime de violação dos direitos do autor, tipificado também no artigo 

184 do Código Penal. O autor do plágio pode ser condenado à pena de detenção de Três 

meses a um ano ou então multa. 

§ 5° O aluno deverá adotar o sistema de citações diretas ou indiretas proposto nas normas 

da ABNT para utilizar–se de obras já publicadas em quaisquer meios. 

§ 6° É conveniente na elaboração de um Trabalho de Conclusão de Curso, a existência de 

uma redação própria, livre de reprodução indiscriminada do potencial alheio. 

Art. 31º A responsabilidade pela originalidade e pela autenticidade do trabalho de Conclusão 

de curso (Projeto e Artigo) é inteiramente do aluno que deve ter conhecimento das normas 

que regem a propriedade intelectual, assumindo a responsabilidade civil e criminal 

decorrente, por qualquer ato ilícito praticado quando da elaboração do trabalho de conclusão 

de Curso em suas fases. 

Art. 32º Em caso de comprovada cópia do trabalho de Conclusão de Curso (de todo o 

trabalho ou de parte ou trecho dele) sem devidos créditos ao autor, o que o caracteriza como 

plágio, implicará na reprovação da disciplina. 

Art. 33º A compra de trabalhos também é considerada plágio, estando, assim, sujeita às 

penalidades legais já mencionadas. 

Art. 34º Aquele que for reprovado por insuficiência de nota ou plágio, não poderá colar grau, 

devendo cursar novamente a disciplina reprovada no semestre seguinte. 

Art. 35º Os casos omissos neste regulamento serão decididos pelo Colegiado do Curso. 

Art. 36º Este regulamento entra em vigor na data da sua publicação. 

São João del Rei, 1º de Agosto de 2020. ” 

 

1.12 Apoio ao discente 

 

O atendimento psicopedagógico oferecido aos alunos do UNIPTAN (Centro 

Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves) é realizado a partir das necessidades 

educacionais específicas visando os recursos necessários ao aprendizado e as atividades 

desenvolvidas, especialmente em relação ao aproveitamento e postura dos alunos frente às 

mesmas. As ações acontecem em parceria com o Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE), 

Intérprete de Libras, Professor de Apoio à Comunicação, Linguagem e Tecnologias 

Assistivas, docentes e família.  
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O atendimento psicopedagógico destina-se aos alunos que apresentam algum tipo de 

dificuldade de aprendizagem e/ou são portadores de necessidades especiais. Durante o 

atendimento ou acompanhamento, são realizadas diversas atividades com o objetivo de 

identificar a natureza da dificuldade, os bloqueios e as potencialidades do aluno. Através do 

diálogo, análise da situação individual e do contexto sociocultural do discente, é possível 

criar estratégias de apoio, motivação, acompanhamento e reorganização da vida escolar 

objetivando sanar ou minimizar os problemas acaso ocorrentes.  

O serviço de atendimento psicopedagógico reorienta a prática pedagógica e os 

professores, quando necessário. Desenvolve atividades motivacionais nas diversas turmas, 

colabora na resolução de conflitos de natureza relacional e atua como um espaço de escuta 

e acolhimento aos discentes. 

Encaminhamento ou solicitação 

O aluno poderá solicitar atendimento através do coordenador do curso, do NAE 

(Núcleo de Apoio ao Estudante), por meio de e-mail específico ou diretamente com a 

Psicopedagoga do curso em questão. Podem ser encaminhados também por professores 

ou coordenadores. 

Especificidades de atendimento 

Segundo a Constituição Brasileira de 1998, em seu Art. 5º: 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade. 

O UNIPTAN compartilha desse princípio, e busca, por meio de suas ações, a 

manutenção desse direito e garantia fundamental. 

A inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais não se concretiza 

apenas pelo dispositivo legal ou pela simples admissão do aluno no Centro Universitário. A 

inclusão exige mudança de atitude, que vê no outro, para além de um sujeito de direitos, um 

par. Não se deve pensar em inclusão para o outro, mas com o outro, em um permanente 

exercício de respeito à diversidade. 

Além dos serviços de apoio psicopedagógico, a Instituição conta com recursos 

especializados, capacitação de professores, atitudes de acolhimento e criatividade para lidar 

com as situações novas. Para as demandas de identificação simples, como os visuais, 
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auditivas, motoras e de locomoção, os recursos didáticos e as formas de atendimento estão 

desenhadas e disponíveis para todos. Para outras de natureza mais complexa, a Instituição 

busca parcerias com serviços especializados, convênio com instituições da área da saúde e 

assistência social.  

 

1.12.1 Atendimento a discentes com necessidades especiais (deficientes físicos, mentais, 

etc.); Lei de Diretrizes Básica da Educação – LDB nº. 9.394/96, Capítulo V da Educação 

Especial 

 

Aos alunos com necessidades especiais é assegurado o acesso, a permanência, o 

percurso com qualidade de ensino e aprendizagem. Por meio da adequação de espaços 

físicos e recursos específicos, busca-se uma maior apropriação do ambiente institucional, a 

integração junto aos alunos, ao corpo docente e setores administrativos.  

Para além dos aspectos legais, os alunos são bem acolhidos e encaminhados para 

acompanhamento conforme a especificidade de sua necessidade educativa. 

Os discentes com necessidades especiais são amparados na forma da lei, no que 

concerne à criação e adequação de espaços físicos e recursos de acessibilidade 

(estruturação do espaço físico institucional, mobiliários adequados, rampas, banheiros 

adaptados, barras de apoio, TICs para pessoas com necessidades educativas especiais).  

Os alunos recebem acompanhamento psicopedagógico, conforme sua realidade. No 

processo de acolhimento e recepção dos discentes, é realizada uma avaliação prévia da 

situação dos mesmos, suas demandas e necessidades específicas. São realizadas 

anamnese, entrevista familiar informal, entre outros. 

Caso estes alunos não possuam um PDI (Plano de Desenvolvimento Individual), este 

é elaborado a partir da análise da trajetória escolar do aluno. Todas as informações são 

devidamente documentadas com relatórios e laudos. O trabalho de acompanhamento 

psicopedagógico é realizado em parceria com os professores e pais dos alunos. 

Em casos que necessitam de professor de apoio para acompanhamento individual, 

bem como parceria com setores especializados, estes são devidamente providenciados pela 

instituição. 
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1.12.2 Atendimento a discentes com surdez parcial ou total – Lei 10.436 regulada pelo 

Decreto 5.626/05 

 

Os alunos surdos contam com um trabalho de parceria entre o atendimento 

psicopedagógico e o acompanhamento do intérprete de Libras, objetivando viabilizar o 

acesso aos conteúdos curriculares, em todas as atividades didático-pedagógicas. 

Conforme as demandas vão surgindo, empenha-se em encontrar formas de 

solucionar os desafios. Para isso são utilizados recursos pedagógicos específicos, 

adaptações de espaços e equipamentos. 

O UNIPTAN garante às pessoas surdas acessibilidade à comunicação nos processos 

seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos. Atendendo ao Art. 4º 

da Lei, inclui a Libras como objeto de ensino, pesquisa e extensão, nos cursos de formação 

de professores para a educação básica. 

A instituição promove capacitações em Libras para os docentes e funcionários, bem 

como dissemina uma cultura de respeito e valorização da pessoa surda, tanto no âmbito 

educacional, quanto fora dele. 

 

1.12.3 Atendimento a discentes com TDAH 

 

O atendimento ao discente com TDAH parte do conhecimento da dimensão do 

transtorno, que pode variar muito de caso. Os alunos adultos portadores de TDAH 

comumente já aprenderam a canalizar o “potencial de energia” que possuem para atividade 

de expressão, comunicação e liderança, bem como a utilizar estratégias para melhor 

concentração. Caso ainda não tenham isto estruturado, são estimulados e desafiados a este 

aprendizado. 

Faz-se uma análise de PDI do discente (caso não tenha, este é construído) e a partir 

daí criam-se estratégias para maior concentração e desenvolvimento de atividades, visando 

um melhor aproveitamento das propostas educacionais.  

 

1.12.4 Atendimento aos alunos com dislexia 
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O aluno adulto com dislexia traz um histórico de dificuldade de aprendizagem, 

sobretudo de leitura, escrita e interpretação. Às vezes o transtorno é identificado no Ensino 

Superior, haja vista que os estudos sobre a temática são relativamente recentes.  

Não é fácil chegar a um diagnóstico de dislexia. Tanto o diagnóstico quanto o 

tratamento da dislexia devem ocorrer por meio de equipe multidisciplinar, da qual 

participarão, entre outros: educadores, psicólogos, psicopedagogos, médicos e 

fonoaudiólogos. 

  O aluno com dislexia, devido às suas dificuldades de acompanhar o processo de 

aprendizagem em relação aos demais alunos, tende a sentir-se frustrado e, pelo menos uma 

parte deles, pode desenvolver problemas emocionais e comportamentos antissociais, 

marcados pela impaciência ou retraimento, requerendo muito cuidado nas abordagens e 

encaminhamentos.  

O acompanhamento psicopedagógico viabiliza o processo de diagnóstico e 

tratamento. Orienta os professores quanto ao planejamento, ações pedagógicas e 

avaliativas para estes alunos, considerando o alargamento do tempo como um bom 

caminho. 

Aliando os instrumentos de avaliação, diagnóstico, PDI e anamnese, são criadas 

estratégias psicopedagógicas com o objetivo de auxiliar o aluno durante todo o processo de 

aprendizagem. 

 

1.12.5 Atendimento a discentes com Transtorno do Espectro Autista, conforme disposto na 

Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012 

 

O UNIPTAN atende ao dispositivo do parágrafo único, que orienta: Em casos de 

comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes 

comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2o, terá direito a acompanhante 

especializado. 

A psicopedagoga orienta e acompanha todo o processo de inserção do aluno no 

ensino superior, o desdobramento das atividades acadêmicas (dificuldades e 

potencialidades) e o processo de avaliação. Conforme as especificidades do autismo, 
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colabora na orientação do planejamento e propostas avaliativas desenvolvidas junto ao 

discente.  Atua também como apoio e orientação à família, em um exercício mútuo de 

descobertas e construção de novas possibilidades para o discente autista. 

 

1.13 Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa 

 

 Os procedimentos formais para avaliação do curso acontecem de forma sistemática 

e organizada. No conjunto, oferecem uma visão bastante ampla a respeito dos pontos 

positivos e negativos da Instituição como um todo e do curso em particular. 

 Tais procedimentos são os seguintes: 

- Avaliação Institucional: o serviço empreendido pela Comissão Permanente de Avaliação 

Institucional é sistematizado e organizado para encaminhamento aos setores responsáveis, 

sendo também as questões pertinentes à estrutura do curso e práticas docentes levadas a 

conhecimento direto da Reitoria, Pró-reitorias e da Coordenação de Curso para tomadas de 

providências. A gestão do curso é realizada considerando a autoavaliação institucional e o 

resultado das avaliações externas como insumo para aprimoramento contínuo do 

planejamento do mesmo, com apropriação dos resultados pela comunidade acadêmica e 

processo de autoavaliação periódica do curso. 

- Ouvidoria: através desse serviço, disponibilizado na forma de atendimento presencial em 

dias e horários específicos, atendimento online via portal institucional e atendimento por 

escrito através de caixas de mensagens distribuídas ao longo dos saguões da Instituição, 

toda a comunidade acadêmica manifesta-se a respeito do curso, em quaisquer aspectos. As 

mensagens colhidas pela Ouvidoria são encaminhadas aos setores específicos para análise 

e pronta-resposta ao solicitante, sendo as questões pertinentes à estrutura do curso e 

práticas docentes levadas a conhecimento direto da Reitoria, Pró-reitorias e da Coordenação 

de Curso em questão para tomadas de providências; 

- Os itens que dizem respeito à estrutura do curso em questão e à atuação docente nas 

atividades de ensino, pesquisa, extensão, estágio curricular, orientação de trabalho de 

conclusão de curso e outros são levados para discussão pelo Núcleo Docente Estruturante, 

que elabora propostas para melhoria do curso e as encaminha ao Colegiado de Curso para 

discussão e, quando é o caso, para alteração de procedimentos; 
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- As questões que envolvem tomadas de decisão em sentido mais amplo são encaminhadas 

à Reitoria e, quando se aplica, ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, seguindo-se 

o trâmite interno estabelecido para tal. 

 

1.14 Atividades de tutoria 

 

Os cursos ofertados pelo UNIPTAN, mesmo aqueles da modalidade presencial, 

oferecem disciplinas na modalidade a distância, conforme regulamentado pela Portaria nº 

1.134, de 10 de outubro de 2016. Para esses conteúdos, prezando pela qualidade do ensino 

proporcionado aos discentes e em atendimento ao Art. 1º, são disponibilizadas atividades 

de tutoria. 

Essas disciplinas são gerenciadas pelo Núcleo de Educação a Distância (NEAD), que 

é responsável por acompanhar toda a logística de desenvolvimento das disciplinas. O NEAD 

é composto pelo coordenador, pela equipe de TI, pelos tutores e monitores. O coordenador 

atende presencialmente os alunos em suas dúvidas relacionadas ao desenvolvimento das 

disciplinas ofertadas na modalidade EaD. Esse profissional é responsável por fazer uma aula 

inaugural em todo início de semestre, apresentando aos alunos que estão matriculados em 

disciplinas 100% on-line a estrutura e o desenvolvimento de tais disciplinas. Além disso, 

junto com a equipe do departamento de Tecnologia da Informação (TI) da instituição, é 

responsável pela organização dos agendamentos e aplicação das provas finais realizadas 

nos Laboratórios de Informática.  

Os tutores são responsáveis por toda a mediação do processo de ensino-

aprendizagem que acontece no AVA. Entre suas responsabilidades está a moderação dos 

Fóruns de Discussão, proporcionando a interação entre os próprios alunos e entre aluno e 

tutor. Nos Fóruns, os alunos podem emitir suas opiniões, construir argumentos e revisar 

conceitos. Os tutores respondem a eventuais dúvidas e fazem suas considerações a respeito 

das discussões.   

Cabe ao tutor mediar o processo pedagógico junto aos estudantes, assim como o 

domínio do conteúdo específico das disciplinas sob sua responsabilidade, a fim de auxiliar 

os estudantes no desenvolvimento de suas atividades individuais e em grupo, fomentando 

o hábito da pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação a conteúdos específicos. O tutor 

atua, também, como mediador na preparação dos alunos para o pensar, por meio da 

estimulação das capacidades investigadoras dos discentes. Ele participa do processo de 
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avaliação do material didático, a cada final de disciplina, objetivando contribuir com o 

aperfeiçoamento de todo o material. 

A partir de 2020/2, as disciplinas on-line passaram a oferecer aos alunos encontros 

síncronos semanais com os tutores. Esses encontros são momentos de complementação e 

discussão do conteúdo, de esclarecimento de dúvidas relacionadas às atividades, de 

aproximação entre alunos e tutores.  

            Outro ator fundamental nas disciplinas ofertadas a distância é o monitor. Esse é um 

suporte técnico presencial oferecido pelo UNIPTAN. O monitor insere a presença humana 

no contexto das tecnologias de informação, facilitando o acesso ao ambiente virtual de 

aprendizagem e garantindo a utilização completa das ferramentas disponibilizadas, tornando 

a EaD um processo menos solitário e mais comunitário, aumentando, assim, a adesão do 

estudante ao sistema. Cabe à monitoria presencial, além de atender aos estudantes, orientar 

quanto ao acesso ao material disponibilizado na plataforma e agendamento da prova 

presencial obrigatória. 

            Além da oferta de monitoria, profissionais de TI estão à disposição dos alunos na 

Instituição para auxílio e orientação sobre acesso ao AVA e uso das tecnologias disponíveis. 

            As atividades de tutoria e monitoria são avaliadas periodicamente pelos estudantes 

e equipe pedagógica do curso. Essa avaliação acontece enquanto a disciplina está em 

andamento e ao ser finalizada, o que embasa a coordenação do curso para a tomada de 

decisões. Tais decisões englobam, entre outras, adaptações e mudanças na forma de 

condução das disciplinas, atualizações do material didático e do AVA. Essas medidas, 

corretivas e de aperfeiçoamento, podem acarretar alterações tanto em disciplinas em 

andamento quanto no planejamento de atividades futuras. 

 

1.15 Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias às atividades de tutoria 

 

O tutor tem um papel extremamente importante no ensino semipresencial e a 

distância e possui função pedagógica, social, administrativa e técnica. Isso se deve ao fato 

de o ensino em um espaço virtual ter características específicas, como as variações do 

espaço de ensino, que pode ser em qualquer lugar. Tutor e aluno encontram-se em 

condições de igualdade na comunicação, tendo o aluno um atendimento individual, tempo 

para entrar em sala de aula a qualquer momento, maior uso de multimídia e tecnologia na 

construção do conhecimento. Nesse contexto, o papel do tutor deve ser de um integrador, 
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colega, facilitador, inspirador de confiança e uma pessoa que ajuda o aluno na construção 

do conhecimento.  

