
FACULDADE DE SABARÁ 

SOCIEDADE EDUCACIONAL E CULTURAL DE SABARÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO DO 

CURSO DE DIREITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABARÁ – MG 

2018 



2 

 

Sumário 

1. PERFIL INSTITUCIONAL ................................................................................................................. 4 

1.1. Breve Histórico da Instituição de Ensino ............................................................................ 4 

1.2. Contexto Educacional e Inserção Regional ......................................................................... 4 

1.3. Dados Gerais da Instituição e do Curso .............................................................................. 6 

1.4. Missão da IES .................................................................................................................... 7 

1.5. Áreas de Atuação da Instituição de Ensino ......................................................................... 7 

1.6. Articulação entre o Plano de Desenvolvimento Institucional e o Projeto Pedagógico do Curso
 ................................................................................................................................................ 7 

2. ESTRUTURA ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA PARA O CURSO PROPOSTO ...................... 8 

2.1. Organização Acadêmica e Administrativa .......................................................................... 8 

2.2. Atuação do Colegiado ou Equivalente e Autonomia da IES em Relação à Mantenedora ...... 8 

2.3. Cooperação e Parcerias ..................................................................................................... 8 

2.4. Apoio ao Discente ............................................................................................................10 

2.4.1. Acompanhamento Pedagógico ........................................................................................... 10 

2.4.2. Apoio Financeiro ao Discente ............................................................................................ 11 

2.4.3. Apoio Extraclasse - Cursos de Aperfeiçoamento, de Extensão e de Nivelamento ............ 11 

2.4.4. Estágio ................................................................................................................................ 11 

2.4.5. Ouvidoria ........................................................................................................................... 12 

2.4.6. Infraestrutura Tecnológica de Apoio ................................................................................. 12 

2.4.7. Acessibilidade .................................................................................................................... 12 

2.4.8. Outros Benefícios ............................................................................................................... 12 

2.5. Outras Estruturas Disponibilizadas....................................................................................13 

3. DADOS GERAIS DO CURSO ........................................................................................................ 14 

3.1. Designação .......................................................................................................................14 

3.2. Objetivos .........................................................................................................................14 

3.3. Regime Escolar e Duração .................................................................................................15 

3.4. Número de Vagas/Turmas/Turnos ....................................................................................15 

4. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA ................................................................................. 16 

4.1. Concepção do Curso .........................................................................................................16 

4.2. Políticas Institucionais no Âmbito do Curso .......................................................................17 

4.3. Perfil de Ingresso ..............................................................................................................19 

4.4. Perfil do Profissional que se Pretende Formar ...................................................................19 

4.5. Áreas de Atuação .............................................................................................................23 

4.6. Conteúdos Curriculares ....................................................................................................23 

4.7 Estrutura Curricular ...........................................................................................................25 

4.7.1. Matriz Curricular do Curso de Direito da Faculdade Sabará ............................................. 27 

4.7.2. Ementário e Bibliografia Básica e Complementar ............................................................. 31 

4.8. Política de Educação Ambiental e de Desenvolvimento Nacional Sustentável .................. 133 

4.9. Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena
 ............................................................................................................................................. 134 

4.10. Educação em Direitos Humanos .................................................................................... 135 

4.11. Metodologia ................................................................................................................. 135 

4.12. Estágio Supervisionado ................................................................................................. 136 



3 

 

4.13. Atividades Complementares ......................................................................................... 140 

4.14. Trabalho de Conclusão de Curso ................................................................................... 146 

5. CORPO DOCENTE ....................................................................................................................... 150 

5.1. Corpo Docente - Titulação .............................................................................................. 150 

5.2. Regime de Trabalho do Corpo Docente ........................................................................... 152 

5.2.1. Experiência Profissional do Corpo Docente (em anos) ................................................... 153 

5.2.2. Experiência de Magistério Superior do Corpo Docente (em anos) ................................. 154 

5.2.3 Produção Científica, Cultural, Artística ou Tecnológica nos Últimos Três Anos ............ 156 

5.3. Composição e Atuação do Núcleo Docente Estruturante – NDE (nome, titulação, experiência 
profissional e regime de trabalho) ......................................................................................... 158 

5.4. Atuação do Coordenador do Curso ................................................................................. 159 

5.4.1. Atuação do Coordenador ................................................................................................. 159 

5.4.2. Regime de Trabalho, Formação e Titulação do Coordenador do Curso .......................... 160 

5.4.3. Experiência de Magistério Superior e de Gestão Acadêmica do Coordenador do Curso 160 

6. INFRAESTRUTURA ...................................................................................................................... 161 

6.1. Infraestrutura Física ....................................................................................................... 161 

6.1.1. Gabinetes de Trabalho para Professores de Tempo Integral............................................ 161 

6.1.2. Espaço de Trabalho do Coordenador ............................................................................... 161 

6.1.3. Sala dos Professores ......................................................................................................... 161 

6.1.4. Salas de Aula .................................................................................................................... 161 

6.2. Infraestrutura Tecnológica .............................................................................................. 161 

6.2.1. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no Processo Ensino-Aprendizagem . 161 

6.2.2. Acesso dos Alunos a Equipamentos de informática ........................................................ 162 

6.3. Biblioteca ....................................................................................................................... 163 

6.3.1. Bibliografia Básica ........................................................................................................... 163 

6.3.2. Bibliografia Complementar.............................................................................................. 163 

6.3.3. Plano de Atualização do Acervo ...................................................................................... 163 

6.3.4. Infraestrutura .................................................................................................................... 165 

6.3.5. Acervo .............................................................................................................................. 166 

6.4. Laboratório de Informática ............................................................................................. 167 

7. AVALIAÇÃO .................................................................................................................................. 168 

7.1. Procedimentos de Avaliação dos Processos de Ensino-Aprendizagem .............................. 168 

7.2.  Gestão do Curso e Processos de Avaliação Interna e Externa .......................................... 168 

7.3. Ações Decorrentes dos Processos de Avaliação do Curso................................................. 170 

8. POLÍTICA DE EGRESSOS ........................................................................................................... 171 

8.1. Encontro dos Egressos .................................................................................................... 171 

8.2. Valorização do Egresso ................................................................................................... 171 

8.3. Apoio ao Egresso ............................................................................................................ 171 

9. ACERVO ACADÊMICO. O USO DE DOCUMENTOS DIGITAIS ................................................ 173 

 
 

  



4 

 

 

1. PERFIL INSTITUCIONAL 

1.1. Breve Histórico da Instituição de Ensino  

 

Sabará, uma das principais “Vilas do Ouro” do Brasil Colonial do Século XVIII, viveu períodos áureos 

de educação e de cultura e sempre contou com eméritos educadores. Todavia, até a década de 1990, 

sua população sempre se ressentiu de não contar com um estabelecimento de ensino superior, 

sobretudo por ser o terceiro município mais antigo das Minas Gerais. Tal condição dificultava o acesso 

à graduação para os sabarenses e para aqueles que residiam no entorno.  

 

Em 1995, o então acadêmico de Administração e de Direito MARCELINO MAIA DE LIMA GUERRA 

apresentou a um grupo de sabarenses um estudo que elaborara, idealizando um conjunto de cursos 

de nível superior para a cidade. A partir daí, foi criada a Sociedade Educacional e Cultural de Sabará - 

SOECS -, entidade sem fins lucrativos, cujo objetivo é implantar o Projeto “Universidade Sabará”, 

proposto pelo estudo referido. 

 

Em 20/9/98, a SOECS inaugurou a Faculdade de Sabará, iniciando-se com o Curso de Administração, 

autorizado pela Portaria MEC 897, de 13/8/98. O princípio desta Instituição é: “Só existe Educação se 

houver liberdade”. Sendo assim, ela não se vincula a qualquer segmento político ou ideológico, 

abrigando, no seu corpo de sócios, dirigentes e professores, qualquer cidadão que apresente mérito 

e competência. 

 

A avaliação da proposta de criação do Curso de Administração da Faculdade, pela Comissão 

Verificadora / MEC, concedeu-lhe o conceito “B”.  

Em 14/1/99, foi também autorizado o funcionamento do Curso de Letras, com habilitação em Língua 

Portuguesa, Língua Espanhola e respectivas Literaturas, por meio da Portaria Ministerial 83, de 

14/1/99. 

 

Seguindo o ideal de levar educação e cultura, e com isto independência intelectual aos moradores de 

Sabará e circunvizinhanças, a Faculdade de Sabará recebeu autorização do MEC, por meio da Portaria 

3.054, de 20/11/02, para iniciar seu Curso de Direito. 

1.2. Contexto Educacional e Inserção Regional 

 

Pensar uma Instituição de Ensino Superior e sua função social no contexto do mundo em que vivemos 

impõe, de início, um duplo desafio: o primeiro, de análise do tipo de sociedade em que está inserida 

(conhecer a natureza de suas relações, de sua dinâmica e de configurações institucionais); o segundo, 

o de análise prospectiva do desenvolvimento social em curso (perceber as mudanças nos padrões da 

sociedade, nas transformações dos patamares e nas formas de interação, do reordenamento e da 

redefinição dos papéis e das instituições). As IES, como todas e quaisquer instituições, são organismos 

de natureza histórica que, para estarem aptas a desempenhar suas funções sociais relevantes, 

precisam acompanhar a evolução dos tempos, adequar-se a cada contexto, compatibilizar-se 

permanentemente com as metamorfoses mais amplas. 
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A região metropolitana da capital das Minas Gerais, nessa moldura histórica, inserida no jogo das 

transformações em curso - em escala local, sub-regional, regional, nacional e mundial - é impelida 

naturalmente a defrontar-se com a necessidade premente de urgentes e inadiáveis adaptações 

econômicas, sociais e ambientais, em cujo epicentro a educação de qualidade e a produção do 

conhecimento tornam-se as únicas alavancas seguras de toda e qualquer autossustentabilidade 

econômica e social pretendida. Essas mudanças podem apresentar os germes de novas 

oportunidades de desenvolvimento para a região, novos modos de interação econômica e de forma 

mais sustentáveis de aproveitamento dos recursos naturais disponíveis, fato que permitirá alterar 

para melhor o nível de qualidade de vida dos cidadãos. 

 

A Faculdade de Sabará está inserida no município que lhe empresta o nome. Sabará, cidade histórica 

e metropolitana de Belo Horizonte, de acordo com o IBGE/2016, conta com população estimada de 

135.196 habitantes, sendo a população de Belo Horizonte de 2,5 milhões de habitantes e a população 

total da região metropolitana de Belo Horizonte de 4,8 milhões de habitantes. 

 

A área do município de Sabará é de 304,4 Km2, o que lhe confere a densidade demográfica de 444,14 

habitantes por Km2, podendo ser considerado, segundo os parâmetros atuais, como relativamente 

povoado. No entanto a população está concentrada, basicamente em três maiores aglomerações 

populacionais: a primeira, na região do centro histórico; a segunda, na região do bairro General 

Carneiro, e a última delas, na região dos bairros Nossa Senhora de Fátima e Alvorada. É importante 

destacar que as duas últimas aglomerações descritas são resultado da conurbação com a capital 

estadual, tendo desta forma todas as já conhecidas consequências físicas e sociais deste tipo de 

fenômeno urbanístico. 

 

A cidade conta com indústrias do setor primário, principalmente na extração de minério de ferro e 

ouro, conta com algumas empresas do setor secundário, principalmente ligadas ao ramo metalúrgico 

e de mecânica industrial, e a maior parte da população economicamente ativa empregada no 

município é absorvida pelo setor de prestação de serviços. O município, segundo o IBGE/2014, 

contava com 1.846 empresas de todos os níveis e, em 2016, contava com cinco Instituições 

Financeiras. O Fórum de Sabará conta com 2 Varas (Cíveis e de Execuções Penais) e com o Juizado 

Especial, sendo a terceira Vara já aprovada pelo TJMG. A Vara única federal do trabalho atende Sabará 

e Caeté. Possui a 15º Cia. Independente de Polícia Militar e também uma Regional da Polícia Civil, 

com três distritos e delegacia de trânsito 

 

O PIB per capita (2014) foi de R$15.969,67, sendo o salário médio dos trabalhadores formais de 2,4 

salários mínimos e, ainda, sendo 71,5% das receitas oriundas de fontes externas. A arrecadação 

municipal é relativamente baixa, se comparada com outros municípios da região, com cerca de R$ 

200,09 por habitante/ano(dados de 2014, fonte Tesouro Nacional/Siconfi), o que faz com que várias 

demandas populares sejam contingenciadas, fato que, como na maioria do Brasil, causa sérios 

problemas e pressões sociais. 
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O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município vem mantendo-se estável nos últimos 

anos, situado em 0,731 - IBGE/2010 (última atualização). Esta estabilidade causa preocupação, uma 

vez que os índices educacionais e de saúde pública municipais vêm melhorando consideravelmente 

e a renda vem caindo, residindo neste aspecto a maior dificuldade do município: a incapacidade de 

geração e distribuição de renda. É notório que tal problemática não é uma exclusividade local, mas 

quase uma constante nacional, o que sublima o papel da Faculdade no sentido de formação de 

pessoal habilitado, que irá gerar renda e ter a possibilidade de mudança neste desenho social. 