            O tutor deve, portanto, ter habilidade para interagir com os estudantes com 

disponibilidade para ouvir e atendê-los nas suas dúvidas e problemas, de modo que o 

estudante veja nele um aliado em quem possa confiar. 

            Para tanto, são requisitos de titulação e experiência profissional para atuação no 

corpo de tutores: 

- Requisitos de Titulação: ter formação na área específica da disciplina. Alguns casos de 

formação em áreas correlatas poderão ser analisados em conjunto entre coordenação de 

curso e Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos. 

- Experiência profissional: experiência de, no mínimo, 1 ano em educação a distância como 

técnico, tutor ou professor. 

            Os tutores passam por capacitações que os habilitam para atuarem nas atividades 

de tutoria. As capacitações proporcionam o aperfeiçoamento dos conhecimentos científicos, 

tecnológicos e profissionais necessários para atuação no ensino a distância e no ambiente 

virtual de aprendizagem. Periodicamente, discentes e equipe pedagógica do curso avaliam 

os tutores para detecção da necessidade de novas capacitações.  

            O UNIPTAN, ao final de cada semestre letivo, oferece capacitações com temáticas 

direcionadas às metodologias ativas de aprendizagem, por meio das quais os tutores têm a 

possibilidade de aperfeiçoar suas práticas pedagógicas. Esse aperfeiçoamento pedagógico 

possibilita a elaboração de aulas mais práticas, criativas e inovadoras, que priorizam a 

proatividade, colaboração e cooperação entre discentes, auxiliando diretamente no processo 

ensino-aprendizagem, resultando em permanência e êxito nos conteúdos curriculares do 

curso. 

 

1.16 Tecnologias de informação e Comunicação (TICs) no processo ensino-aprendizagem 

 

O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no processo ensino-

aprendizagem reflete uma nova forma de expressão do pensamento e interação, a 

incorporação desses recursos à educação. Sua aplicação é objeto de investigação não 
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apenas como um meio para ensinar conteúdos específicos de disciplinas, mas 

principalmente pelos processos cognitivos, sociais e científicos que suscitam. 

Dessa forma, a Instituição exige um conhecimento holístico da realidade. Possui um 

contínuo processo de melhoria da sua infraestrutura, com o objetivo de oferecer laboratórios 

bem equipados e de alta qualidade, equipamentos compatíveis com a boa qualificação de 

seu alunado, aparelhagem que proporcione atividades de ensino, pesquisa e extensão de 

destaque na região. Tudo isso em consonância com o perfil de formação dos cursos 

abarcados pelo UNIPTAN, potencializando a interdisciplinaridade em busca de um 

conhecimento prático e científico. 

Destaca-se, nesse processo, a existência de quatro Laboratórios de Informática e 

uma sala dedicada exclusivamente a Metodologias Ativas de Aprendizagem. Nesses 

espaços, o alunado aprimora seus conhecimentos práticos em consonância com a teoria 

aprendida através de disciplinas teóricas específicas da estrutura curricular do curso, além 

de utilizar esses espaços com o acompanhamento de profissionais para a realização de 

trabalhos e pesquisas em outras disciplinas. Destaca-se que um dos laboratórios de 

Informática tem como diferencial a viabilização de atividades vinculadas a tecnologias de 

informação e comunicação em todas as salas de aula da instituição devido a sua mobilidade 

facilitada. 

Refletindo como a utilização de recursos de aprendizagem em sala de aula pode ser 

benéfica no processo de aprendizagem de seus alunos, o UNIPTAN busca oferecer salas 

de aula personalizadas, com equipamentos tecnológicos que propiciam aulas dinâmicas, 

com a possibilidade de complementação com textos, vídeos, desenhos, recurso de 

marcação e áudio de boa qualidade. Um dos recursos tecnológicos disponibilizados em 

algumas salas de aula é a lousa interativa, que fica conectada a um computador e um 

projetor multimídia. As salas que possuem esse recurso tecnológico estão adaptadas para 

aulas interativas, baseadas em atividades ativas e colaborativas de aprendizagem, com 

assentos capazes de se transformar em mesas para trabalhos em grupos. 

Além dessas salas de aula e laboratórios equipados com projetores multimídia e 

computadores, a Instituição, com o compromisso de proporcionar aos seus alunos um ensino 

de qualidade, disponibiliza projetores multimídia em todas as salas de aula. Com todas as 

salas equipadas com recursos tecnológicos de projeção, é possível que professores 
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conectem seus computadores pessoais durante as aulas, dinamizando e personalizando 

cada vez mais o aprendizado dos alunos.  

Além dos ambientes supracitados, a Instituição disponibiliza uma área na Biblioteca 

com computadores dispostos em bancadas com cadeiras disponíveis para acesso a alunos 

e usuários desse espaço acadêmico. A Instituição disponibiliza também terminais de 

computador distribuídos em seus saguões, para utilização livre dos discentes, incluindo o 

uso para acesso ao Sistema RM (consultas de notas, frequências, etc.). 

           Os pavilhões são cobertos pela tecnologia de rede sem fio (wireless), que permitem 

a conexão de dispositivos eletrônicos sem o uso de cabos. A rede sem fio pode ser acessada 

por toda a comunidade educativa do UNIPTAN, à qual podem conectar-se notebooks, 

smartphones, celulares e similares.  

           Entre as redes sociais utilizadas nos processos de gestão e de ensino-aprendizagem 

no UNIPTAN tem grande destaque a utilização dos contatos via grupos de WhatsApp e 

postagens/comentários através do Facebook e Instagram institucionais e por curso. 

 

1.17 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) utilizado pelo UNIPTAN é o Canvas, uma 

plataforma de fácil utilização e que permite a disponibilização de conteúdos, a aplicação de 

atividades diversificadas – como fóruns, envio de arquivos, vídeos, áudios, etc. – a utilização 

de chats, o envio de avisos e mensagens, tudo isso promovendo a interação entre 

professores e alunos e significando o processo de ensino-aprendizagem.  

            Repensando as metodologias de ensino utilizadas diariamente e prezando pela 

qualidade do ensino proporcionado aos discentes, o UNIPTAN busca agregar maior 

conhecimento e tornar o dia a dia das aulas mais dinâmico, além de proporcionar uma 

quebra do paradigma professor-aluno, uma vez que a velocidade da construção do 

conhecimento favorece a complementação desses personagens que, cada vez mais, 

aprendem juntos. Nesse contexto, Curso de Direito oferece disciplinas na modalidade a 

distância, conforme regulamentado pela Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 2016. 

            Nessas disciplinas na modalidade a distância, o Canvas é utilizado com o objetivo 

de estimular o aluno a construir seu conhecimento por meio da avaliação da informação 
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disponível, sendo os tutores os responsáveis pela orientação adequada, pelo 

acompanhamento e pelo estímulo constante pelo aprendizado de qualidade.  

O AVA é uma ferramenta que auxilia no gerenciamento de conteúdos ofertados na 

modalidade a distância e permite acompanhar constantemente o progresso dos estudantes. 

Nesse ambiente, é disponibilizado todo o conteúdo eletrônico necessário para cursar as 

disciplinas ofertadas na modalidade a distância, assim como todas as atividades que devem 

ser desenvolvidas.   

O Canvas foi estruturado de forma a proporcionar ao estudante autonomia e 

responsabilidade. Autonomia para decidir qual o melhor momento para estudar – uma vez 

que se trata de um ambiente on-line, que pode ser acessado de qualquer lugar e a qualquer 

momento -, o que implica em liberdade, mas também em responsabilidade. Liberdade para 

escolher o melhor horário e responsabilidade para escolher este horário e aproveitá-lo 

produtivamente.  

Nesse sentido, o Canvas para a modalidade EaD oferece: 

• Materiais de apoio: cartilha de participação em Fórum, dúvidas frequentes, agenda 

das disciplinas on-line, dicas sobre segurança na internet, entre outros. 

• Material didático: textos e vídeos preparados por professores específicos de cada 

conteúdo disponibilizado no ambiente virtual. 

• Links das gravações dos momentos síncronos entre tutores e alunos. 

• Fóruns de discussão: espaço em que os alunos podem interagir para discutir sobre 

um tema específico. Os alunos emitem suas opiniões e formam argumentos, e os 

tutores fazem considerações a respeito das discussões, tendo como objetivo 

direcionar e contribuir com as discussões dos alunos.  

• Simulados: questões de múltipla escolha, por meio das quais os alunos podem 

testar os conhecimentos adquiridos em cada unidade de estudo. 

• Atividades: espaço para envio de atividades avaliativas, sendo permitido o envio de 

arquivos e campo específico para inserção de comentários. Este espaço pode ser 

configurado com datas para envio das atividades, sendo desabilitado 

automaticamente após o prazo definido para envio. 

• Calendário: espaço dedicado à exibição de atividades que devem ser cumpridas 

pelo aluno, com alerta sobre prazos de vencimento das atividades. 
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• Caixa de Entrada: permite o envio de mensagens individuais para tutor, 

coordenador ou para um aluno da sua turma. Esse é um canal que deve ser 

utilizado para finalidades específicas, pois o melhor meio de interação com a turma 

é pelos fóruns. 

• Ajuda: espaço para envio de mensagens contendo dúvidas referentes ao AVA, 

como funcionalidades, indicação de erro, dificuldade de acesso, crítica ou alguma 

sugestão. 

• Biblioteca virtual: espaço virtual no qual estão disponibilizados mais de 6.700 títulos 

em várias áreas do conhecimento. 

As imagens a seguir ilustram o Ambiente Virtual de Aprendizagem Canvas para as 

disciplinas da modalidade a distância. 

 

Página de login e senha para acesso ao Canvas 
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Página inicial do aluno ao acessar o Canvas 

 

            Visualização do aluno ao acessar uma disciplina da modalidade a distância 
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Visualização do aluno ao acessar os módulos da disciplina da modalidade a distância 

 

Além das disciplinas ofertadas na modalidade a distância, o Curso de Direito também 

oferece disciplinas híbridas, as quais são compostas de uma parte presencial e uma parte 

em e-learning. A disciplina híbrida é distribuída em 4 módulos, cujos conteúdos são 

disponibilizados no Canvas para estudo prévio do aluno. O objetivo é que o aluno se prepare 

para os encontros presenciais com o professor da disciplina, estudando esses conteúdos e 

realizando os exercícios referentes a cada módulo também disponibilizados no AVA.   

O Canvas para as disciplinas híbridas oferece: 

• Materiais de apoio: critérios de avaliação, vídeos de como fazer as atividades 

propostas (estudos de caso, handouts, mapas mentais, portfólios). 

• Material didático: textos e vídeos preparados por professores específicos de cada 

conteúdo disponibilizado no ambiente virtual. 

• Atividades: exercícios de autocorreção, que compõem a nota do aluno. 

• Calendário: espaço dedicado à exibição de atividades que devem ser cumpridas 

pelo aluno, com alerta sobre prazos de vencimento das atividades. 
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• Ajuda: espaço para envio de mensagens contendo dúvidas referentes ao AVA, 

como funcionalidades, indicação de erro, dificuldade de acesso, crítica ou alguma 

sugestão. 

• Biblioteca virtual: espaço virtual no qual estão disponibilizados mais de 6.700 títulos 

em várias áreas do conhecimento. 

As imagens a seguir ilustram o Ambiente Virtual de Aprendizagem Canvas para as 

disciplinas híbridas (o acesso ao Canvas e às disciplinas híbridas se dá da mesma forma 

como nas disciplinas da modalidade a distância, conforme apresentado anteriormente). 

Visualização do aluno ao acessar uma disciplina híbrida 
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Visualização do aluno ao acessar os módulos da disciplina da modalidade a distância 

 

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem possuem uma posição de destaque como 

ferramentas potencializadoras do processo de aprendizagem. Nesse contexto, torna-se de 

suma importância a realização de avaliações periódicas sobre seu funcionamento, assim 

como dos conteúdos nele disponibilizados. Tais avaliações produzem insumos para que 

ações sejam tomadas, visando à melhoria tanto do ambiente virtual quanto dos conteúdos 

de cada disciplina. Além, os insumos produzidos pelas avaliações podem resultar em 

direcionamentos para novas capacitações de professores e tutores.  

 O AVA foi estruturado de modo que os conteúdos estejam acessíveis para todos os 

envolvidos no processo, tanto para os alunos quanto para professores, tutores e demais 

agentes. Acessibilidade significa disponibilizar a informação e os serviços em diversos 
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formatos para que todos possam compreender e utilizá-la de forma autônoma, isto é, sem 

ter de recorrer a terceiros.  

 A acessibilidade metodológica, que é aquela relacionada à inexistência de barreiras 

nos métodos e técnicas de estudo, está assegurada pelo fato de o material didático estar 

disponível em diversos formatos, como texto, vídeo, áudio, e ser acessado por meio da 

Internet, de modo que, independente do estilo de aprendizagem, o aluno tenha a 

oportunidade do acesso ao conhecimento.  

 Já a acessibilidade instrumental, relacionada a barreiras nas ferramentas de estudo, 

está assegurada pelo fato de o AVA estar acessível a partir de qualquer equipamento 

eletrônico, desde que disponha de um browser e se encontre conectado à Internet.  

 E a acessibilidade comunicacional, relacionada a barreiras de acessibilidade digital, 

está assegurada pelo fato de que todos os materiais em formato textual possuem fontes e 

tamanhos adequados, com a possibilidade de aumento da fonte diretamente pelo 

navegador, assim como os conteúdos em formato de áudio e vídeo.  

1.17.1 O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) no período de pandemia 

Com o reconhecimento da situação de pandemia, o Governo Brasileiro, por meio do 

Ministério da Educação, editou as Portarias n° 343/2020 e 345/2020, estabelecendo medidas 

a serem adotadas pelas instituições de educação superior durante o período de ações 

emergenciais de saúde pública, permitindo optar-se pela substituição das atividades 

presenciais, exceto as práticas profissionais e de laboratório, por atividades realizadas na 

modalidade de educação a distância ou por meio de aprendizagem remota; ou a suspensão 

das atividades e readequação de seus calendários acadêmicos, com a reposição dos dias 

não cumpridos durante o período de suspensão.  

Nesse contexto, o UNIPTAN implantou o REAR (Regime Especial de Atividades 

Remotas), em consonância com uma das possibilidades amparadas pela legislação acima, 

após rápido e minucioso levantamento das melhores opções disponíveis.  As atividades 

remotas (presença de forma virtual do professor na casa do aluno no horário exato da aula 

presencial e na mesma frequência com que elas aconteciam, ministrando aulas expositivas 

com slides, promovendo discussões sobre vídeos e textos, aplicando exercícios individuais, 

em grupo e atividades avaliativas) não devem ser confundidas com a modalidade de ensino 

a distância (EaD), tendo em vista que tal modalidade se caracteriza pela disponibilização de 

conteúdos em uma ambiente virtual de aprendizagem para acesso assíncrono do aluno, ou 



120 
 

seja, sem a intermediação concomitante do professor. O aluno tem a autonomia para 

avançar nos conteúdos conforme seu tempo e ritmo. O professor, no papel de tutor, faz 

intervenções, corrigindo atividades e promovendo discussões em fóruns. Por outro lado, o 

REAR promove a interação aluno-professor  de modo síncrono, nos horários 

preestabelecidos para a aula e suas atividades, conforme descrito acima, são perfeitamente 

válidas para as situações em que se pretenda resguardar a saúde pública, como se 

verifica no disposto no Decreto-Lei n° 1.044/1969, que estabelece a possibilidade de 

tratamento diferenciado, com regime de exercícios domiciliares em substituição à exigência 

de comparecimento às aulas.   

Em total consonância com tais normativas, o UNIPTAN imediatamente passou a 

utilizar soluções de tecnologia que têm permitido a continuidade das atividades de ensino, 

com manutenção da metodologia de ensino diferenciada adotada em seus cursos, além da 

possibilidade de interação síncrona (em tempo real) e assíncrona (gravação das aulas) entre 

professores e alunos. Duas ferramentas, em especial, foram adotadas para a condução do 

REAR, quais sejam, o Canvas (Ambiente Virtual de Aprendizagem) e o Zoom (aplicativo de 

videoconferência).  

Assim, o Canvas, que já era utilizado nas disciplinas da modalidade a distância e na 

disciplinas híbridas, teve sua utilização ampliada a todas as disciplinas teóricas para a 

disponibilização de conteúdos diversificados, atividades avaliativas e a gravação das aulas 

síncronas. Todos os professores de disciplinas teóricas passaram a ter acesso às 

ferramentas de interação, de atividades, testes, criação de módulos, etc. Se antes o acesso 

ao Canvas era restrito aos alunos e professores/tutores de disciplinas da modalidade a 

distância e híbridas, com o REAR, esse acesso alcançou 100% dos alunos do UNIPTAN e 

100% dos professores de disciplinas teóricas. 

Assim, o Canvas hospeda as disciplinas, cujas aulas síncronas ocorrem por meio do 

Zoom, que permite não só a interação simultânea entre professor e aluno, mas também o 

compartilhamento de tela, a aplicação de atividades em grupos e diagnósticos em tempo 

real.       

O Zoom consiste em um aplicativo de videoconferência que possibilita encontros 

virtuais (chamados de reuniões ou, no nosso caso, de aulas) com outras pessoas e permite 

a gravação desses encontros para visualização posterior. Para a utilização desse aplicativo 

nas aulas síncronas, os professores receberam uma licença de uso ilimitado e acesso a 

todas as ferramentas do Zoom. Dessa forma, com o Zoom hospedado dentro do Canvas, o 

professor agenda sua aula, gerando um link de acesso para os alunos, os quais, ao entrarem 



121 
 

na disciplina dentro do AVA, conseguem ter acesso imediato à aula síncrona. Caso o aluno 

não consiga assistir ao momento “ao vivo”, ele pode assistir à gravação da aula que fica 

salva em nuvem. 

 As imagens a seguir mostram como se dá o acesso ao Zoom dentro do Canvas e 

alguns recursos que ele possui. 

 

Acessando a aula no Zoom 

 

 

Página inicial da conferência Zoom 



122 
 

 

Alguns recursos do Zoom 

 

Tanto o Zoom quanto o Canvas podem ser utilizados pelo computador e pelo celular, 

o que facilita o acesso dos alunos às atividades e às aulas síncronas.  

1.18 Material didático 

 

O material didático disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem, tanto das 

disciplinas na modalidade a distância quanto das disciplinas híbridas, foi pensado e 

construído para permitir, além de interação, o enriquecimento do aprendizado dos discentes. 

Para isso, o UNIPTAN optou por convidar professores específicos de cada disciplina para a 

elaboração do material.  

Nesse sentido, o material didático foi produzido de acordo com as ementas e planos 

de ensino dos cursos presenciais, prezando pela qualidade e aprofundamento do conteúdo 

disponibilizado.  

            As disciplinas ofertadas na modalidade a distância possuem a mesma estrutura 

(conforme ilustra a figura abaixo), organizadas em 04 módulos que foram pensados e 

planejados em 20 semanas de estudo. Cada módulo foi desenhado com 5 aulas e um fórum 

de discussão temático para interação entre os alunos. Assim, cada aula é composta por 3 

diferentes objetos de aprendizagem, sendo eles: um arquivo em PDF com o conteúdo da 

aula, um vídeo e um simulado (04 exercícios de autocorreção). Ainda na disciplina, os alunos 
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realizam 01 atividade dissertativa e 01 simulado para prova (referente aos 2 primeiros 

módulos) e 01 prova no final do semestre letivo. Os encontros síncronos semanais com os 

alunos possibilitam que o conteúdo da disciplina seja enriquecido semanalmente, a partir da 

disponibilização da gravação desses encontros e materiais novos utilizados pelos tutores. 

  

Estrutura das disciplinas ofertadas na modalidade a distância 

  

            Os objetos de aprendizagem foram preparados buscando aproximar ao máximo o 

ensino a distância ao ensino presencial, com um material dinâmico e interativo, que se 

alterna entre vídeos, textos e imagens. Tanto os textos quanto os vídeos foram preparados 

pelos professores responsáveis, utilizando uma linguagem amigável e tranquila. Conforme 

mencionado, em cada aula é disponibilizado um simulado, composto por 04 questões 

objetivas que destacam os pontos principais do conteúdo. São exercícios que reforçam e 

revisam os conteúdos e as teorias trabalhadas, por meio dos quais os discentes têm a 

oportunidade de testar os conhecimentos adquiridos, uma vez que ao identificarem uma 

alternativa de resposta, o AVA automaticamente faz a correção, assinalando a resposta 

correta para o questionamento.  

            Quanto às disciplinas híbridas, elas possuem a seguinte estrutura: 04 módulos, que 

foram pensados e planejados em 20 semanas de estudo. Cada módulo foi desenhado com 

5 semanas, que são compostas por diferentes objetos de aprendizagem (texto, vídeo, game, 

simulação, etc.), 04 exercícios de autocorreção (um em cada módulo) e 01 conjunto de 

atividades-padrão propostas ao final de cada semana. O conteúdo disponibilizado no AVA 



124 
 

para os alunos pode ser complementado pelo professor da disciplina, que tem total liberdade 

para inserir novos objetos de aprendizagem. 

 

Estrutura das disciplinas híbridas 

 

Conforme mencionado, as disciplinas híbridas são compostas de uma parte 

presencial e do e-learning. Os objetos de aprendizagem são disponibilizados no AVA por 

módulo para que o aluno possa estudar e promover sua autoaprendizagem de modo 

independente e responsável. O objetivo é que o conteúdo seja trabalhado previamente pelos 

alunos para que, nos momentos presenciais, dúvidas sejam dirimidas, discussões sejam 

geradas, atividades práticas sejam promovidas. Os exercícios disponibilizados ao fim de 

cada módulo possibilitam a revisão e verificação da aprendizagem e são programados para 

que o próprio Canvas faça a correção e dê o resultado imediato ao aluno. 

Sabendo o quão importante é a teoria nesse processo de ensino-aprendizagem, o 

material disponibilizado no AVA, tanto nas disciplinas on-line quanto nas híbridas, teve como 

base livros que estão disponíveis na Biblioteca Virtual ou diretamente no site da Instituição.  

O material, após elaborado, é validado por docentes e tutores que possuem 

conhecimentos na área específica. Ao final de cada oferta, é solicitado que os alunos avaliem 

o material, os tutores e o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Com o resultado dessa 

avaliação é possível detectar pontos de melhoria para as próximas ofertas, como falhas nos 
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recursos de tecnologia, abrangência dos conteúdos disponibilizados, necessidade de novas 

capacitações de tutores e sugestões de melhoria no processo. 

 

1.18.1 O material didático no período de pandemia 

 Com a instauração do REAR no período da pandemia e a migração de todas as 

disciplinas teóricas para o Canvas, a produção e oferta de material didático passou a ser 

feita no/pelo AVA. Cada professor configura sua disciplina, disponibilizando os conteúdos 

por eles produzidos, links de sites relevantes, artigos científicos, etc., além de, conforme já 

dito, deixarem gravadas as aulas síncronas para posterior acesso dos alunos. 

As disciplinas no REAR têm uma estrutura mínima preestabelecida pelo UNIPTAN, 

conforme imagens a seguir, mas o professor tem total liberdade para “alimentar” a disciplina 

com os conteúdos que desejar. 

 

Página inicial das disciplinas com a apresentação do Plano de Ensino 
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Módulos por aula, com apresentação do objetivo da aula, os conteúdos e possíveis 
atividades 

 

Também a biblioteca virtual está disponível para a complementação e produção do 

material didático, com mais de 6.700 títulos em várias áreas do conhecimento. 

 

1.19 Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-

aprendizagem 

 

Os procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-

aprendizagem utilizados no Curso de Direito do UNIPTAN atendem à concepção do Curso 

definida neste Projeto Pedagógico. Eles permitem a autonomia, desenvolvimento e 

aprimoramento do corpo discente no âmbito do ensino, de forma contínua e efetiva, 

resultando em informações sistematizadas e disponibilizadas aos estudantes através do 

Portal Educacional, que é o meio de comunicação básico entre a IES e os discentes. 

Os mecanismos de avaliação estabelecidos garantem a sua natureza formativa, 

sendo adotadas ações concretas para a melhoria da aprendizagem em função das 

avaliações realizadas, as quais são empreendidas no âmbito do Núcleo Docente 

Estruturante, Colegiado de Curso e Comissão Permanente de Avaliação. 



127 
 

Em termos mais objetivos de avaliação do processo de ensino-aprendizagem, o 

Regimento do UNIPTAN, em seu artigo 230, prevê os seguintes procedimentos e requisitos 

dentro do processo de avaliação de conteúdos das disciplinas ministradas em seus diversos 

cursos, na modalidade presencial: 

O UNIPTAN distribui, ao longo de cada período letivo, 100 pontos por disciplina, 

seguindo regime próprio abaixo apresentado. 

 I - Cada período letivo é organizado em duas etapas, que ocorrem sequencialmente. 

II – Em cada etapa é ministrada a metade dos dias letivos previstos para aquele semestre, 

assim como é distribuída a metade dos pontos previstos para o período (50 pontos por 

etapa). 

III - A nota mínima a ser alcançada pelos alunos para aprovação na disciplina é de 70% 

(setenta por cento) dos pontos distribuídos. 

IV - Após a aplicação das atividades avaliativas, os professores têm um prazo de 7 (sete) 

dias para entregar aos alunos essas atividades devidamente corrigidas. 

V - Caso discorde da correção, o aluno tem o prazo máximo de 3 (três) dias letivos para 

solicitar sua revisão, junto à Secretaria de Registros e Controle Acadêmicos. 

VI - O aluno que perder uma avaliação poderá fazer outra, de segunda chamada, mediante 

um requerimento, acompanhado de atestado médico ou de trabalho, solicitado em até 3 

(três) dias letivos após o término do atestado na Secretaria de Registros e Controle 

Acadêmicos. 

VII - Caso o aluno não consiga, ao final de cada uma das duas etapas, obter em quaisquer 

disciplinas os 35 (trinta e cinco) pontos correspondentes à média, ele terá direito a uma 

reavaliação da(s) etapa(s) correspondente(s), no valor de 50 (cinquenta) pontos, 

prevalecendo a maior nota obtida pelo aluno, não ultrapassando, para fim de registro, os 

70% (setenta por cento) de pontos da etapa. 

VIII - A prova de reavaliação será aplicada ao final de cada uma das etapas, em horário fora 

do calendário escolar, previamente estabelecido pelo professor da disciplina. 

IX – O aluno que perder qualquer reavaliação poderá fazer outra, de segunda chamada, 

mediante um requerimento, acompanhado de atestado médico ou de trabalho, solicitado em 
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até 3 (três) dias letivos após o término do atestado na Secretaria de Registros e Controle 

Acadêmicos. 

X - Persistindo a reprovação, caso o aluno comprove ter sido prejudicado em decorrência de 

situações especiais, ele poderá encaminhar à Pró-reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos 

pedido de avaliação especial, no valor de 100 (cem) pontos, em substituição às notas das 

primeira e segunda etapas. Uma vez que a solicitação seja deferida pela Diretoria, a 

Coordenação de Curso se incumbirá de marcar data e horário para aplicação da avaliação, 

sendo vedada ao aluno qualquer possibilidade de realização da avaliação em outra data. 

Como resultado final, prevalecerá a maior nota. 

XI – A matéria cobrada na avaliação especial abrangerá o conteúdo lecionado em todo o 

semestre letivo, e o aluno precisará obter nota mínima de 70 (setenta) pontos para 

aprovação. 

XII – No caso exclusivo de a Instituição não ofertar, durante 1 (um) ano letivo, alguma 

disciplina em que o aluno esteja reprovado e apto para cursá-la, o UNIPTAN poderá ofertá-

la na modalidade de dependência. Para tal, o aluno deverá matricular-se regularmente na 

disciplina, submeter-se normalmente ao processo avaliativo, ficando isento, porém, da 

frequência, que será substituída por orientações e explicações individualizadas pelo 

professor.  

             Adicionalmente, a Resolução nº 001 de 30 de janeiro de 2019 do CONSEPE 

(Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão) estabelece pequenas alterações no sistema de 

avaliação, conforme descrito a seguir: 

 1º) De acordo com discussão e aprovação do CONSEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa 

e Extensão, em sua 38ª reunião extraordinária ocorrida no dia 04/12/2018, o sistema de 

avaliação dos cursos de graduação (exceto Medicina), a partir do 1º semestre de 2019, 

vigorará de acordo com o seguinte: 

i) o semestre letivo continuará valendo 100 (cem) pontos, dividido em 2 (duas) etapas 

valendo 50 (cinquenta) pontos cada (exceto nas disciplinas on-line, cuja especificidade será 

apresentada a seguir);  

ii) a primeira etapa constituir-se-á de uma avaliação escrita com o valor de 30 (trinta) pontos 

e atividades a serem aplicadas pelo professor de cada disciplina perfazendo 20 (vinte) 

pontos;  
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iii) a mesma distribuição aplicar-se-á à segunda etapa;  

iv) para aprovação no semestre, o aluno deverá continuar apresentando o rendimento 

mínimo de 70 (setenta) pontos;  

v) os alunos que obtiverem rendimento semestral igual ou superior a 40 (quarenta) pontos e 

inferior a 70 (setenta) pontos serão submetidos a um exame especial com um total de 100 

(cem) pontos, abrangendo todo o conteúdo do semestre;  

vi) a nota final do aluno em situação de exame especial será composta por este resultado 

mais a nota anterior total do semestre, dividido por 2 (dois), sendo a média para aprovação, 

excepcionalmente nesse caso, fixada em 60 (sessenta) pontos. 

 A imagem a seguir, sistematiza esse processo de avaliação: 

 



130 
 

Procedimentos de acompanhamento e avaliação do processo de ensino-aprendizagem 

  

As disciplinas híbridas possuem a mesma distribuição de pontos por etapa 

apresentada acima, mas os procedimentos de acompanhamento e avaliação do processo 

de ensino-aprendizagem possuem algumas especificidades, quais sejam: 

I. em cada etapa (N1 e N2), 5 pontos são distribuídos em exercícios de autocorreção 

no CANVAS;  

II. na N1, 15 pontos são distribuídos livremente pelo professor em atividades por ele 

elaboradas e 30 pontos são atribuídos a avaliações;  

III. na N2, dos 15 pontos de atividades, 5 pontos devem ser atribuídos a 3 dentre 

todas as atividades disponibilizadas no Canvas ao final de cada semana de 

estudo; e os 10 pontos restantes são distribuídos livremente pelo professor em 

atividades por ele elaboradas; 

IV. na N2, 30 pontos também são atribuídos a avaliações. 

A imagem a seguir ilustra esses procedimentos: 

 

Procedimentos de acompanhamento e avaliação das disciplinas híbridas 

 

As disciplinas ofertadas na modalidade a distância possuem procedimentos de 

acompanhamento e avaliação do processo de ensino-aprendizagem específicos.  

A N1 é composta por 40 pontos, assim distribuídos: 
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I. 10 pontos de atividades de autocorreção no AVA distribuídos em 10 atividades 

valendo 1 ponto cada. 

II. 15 pontos de fóruns de discussão distribuídos em 2 Fóruns valendo 7,5 pontos 

cada. 

III. 15 pontos de atividade dissertativa a ser desenvolvida pelo aluno, postada no 

AVA e corrigida pelo professor tutor. 

A N2 é composta por 60 pontos, assim distribuídos: 

I. 10 pontos de atividades de autocorreção no AVA distribuídos em 10 atividades 

valendo 1 ponto cada. 

II. 15 pontos de fóruns de discussão em 2 Fóruns valendo 7,5 pontos cada. 

III. 5 pontos de 1 atividade de autocorreção, com 10 questões, revisional para a 

avaliação final. 

IV. 30 pontos de avaliação, com 20 questões, sem consulta a ser realizada no AVA, 

porém a realização será nas dependências da instituição e com conteúdo de 

todo curso (enquanto estamos no REAR a avaliação não é feita nas 

dependências da instituição). 

A figura a seguir sintetiza essas informações: 

 

 

Procedimentos de acompanhamento e avaliação das disciplinas on-line 
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Tanto nas disciplinas híbridas quanto nas disciplinas na modalidade a distância, os 

alunos que obtiverem rendimento semestral igual ou superior a 40 (quarenta) pontos e 

inferior a 70 (setenta) pontos serão submetidos a um exame especial com um total de 100 

(cem) pontos, abrangendo todo o conteúdo do semestre. A nota final do aluno em situação 

de exame especial será composta por este resultado mais a nota anterior total do semestre, 

dividido por 2 (dois), sendo a média para aprovação, excepcionalmente nesse caso, fixada 

em 60 (sessenta) pontos. 

 No segundo semestre de 2020, ainda em Pandemia, adotou-se a “pergunta 

instigadora” em todas as disciplinas, que no Curso de Direito foi a análise e resolução de um 

caso concreto que tivesse interdisciplinaridade. Esta atividade teve a pontuação máxima de 

10 pontos inserida dentro da pontuação da prova, ou seja, esta passou a valor 20. O objetivo 

desta pergunta foi aproximar ao máximo os alunos de casos práticos, que retratem a 

realidade que os aguarda fora das salas de aula. Nada mais é do que a teoria sendo vista 

na prática. O feedback dos alunos foi extremamente positivo.  