 

No tocante à educação, Sabará possuía, em 2015, segundo o IBGE, 15.989 alunos matriculados no 

Ensino Fundamental e 5.025, no ensino Médio. 

 

A região metropolitana de Belo Horizonte, na qual está inserida a Faculdade de Sabará, apresenta 

importantes atividades no setor primário (principalmente extração mineral), secundário 

(principalmente siderurgia) e terciário (comércio e turismo) distribuídas de maneira bem equitativa. 

A capacidade destas atividades opera aquém de suas reais possibilidades, o que faz com que haja 

consenso na ampliação das várias áreas produtivas na região. É óbvio que este aumento há de ser 

sustentado, e para isto precisa contar com políticas econômicas e de infraestrutura que lhe deem o 

cabedal de condições para sua expansão. 

 

Diante desta realidade, são inúmeros os desafios impostos à Faculdade de Sabará, em função dos 

quais lhe caberia cumprir o desígnio maior pelo qual foi criada: a construção da cidadania por meio 

da produção do conhecimento, do fomento de ideias, da inovação do conhecimento existente, de 

soluções sociais inovadoras e de formação de quadros profissionais de qualidade colocados a serviço 

da sociedade. 

 

Uma tarefa de tal envergadura por certo jamais será cumprida sem o fomento da dignidade e do 

respeito daqueles que nela trabalham, bem como com a urgência da valorização do ensino, da 

pesquisa e da extensão, enfocados na Faculdade de Sabará como bases inseparáveis enquanto 

funções nobres e centrais da instituição. Para tanto, urge, de igual forma, o enfrentamento inadiável 

e intransferível da construção coletiva e do desenvolvimento contínuo de um projeto acadêmico à 

altura dos desafios postos à sociedade no contexto em tela. 

1.3. Dados Gerais da Instituição e do Curso 

 

São dados da Instituição e do Curso:  

 

Nome da Mantenedora Sociedade Educacional e Cultural de Sabará 

Código da Instituição 1174 

Nome da Instituição Faculdade de Sabará 

Código do Curso 57546 

Nome do Curso Direito 

Documento de Autorização Portaria 3.054, de 6/11/2002 

Documento de Reconhecimento Portaria 638, de 21/10/2016 
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Diploma a ser expedido Bacharel 

Turno de Funcionamento Noturno 

Forma de Matrícula e Oferta Seriado – Semestral 

Tempo Mínimo de Integralização 5 anos 

Tempo Máximo de Integralização 8 anos 

Número de Vagas 80 por período semestral 

Número de Turmas 10  

 

1.4. Missão da IES 

 

A Faculdade de Sabará entende que sua missão é: contribuir para o contínuo progresso da sociedade 

por meio da oferta de uma educação de excelência, pautada em valores humanísticos, inclusivos, 

culturais e sustentáveis, proporcionando a formação de profissionais competentes, éticos e 

humanizadores. 

1.5. Áreas de Atuação da Instituição de Ensino 

 

A Faculdade de Sabará exerce sua missão acadêmica na Área de Ciências Sociais Aplicadas, 

ministrando os cursos de graduação em Administração e em Direito, bacharelados. 

1.6. Articulação entre o Plano de Desenvolvimento Institucional e o Projeto Pedagógico do Curso 

 

O Projeto Pedagógico do Curso é concebido, planejado e desenvolvido numa perspectiva que propicie 

condições de cumprir-se o fenômeno educacional, edificando o perfil do Egresso, preparando este 

para as suas áreas de atuação, desenvolvendo nele valores, conhecimento e habilidades essenciais 

para serem articuladas num exercício de competência, significando assim o êxito pessoal e 

profissional, tudo em consonância com a Missão da IES, definida em seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional.  

 

Conforme consta do Projeto Pedagógico Institucional – PPI, os Projetos Pedagógicos dos Cursos da 

Faculdade de Sabará fundamentam-se no Plano de Desenvolvimento Institucional, e estruturam-se a 

partir de suas especificidades, a fim de garantir a coerência entre áreas da atuação dos Cursos, 

estruturas curriculares, objetivos e finalidades, perfil esperado do Egresso, sempre em consonância 

plena com a legislação vigente e com as diretrizes curriculares nacionais. 

 

O Projeto Pedagógico do Curso é desenvolvido coletivamente, da mesma forma que o planejamento 

de ensino e o desenvolvimento das propostas curriculares. 
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2. ESTRUTURA ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA PARA O CURSO PROPOSTO 

2.1. Organização Acadêmica e Administrativa 

 

A organização Acadêmica e Administrativa da Faculdade de Sabará é a prevista em seu Regimento, 

dos artigos 6º ao 27, estando em trâmite proposta de alteração regimental para atualizar e otimizar 

esta dimensão.  

2.2. Atuação do Colegiado ou Equivalente e Autonomia da IES em Relação à Mantenedora 

 

O Colegiado de curso funciona de acordo com os dispositivos regimentais (Título IV, Capítulo IV) e 

possui autonomia em relação à Mantenedora. Ele é composto pelo agrupamento de disciplinas afins 

e entre seus membros, além do chefe (Coordenador). Ainda compõem cada departamento os 

docentes e um representante do corpo discente. Com reuniões ordinárias trimestrais, os resultados 

são registrados em atas e encaminhados para a Coordenadoria de Registros. Após tal procedimento, 

a diretoria se reúne para conduzir as providências concernentes e encaminha os relatórios também 

para a Coordenadoria de Registros. Extraordinariamente pode o Colegiado se reunir com convocação 

específica. A atuação básica consiste em conduzir o processo de ensino e extensão, com atividades 

de planejamento, seleção de novos docentes, e solicitação de investimentos para melhoria do curso.  

 

2.3. Cooperação e Parcerias  

 

A Faculdade de Sabará possui diversos acordos de cooperação e de parcerias com dezenas de 

instituições, de várias naturezas, e com finalidades também diversas.  

 

Os acordos assinados permitem a celebração de estágios, visitas técnicas, o intercâmbio, a 

possibilidade de pesquisa, a concessão de benefícios mútuos, o desenvolvimento de 

internacionalização, entre outras modalidades cooperativas. 