1.20 Número de vagas 

 

 O Curso de Direito oferece 200 (duzentas) vagas anuais, de acordo com a 

autorização do Ministério da Educação, constante na Portaria MEC nº 205  de 25 de junho 

de 2020, publicada no Diário Oficial da União em 07 de junho de 2020, edição 128, seção 

01, página 45. 

 O Curso de Direito do UNIPTAN, conforme informado acima, oferta 200 vagas 

anuais, para a sociedade.  

 Trata-se do único curso de Direito na região, o que justifica o referido 

quantitativo. A demanda realmente é grande e o mercado do campo das vertentes, região 

onde se situa nossa IES, clama por estes profissionais.  

 As áreas de atuação são as mais variadas, tais como a advocacia litigiosa nos 

inúmeros ramos do Direito, entre as quais podemos citar com mais frequência a cível, 

criminal, trabalhista, previdenciária e administrativa. Ainda existe a área consultiva e 

prevenção de conflitos, compliance de empresas na região, atuação na mediação, entre 

outras possibilidades.  
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 Além destas profissões, como foi dito alhures, o Direito passa por 

transformações aceleradas pelo Pandemia. Neste sentido abrem-se diversas possibilidades 

para os profissionais do Direito na região, inclusive em profissões hoje ainda não existentes.  

 Constata-se que 85% das profissões que existirão em 2030 ainda não foram 

criadas. Por este motivo justificam-se o número de vagas. 

 

1.21 Integração com as redes públicas de ensino 

 

Este item não se aplica ao curso em questão. 

 

1.22 Integração do curso com o sistema local e regional de saúde (SUS) 

 

“Este item não se aplica ao curso em questão.” 

 

1.23 Atividades práticas de ensino para áreas da saúde 

 

“Este item não se aplica ao curso em questão.” 

 

1.24 Atividades práticas de ensino para licenciaturas 

 

“Este item não se aplica ao curso em questão.” 

 

2. Corpo docente e Tutorial 

 

2.1 Núcleo Docente Estruturante – NDE 

 

O Núcleo Docente Estruturante – NDE do Curso de Direito do UNIPTAN foi criado em 

consonância com Resolução nº 1 de 17 de junho de 2010 da Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (CONAES), com atribuições acadêmicas de 

acompanhamento atuante no processo de concepção, consolidação e contínua atualização 

do seu Projeto Pedagógico.  
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As decisões mais estratégicas do Curso de Direito são propostas pelo NDE e votadas 

pelo Colegiado do Curso. Neste sentido a atuação do NDE se mostra fundamental para 

evolução do Curso de Direito. 

Ela é composta por acadêmicos envolvidos com o curso, que contribuem de forma 

expressiva com as referidas decisões, bem como com a elaboração do PPC. 

 

2.1.1 Regulamento do NDE do Curso de Direito: 

 

“REGULAMENTO DO NDE DO CURSO DE DIREITO 

CAPÍTULO I 

DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Art.1º. O presente regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) do Curso de Direito do Centro Universitário Presidente 

Tancredo de Almeida Neves - UNIPTAN. 

Art.2º. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão responsável pela concepção do 

Projeto Pedagógico do Curso de Direito e tem, por finalidade, a atualização e consolidação 

do mesmo. 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

Art.3°. Atribuições do NDE: 

I. Contribuir para a consolidação e estabelecer o perfil profissional do egresso do 

curso; 

II. Atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso; 

III. Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no 

Colegiado de Curso, sempre que necessário, e zelar pela integração curricular 

interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no currículo; 

IV. Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão, oriundas de necessidades da graduação e exigências do mercado 

de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de 

conhecimento do curso; 
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V. Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais referentes ao 

curso de Direito. 

CAPÍTULO III 

DA CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

Art. 4º. O Núcleo Docente Estruturante será constituído de: 

I. 05 (cinco) docentes pertencentes ao corpo docente do curso; 

II. Destes professores, 100% (cem por cento) deve possuir titulação acadêmica 

obtida em programas de pós-graduação stricto sensu; 

III. Os seus integrantes deverão ter regime de trabalho parcial ou integral, sendo 

pelo menos 20% (vinte por cento) deles em tempo integral. 

CAPÍTULO IV 

DAS REUNIÕES 

Art.5. O Núcleo Docente Estruturante reunir-se-á: 

I. Ordinariamente, no mínimo 1 (uma) vez por período letivo e, 

extraordinariamente, sempre que convocado pelo Coordenador do Curso; 

II. As reuniões do NDE do Curso serão constantes do calendário do Curso; 

III. As reuniões do NDE serão documentadas em atas, lavradas em livro próprio.” 

 

2.2 Equipe multidisciplinar 

 

 O UNIPTAN conta com profissionais docentes de diversas áreas, com experiência 

profissional em concepção, produção e disseminação de tecnologias, metodologias e 

recursos educacionis para o ensino a distância. Esse grupo constitui o NAPED – Núcleo de 

Apoio Pedagógico, ligado diretamente à Pró-reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos, 

constituído por profissionais nas áreas pedagógica, psicológica, linguística e exata, cujos 

membros são nomeados através de Portaria da Reitoria do UNIPTAN. 

 Esse grupo oferece suporte à prática de EAD no que se refere às habilidades e 

competências de todos os profissionais envolvidos no processo, nos seguintes âmbitos: 

i) pedagógico; 

ii) didático; 

iii) metodológico; e 
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iv) tecnológico. 

 A equipe desenvolve um plano de ação voltado para as necessidades dos agentes 

ligados ao EAD, a saber: tutores, professores, designers e pessoal envolvido no 

gerenciamento da plataforma educacional, do material didático e das atividades e 

avaliações, em consonância com as atividades curriculares também desenvolvidas 

presencialmente. 

 O foco do trabalho desse grupo é o desenvolvimento de metodologias ativas de 

aprendizagem, consolidado já com várias práticas, participações em eventos 

interinstitucionais no Brasil e no exterior, além de cursos e publicações técnico-científicas 

resultantes de sua atuação. 

 

2.3 Atuação do coordenador 

 

 O Coordenador do Curso responsabiliza-se, em primeira instância, pelos aspectos 

técnicos e práticos relacionados à criação do Projeto Pedagógico do Curso. É também sua 

função indicar os professores que comporão o quadro docente e os membros do Núcleo 

Docente Estruturante e do Colegiado.  

 A preservação, organização e manutenção dos laboratórios, bem como o 

acompanhamento das atividades gerais do Curso – como os estágios e suas supervisões, e 

as atividades complementares –, ou seja, todos os aspectos fundamentais para a 

estruturação do Curso, são de responsabilidade do Coordenador de Curso. 

 As Semanas Acadêmicas devem ser organizadas pelo Coordenador e por todos os 

professores e alunos do Curso. Ao longo das Semanas Acadêmicas, o Coordenador deve 

focalizar atividades que ampliem a formação dos discentes, priorizando os trabalhos e 

discussões que envolvam a pesquisa científica. 

 Para o bom andamento da rotina acadêmica, é também fundamental que o 

Coordenador repasse as orientações da Reitoria e Pró-reitorias aos docentes e discentes, 

mantendo-os constantemente informados. Além disso, o Coordenador deve estar atento às 

demandas dos estudantes quanto a necessidades de cunho pedagógico e/ou pessoal, 

solicitando, quando necessário, a intervenção da Pró-reitoria de Ensino e Assuntos 

Acadêmicos ou o apoio psicopedagógico do UNIPTAN.  
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 O coordenador e suas funções, atribuições, responsabilidades e encargos giram em 

torno das áreas políticas, gerenciais, acadêmicas e institucionais do curso, com destaque 

para o atendimento realizado aos alunos, que vai desde atendimentos individuais a 

atendimentos em grupo, uma vez que os alunos buscam o coordenador por acreditar que o 

mesmo seja uma referência na área.  

 O coordenador, por dispor de uma infraestrutura tecnológica diferenciada, possui 

formas distintas de condução da coordenação do curso, possuindo acesso a informações 

sobre:  

• controle da frequência dos docentes do curso: acompanha e garante que os professores 

estejam cumprindo a carga horária de trabalho; 

• verificação da qualidade das aulas com os alunos; 

• controle da frequência dos discentes: apesar de saber que o controle diário da frequência 

dos alunos é de responsabilidade dos professores, o coordenador, por meio do Sistema 

Acadêmico utilizado pela Instituição, consegue ter acesso a informações sobre ausências 

sistemáticas e atuar de forma ativa para evitar a evasão escolar; 

• contratação/demissão de docentes: participa do recrutamento e seleção de novos docentes 

do curso; 

• processos decisórios do curso; 

• valor do custo do aluno, alunos inadimplentes, formas de negociação de pagamento, entre 

outros. 

 Cabe ao Coordenador, de acordo com as normas regimentais do UNIPTAN: 

I - Coordenar e supervisionar as atividades dos Colegiados de Curso que gerenciam; 

II - Elaborar o horário de aulas do curso, encaminhando-o ao Colegiado para aprovação e à 

Pró-reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos para consolidá-lo; 

III - Convocar e presidir as reuniões dos Colegiados de Curso; 

IV - Orientar os discentes quanto aos aspectos acadêmicos e pedagógicos por ocasião da 

matrícula e da renovação de matrícula, em articulação com a Secretaria de Registros e 

Controle Acadêmicos; 

V - Divulgar as atividades e decisões do Colegiado de Curso; 
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VI - Orientar e acompanhar a vida acadêmica dos discentes; 

VII - Avaliar o desempenho dos docentes vinculados à Coordenação de Curso; 

VIII - Manter permanente articulação com as Coordenações de Pesquisa e de Extensão; 

IX - Manter permanente articulação com outros Coordenadores de Curso, visando a alcançar 

o provimento eficaz dos recursos humanos e materiais requeridos para funcionamento dos 

cursos e o desenvolvimento de ações interdisciplinares e multiprofissionais; 

X - Elaborar o relatório anual de atividades de sua Coordenação de Curso; 

XI - Exercer o poder disciplinar no âmbito de sua competência; 

XII - Encaminhar consultas ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, visando a elevar 

a satisfação dos clientes internos e externos pelo padrão de qualidade dos serviços 

educacionais prestados pelo UNIPTAN; 

XIII - Cumprir e fazer cumprir as deliberações do Reitor e do Conselho de Ensino, Pesquisa 

e Extensão; 

XIV - Articular-se com o meio externo nacional e internacional, no âmbito de sua 

competência, visando a manter a Coordenação de Curso atualizada nas suas respectivas 

áreas de conhecimento; 

XV - Zelar pelos bens patrimoniais que forem confiados à Coordenação de Curso; e 

XVI - Executar outras competências que lhe forem conferidas pelo Reitor. 

 

2.3.1 Minicurrículo do Coordenador do Curso 

 

Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Pará - TJE-PA lotado na comarca de 

Marabá/PA, atualmente licenciado pelo prazo de dois anos, e palestrante. É ainda professor 

de Direito Constitucional e está Coordenador do Curso de Direito no Centro Universitário 

Presidente Tancredo de Almeida Neves - UNIPTAN, em São João del Rei/MG, da pós 

graduação da Faculdade Carajás, em Marabá/PA, e do cursinho preparatório para OAB e 

concursos públicos - CEJUR NORTE, em Belém/PA e do Estratégia Concursos. Ex 

integrante do Grupo de Trabalho  de apoio ao julgamento dos processos relativos à 

corrupção, à improbidade administrativa e  às ações coletivas, para cumprimento das metas 

04 e 06 do CNJ, e pertencente ao quadro de servidores preparados para lecionar no EAD 
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(Ensino à Distância), também do TJE-PA.  Foi assessor da 1ª Vara Cível e da Vara Agrária, 

ambas de Marabá/PA.  Foi também oficial de justiça avaliador do Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais, advogado criminalista, Assessor Jurídico Parlamentar em Gabinete e  

Assessor Jurídico do Bloco da Maioria, ambas assessorias prestadas na Assembleia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG). Lecionou Direito Constitucional na 

graduação e na pós-graduação da  Faculdade Pitágoras do Município de Divinópolis/MG, e 

na graduação da Faculdade Carajás, em Marabá/PA. É especialista em Direito Processual 

pela Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL e Mestre em Direito  pela Universidade 

Presidente Antônio Carlos – UNIPAC/MG. É co-autor dos livros Fundamentos do Direito na 

Comtemporaneidade (2011), Direito e Filosofia (2012), O STF e a Interpretação da 

Constituição - Casos Paradigmáticos em Direitos Fundamentais, pela Editora Forum (2013). 

É autor do livro A Retórica nas Decisões do Judiciário Contemporâneo - Uma Análise de 

Julgados do Supremo Tribunal Federal (STF), pela Editora Lumen Juris  (2013). 

 

2.4 Regime de trabalho do Coordenador de Curso 

 

 O Coordenador do Curso de Direito tem dedicação integral - 40 (quarenta) horas de 

trabalho semanal, incluindo as atividades de magistério no Curso de Direito, as atividades 

administrativas de Coordenação de Curso, bem como as atividades relacionadas pesquisa, 

extensão, capacitação profissional e similares. Cabe também ao Coordenador de Curso a 

presidência do Núcleo Docente Estruturante e do Colegaido de Curso.  

 O regime de trabalho do Coordenador do Curso permite o atendimento às demandas 

existentes, as quais são desenvolvidas de acordo com um plano de ação documentado e 

compartilhado, com indicadores disponíveis e públicos com relação ao seu desempenho, 

proporcionando a potencialidade do corpo docente do Curso e favorecendo a integração e 

a melhoria contínua do mesmo. 

 

2.5 Corpo docente 

 

 Os 25 professores que integram o quadro docente do Curso de Direito possuem as 

seguintes formações e titulações: 

 

Nome Titulação Formação 
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Adriano Márcio de Souza Especialista 

Graduado em Direito na Faculdade 
Integrada Viana Junior em 2000;   
Especialista em Direito Empresarial - 
UCAM – RJ. 

Ari Benedito Junior Mestre 

Graduado em Direito na Universidade 
de Minas Gerais – UFMG, em 2009;   
Mestre  em Direito pela Universidade 
de Minas Gerais – UFMG, em 2014.. 

Bruno Viegas Santos Mestre 

Graduado em Direito, no Centro 
Universitário Serra dos Órgãos, 
Teresópolis-RJ; 
Especialista em Direito Processual 
Civil, na Universidade Estácio de Sá, 
Belo Horizonte-MG; 
Mestre em ciências jurídicas, na 
Universidade Autónoma de Lisboa, 
Lisboa – Pt 

Celimara Teixeira de Almeida Doutora 

Graduada em Direito, no ano de 2007, 
no iptan; 
Especialista em  administração de 
recursos humanos – pós-graduação – 
UNA– 1985; 
Gestão empresarial – MBA – FGV – 
2002; 
Direito do Trabalho – pós-graduação – 
Universidade Cândido Mendes – 2007; 
Mestre em Psicologia Social, no ano 
de 2011, na UFSJ; 
Doutora em Teoria do Direito, no ano 
de 2016, na PUC Minas. 

Érika Loureiro Borba Doutora 

Doutorado em Ciências da Linguagem 
Universidade do Vale do Sapucaí- 
UNIVÁS, Conclusão 2019; 
Mestrado em Administração Pública 
Universidade Federal de Lavras-UFLA, 
Conclusão 2013; 
Pós-graduação de Gestão Pública 
Municipal, na Universidade Federal de 
Lavras- UFLA, Conclusão 2019; 
Pós-graduação em Direito Processual 
Civil,Centro Universitário Internacional- 
UNINTER, Conclusão 2010; 
Graduação em Direito,Universidade de 
Itaúna- UIT, Conclusão 2007. 
 

Érika Tayer Lasmar Mestre 

Graduada em jornalismo, no ano de 
2002, no  Centro Universitário de Belo 
Horizonte; 
Graduada em Direito, no ano de 2009, 
no Centro Universitário de Lavras; 
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Mestre em Direito, no ano de 2017, na 
Faculdade de Direito do sul de minas. 

Flávia Magela Rezende 
Ferreira 

Mestre 

Graduada em pedagogia, no ano de 
2016, pela Universidade de Franca - 
UNIFRAN e normal superior, no ano de 
2006, pela Universidade Presidente 
Antônio Carlos – UNIPAC;. 
Especialista em libras, no ano de 2015, 
pela Universidade Cândido Mendes e 
alfabetização e letramento, no ano de 
2008, pela Faculdade Noroeste de 
Minas – FINOM; 
Mestre em educação, no ano de 2016, 
pela Universidade Federal de Lavras - 
UFLA. 

Fulvio Jaconwson Gomes Especialista 

Graduado em Direito, no ano de 1998, 
na universidade de Itaúna;  
Especialista em Direito e Processo do 
Trabalho no ano de 2006, 
na Universidade Gama Filho (RJ).  

Hellen Sueli Bergo Mestre 

Graduada em Letras, pela 
Universidade Federal de São João del 
Rei; 
Especialista em ensino de língua 
portuguesa, pela Universidade Gama 
Filho; 
Mestre em literatura e crítica cultural, 
pelo PROMEL - programa de mestrado 
em letras - da Universidade Federal de 
São João del Rei. 

Jorge Heleno Costa Mestre 

Graduado em Direito no uniptan –
Centro Universitário Presidente 
Tancredo de Almeida Neves  
Especialista em gestão pública 
municipal pela UFSJ – Universidade 
Federal de São João del-Rei; 
Especialista em Gestão Pública com 
foco em resultados (escola de contas 
do TCE/MG);  
Especialista em Direito Público (PUC 
Minas);  
Especialista em Direito Municipal 
(Universidade Anhanguera);  
Mestre em instituições sociais, direito e 
democracia (Universidade Fumec). 

Karin Cristine Magnam 
Miayahia Botelho 

Mestre 
Graduada em Direito no ano de 2006, 
na Faculdades integradas Vianna 
Junior; 
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Especialista em Ciência Criminais no 
ano de 2008, na Universidade Estácio 
de Sá – RJ; 
Mestre em Direito Administrativo, no 
ano de 2013, na Universidade de 
Coimbra. 

Leandro Ávila Ramalho Mestre 

Graduado em Direito no ano de 2006, 
na Universidade Presidente Antônio 
Carlos, em Barbacena/MG; 
Especialista em Direito Processual no 
ano de 2008, na Universidade do Sul – 
UNISUL; 
Mestre em Direito Constitucional, em 
2013, na Universidade Presidente 
Antônio Carlos, em Juiz de Fora/MG. 

Letícia Uebe Pires Braga 
 

Especialista 

Graduado em Direito, na Universidade 
Presidente Antônio Carlos – UNIPAC, 
no ano de 2005; 
Especialista em Direito do Trabalho e 
Processo do Trabalho, no Centro de 
Estudos Superiores Aprendiz - 
Barbacena/ MG, concluído em 2007.  

Liliam Cristiane Moreira 
 

Doutora 

Graduada em Letras, em 2004, pela 
Universidade Federal de São João del-
Rei (UFSJ); 
Especialista em educação inclusiva, 
em 2005, pelo IESDE: Instituto de 
Estudos Sociais e Desenvolvimento 
Educacional; 
Mestra em teoria literária e crítica da 
cultura , em 2006, pela Universidade 
Federal de São João del-rei (UFSJ); 
Doutora em estudos literários, em 
2011, pela Universidade Federal de 
Juiz de Fora (UFJF). 

Luiz Carlos Angelo Teixeira 
 

Especialista 

Graduado em Medicina no ano de 1984 
na Faculdade de Ciências Médicas de 
Minas Gerais;  
Residência em ginecologia e 
obstetrícia; 
Medico do Trabalho e de Tráfego; 
Curso de mastologia 

Lucas Augusto Tomé Kannoa 
Vieira 

 
Mestre 

Técnico em Adminstração 2006; 
Graduado em direito 2011;  
Mestre em Direito Ambiental e 
Desenvolvimento Sustentável pela 
Escola Superior Dom Helder Câmara, 
em 2016. 

Marcos Cardoso Atalla 
 

Mestre 
Graduado em 27 de novembro de 1998 
pela PUC/MG; 
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Especialista em 2008 pela 
Universidade Candido Mendes; 
Mestre em 01º de agosto de 2017 pela 
Escola Superior Dom Helder Câmara. 

Marcus Vinicius Rozzetto 
Silva 

Doutor  

Graduado em 04 de janeiro de 2007 
em Direito pela UNIPAC – Barbacena; 
Especialista em Direito Público no ano 
de 2009 pela Associação Nacional dos 
Magistrados – ANAMAGIS; 
Doutor em Ciências Jurídicas e Sociais 
pela Universidade Del Museo Social 
Argentino – UMSA – ARG – no ano de 
2016 

Matheus Bevilacqua Campelo 
Pereira 

 
Mestre 

Graduado em Direito, no ano de 2002, 
na Faculdade Integradas Vianna 
Júnior, Juiz de Fora/MG; 
Especialista em Direito Tributário, no 
ano de 2005, na Fundação Getúlio 
Vargas - Belo Horizonte/MG; 
Mestre em Direito, no ano de 2010, na 
Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro/ RJ. 

Pedro Arruda Junior Doutor  

- Graduação em Direito em Direito: 
janeiro de 2010  
- Especialização em Ciências Penais- 
2011: Universidade Federal de Juiz de 
Fora;  
- Mestrado em Direito – 2014: Escola 
Superior Dom Helder Câmara; 
- Doutorado em Direito – 2020: 
Universidade Federal Fluminense. 
 

Rafael Isaac de Almeida 
Coelho 

 
Mestre 

 Graduado em Direito, no ano de 1996, 
na Faculdade Mineira de Direito - 
PUC-Minas; 
Especialista em Direito Público, no 
ano de 2010, na 
Universidade de Brasília; 
Mestre em direito, no ano de 2016, na 
Faculdade de Direito Dom Hélder 
Câmara. 

Raquel Prudente Neder Issa Mestre 

Graduado em Letras, em 1997, na 
Universidade Federal de São João Del 
Rei (UFSJ) e em Direito, em 2008, no 
UNIPTAN; 
Mestre em Direito Privado, em 2018, 
na Puc Minas. 

Ricardo Arruda Picorelli 
 

Especialista 
Graduado em 2009, no curso de 
Direito, na UFMG; 
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Especialista em Ciências Penais, na 
Universidade Anhanguera. 

Sergio Leonardo  Molisani 
Monteiro 

Mestre 

Graduado em Direito na Faculdade 
Milton Campos (2008); 
Especialista em Direito Tributário pelo 
CEAJUFE (2010); 
Mestre em Direitos Fundamentais e 
Hermeneutica jurídica, pela UNIPAC 
(2015) .  

Welliton Luiz Moreira 
 

Mestre 

Graduado em Direito, no Centro 
Universitário Tancredo de Almeida 
Neves;  
Especialista em Advocacia Tributária, 
na Universidade FUMEC/Escola 
Superior da Advocacia/MG; 
Mestre em Direito Empresarial, na 
Faculdade de Direito da Universidade 
de Coimbra (Portugal) - Titulação 
reconhecida pela UFMG. 

 

 

Percebe-se, portanto, que no Curso de Direito do UNIPTAN, atualmente, existem 05 

professores especialistas, 15 mestres, e 05 doutores. Vejamos o gráfico abaixo: 

 

 

 

2.6 Regime de trabalho do corpo docente do curso 

 

88%

12%

Titulação dos Professores

Sim Não
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 Dos 26 professores que integram o quadro docente do Curso de Direito, existe a 

seguinte proporção em relação ao regime de trabalho: 

1) Horistas = 09 professores (38% do curso) 

2) Dedicação parcial =   13 professores (54% do curso) 

3) Dedicação integral = 02 professores (08% do curso) 

 

Nome 
Regime de 
Trabalho 

Tempo de vínculo 
com o curso 
(m=meses) 

Adriano Márcio de Souza Parcial 215m 

Bruno Viegas Santos Horista 49m 

Celimara Teixeira de Almeida Horista 104m 

Érika Loureiro Borba Horista 01 m 

Érika Tayer Lasmar Parcial 49m 

Flávia Magela Rezende Ferreira Horista 11m 

Fulvio Jaconwson Gomes Parcial 204m 

Hellen Sueli Bergo Parcial 69m 

Jorge Heleno Costa Parcial 42m 

Karin Cristine Magnam Miayahia Botelho Parcial 119m 

Leandro Ávila Ramalho Integral 24m 

Letícia Uebe Pires Braga 
 

Parcial 46m 

Liliam Cristiane Moreira 
 

Integral 20m 

Luiz Carlos Angelo Teixeira 
 

Horista 165m 

Lucas Augusto Tomé Kannoa Vieira 
 

Parcial 43m 

Marcos Cardoso Atalla 
 

Parcial 199m 

Marcos Vinicius Rozzetto Silva 
 

Horista 57m 

Matheus Bevilacqua Campelo Pereira 
 

Parcial 129m 

Pedro Arruda Junior Horista 01m 

Rafael Isaac de Almeida Coelho 
 

Parcial 167m 

Raquel Prudente Neder Issa Horista 22m 
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Ricardo Arruda Picorelli 

Horista 69m 

Sergio Leonardo  Molisani Monteiro Parcial 93m 

Welliton Luiz Moreira 
 

Parcial 47m 

 

 Constata-se que o Curso de Direito possui 9 professores horistas, 13 professores em 

regime parcial, e 02 integrais. Vejamos o gráfico abaixo: 

 

 

2.7 Experiência profissional do docente 

 

 Dos 26 professores que compõem o quadro docente do Curso de Direito, 21 possuem 

cinco ou mais anos de experiência profissional o que corresponde a 80,76 % do quadro total 

e consequentemente, 01 professor possui menos de cinco anos de experiência profissional 

que corresponde 3,84% do quadro geral de docentes do curso, e 04 professores não 

possuem expiriência nenhuma, que corresponde a 15,38%. 

 

Nome Função Local 
Período 
(anos) 

Adriano Márcio de Souza Advogado Escritório Particular 20 

Bruno Viegas Santos Advogado Escritório Particular 9 

88%

12%

Regime dos Professores

Sim Não
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Celimara Teixeira de 
Almeida Advogada Escritório Particular 13 

Érika Loureiro Borba Advogada Escritório Particular 14 

Érika Tayer Lasmar 
Servidora pública 

municipal e 
Advogada 

Prefeitura Municipal de 
Itumirim/MG e Escritório 

Particular 
11 

Flávia Magela Rezende 
Ferreira - - - 

Fulvio Jaconwson Gomes Advogado Escritório Particular 22 

Hellen Sueli Bergo - - - 

Jorge Heleno Costa Advogado Escritório Particular 11 

Karin Cristine Magnam 
Miayahia Botelho Advogada Escritório Particular 14 

Leandro Ávila Ramalho 

Analista 
Judiciário, 
Advogado, 

Assessor Jurídico 
Parlamentar, 

Oficial de Justiça 

Tribunal de Justiça do Pará, 
Escritório Particular, 

Assembleia Legislativa de 
MG, Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais 

16 

Letícia Uebe Pires Braga 
 Advogado Escritório Particular 15 

Liliam Cristiane Moreira 
 

- - - 

Luiz Carlos Angelo 
Teixeira 

 
Médico Legisla Polícia Civil de Minas Gerais 23 

Lucas Augusto Tomé 
Kannoa Vieira 

 
Advogado Escritório Particular 10 
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Marcos Cardoso Atalla 
 

Autoridade 
Policial – 
Delegado 

Polícia Civil do Estado de 
Minas Gerais 

18 

Marcos Vinicius Rozzetto 
Silva 

 
Advogado Escritório Particular 15 

Matheus Bevilacqua 
Campelo Pereira 

 
Advogado Escritório Particular 20 

Pedro Arruda Junior Advogado Escritório Particular 11 

Rafael Isaac de Almeida 
Coelho 

 

Advogado Geral 
da União 

Advocacia Geral da União – 
lotação: UFSJ 

24 

Raquel Prudente Neder 
Issa 

Advogada Escritório Particular 8 

 
Ricardo Arruda Picorelli 

Analista 
Judiciário  

Tribunal Regional Federal da 
1ª Região – lotação: São João 

del Rei 
5 

Sergio Leonardo  Molisani 
Monteiro 

Advogado Escritório Particular 12 

Welliton Luiz Moreira 
 

Advogado Escritório Particular 6 

 

 Considerando os números exposto acima, vejamos a sua representação gráfica logo 

abaixo: 20 professores possuem mais de cinco anos, um possui até cinco anos e três não 

possuem experiência nenhuma.  
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2.8 Experiência no exercício da docência na educação básica 

 

Este item não se aplica ao curso em questão. 

 

2.9 Experiência no exercício da docência superior 

 

 Dos 25 professores que compõem o quadro docente do curso de Direito, 14 possuem 

mais de cinco anos de experiência profissional no Magistério Superior, o que corresponde a 

58% do quadro total e consequentemente, 11 dos professores possui até cinco anos de 

experiência profissional no Magistério superior o que corresponde 42% do quadro geral de 

docentes do curso. 

 

Nome Instituição Nível 
Período 
(anos) 

Adriano Márcio de Souza 
Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

Superior 17 

Bruno Viegas Santos 
Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

Superior 3 

Celimara Teixeira de Almeida 
Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

Superior 11 

88%

12%

Experiência Profissional dos Professores

Sim Não
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Érika Loureiro Borba 
Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves e UNIFENAS 

Superior 8 

Érika Tayer Lasmar 
Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

Superior 3 

Flávia Magela Rezende 
Ferreira 

Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

Superior 8 

Fulvio Jaconwson Gomes 
Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

Superior 16 

Hellen Sueli Bergo 
Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

Superior 5 

Jorge Heleno Costa 
Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves, FUMEC 

Superior 4 

Karin Cristine Magnam 
Miayahia Botelho 

Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

Superior 9 

Leandro Ávila Ramalho 

Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves, Faculdade 
Pitágoras de Divinópolis – 
Grupo Kroton, e Faculdade 
dos Carajás.  

Superior 7 

Letícia Uebe Pires Braga 
 

Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

Superior 3 

Liliam Cristiane Moreira 
 

Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

Superior 8 

Luiz Carlos Angelo Teixeira 
 

Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

Superior 13 

Lucas Augusto Tomé Kannoa 
Vieira 

 

Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

Superior 4 

Marcos Cardoso Atalla 
 

Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

Superior 15 

Marcos Vinicius Rozzetto Silva 
 

Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

Superior 4 

Matheus Bevilacqua Campelo 
Pereira 

 

Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

Superior 10 
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Pedro Arruda Junior 

Centro Universitário 
Aprendiz,Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

Superior 10 

Rafael Isaac de Almeida 
Coelho 

 

Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

Superior 14 

Raquel Prudente Neder Issa 
Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

Superior 2 

 
Ricardo Arruda Picorelli 

Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

Superior 5 

Sergio Leonardo  Molisani 
Monteiro 

Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

Superior 7 

Welliton Luiz Moreira 
 

Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

Superior 3 

 

 Considerando os dados acima, temos, abaixo, a seguinte representação gráfica: 

 

 

 

2.10 Experiência no exercício da docência na educação a distância 

 

 Dos 25 professores que compõem o quadro docente do curso de Direito, 24 possuem 

experiência no exercício da docência na educação a distância, pois todos os professores 

estão lecionando por meio do REAR (Regimes Especial de Aprendizagem Remota) desde 

março de 2020, no mínimo até dezembro do corrente ano. Somente uma professora não 

88%

12%

Experiência no Exercício da Docência Superior

Sim Não
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lecionou à distância, pois está licenciada. Este número corresponde a 96% do quadro geral 

de docentes do curso. 

 

Nome Instituição Nível 
Período 
(anos e 
meses) 

Adriano Márcio de Souza 
Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

Superior 
1 ano e 

6m 

Bruno Viegas Santos 
Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

Superior 
1 ano e 

6m 

Celimara Teixeira de Almeida 
Centro Unitário Presidente 
Tancredo de Almeida Neves 

Superior 
1 ano e 

6m 

Érika Loureiro Borba UNIFENAS Superior 
1 ano e 

6m 

Érika Tayer Lasmar 
Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

Superior 
1 ano e 

6m 

Flávia Magela Rezende 
Ferreira 

Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

Superior 
1 ano e 

3m 

Fulvio Jaconwson Gomes 
Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

Superior 
1 ano e 

6m 

Hellen Sueli Bergo 
Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

Superior 
1 ano e 

6m 

Jorge Heleno Costa 
Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

Superior 
2 anos e 

6m 

Karin Cristine Magnam 
Miayahia Botelho 

Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

Superior 
1 ano e 

6m 

Leandro Ávila Ramalho 
Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

Superior 
1 ano e 

6m 

Letícia Uebe Pires Braga 
 

Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

Superior 
4anos e 

6m 

Liliam Cristiane Moreira 
 

Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

Superior 1 ano 

Luiz Carlos Angelo Teixeira 
 

Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

Superior 
1 ano e 

6m 
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Lucas Augusto Tomé Kannoa 
Vieira 

 

Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

Superior 
1 ano e 

6m 

Marcos Cardoso Atalla 
 

Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

Superior 
1 ano e 

6m 

Marcos Vinicius Rozzetto Silva 
 

Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

Superior 
1 ano e 

6m 

Matheus Bevilacqua Campelo 
Pereira 

 

Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

Superior 
1 ano e 

6m 

Pedro Arruda Junior Centro de Estudos Aprendiz Superior 
1 ano e 

6m 

Rafael Isaac de Almeida 
Coelho 

 

Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

Superior 
1 ano e 

6m 

 
Raquel Prudente Neder Issa 

 
- - - 

 
Ricardo Arruda Picorelli 

Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

Superior 
1 ano e 

6m 

Sergio Leonardo  Molisani 
Monteiro 

Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

Superior 
1 ano e 

6m 

Welliton Luiz Moreira 
 

Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

Superior 
1 ano e 

6m 

 

 Considerando os dados acima, vejamos a sua representação gráfica.  
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2.11 Experiência no exercício da tutoria na educação a distância 

 

 Dos 25 tutores que compõem o quadro do Curso de Direito, 22 não possuem 

experiência no exercício da tutoria na educação a distância, o que corresponde a 88,4% do 

quadro total e, consequentemente, 03 dos tutores não possui experiência em tutoria na 

educação a distância, o que corresponde 11,6% do quadro geral de docentes do curso. 