 

Entre os acordos vigentes, destacam-se os que se seguem: 

 

ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO 3/7/2021 

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE SABARÁ INDETERMINADO 

AMARAL E PINTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 22/2/2019 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 17/3/2019 

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL – CEDEP INDETERMINADO 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  E AGRONOMIA DE MINAS 

GERAIS – CREA-MG 

INDETERMINADO 

COOPFARMA INDETERMINADO 

COORDENADORIA GERAL DO JUIZADO DE CONCILIAÇÃO INDETERMINADO 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS INDETERMINADO 

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA – FUNDEP INDETERMINADO 

GERÊNCIA E CONTROLE DE TRÂNSITO – GCT 5/10/2021 
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L E L SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO 1/1/2019 

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 10/5/2019 

NICOLAU E MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS INDETERMINADO 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL INDETERMINADO 

POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS 2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉ 6/4/2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO INDETERMINADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAÇU DE MINAS INDETERMINADO 

PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DE MINAS 

GERAIS 

INDETERMINADO 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS 9/5/2019 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 15/1/2021 

REALE ADVOGADOS ASSOCIADOS 8/3/2019 

SALIBA E SALIBA ADVOGADOS ASSOCIADOS INDETERMINADO 

SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS 

INDETERMINADO 

SISTEMA INTEGRADO DIGITAL MULTIFINALITÁRIO INDETERMINADO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA E MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS 2/1/2020 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10/7/2017 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 18/7/2021 

UNIVERSIDADE FUMEC – FUNDAÇÃO MINEIRA DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA 

20/8/2019 

UPTEC CONSTRUÇÃO E TECNOLOGIA INDETERMINADO 

INSTITUTO EUVALDO LODI  

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA  

CENTRAL DE ESTÁGIOS ABN AMRO BANK AS  

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  

CÂMARA MUNICIPAL DE SABARÁ  

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE  

CÂMARA MUNICIPAL DE CAETÉ  

MINISTÉRIO PÚBLICO  

FUNDAÇÃO BELGO MINEIRA  

MINERAÇÃO SERRA DO OESTE – MSOL  

ACELOR MITTAL  

SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS  
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2.4. Apoio ao Discente 

 

O Dicionário Houaiss nos ensina que a palavra aluno vem do latim alumnus, alumni, proveniente de 

alere, que significa “alimentar, sustentar, nutrir, fazer crescer”. Daí o sentido de “lactante”. Sendo 

assim, a etimologia nos conduz a associar o termo aluno àquele que ainda é dependente. Isto posto, 

quando pensamos no discente, vemo-lo não apenas como o ser que aprende, mas também como 

alguém a ser cuidado, instruído, orientado, aconselhado, auxiliado e também acudido. 

Com este olhar, a Faculdade de Sabará tem uma política abrangente para atendimento aos alunos e 

procura otimizar sempre esta dimensão tão importante dirigida a este público basilar da academia.  

O Curso de Direito da Faculdade de Sabará, dentro de sua política institucional, dispõe de várias 

formas de apoio ao discente, as quais serão a seguir apresentadas: 

 

2.4.1. Acompanhamento Pedagógico 
 

O apoio ao discente, no que tange ao seu desempenho e aproveitamento pedagógico, é exercido 

sistematicamente, a partir dos resultados de observação e análise, ou a partir de provocação 

espontânea do próprio aluno. Esse processo contínuo é constituído em uma integração de esforços, 

em que participam todos os atendentes, os docentes, os coordenadores, os diretores, a ouvidora e o 

NAPE (Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao Estudante). 

 

Os instrumentos de acompanhamento da evolução e da aprendizagem do acadêmico constituem-se 

de vários expedientes. As avaliações da aprendizagem formal, as avaliações institucionais, os 

controles estatísticos de resultados, as entrevistas amostrais com alunos, as observações assistidas, 

os seminários didático-pedagógicos com o corpo docente, entre outros, mensuram a evolução da 

qualidade do ensino e identificam os discentes que demonstram maiores dificuldades na 

compreensão e no acompanhamento dos conteúdos. A estes é voltado um olhar mais atento em sala 

de aula pelos próprios professores, que tentam promover o nivelamento por meio de estratégias 

alternativas de ensino. Na grande maioria dos casos, esta intervenção dos professores em sala de 

aula é o suficiente. Todavia, existem os casos em que os baixos resultados ou dificuldades de qualquer 

natureza persistem, quando então a Coordenadoria de Curso convida o aluno para um diálogo, em 

que poderá ser proposto o encaminhamento do mesmo ao NAPE (Núcleo de Apoio Psicopedagógico 

ao Estudante).  

 

O NAPE também pode ser procurado por iniciativa do próprio aluno, e seu objetivo é proporcionar 

um atendimento especializado, que consista em um acompanhamento sistemático, feito por uma 

profissional psicóloga e psicopedagoga, que atende regularmente em seu gabinete na Faculdade. O 

NAPE auxilia o aluno, orientando-o de formas diferentes, conforme diagnóstico de cada caso. Assim, 

o auxílio pode ser simples encaminhamento para os cursos de nivelamento, grupos de estudo ou 

monitoria, como também pode ensejar o início de um atendimento psicopedagógico específico e 

acompanhado. O encaminhamento ao NAPE também pode ser sugerido para a Coordenadoria de 

Curso, após análise de outras observações, feitas também por outros agentes internos, e não apenas 
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em casos de dificuldade no aprendizado, como também em outras necessidades particulares 

manifestadas e observadas no discente.  

 

2.4.2. Apoio Financeiro ao Discente 
 

Buscando facilitar a permanência do discente que se encontra em dificuldades financeiras, várias são 

as alternativas disponibilizadas, como, por exemplo, o parcelamento de dívidas, a abertura de 

carência para pagamentos em caso de desemprego, a retirada de multa e juros em situações 

justificáveis ou até mesmo a completa anistia dos débitos em caso de doença grave na família. Cada 

caso é analisado pela Gerência Financeira e pela Diretoria Executiva, com pareceres adequados a 

cada situação fática.  

 

Dentro desses incentivos, existe também a política de inclusão, em que aqueles alunos portadores 

de necessidades especiais recebem descontos de 50 a 100% nas mensalidades.  

 

Além disso, são praticados os financiamentos estudantis, nas modalidades do FIES e de financiamento 

privado. 

 

Existem ainda programas de bolsas que contemplam descontos de até 100% para estudantes 

comprovadamente incapazes de arcarem com seus estudos, além de bolsas parciais, distribuídas para 

aqueles que também apresentam dificuldades financeiras. As análises para concessão dessas bolsas 

são realizadas pela diretoria executiva e deferidas dentro das cotas disponibilizadas pela 

Mantenedora. Os funcionários da IES são contemplados com bolsas integrais, no programa de “Bolsa 

Mário Henrique”.  Para a manutenção das bolsas, todos os alunos devem comprovar bom 

aproveitamento do curso, por meio de nota, frequência e participação em atividades 

extracurriculares, havendo regulamento próprio para manutenção no programa de bolsas. 