 

Nome Instituição Nível 
Período 
(anos) 

Adriano Márcio de Souza 
 

- - - 

Bruno Viegas Santos 
 
- 

- - 

Celimara Teixeira de Almeida 
 

- - - 

Érika Loureiro Borba - --  

Érika Tayer Lasmar 
 

 - - 

Flávia Magela Rezende 
Ferreira 

 
 Superior 1 

Fulvio Jaconwson Gomes 
 

- - - 

Hellen Sueli Bergo 
 

- - - 

Jorge Heleno Costa 
 

 Superior 1 

Karin Cristine Magnam 
Miayahia Botelho 

 
- - - 

Leandro Ávila Ramalho 
 

- - - 

Letícia Uebe Pires Braga 
 

- - - 

Liliam Cristiane Moreira 
 

 Superior 5 

Luiz Carlos Angelo Teixeira 
 

- - - 

Lucas Augusto Tomé Kannoa 
Vieira 

 
- - - 

Marcos Cardoso Atalla 
 

- - - 

Marcos Vinicius Rozzetto Silva - - - 
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Matheus Bevilacqua Campelo 
Pereira 

 
- - - 

Pedro Arruda Junior - - - 

Rafael Isaac de Almeida 
Coelho 

 
- - - 

 
Raquel Prudente Neder Issa 

 
- - - 

 
Ricardo Arruda Picorelli 

- - - 

Sergio Leonardo  Molisani 
Monteiro 

- - - 

Welliton Luiz Moreira 
 

- - - 

 

O gráfico a seguir demonstra a distribuição dos docentes com e sem Experiência no 

exercício da tutoria na educação a distância. 

 

 

 

2.12 Atuação do Colegiado de Curso ou equivalente 

 

 O Colegiado do Curso de Direito é presidido pela coordenação de curso e atende às 

exigências regimentais estabelecidas para esse órgão deliberativo. Compõe-se, além do 

Presidente do mesmo, de membros do corpo docente e de representante do corpo discente 

do respectivo curso. 

88%

12%
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 O Colegiado de Curso reúne-se, ordinariamente, pelo menos 1 (uma) vez por 

semestre para tratar de assuntos relativos ao bom desenvolvimento do curso, à luz das 

DCNs, do Regimento, do PPC e das alterações e inovações advindas do desenvolvimento 

científico e tecnológico, como também das variações no mercado de trabalho, e, 

extraordinariamente, sempre que necessário. 

 É na reunião do Colegiado que as possíveis alterações no Projeto Pedagógico do 

Curso são aprovadas, após discussões e deferimento no Núcleo Docente Estruturante - 

NDE. As reuniões de Colegiado visam o desenvolvimento do curso, o aperfeiçoamento do 

desempenho do trabalho acadêmico, a integração dos planos de ensino, a troca de 

experiências, a adequação e atualização das ementas e programas das unidades de estudo 

e a partilha das preocupações surgidas, que interessam a todos os professores. 

 As reuniões do Colegiado são convocadas pelo Presidente ou mediante requerimento 

assinado por no mínimo 1/3 (um terço) dos conselheiros nos termos previstos em 

Regimento, e instaladas com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos membros 

conselheiros. 

 A presença no recinto da reunião do Colegiado é exclusiva aos membros desse 

Conselho, podendo ter acesso convidados e/ou demais membros da comunidade 

acadêmica, mediante prévia autorização do seu Presidente. 

 As decisões do Colegiado ocorrerão por metade mais um dos votos dos conselheiros 

presentes, tendo cada conselheiro direito a apenas um voto. 

 O Colegiado pauta suas ações no Regimento e tem como finalidade maior fazer 

cumprir o Projeto Pedagógico do Curso, cuidando para que os objetivos previstos sejam de 

fato alcançados e que o aluno se constitua dentro do perfil de egresso estabelecido no PPC 

e no PDI. 

 Ademais, as iniciativas propostas pelo NDE são votadas no Colegiado.  

 Frisa-se que as demandas mais importantes do Curso são votadas e decidas pelo 

Colegiado. Por este motivo que o Colegiado possui representação discente em sua 

composição (que será vista em detalhes abaixo). 

 

2.12.1 Composição do Colegiado de Curso 
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 De acordo com o Regimento, o Colegiado de Curso é composto da seguinte maneira: 

I. Coordenador de Curso, que é o seu presidente; 

II. 3 (três) representantes docentes do curso, escolhidos entre os seus pares; 

III. 1 (um) representante do corpo discente, escolhido entre os seus pares. 

Parágrafo Único - Na falta do coordenador de curso, um dos representantes docentes, 

por indicação do primeiro, assume seu lugar na presidência do Colegiado de Curso. 

 

2.12.2 Competências do Colegiado de Curso 

 

 Compete ao colegiado de curso, nos termos do Regimento:  

I. Definir o perfil acadêmico-profissional do egresso do curso, bem como o perfil 

do ingressante;  

II. Propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão as diretrizes didático-

pedagógicas do curso; 

III. Propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão normas complementares 

sobre currículos e programas; 

IV. Aprovar os planos de ensino das disciplinas ministradas no curso, os programas 

e critérios para avaliação de estágio, trabalho de conclusão de curso, atividades 

de monitoria e programas de iniciação científica; 

V. Deliberar, em primeira instância, sobre questões referentes à matrícula, à 

transferência, às partes de professores, às representações de discentes e aos 

recursos interpostos sobre matérias de ordem acadêmica e disciplinar; 

VI. Elaborar o seu calendário anual de atividades e o de reuniões; 

VII. Aprovar e avaliar os planos de trabalho e o relatório anual das atividades do 

Coordenador de curso, bem como os planos de trabalho dos docentes;  

VIII. Propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão mudanças curriculares; 

IX. Propor à Reitoria a aprovação de convênios;  

X. Aprovar projetos de cursos de atualização e avaliar resultados;  

XI. Aprovar os projetos de ensino e estabelecer prioridade de execução, em 

consonância com as diretrizes didático-pedagógicas do curso e a política 

institucional do UNIPTAN;   
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XII. Recomendar programas de produção científica e de pesquisa, inerentes às 

áreas do saber abrigadas pelo curso;  

XIII. Acompanhar as atividades de docência do curso, informando o desenvolvimento 

dos conteúdos programáticos das disciplinas/atividades aos órgãos 

competentes do UNIPTAN, adotando as providências de sua alçada para 

elevação dos padrões de qualidade do curso;  

XIV. Aprovar o horário de aula e atividades do curso, submetendo-o à consolidação 

da Pró-reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos;  

XV. Executar outras competências que lhe forem conferidas pelo Reitor. 

 

          O Colegiado do Curso de Direito do UNIPTAN reúne-se ordinariamente 1 (uma) vez 

por semestre e, extraordinariamente, sempre que necessário, como pode ser observado, a 

seguir, nos itens que se referem às reuniões: 

I. Ordinária, a que constar do calendário de reuniões, sendo no mínimo 1 (uma) 

por período letivo regular; 

II. Extraordinária, a que for realizada em data diversa daquela prevista no 

calendário de reuniões. 

 

2.13 Titulação e formação do corpo de tutores do curso 

 

 O tutor tem um papel extremamente importante no ensino a distância. As funções 

devem ser pedagógica, social, administrativa e técnica. Isso se deve ao fato de o ensino em 

uma escola virtual ter características específicas, como as variações do espaço de ensino, 

que pode ser em qualquer lugar. Tutor e aluno encontram-se em condições de igualdade na 

comunicação, tendo o aluno um atendimento individual, tempo para entrar em sala de aula 

a qualquer momento, maior uso de multimídia e tecnologia na construção do conhecimento. 

Nesse contexto, o papel do tutor é de um integrador, colega, facilitador, inspirador de 

confiança e uma pessoa que ajuda o aluno na construção do conhecimento. 

O tutor deve, portanto, gostar e ter habilidade para interagir com os estudantes com 

disponibilidade para ouvir e atendê-los nas suas dúvidas e problemas, de modo que o 

estudante veja nele um aliado em quem possa confiar. Além disso, é fundamental que haja 

inteira sintonia entre o professor da disciplina e o tutor. 
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Na oferta de cursos na modalidade à distância, o UNIPTAN disponibiliza dois tipos de 

tutoria: 

* Tutoria Online; 

* Tutoria Presencial. 

Os tutores online são responsáveis por toda a mediação do processo de ensino-

aprendizagem que acontece no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Entre suas 

responsabilidades, está a moderação dos Fóruns de Discussão, proporcionando a interação 

entre os próprios alunos e entre aluno e o tutor. Nos Fóruns, os alunos podem emitir suas 

opiniões, construir argumentos, dirimir dúvidas relacionadas ao conteúdo disponibilizado e 

revisar conceitos. Os tutores respondem eventuais dúvidas e fazem suas considerações a 

respeito das discussões. 

Cabe à tutoria online mediar o processo pedagógico junto aos estudantes distantes. 

Também compete ao tutor online o domínio do conteúdo específico das disciplinas sob sua 

responsabilidade, a fim de auxiliar os estudantes no desenvolvimento de suas atividades 

individuais e em grupo, fomentando o hábito da pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação 

a conteúdos específicos. 

 Para o desenvolvimento de atividades de ensino a distância, o UNIPTAN conta com 

uma política de capacitação e de aprimoramento do corpo de tutores, tanto online quanto 

presenciais, em seus diversos cursos. Além disso, há a exigência de que todos os tutores 

do UNIPTAN sejam graduados na área das disciplinas pelas quais são responsáveis, além 

de privilegiar aqueles que possuem titulação obtida em programas de mestrados e 

doutorados em suas respectivas áreas.  

 Os 24 tutores que integram o corpo de tutores do Curso de Direito possuem as 

seguintes formações: 

 

 

 

Nome Titulação Formação 

Alexandro Rodrigo Dal Piva Mestre 

Graduado em Ciências Contábeis, no 
ano de 1997 na Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná . 
Especialista em Recusos Humanos, no 
ano de 2001 na Universidade Federal 
de Santa Catarina. Especialista em 
Engenharia de Produção, em 2005 na 
UTFPR/PG.Mestre em Engenharia de 
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Produção, no ano de 2009 na 
UTFPR/PG. 

Alessandra Aparecida de 
Carvalho 

Mestre 

Graduada em Pedagogia, no ano de 
2003, pela Universidade Federal de 
São João del-Rei, Especialista em 
Práticas de Letramento e Alfabetização 
pela Universidade Federal de São 
João del-Rei, no ano de2009, Mestre 
em Educação pela Universidade 
Federal de São João del-Rei, no ano 
2012. 

Ana Maria Pereira de Souza Mestre 

Graduada em Direito, no ano de 2010 
na Faculdade Independente do 
Nordeste. Mestre em Direito Público, 
no ano de 2015 pela UFBA. 

Carlos Cicinato Vieira Melo Doutor  

Graduado em Engenharia Agronômica 
no ano de 2009 na UFLA. Licenciatura 
plena em Ciências Biológicas no anos 
de 2013 pela Universidade vale do Rio 
Verde. Mestrado em Ciências 
Veterinárias/Genética de Animais 
Aquáticos, no ano de 2012 pela UFLA. 
Doutorado em Ciência Animal no ano 
de 2015 pela UFLA. 

Cristina Cunha de Araújo Mestre 

Graduada em História no ano de 2006 
pela Universidade Federal do Piauí. 
Mestrado em História do Brasil no ano 
de 2009 pela Universidade Federal do 
Piauí. 

Elizane Pereira Lima Mesquita Especialista 

Graduada em Ciências Contábeis no 
ano de 2011 pelo Instituto 
Tocantinense Presidente Antônio 
Carlos. Especialista MBA em Gestão 
de Pessoas, no ano de 2017 pela 
Universidade Norte do Paraná - 
UNOPAR. Especialista MBA em 
Gestão de Financeira, no ano de 2013 
pelo Centro Universitário Tocantinense 
Presidente Antônio Carlos - UNITPAC. 

Eucleia Goncalves dos Santos Doutora 

Graduada em História, no ano de 2002 
pelas Faculdades Integradas Católicas 
de Palmas - FACIPAL. Mestre em 
História no ano de 2005 pela 
Universidade Federal do Paraná. 
Doutora em História, no ano 2017de 
pela Universidade Federal do Paraná. 

Francisco Neto Pereira Pinto Doutor  

Graduado em Letras, no ano de 2010 
na Universidade Federal de Tocantins, 
UFT 
Especialização em Leitura e Produção 
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Escrita, no ano de 2010 na 
Universidade Federal do Tocantins, 
UFT 
Mestre em Ensino de Língua e 
Literatura, no ano de 2013 na 
Universidade Federal do Tocantins, 
UFT 
Doutor em Ensino de Língua e 
Literatura, no ano de 2019 na 
Universidade Federal do Tocantins, 
UFT 

Giselle Maria Ferreira Lima 
Verde 

Mestre 

Graduada em Odontologia, no ano de 
2005 na 
Faculdade de Saude,Ciências 
Humanas e Tecnológicas do Piauí, 
NOVAFAPI 
Graduada em Licenciatura Plena em 
Letras/Inglês, no ano de 2006 na 
Universidade Estadual do Piauí, 
UESPI 
Especialização em Saude da Familia, 
no ano de 2007 no  
Centro Universitário UNINOVAFAPI, 
UNINOVAFAPI 
Especialização em Odontologia do 
Trabalho, no ano de 2016 no Centro de 
Pesquisas Odontológicas São 
Leopoldo Mandic, SLMANDIC 
Especialização em Docência do 
Ensino Superior, no ano de 2020, na 
Universidade Federal do Piauí, UFPI 
Mestre em Endodontia, no ano de 2018 
no Centro de Pesquisas Odontológicas 
São Leopoldo Mandic, SLMANDIC 

Graciela Caroline Gregolin Mestre 

Graduada em Nutrição, no ano de 2012 
na Faculdade de Pato Branco, FADEP 
Especialização em Segurança 
Alimentar e Nutricional, no ano de 2018 
na Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho, UNESP 
Mestre em Desenvolvimento Rural 
Sustentável, no ano de 2016 na 
Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná, UNIOESTE 

Higor de Sousa Moura Especialista 

Graduado em Psicologia, no ano de 
2009 na 
Universidade Estadual do Piauí, 
UESPI 
Especialização em Gestão de 
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Pessoas, no ano de 2017 no Instituto 
de Estudos Empresariais LTDA, IEMP 

Joao Pedro Cardoso Faccio Especialista 

Graduado em Letras - Português e 
Inglês, no ano de 2015 na 
Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná, UTFPR 
Especialização em Comunicação e 
Semiótica, no ano de 2018 na 
Universidade Estácio de Sá, UNESA 

Juliana Carvalho Piva Especialista 

Graduada em DIreito, no ano de 2006 
na FUNDACAO MUNICIPAL DE 
ENSINO SUPERIOR DE COLINAS DO 
TOCANTINS FECOLINAS, 
FMESCTF_PPROV 
 
Graduada em Ciências Contábeis, no 
ano de 2011 no 
 
Centro Universitário Tocantinense 
Presidente Antônio Carlos, UNITPAC 
 
Especialização em Direito Processual 
Civil, no ano de 2008 na Universidade 
do Sul de Santa Catarina, UNISU 
 
Especialização em MBA em Gestão 
com ênfase em Logística Empresarial 
e Gestão de Pessoas, no ano de 2011 
no 
 
Centro Universitário Tocantinense 
Presidente Antônio Carlos, UNITPAC 
 
Especialização em Docência no 
Ensino Superior, no ano de 2013 no 
Centro Universitário Tocantinense 
Presidente Antônio Carlos, UNITPAC 

Keli Starck Mestre 

Graduada em Engenharia Ambiental 
pela Universidade Federal de São 
Carlos - UFSCar (2012). 
Aperfeiçoamento em Educação 
Ambiental pela Universidade Federal 
do Paraná - UFPR (2011). Doutoranda 
em Ciências Ambientais pelo 
Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Ambientais (Linha de 
pesquisa: Dinâmicas Socioambientais 
e Biodiversidade). 