 

2.4.3. Apoio Extraclasse - Cursos de Aperfeiçoamento, de Extensão e de Nivelamento 
 

Com o ingresso, o aluno tem à sua disposição diversos cursos de nivelamento e de aperfeiçoamento, 

com 67 cursos disponíveis na plataforma IPED, além de um curso específico de português 

instrumental. A monitoria e os grupos de estudo, regidos por regulamento próprio, também atuam 

para o contínuo aperfeiçoamento e nivelamento dos discentes. Além disso, é propiciado ao aluno a 

participação em inúmeras atividades de extensão, eventos e atividades culturais e possibilidades de 

iniciação à pesquisa, o que contribui para a sua formação conforme o perfil esperado do Egresso.  

 

2.4.4. Estágio 
 

A Coordenadoria de Estágio promove a celebração de Convênios e a seleção de vagas de Estágio para 

o alunato, de forma a ingressá-los no campo profissional para o contato com a prática e, ainda, de 

forma a prover condições de sustento. As oportunidades são divulgadas no aplicativo, no site e nos 

murais de aviso. 
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2.4.5. Ouvidoria 
 

Por meio da Ouvidoria, o discente é sempre encaminhado para a solução de suas demandas, 

independentemente de serem pedagógicas, financeiras, de relacionamento, ou questões de foro 

pessoal. O Ouvidor sempre auxiliará o aluno, resolvendo pendências, dúvidas, ou direcionando-o, 

quando for o caso, aos setores pertinentes, adiantando previamente as demandas aos respectivos 

responsáveis. 

 

A ouvidoria pode ser provocada pessoalmente ou de forma eletrônica, pelo “fale-conosco”. Todos os 

atendimentos e respectivos andamentos e resultados ficam registrados na Coordenadoria de 

Registros. 

 

Além disso, todos os agentes administrativos da Faculdade de Sabará são orientados para atenderem 

com presteza e acolhimento a todos os alunos em todas as suas demandas. Trata-se de orientação 

da própria Mantenedora, que inclusive presta atendimento pessoal a todos que desejam falar ou 

requerer algo. 

 

2.4.6. Infraestrutura Tecnológica de Apoio 
 

O discente tem a sua disposição sistema integrado com inúmeros recursos on-line, permitindo 

consulta de notas, frequência, situação financeira, além de acesso a documentos, informações e uma 

série de serviços acadêmicos, o que pode ser feito, inclusive, por meio do aplicativo para dispositivos 

móveis. Na Biblioteca, o aluno poderá acessar remotamente o acervo e fazer reservas on-line. O 

sistema permite ainda a interatividade do aluno e corpo docente. Dentro do Campus, está 

disponibilizada a rede wi-fi de grande escala. Além disso, docentes promovem atividades interativas 

em blogs, chats e em outros meios eletrônicos de envolvimento da comunidade acadêmica, com 

propostas alternativas e atrativas de aprendizagem e crescimento. 

 

2.4.7. Acessibilidade 
 

Em conformidade com as Políticas de Educação Inclusiva e com o Manual de Acessibilidade da 

Faculdade de Sabará, são garantidas variadas formas de adaptação tecnológica e ambiental, de 

adaptações didático-pedagógicas, de acompanhamentos e serviços, bem como garantidos os direitos 

de preferências em atendimentos, com locais reservados e com todas as medidas de eliminação de 

barreiras dentro da comunidade acadêmica. Além disso, é reservada bolsa de, no mínimo, 50% para 

portadores de deficiências que estudarem na Instituição. 

 

2.4.8. Outros Benefícios 
 

O programa de benefícios, que contempla convênios firmados com vários setores, disponibiliza 

facilidades e descontos para os alunos da Faculdade de Sabará.  
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Além dos itens acima, é também disponibilizado ao discente rede wi-fi em todo o Campus, seguro 

acidente e estacionamento gratuito. 

 

2.5. Outras Estruturas Disponibilizadas  

 

São também órgãos de apoio ao discente: Diretoria, Tesouraria, Secretaria, Reprografia, Biblioteca, 

Cantina e Auditório. 

  



14 

 

3. DADOS GERAIS DO CURSO 
 

3.1. Designação 

 

Curso de Direito, bacharelado. 

 

3.2. Objetivos 

 

É objetivo geral do Curso de Direito da Faculdade de Sabará formar um profissional atuante, ético, 

humanista, com capacidade crítico reflexiva, e com sólida formação geral, preparado para bem atuar 

nas carreiras jurídicas e acadêmicas, e assim contribuir para o desenvolvimento do direito, da 

sociedade e da cidadania. 

 

O curso objetiva formar profissionais conhecedores do amplo ordenamento jurídico, preparados por 

uma formação interdisciplinar, alinhados por uma metodologia ativa da relação ensino-

aprendizagem, permitindo ao futuro profissional do Direito articular conhecimentos técnico-

jurídicos, valores e habilidades, e assim atuar com competência no mundo profissional, 

contextualizando, percebendo e respeitando diferenças em uma sociedade de múltiplas realidades e 

contextos. 

 

Constitui-se, ainda, como objetivo do Curso, proporcionar situações práticas para o aprendizado do 

Direito, atentando para a íntegra transmissão do adequado conhecimento concernente ao exercício 

profissional, apontando seus problemas e suas responsabilidades, especialmente de ordem ética.  

 

Finalmente, como um dos aspectos preciosos e fundamentais elencados nos objetivos do Curso, está 

a internalização no jurista de valores de responsabilidade social, de justiça e de ética profissional, 

objetivando contribuir, no seio da sociedade, para o fortalecimento da defesa da ordem pública, das 

instituições republicanas e da integração social, estando assim em consonância com os princípios 

norteadores da Faculdade de Sabará.  

 

O Curso objetiva formar o profissional com habilidades multidisciplinares, para atuar nas diversas 

áreas jurídicas e nas diversas demandas da sociedade, destinam-se ênfase especial ao Direito Público 

e aos Direitos Humanos, porquanto intimamente ligada às demandas regionais e, notadamente, do 

município de Sabará.  

 

Considerando o elevado grau de envolvimento e comprometimento da Faculdade diante da 

comunidade em que se insere, o Curso de Direito também assume este desígnio. Certamente, diante 

de suas potencialidades, o Curso em tela vem sendo um forte instrumento para este fim, já 

antecipando de várias formas a difusão da cultura, a atuação no processo de desenvolvimento 

comunitário e a contribuição para o desenvolvimento da solidariedade humana.  
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3.3. Regime Escolar e Duração 

 

O Curso é presencial e está em funcionamento no turno matutino e noturno. O turno matutino, 

entretanto, tem apenas a sua última turma ainda ativa, com formatura prevista para dezembro de 

2018. A oferta de vagas passa a ser apenas para o turno da noite. A oferta do curso é semestral, em 

regime de matrícula seriada. Conforme a Matriz Curricular, o tempo mínimo de duração é de 3.810 

horas e cinco anos. 