Leonardo Rossini da Silva Mestre 
Mestre em Direito Público pela Escola 
de Direito de São Paulo da Fundação 
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Getúlio Vargas (2017-2019). Possui 
graduação graduação em Direito pela 
Universidade Estadual do Tocantins 
(2000) e em Letras pela Universidade 
Estadual do Tocantins (2002). 
Especialista em Docência no Ensino 
Superior pelo UNITPAC. 

Nelito Antonio Zanmaria Mestre 

Possui graduação em Ciências 
Econômicas pela Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná - 
Campus de Francisco Beltrão (2005) e 
Especialização em Administração 
Financeira e Empresarial com ênfase 
em Gestão de Pessoas e Logística 
pela Faculdade Iguaçu (2006) e 
Administração Financeira, 
Controladoria e Auditoria pela 
Faculdade Iguaçu (2013). Mestre em 
Teoria Econômica pela Universidade 
Estadual de Maringá (2010). 

Nelzir Martins Costa Doutora 

Doutoranda em Ensino de Língua e 
Literatura pelo PPGL/UFT. Mestre em 
Ensino de Língua e Literatura pela 
Universidade Federal do Tocantins 
(2014), Graduada em Letras (1994) 
pela Universidade Estadual do 
Tocantins. Especialista em Tradução, 
Interpretação e Docência da Língua 
Brasileira de Sinais - LIBRAS pela 
Universidade Tuiuti do Paraná (2016).  

Oriana Chaves de Oliveira 
Paz 

Mestre 

Bacharel em Ciências Sociais (1997), 
Mestre em Políticas Públicas (2012) e 
especialista em Ensino de Sociologia 
no Ensino Médio (2017) pela 
Universidade Federal do Piauí. 

Raquel Auxiliadora Borges Mestre 

Graduada em Pedagogia, no ano de 
1994 na Universidade Federal de São 
João Del Rei. Especialista em 
Alfabetização e Letramento, no ano de 
1999 na Universidade Federal de São 
João. Especialista em Inovaçao das 
Tecnologias Educacionais pela 
Anhembi Morumbi (2017). Mestrado 
em Educação pela Universidade 
Federal Fluminense em  2001. 

Romualdo Fonseca dos 
Santos 

Especialista 

Especializado em Engenharia de 
Manutenção pela Univix/Abraman 
(2008) e graduado em Tecnologia 
Mecânica pela Universidade Federal 
do Espírito Santo (2001). 
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Shirley Dourado Rebelo 
Saraiva 

Mestre 

 
Graduação em Administração de 
Empresas pela Associação de Ensino 
Superior do Piauí (2000), Especista em 
Educação: Docência do ensino 
Superior. Universidade Estadual do 
Piauí (2002). Especialização em 
Administração Econômica e 
Financeira. Universidade Federal do 
Piauí (2004).Mestrado em Educação. 
Universidade Federal do Piauí (2010). 

Simone Aparecida de Melo Mestre 

Possui graduação em Ciência da 
Computação pela Universidade 
Presidente Antônio Carlos (2005), 
graduação em Engenharia de 
Produção pela Universidade Federal 
de São João Del-Rei (2014) e 
mestrado em Engenharia Mecânica 
pela Universidade Federal de São 
João Del-Rei (2016).  

Thiago Felicio Barbosa 
Pereira 

Mestre 

Possui graduação em Letras - 
Português pela Universidade Estadual 
do Piauí (2011). Possui o Título de 
Especialista em Docência do Ensino 
Superior pelo Centro Universitário 
Santo Agostinho (2015). Mestre em 
Estudos Literários pelo Programa de 
Pós-Graduação de Letras da 
Universidade Federal do Piauí - UFPI 
(2019).  

Wanda Luquine Elias Mestre 

Possui graduação em Administração 
pelo Centro de Ensino Superior de 
Primavera (2006) e mestrado em 
Administração de Organizações pela 
Universidade de São Paulo (2009). 

 

 
 Constata-se que dentre os 24 tutores, 05 são Especialistas, 15 Mestres, e 04 

Doutores, o que corresponde, respectivamente, a 21%, 62%, 17%.  

 No gráfico a seguir a representação dos dados acima. 
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2.14 Experiência do corpo de tutores em educação a distância 

 

 O corpo de tutores dos cursos do UNIPTAN possui ampla experiência em educação 

a distância, permitindo identificar as dificuldades dos discentes matriculados nas disciplinas 

em regime semipresencial, expor o conteúdo em linguagem aderente às características das 

diversas turmas, apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos 

componentes curriculares do curso em questão e elaborar atividades específicas em 

colaboração com os demais professores do Curso para a promoção da aprendizagem dos 

alunos com maiores dificuldades. 

 O acompanhamento das atividades a distância, bem como a formação e a 

capacitação do corpo de tutores do UNIPTAN são realizadas através do NAPED – Núcleo 

de Apoio Pedagógico, que conta com profissionais habilitados e com experiência 

multidisciplinar. 

 Dos 24 tutores que compõem o corpo de tutores do Curso de Direito, 09 possuem 

experiência em tutoria em educação a distância por mais de cinco anos, o que corresponde 

a 37,5% do corpo total e consequentemente, 15 tutores não possuem cinco anos ou não de 

experiência em tutoria, o que corresponde 62,5% do corpor geral de tutores do curso. 

 

Nome Instituição Função 
Período 
(anos) 

Alaxendro Rodrigo Dal 
Piva UNIDEP 

Tutor online 2 meses 
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Alessandra Aparecida de 
Carvalho UNIPTAN 

Tutor online 9 anos 

Ana Maria Pereira de 
Souza FASAVIC 

Tutor online 3 anos 

Carlos Cicinato Vieira 
Melo UNITPAC 

Tutor online 2 anos 

Cristina Cunha de Araújo UNINOVAFAPI Tutor online 6 anos 

Elizane Pereira Lima 
Mesquita UNITPAC 

Tutor online 6 anos 

Eucleia Goncalves dos 
Santos UNIDEP 

Tutor online 9 anos 

Francisco Neto Pereira 
Pinto UNITPAC 

Tutor online 6 anos 

Giselle Maria Ferreira 
Lima Verde UNITPAC 

Tutor online 8 meses 

Graciela Caroline Gregolin UNIDEP Tutor online 8 meses 

Higor de Sousa Moura UNINOVAFAPI 
Tutor online 

1 ano e 2 

meses 

Joao Pedro Cardoso 
Faccio UNIDEP 

Tutor online 2 anos 

Juliana Carvalho Piva UNITPAC Tutor online 2 meses 

Keli Starck UNIDEP Tutor online 8 meses 

Leonardo Rossini da Silva UNITPAC 
Tutor online 

1 ano e 6 

meses 

Nelito Antonio Zanmaria UNIDEP 
Tutor online 

1 ano e 6 

meses 

Nelzir Martins Costa UNITPAC PORTO 
Tutor online 

7 anos e 

6 meses 

Oriana Chaves de Oliveira 
Paz UNINOVAFAPI 

Tutor online 8 meses 

Raquel Auxiliadora Borges UNIPTAN Tutor online 15 anos 

Romualdo Fonseca dos 
Santos UNITPAC 

Tutor online 3 anos 

Shirley Dourado Rebelo 
Saraiva UNINOVAFAPI 

Tutor online 10 anos 

Simone Aparecida de 
Melo UNIPTAN 

Tutor online 3 meses 

Thiago Felicio Barbosa 
Pereira UNINOVAFAPI 

Tutor online 
5 anos e 

2 meses 

Wanda Luquine Elias UNIDEP Tutor online 8 meses 
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2.15 Interação entre tutores, docentes e coordenadores de curso a distância 

 

 As interações havidas entre os tutores dos diversos cursos do UNIPTAN, 

devidamente constantes constante no PDI, garantem a mediação e a articulação entre os 

mesmos, bem como entre eles e todo o corpo docente do curso e a Coordenação, além dos 

contatos diretos com a sede das atividades a distância, localizada em Nova Lima (MG), 

através das diretorias do Grupo NRE Educacional, do qual o UNIPTAN faz parte. Existe um 

adequado planejamento para que ocorram as atividades interativas, lançando-se mão de 

vários recursos tecnológicos de que dispõe a IES. 

 As questões relacionadas aos cursos e conteúdos são sempre encaminhadas ao 

setor responsável, sob acompanhamento e avaliação da Pró-reitoria de Ensino e Assuntos 

Acadêmicos.  

 Há avaliações periódicas através de reuniões e videoconferências entre todos os 

profissionais e segmentos envolvidos na oferta das disciplinas semipresenciais, sendo 

identificados os problemas existentes e as demandas mais imediatas para o bom 

funcionamento das atividades a distância, o que faz incrementar ainda mais a interação entre 

os tutores e entre estes e os demais agentes envolvidos no processo. 

 

2.16 Produção científica, cultural, artística ou tecnológica 
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Adriano Márcio de 
Souza 

6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

Bruno Viegas 
Santos 

0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 5 

Celimara Teixeira de 
Almeida 

0  2 2 0 2 0 0 4 0 0 0 10 

Érika Tayer Lasmar 1 0 1 15 15 0 0 0 0 0 2 34 

Flávia Magela 
Rezende Ferreira 

0 0 0 3 2 10 0 0 0 17 0 32 

Fulvio Jaconwson 
Gomes 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Hellen Sueli Bergo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 

Jorge Heleno Costa 3 0 2 0 7 1 0 0 0 0 0 13 

Karin Cristine 
Magnam Miayahia 

Botelho 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

1 

Leandro Ávila 
Ramalho 

2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 7 

Letícia Uebe Pires 
Braga 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

 

1 

Liliam Cristiane 
Moreira 0 1 0 0 2 41 0 0 0 25 3 

 

72 

Luiz Carlos Angelo 
Teixeira 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

1 

Lucas Augusto 
Tomé Kannoa Vieira 

 
0 0 1 0 1 2 0 0 0 3 4 

 

11 

Marcos Cardoso 
Atalla 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

 

3 

Marcos Rozzetto  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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Matheus Bevilacqua 
Campelo Pereira 3 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 

 

7 

Rafael Isaac de 
Almeida Coelho 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

5 

Ricardo Arruda 
Picorelli 

 
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

 

2 

Sergio Leonardo  
Molisani Monteiro 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 

 

6 

Welliton Luiz  
Moreira 

 
0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 6 

 

10 

 

 

3. Infraestrutura 

 

3.1 Espaço de trabalho para docentes em tempo integral 

 

Os docentes do curso contratados em regime de tempo integral, quando não dispõem 

de salas específicas para os seus trabalhos, possuem gabinetes à sua disposição para 

realização de serviços de atendimento a discentes, além de estudos e pesquisas 

individualizadas. 

 Cada um dos gabinetes possui aproximadamente 6 (seis) metros quadrados, 

contendo 1 (uma) mesa, 2 (duas) cadeiras e 1 (um) computador conectado à Internet. 

 

3.2 Espaço de trabalho para o coordenador 

 

Para suas atividades administrativas, a Coordenação do Curso de Direito conta com 

uma sala de aproximadamente 6 (seis) metros quadrados, equipada com: 

▪ 02 mesas,  

▪ 02 armários,  

▪ 01 arquivo,  
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▪ 01 computador,  

▪ 01 impressora,  

▪ 01 telefone,  

▪ 01 ventilador. 

         Para reuniões, as Coordenações de Curso contam ainda com uma Sala de Reuniões, 

conforme disponibilidade de agenda, com 35 metros quadrados, utilizada no horário das 7h 

às 21h, equipada com:  

▪ 01 ventilador;  

▪ 01 ar-condicionado,  

▪ equipamentos de videoconferência,  

▪ 14 cadeiras;  

▪  01 mesa grande. 

 

3.3 Sala coletiva de professores 

 

A sala dos professores é de acesso exclusivo aos docentes. Em uma área de 57 m2, 

proporciona um ambiente aconchegante e acolhedor, local no qual os docentes se 

concentram nos horários de entrada e saída e também no intervalo entre as aulas. Os 

docentes lancham, interagem, se informam sobre os projetos da instituição, e também 

descansam.  

A sala foi pensada e projetada para acomodar toda a equipe, com mobiliários e 

recursos de tecnologias da informação e comunicação apropriados, e rede wireless 

exclusiva, que viabilizam o trabalho docente. A sala possui dois ambientes: um para estudo 

com cabines individuais, e outro de descanso, com destaque para o café e o lanche. A sala 

conta com: 

- 1 Ar condicionado; 

- 1 Ventilador; 

- 6 Cabines individuais equipadas com computadores com acesso à Internet e ao 

Sistema RM, sendo uma cabine de uso reservado para PNE; 
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- 5 Mesas redondas com 5 cadeiras cada mesa; 

- 5 Escaninhos de aço; 

- 3 Sofás; 

- 2 Poltronas; 

- 1 Puff; 

- 1 Cadeira de massagem; 

- 1 Geladeira; 

- 1 Quadro para avisos. 

Além dos mencionados acima, a Sala de Professores dispõe de 1 banheiro masculino 

e 1 banheiro feminino, além de ser abastecida regularmente com água, café e lanche nos 

intervalos das aulas dos turnos da manhã e da noite. 

 

3.4 Salas de aula 

 

 O Curso de Direito conta com uma sala de aula para cada turma em andamento, com 

tamanhos variados, de acordo com a necessidade de cada turma.  

A IES possui salas de aula com dimensões variando entre 60 e 90 metros quadrados, 

todas equipadas com projetor multimídia, quadro branco, ventiladores, cadeiras escolares 

universitárias, mesa e cadeira para o professor. Todas as salas são bem arejadas e 

protegidas contra ruídos externos. 

Algumas salas possuem uma tela chamada de e-board, que é um recurso tecnológico 

que permite ao professor a interação direta com o material que está sendo projetado, sendo 

possível fazer realces, ampliações e até mesmo anotações extras no material exibido. As 

salas com dimensões maiores possuem, além dos recursos já mencionados, 2 (dois) ares 

condicionados para climatização e melhor comodidade aos alunos e professores.  

Existem 3 (três) salas que são chamadas de APG (Aprendizagem em Pequenos 

Grupos). Nestas as carteiras se juntam e formam pequenos grupos, permitindo que o 

professor trabalhe várias metodologias ativas com os alunos, dentre elas: Aprendizagem 

Baseada em Problemas, Rotação por Estações, Peer Instruction e várias outras propostas 
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que visam estimular o trabalho em grupo, sobretudo a colaboração e interação entre os 

discentes. 

A Instituição disponibiliza, além das salas supracitadas, uma sala de Metodologias 

Ativas de Aprendizagem, com design diferenciado, mesas-redondas dispostas em círculo, 4 

projetores multimídia, 50 tablets e tecnologia de rede sem fio (wireless) exclusiva, com o 

objetivo de estimular o aluno a construir seu conhecimento por meio da avaliação da 

informação disponível, sendo o professor o responsável pela orientação adequada, pelo 

acompanhamento e pelo estímulo constante ao aprendizado de qualidade. 

O Setor de Tecnologia da Informação efetua manutenções periódicas nos recursos 

tecnológicos disponíveis nas salas, e os colaboradores dos serviços gerais, que fazem as 

limpezas diárias dessas salas, repassam aos setores específicos quando outras demandas 

de manutenção são necessárias. 

Assim, é possível verificar que as salas de aula disponibilizadas pela IES atendem às 

necessidades institucionais e do curso de Engenharia de Produção, especificamente, além 

de oferecer conforto e flexibilidade aos alunos e professores. Sempre que necessário, a 

Instituição disponibiliza cadeiras e mesas diferenciadas para portadores de necessidades 

especiais, as quais fazem parte do mobiliário permanente da IES. A acessibilidade é 

garantida em todas as salas de aula da Instituição, bem como nos laboratórios, biblioteca e 

setores administrativos. 

 

3.5 Acesso dos alunos a equipamentos de informática 

 

 Os alunos do UNIPTAN têm livre acesso aos equipamentos de informática 

disponíveis, os quais passam por constantes revisões periódicas e contam com o suporte 

do pessoal do Setor de TI (Tecnologia da Informação) em todos os turnos de funcionamento 

da Instituição. 