 

3.4. Número de Vagas/Turmas/Turnos 

 

O Curso de Direito conta com 80 vagas anuais totais, possuindo estrutura adequada para oferecer o 

ensino dentro dos padrões de qualidade esperados, viabilizando atingir o perfil desejado do 

profissional e atingir os objetivos do curso.  
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4. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 
 

4.1. Concepção do Curso 

 

O final do Século XX e o início do Século XXI trazem para a sociedade contemporânea um divisor de 

águas diante das incontestáveis, coincidentes e céleres mudanças ocorridas em nível mundial e 

abrange a totalidade de valores que se arraigaram na base da sociedade. Tratando-se de uma 

transformação em nível nuclear, os reflexos vieram atingir e alterar o homem em si mesmo e em sua 

organização em sociedade, o que veio afetar e romper tantos paradigmas com os quais eram 

identificados. Por corolário e em busca de adequações ao vanguardeiro cenário, fizeram-se 

necessárias as constantes e gradativas atualizações dos inumeráveis segmentos impactados, sendo 

assim repensados e reabilitados, entre tantos, os processos produtivos, a prestação de serviços, os 

processos educativos, o trabalho, o papel social de certas minorias e, lado outro, colocados em 

questão tantos outros segmentos tidos como organizados. Destarte, alguns historiadores já chamam 

a década de 1990 como a 4ª fase da revolução industrial e analistas já classificam o início do Século 

atual como marco de Revoluções, citando, sobretudo, a Revolução Política, a Revolução Ecológica, e 

a Revolução nas Tecnologias da Informação e da Comunicação. 

 

Diante desse inevitável e progressivo aumento de complexidade das relações sociais, surge a 

imposição de transformações no ordenamento jurídico que é responsável por assegurar os direitos 

dos cidadãos, bem como por exigir os correspondentes deveres. Assim sendo, torna-se indiscutível a 

necessidade de um constante aprofundamento e expansão do estudo da Ciência do Direito e das 

Ciências Sociais, formando e preparando pessoas capazes de contribuir não apenas para a aplicação 

do Direito, mas também para o conhecimento dos processos de exegese e dos elementos da 

hermenêutica, tornando-se capazes de contribuir para a interpretação jurídica de uma forma justa e 

equitativa, minimizando a angústia social e seus consequentes conflitos. 

  

Em um quadro instigante e propício para modernização, adequação e qualificação do ensino superio,r 

é que respaldamos a finalidade de nosso Curso de Direito, cujo projeto lança inovadoras estratégias 

pedagógicas para formar o Profissional do Direito. A concepção ideológica do presente Curso vem 

abordar a interpretação e a aplicação do Direito segundo as suas possibilidades e métodos, 

enfatizando os alcances de cada qual, partindo do método filológico e chegando até o método 

teleológico para o ato interpretativo, haja vista o advento da nova orientação hermenêutica que vem 

considerar o contexto da norma jurídica interpretada e o fim inspirador dos dispositivos. Não se trata 

de uma concepção filoneísta que venha propor um rompimento com o direito positivo, mas, sim, 

trata-se de uma concepção que está também atenta para a técnica hermenêutica alternativa, 

prescrevedora de uma aproximação maior entre a lei e a justiça do caso concreto que, muito embora 

compatíveis na origem do sistema, muito tem se afastado ultimamente face às incontestáveis 

mudanças de cenário, já mencionadas.  

 

Consideramos, pois, o fato de ser o Direito um objeto de estudo multifário, que, entre outros prismas, 

pode ser visualizado como Ciência, Experiência, Filosofia ou Meio Cultural de limitação e de garantia 

das relações humanas. Assim, entendendo ser, na mesma esteira, multifacetada a formação do 
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profissional em Direito, o Curso não se restringe somente em descrever a ordem legal sem 

interferências ideológicas, políticas ou filosóficas. Não se baseia única e exclusivamente no aspecto 

formal da lei. A concepção e a implantação do Curso de Direito da Faculdade de Sabará estão 

plenamente justificadas em razão da conciliação de diferentes fatores, buscando acompanhar os 

sinais da modernidade. Busca-se estar atento para o novo, que se anuncia sob a forma de iniciativas, 

como as de integração dos povos, as de discussões ambientais, a de defesa dos direitos individuais, 

de bio-direito, de propriedade intelectual, de mediação e de arbitragem, bem como de proteção e de 

resguardo do menor. 

 

Porquanto, respeitamos a postura científica da universidade em sua intervenção social, sendo o Curso 

de Direito o veículo para tal, haja vista o trato do conhecimento em suas diversas disciplinas.  

 

O Curso de Direito da Faculdade de Sabará propugna pelo atendimento à urgência de abertura de 

novas perspectivas de realização profissional, em nível pessoal e social, o que se revela uma exigência 

destes tempos de pós-modernidade (ou transmodernidade). Acompanhando, pois, a dinamicidade 

do mercado de trabalho, que comporta inúmeras áreas de atuação e de especializações, em um leque 

de possibilidades dificilmente quantificáveis, busca-se o atendimento dos anseios manifestados por 

uma população estudantil predisposta a profissionalizar-se em Direito e, também, a atender aqueles 

que desejam realizar o Curso a fim de redimensionar sua atuação nas diversas áreas de atividade 

humana, nas quais já estão estabilizados.  

 

Nesse diapasão, estando o estudo do Direito vinculado igualmente a outras áreas, tais como à 

Sociologia, à História, à Economia e às ciências correlatas, abriremos perspectivas para a preparação 

do Profissional que se identifique com a docência do ensino superior ou outra, valendo contar com a 

possibilidade futura da realização de cursos de pós-graduação em Direito, o que contribuirá para o 

incremento da capacitação dos profissionais da região, respondendo a um incontestável anseio 

atualmente instalado.  

 

Defendemos a importância de incessantes investimentos na Educação e, principalmente, 

defendemos a valorização do Direito e de sua Academia, pois se inserem na sociedade de forma 

imprescindível e eficaz, no combate aos desequilíbrios, para a busca do controle e do apaziguamento 

dos conflitos correlatos, bem como de instrumento vivo de esperança para uma sociedade tão 

carente e sofrida. 

 

4.2. Políticas Institucionais no Âmbito do Curso 

 

O Projeto Pedagógico Institucional, constante do Plano de Desenvolvimento Institucional, trata das 

muitas Políticas da Faculdade de Sabará, que vão desde Políticas de ensino e de ações pedagógicas e 

acadêmico-administrativas para os cursos de graduação e de pós-graduação Lato Sensu e para a 

Extensão, até as Políticas institucionais voltadas à valorização da diversidade, do meio ambiente, da 

memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural, e ações afirmativas de defesa e 

promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial.  
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Todas perpassam pelo Curso de Direito, incluindo-se ainda as questões de Inovação Tecnológica, de 

Iniciação Científica, de Desenvolvimento Econômico e de Responsabilidade Social, de Comunicação 

com as Comunidades Interna e Externa, de Desenvolvimento Artístico e Cultural, de Educação à 

Distância, de Acompanhamento de Egressos, de Internacionalização e de Educação Inclusiva.  

 

Constam no PDI as formas de implementação e gestão de cada uma das mencionadas Políticas em 

prática na Faculdade de Sabará e em seus cursos, detalhando e exemplificando como são 

desenvolvidas e praticadas todas as ações institucionais propostas.  

 

A condução do Curso de Direito está direcionada para a inserção contínua dos seus agentes na 

essência das Políticas Institucionais, envolvendo docentes e discentes em todas as ações 

implementadas pela IES.  

 

As Políticas de Ensino definidas no PDI estão implementadas no curso e permitem, em conjunto, o 

alcance do perfil do Egresso. Tais políticas contemplam formas, princípios metodológicos, seleção de 

conteúdos curriculares, metodologias ativas, inovações tecnológicas, flexibilização curricular, 

capacitação dos docentes, ações acadêmico-administrativas e práticas inovadoras, que 

conjuntamente praticadas definem os melhores e esperados rumos do processo ensino-

aprendizagem. 

 

Nas políticas de Extensão, de Educação Ambiental, de Responsabilidade Social, de Valorização da 

Diversidade, da Promoção dos Direitos Humanos e da Igualdade Étnico Racial, as ações extensionistas 

envolvem eventos, palestras, ações sociais, campanhas de conscientizações, semanas de 

sensibilização, entre outras e contam com a participação maciça de toda a comunidade acadêmica, 

sendo que, para os discentes, valem sempre como horas complementares. Há o contínuo 

envolvimento dos agentes do Curso com a comunidade local, em um processo participativo mútuo, 

em que nossa comunidade acadêmica está sempre atuando além dos portões da Faculdade, em 

atividades itinerantes, em atendimentos e orientações jurídicas em eventos públicos, em ações 

sociais, em campanhas de Direito Ambiental, de Direitos Humanos, entre vários outras práticas. 

Dentro do espaço acadêmico, por sua vez, são realizados inúmeros eventos e ações afirmativas, 

sempre abertos para o recebimento da sociedade, firmando as Políticas Institucionais propostas na 

Instituição e no Curso.  

 

A Política de Estágio está delineada no Regulamento do NPJ, com o exercício da prática real voltada 

ao público carente, de atividades simuladas, de oficinas de petições, além das atividades de 

participação em audiências, visitas aos Fóruns, a Tribunais, a Câmara de Arbitragem, entre outros. 

Destaca-se o SAJ (Serviço de Atendimento Jurídico) da Faculdade de Sabará, espaço sediado em uma 

casa no Centro Histórico onde também é sediado pela Faculdade de Sabará o Juizado Informal de 

Conciliação/ CEJUSC, em convênio com o TJMG. 

 

A Política de Internacionalização é marcada pelo início das ofertas de atividades de intercâmbio, com 

a recepção de palestrantes internacionais e com a proposta de visita guiada à Organização dos 
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Estados Americanos, e segue com a previsão de nomeação de Comissão própria, para incremento das 

atividades correlatas, conforme cronograma do PDI. 

 

A Política e as Práticas de pesquisa e de iniciação científica, de inovação tecnológica e de 

desenvolvimento artístico e cultural estão alicerçadas em convênios com universidades, associações, 

órgãos públicos e empresas privadas e caminham direcionadas pelas Coordenadorias de Pesquisa e 

Pós-Graduação, de Extensão e dos Cursos, com vários trabalhos em desenvolvimento pelos docentes 

e discentes. 

 

Os recursos tecnológicos são cada vez mais utilizados, com ampliação contínua do sistema 

disponibilizado, com maximização dos serviços on line e da interatividade. 

 

As políticas supra mencionadas,  bem como todas as Políticas Institucionais previstas no Plano de 

Desenvolvimento Institucional, estão continuamente trabalhadas e inseridas no âmbito do Curso de 

Direito da Faculdade de Sabará, sendo que, a prática dessas políticas permite o atingimento dos 

objetivos de “Formação geral, humanística e axiológica, capacidade de análise, domínio de conceitos 

e da terminologia jurídica, adequada argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos 

jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente a capacidade e a 

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

da prestação da justiça e do desenvolvimento da cidadania.” 

 

4.3. Perfil de Ingresso 

 

O perfil do ingressante tem sido, predominantemente, de um público jovem, adulto e de meia idade, 

a maioria com emprego, pertencentes às classes C e D, segundo critério do IBGE. Praticamente a 

totalidade é oriunda do ensino público, e a IES dispõe de mecanismos de nivelamento para o alunato, 

sobretudo para a língua portuguesa, ofertada já nos primeiros períodos do curso. Para os períodos 

seguintes, vários outros mecanismos de nivelamento são desenvolvidos, com conteúdos curriculares 

e extracurriculares, nas modalidades presencial, virtual, individual ou coletiva, com o objetivo de 

formar o Egresso dentro do perfil delineado no PPC. 

 

4.4. Perfil do Profissional que se Pretende Formar 

 

A Faculdade de Sabará pretende formar um profissional competente, ético e cidadão, um 

profissional que tenha capacidade de se relacionar, compreendendo e respeitando diferenças. 

Espera-se do Egresso o perfil humanizador, sempre pronto para mobilizar conhecimentos, 

habilidades e valores no exercício das competências profissionais. 

 

Busca-se propiciar ao Egresso uma base de conhecimentos, de valores e de habilidades que lhe 

conduza a posturas crítico-reflexivas e ao raciocínio lógico, permitindo nele arraigar a aptidão para 

aprendizagem autônoma e dinâmica.  
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Por meio das propostas de conteúdos teórico-práticos, voltados para as possibilidades ativas da 

relação ensino-aprendizagem, busca-se a solidificação no Egresso do entendimento 

multidimensional diante de aspectos científicos, culturais, psicossociais, políticos, econômicos, 

filosóficos, antropológicos e axiológicos, que serão a base para a capacidade de bem formular uma 

contextualização jurídica. 

 

Espera-se no Egresso sólida formação geral, humanística e axiológica. Espera-se a aptidão da análise, 

a envergadura para contestar, o domínio das terminologias e conceitos jurídicos, o conhecimento 

da tecnologia a serviço do direito, aliados à sabedoria e à sensibilidade de compreender e interpretar 

o Direito diante de sua íntima relação com a realidade social. 

 

Precisará o Egresso ter capacidade de articular e de analisar um conjunto de ideias, de valores, de 

teorias e de conceitos que o caracterize como um profissional intelectualmente preparado para a 

valorização e para a interpretação dos fenômenos jurídicos e sociais. 