Atualmente a Instituição conta com 3 (três) Laboratórios de Informática, equipados 

com terminais de acesso à Internet, com computadores de acesso aos discentes e utilizados 

para atividades programadas de aulas, atividades de pesquisa e extensão, atividades de 

avaliação institucional, entre outros. Nesses ambientes, acontecem também os cursos de 
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nivelamento no âmbito de Noções de Informática e cursos tecnológicos específicos nas 

áreas de conhecimento de cada curso. 

O Laboratório de Informática I possui um projetor multimídia e computadores 

equipados com webcam, placas de som, com as especificações abaixo: 

 

Placa Mãe: Asus H81M-SE/BR 

Processador: Core i3 4170 3,70 GHz 

Memória: 4GB DDR3 

HD 500 GB 

DVD-RW Samsung 

Monitor 20" LG 

Webcam 

 

Com a finalidade de atender as condições necessárias para o pleno acesso, 

participação e aprendizagem dos estudantes com deficiência, na educação superior, o 

laboratório de informática I possui dois computadores equipados com teclados em Braille, e 

configurados com sistema de voz DOSVOX para Portadores de Necessidades Especiais 

(PNE), conforme sublinham os principais aspectos da legislação vigente: 

• a Constituição Federal/88, Art. 205, Art. 206 e Art. 208, que garantem a educação como 

um direito de todos; 

• a Portaria nº 2.678/02 que aprova diretrizes e normas para o uso, o ensino, a produção e 

a difusão do sistema Braille em todas as modalidades de ensino; 

• o Decreto n° 6.949/2009, que ratifica, como Emenda Constitucional, a Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU,2006),que assegura o acesso a um sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis; 

• o Decreto n° 7.611/2011, que dispõe sobre o atendimento educacional especializado, que 

prevê, no §2° do art. 5°, Inciso VII, a estruturação de núcleos de acessibilidade nas 

instituições federais de educação superior; 
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• a ABNT NBR 9.050/04 que dispõe sobre a acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços 

e equipamentos urbanos. 

O Laboratório de Informática II possui computadores com placas de som, com as 

seguintes especificações: 

 

Placa Mãe: INTEL DH61DL 

Processador: INTEL CORE I3 - 2100 3.10GHZ 

Memória: 4GB DDR3 

HD 500GB SATA 

Gravador DVD-RW 

O Laboratório de Informática III possui computadores equipados com placas de som 

e com configurações adequadas e específicas para uso de programas com grande demanda 

gráfica, conforme especificações abaixo:  

 

Placa Mãe: ASUS – CS/BR 

Processador: INTEL CORE I5 - 4440 3.10GHZ 

Memória: 8GB DDR3 

HD 500GB SATA 

Os softwares instalados nos Laboratórios de Informática vão desde softwares básicos 

(como antivírus, compactadores de arquivos, leitores de PDF) a softwares aplicativos (como 

os pacotes de escritório da Microsoft Office). Dentre os softwares utilizados pelos vários 

cursos, destacam-se:   

Autocad 2019 

Inventor 2019 

Pascalzin 

Domínio Contábil (Contabilidade) 

Softwares da Receita Federal para declaração de imposto de renda (Contabilidade) 

VLIBRAS e de voz DOSVOX para Portadores de Necessidades Especiais (PNE). 
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Sniffy Pro 

Microsoft Office 

Navegadores de Internet 

 

 Dentre os softwares acima, apenas os Microsoft Office e os Navegadores de Internet 

são utilizados pelos discentes do Curso de Direito.  

 

Além dos ambientes supracitados, a instituição disponibiliza uma área na Biblioteca 

com computadores dispostos em bancadas com cadeiras, disponíveis para acesso a alunos 

e usuários da Biblioteca. Outro item que permite acesso aos alunos a equipamentos de 

informática é a sala de Metodologias Ativas de Aprendizagem, que possui design 

diferenciado, mesas-redondas dispostas em círculo, 4 projetores multimídia, 50 tablets e 

tecnologia de rede sem fio (wireless) exclusiva, com o objetivo de estimular o aluno a 

construir seu conhecimento por meio da avaliação da informação disponível. 

O UNIPTAN disponibiliza também terminais de computador, distribuídos em seus 

saguões, para utilização livre dos discentes, incluindo o uso para acesso ao Sistema RM 

(consultas de notas, frequências etc.). Próximo ao setor Secretaria de Registros e Controle 

Acadêmicos há um equipamento com impressora para dar suporte aos discentes no controle 

da sua vida financeira com a Instituição, podendo, assim, imprimir seus boletos. 

Os pavilhões são cobertos pela tecnologia de rede sem fio (wireless), que permitem 

a conexão de dispositivos eletrônicos sem o uso de cabos. A rede sem fio pode ser acessada 

por toda a comunidade educativa do UNIPTAN, à qual podem conectar-se notebooks, 

smartphones e similares. 

Em parceria com empresas da área de publicidade, a Instituição disponibiliza 2 (dois) 

Totens Digitais, equipados com display para avisos acadêmicos e anúncios de terceiros, e 

pontos para carregamento de energia para vários tipos de equipamentos eletrônicos, como 

computadores pessoais, tablets, smartphones. 

 

3.6 Bibliografia básica por Unidade Curricular (UC) 

 

Os itens que compõem a bibliografia básica do Curso de Direito foram indicados pelos 

professores que lecionam no curso e analisados pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), 
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visando a garantia e segurança de que as obras utilizadas sejam adequadas às Unidades 

Curriculares e aos conteúdos descritos nos planos de ensino e no Projeto Pedagógico do 

Curso. 

O acervo físico encontra-se disponível na biblioteca para os alunos, com número de 

tombamento, e está totalmente informatizado, de modo que o aluno consegue consultar 

informações sobre os livros no site da Instituição, na área especifica da Biblioteca, assim 

como pode verificar quantos exemplares estão disponíveis - e, ainda, efetuar requisição para 

reserva de livros. 

O UNIPTAN possui uma política própria para aquisição e atualização de material 

bibliográfico, com o objetivo de oferecer o maior número possível de exemplares da 

bibliografia básica por número de vagas dos seus cursos.  

  Tal política de aquisição passa pelos seguintes trâmites: 

- Indicação da bibliografia pelos professores das disciplinas; 

- Organização das sugestões de bibliografia pelos Coordenadores de Curso; 

- Encaminhamento à Bibliotecária para sistematização; 

- Encaminhamento dos pedidos de aquisição à Reitoria do UNIPTAN para análise e 

aprovação; 

- Encaminhamento ao Setor de Compras para orçamentos e aquisição; 

- Encaminhamento dos exemplares adquiridos à Biblioteca para catalogação no acervo e 

disponibilização à comunidade acadêmica; 

- Registro dos títulos dos exemplares adquiridos nos planos de ensino das disciplinas. 

Os itens que compõem a bibliografia básica do Curso encontram-se referendados por 

relatório de adequação assinado pelo NDE do Curso de Direito, uma vez analisada a 

compatibilidade entre o número dos títulos constantes no acervo e o número de vagas anuais 

do Curso. 

Consta também na Biblioteca da Instituição um documento referente à política de 

atualização do acervo dos cursos do UNIPTAN, com descrição detalhada de todo o processo 

para tal. 

 

3.7 Bibliografia complementar por Unidade Curricular (UC) 
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Os títulos que compõem a bibliografia complementar do Curso de Direito foram 

indicados pelos professores que lecionam no curso e analisados pelo Núcleo Docente 

Estruturante (NDE), visando a garantia e segurança de que as obras utilizadas sejam 

adequadas às Unidades Curriculares e aos conteúdos descritos nos planos de ensino e no 

Projeto Pedagógico do Curso. 

O acervo virtual encontra-se disponível para os alunos e professores através do portal 

educacional, cujo acesso é realizado por login e senhas individuais. 

Os itens que compõem a bibliografia complementar do Curso encontram-se 

referendados por relatório de adequação assinado pelo NDE do Curso de Direito, uma vez 

analisada a compatibilidade entre o número dos títulos constantes no acervo e o número de 

vagas anuais do Curso. 

Consta também na Biblioteca da Instituição um documento referente à política de 

atualização do acervo dos cursos do UNIPTAN, com descrição detalhada de todo o processo 

para tal. 

O acervo virtual Minha Biblioteca está atualizado e pode ser acessado 

ininterruptamente pelos discentes e docentes. Trata-se de um consórcio formado pelas 

quatro principais editoras de livros acadêmicos do Brasil - Grupo A, Grupo Gen-Atlas, Manole 

e Saraiva - que oferece às instituições de ensino superior uma plataforma prática e inovadora 

para acesso a um conteúdo técnico e científico de qualidade pela internet. Através da 

plataforma, estudantes têm acesso rápido e fácil a milhares de títulos acadêmicos. A Minha 

Biblioteca conta atualmente com mais de 8.700 livros em todas as áreas do conhecimento, 

à disposição para leitura e download. 

A Instituição conta com acesso ininterrupto aos títulos da Minha Biblioteca, através do 

contrato firmado via mantenedora (NRE Educacional). Além disso, existe garantia de acesso 

físico na IES ao acervo virtual, com instalações e recursos tecnológicos que atendem à 

demanda e à oferta ininterrupta via Internet, bem como de ferramentas de acessibilidade e 

de soluções de apoio à leitura, estudo e aprendizagem, conforme descrito em outros itens 

deste Projeto Pedagógico de Curso. 

 

3.7.1 Periódicos especializados 
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 Os periódicos da área do Direito são variados, muitos destes vinculados a programas 

de pós-graduação stricto sensu da área ou instituições que tem como objetivo fomentar a 

pesquisa na área de saúde. A seguir, são apresentados alguns periódicos com 

disponibilidade impressa e eletrônica na Biblioteca da instituição: 

▪ Legislação e Normas  

▪ Revista Bioética (Periodicidade – Quadrimestral) 

 

Além desses periódicos impressos, a instituição possui assinatura em duas bases de 

dados de acesso online e que possuem revistas da área da saúde e demais áreas de 

formação no UNIPTAN. É possível que o corpo acadêmico tenha acesso aos periódicos em 

formato eletrônico, por meio da internet utilizando base de dados e/ou sites próprios dos 

periódicos.  

 

▪ Base de dados EBSCO Host (Multidisciplinar - acesso online): 

A interface EBSCO host é contemplada pela Capes, mas UNIPTAN assina outras 

bases as quais a Capes não disponibiliza. Dentre elas estão: MEDLINE Complete, CINAHL 

Complete, Dentistry & Oral Sciences Source, Legal Source, World Politics Review, Public 

Administration Abstracts, AgeLine, Abstracts in Social Gerontology, Academic Search 

Complete, Regional Business News, Business Source Elite, Fonte Acadêmica, Engineering 

Source, Art & Architecture Complete, eBook Collection (EBSCOhost), Criminal Justice 

Abstracts. 

   

▪ DynaMedPlus (Área da saúde - acesso online) 

O DynamedPlus é uma ferramenta de referência clínica criada por médicos para 

médicos e outros profissionais da saúde para uso na prática clínica. Monitora o conteúdo de 

mais de 500 periódicos científicos e bases de dados de revisão sistemática de evidências. 

 

3.8 Laboratórios didáticos de formação básica 

 

Os Laboratórios de Informática são utilizados pelo Curso de Direito em disciplinas 

práticas, que proporcionam aos alunos um diferencial em termos de conhecimento sobre o 
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manuseio de softwares e recursos de tecnologia da informação na área de atuação dos 

futuros profissionais do Curso.  

A IES conta com 3 (três) Laboratórios de Informática, equipados com terminais de 

acesso à Internet, com computadores de acesso aos discentes e utilizados para atividades 

programadas de aulas, atividades de pesquisa e extensão, atividades de avaliação 

institucional, entre outros. Nesses ambientes, acontecem também os cursos de nivelamento 

no âmbito de Noções de Informática e cursos tecnológicos específicos nas áreas de 

conhecimento de cada Curso. 

Esses laboratórios atendem às necessidades do Curso, possuindo normas 

específicas de funcionamento, utilização e segurança, além de apresentarem conforto, 

manutenção periódica, serviços de apoio técnico através do setor de TI e disponibilidade de 

recursos de tecnologias da informação e comunicação (hardware, software e periféricos) 

adequados às atividades a serem desenvolvidas. 

Os laboratórios e equipamentos são periodicamente avaliados pelos professores do 

Curso, que encaminham as demandas específicas ao NDE, para referendar e tomar as 

providências necessárias junto à administração da IES. 

 

3.9 Laboratórios didáticos de formação específica 

 

O curso de Direito apenas tem os laboratórios de informática.  

 

3.10 Laboratórios de ensino para a área de saúde 

 

Este item não se aplica ao curso em questão. 

 

3.11 Laboratórios de habilidades 

 

Este item não se aplica ao curso em questão. 

 

3.12 Unidades hospitalares e complexo assistencial conveniados 
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Este item não se aplica ao curso em questão. 

 

3.13 Biotérios 

 

Este item não se aplica ao curso em questão. 

 

3.14 Processo de controle de produção ou distribuição de material didático (logística) 

 

Para os conteúdos que são oferecidos aos alunos do UNIPTAN na modalidade 

semipresencial, o material didático utilizado é disponibilizado através da plataforma 

educacional, com acesso garantido em tempo integral enquanto o aluno estiver matriculado 

nas disciplinas em questão.  

  Em relação a todos os processos atinentes ao material didático, bem como a todo o 

funcionamento da plataforma educacional, os alunos, professores, tutores e gestores 

institucionais realizam avaliações periódicas, que são direcionadas à NRE Educacional, 

responsável direta pelos processos gerais do grupo e da mantenedora, para constantes 

revisões e aprimoramento de procedimentos.  

  Além do material disponibilizado on-line na plataforma, os alunos têm acesso também 

a todos os recursos oferecidos presencialmente, como as obras da Biblioteca e as 

publicações da base de dados EBSCO, além dos e-books da base Minha Biblioteca. 

 

3.15 Núcleo de práticas jurídicas: atividades básicas e arbitragem, negociação, conciliação, 

mediação e atividades jurídicas reais 

  

 No Núcleo de Práticas Jurídicas existem cinco atividades bem definidas, quais sejam: 

atividades básicas e arbitragem, negociação, conciliação, mediação, e atividades jurídicas 

reais.  

 

3.16 Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

 

 O UNIPTAN possui um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) cadastrado na CONEP 

(Comissão Nacional de Ética em Pesquisa), órgão do Ministério da Saúde do Governo 
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Nacional, bem como cadastrado na Plataforma Brasil 

(http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf), sob o número de registro 9.667, para 

gerenciamento de projetos de pesquisa científica de todo o país. 

O funcionamento do CEP, para atendimento ao público em geral e 

aos pesquisadores, é de segunda à sexta-feira, das 13h às 17h, em sua dependência 

própria dentro da COPEX – Coordenação de Pesquisa e Extensão. 

Os atendimentos também podem ser feitos pelo telefone 3379-2725, ramal 202, e 

pelo e-mail: cep@uniptan.edu.br. 

O CEP do UNIPTAN possui Regulamento próprio, sendo a coordenação e a 

composição do mesmo estabelecidas em Portarias de nomeação da Reitoria. 

  

3.17 Comitê de Ética na Utilização de Animais (CEUA) 

 

Este item não se aplica ao curso em questão. 

 

3.18 Ambientes profissionais vinculados ao curso 

 

 Para a oferta de conteúdos a distância, bem como para a execução das atividades 

relacionadas às disciplinas oferecidas na IES na modalidade semipresencial, conta-se com 

ambientes profissionais muito bem articulados com a sede, atendendo plenamente aos 

objetivos traçados neste Projeto Pedagógico de Curso, considerando-se a função de 

espaços complementares, a saber: laboratórios de Informática, Sala de Metodologias Ativas 

de Aprendizagem, etc. 

 Esses espaços possibilitam a realização de experiências diferenciadas de 

aprendizagem, as quais passam por avaliações periódicas devidamente documentadas, 

resultando em constantes ações de melhoria contínua do processo de ensino-

aprendizagem. 

 Todas essas ações são gerenciadas e acompanhadas pela Pró-reitoria de Ensino e 

Assuntos Acadêmicos, além do NAPED – Núcleo de Apoio Pedagógico – e do Grupo de 

Estudos em Metodologias Ativas de Aprendizagem. 

 Busca-se colocar o discente no centor do seu aprendizado, valorizando muito mais o 

ser, o fazer, do que o saber (pirâmide de Bloom).  

http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf
mailto:cep@uniptan.edu.br
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 Neste diapasão a metodologia ativa desenvolve as soft skills, tais como pro atividade, 

liderença, comunicação, resolução de problemas, retórica, criatividade, entre outras. Estas 

habilidade são extremamente visados pelo mercado de trabalho, são praticamente requisitos 

obrigatórios de contratação para o profissional do futuro.  

 Por este motivo, as metodologias ativas se tornam tão importantes na formação 

teórico-prática do discente.  

 