 

Espera-se assim, de cada Egresso, essa visão holística da realidade social e legal, ressaltando como 

suas as responsabilidades com os direitos fundamentais, com as instituições republicanas, com o 

equilíbrio social, com os princípios da ética, com a sustentabilidade, com a defesa das minorias e 

com o respeito às diferenças. 

 

De tal forma, o profissional formado contribuirá ativamente para o desenvolvimento da cidadania e 

do ordenamento jurídico, na defesa da ordem e da paz social.  

 

A Faculdade de Sabará tem uma estratégia com vistas à consecução destas características do futuro 

operador jurídico.  

 

a) Capacidade de atuar de forma interdisciplinar 

 

Para atingir o perfil definido é que a IES atua, enfatizando habilidades indispensáveis, em que a 

segurança e a experiência prática são consideradas elementos fundamentais na formação e na 

atuação do profissional do Direito no meio externo. A estrutura curricular do Curso de Direito e seu 

caráter interdisciplinar propiciam diversas oportunidades de aprendizagem teórica e prática das 

atividades jurídicas. Ao aluno é proposta, a todo momento, uma visão global do Curso, interligando 

e interagindo disciplinas, propondo estudos de caso, trabalhos comuns, atividades simuladas, 

simpósios, seminários integrados, semanas jurídicas e propostas de extensão com aplicabilidade do 

Direito na Comunidade Local, trazendo o aluno reiteradamente para a posição ativa no processo 

ensino-aprendizagem. São constantemente dadas as oportunidades de correlacionar disciplinas, 

conteúdos, áreas do Direito com outras áreas do saber. Cabe destaque para a prática das atividades 

complementares, possibilitando ao aluno flexibilizar a sua integralização curricular usufruindo de 

autonomia na opção de estudos e vivências diversificadas para igualmente corroborar na formação 

Profissional. 
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Assim, instaura-se uma ambiência em que se permite melhor organizar as informações e melhor 

absorvê-las em um processo assimilativo e de exercício da memória compreensiva. É conduzido o 

aluno à consolidação do raciocínio jurídico e, em última instância, a uma atuação jurídica 

responsável nas relações sociais e profissionais.  

 

Neste Projeto Pedagógico do Curso de Direito da Faculdade de Sabará, a interdisciplinaridade é, pois, 

considerada como um elemento fundamental na formação do profissional. A interdisciplinaridade, 

em última instância, visa à consolidação de uma visão sistêmica do Direito, para uma atuação 

eficiente no meio externo, capacitando o futuro profissional do Direito a estabelecer as relações 

pertinentes entre temas transversais.  

 

Nesse paradigma, a aprendizagem interdisciplinar e a visão humanística privilegiada pela Faculdade 

de Sabará formam a base para a escorreita atuação do profissional que se pretende formar. 

 

b) Capacidade de compreensão da necessidade do contínuo aperfeiçoamento profissional 

 

O Direito, como ciência humana voltada para a regulamentação das relações sociais, exige uma visão 

ampliada do meio, cada vez mais complexa, dinâmica e diferenciada. 

 

Reconhecendo a necessidade de uma formação continuada de seu alunado na área do Direito, a 

Faculdade de Sabará promove atividades de atualização jurídica por meio de Seminários, de 

Palestras e de Exposições Técnicas, além de incentivar a autoatualização dos alunos em cursos de 

pós-graduação em suas áreas de interesse, estimulando, assim, a formação crítica e reflexiva do 

aprendiz. 

 

c) Competências e habilidades profissionais 

 

A Faculdade de Sabará prima pela articulação entre a teoria e a prática jurídica, habilitando o 

profissional do Direito para uma visão reflexiva e crítica da aplicação do Direito nos casos concretos. 

 

Sabemos que a construção do raciocínio jurídico requer uma visão sistêmica e reflexiva do Direito. 

Nessa perspectiva, nos conteúdos do curso, está privilegiado o estudo de Hermenêutica, iniciando-

se pela Hermenêutica filosófica e jurídica, ensinando ao futuro operador do Direito todos os 

métodos e processos de exegese, bem como as origens, as normas e os elementos da interpretação 

da norma jurídica, passando pela Hermenêutica Tradicionalista e seu método gramatical ou literal e 

culminando na Hermenêutica Jurídica Contemporânea. Esta, motivada pela ampliação do objeto e 

da finalidade da interpretação jurídica, passou a representar uma ciência fundamental para a 

formação analítica e crítica do profissional do Direito que deve absorver a aptidão para interpretação 

das normas jurídicas no contexto da sua aplicação. 

 

Em busca de oferecer amplo conhecimento da realidade social para o alunado e sua íntima relação 

com o Direito, bem como no intuito de prepará-lo para uma embasada defesa dos Direitos Humanos 

com arraigados fundamentos da realidade política, econômica, cultural e social em que se insere,  
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no início do Curso, já são ofertadas algumas disciplinas fundamentais como Sociologia, Política, 

Economia, Filosofia, Sociologia Jurídica, Filosofia Jurídica, Português Jurídico, Métodos de Trabalho 

Científico, História da Cultura Mineira, Antropologia, Educação das Relações Étnico Raciais, e Ética  

e Estatuto da OAB. 

 

A articulação entre a teoria e a prática também é reforçada por meio das diversas disciplinas de 

Prática Jurídica, ofertadas a partir do 7º período. Paralelamente, a prática jurídica pode ser 

desempenhada, de forma extracurricular, também no  âmbito do Juizado Informal de Conciliação, 

CEJUSC, sediado pela Faculdade de Sabará por meio de Convênio com o Tribunal de Justiça do Estado 

de Minas Gerais, em que a Faculdade de Sabará passou a recepcionar e administrar o CEJUSC – 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Trata-se de nova e eficaz possibilidade de 

atuação para os alunos nas atividades de mediação e de conciliação. Portanto, são disponibilizados 

eficazes laboratórios para a preparação do corpo discente objetivando o alcance do perfil esperado, 

em que o aluno é posto em contato com a prática simultânea de diversos e de paralelos temas 

estudados, podendo correlacioná-los, interligá-los, tecerem relatórios, confeccionarem suas peças 

jurídicas e assistirem os efeitos reais da aplicabilidade prática do que lhe é ensinado. 

 

Finalmente, considerando que o profissional do Direito tem como instrumento privilegiado no 

exercício da atividade jurídica a oralidade e a escrita técnica, ao longo do Curso, para além das aulas 

expositivas e das disciplinas de português e de português jurídico, são realizadas atividades jurídicas 

simuladas, apresentações orais, seminários de atualização jurídica, cursos complementares 

gratuitos de oratória, português instrumental e técnico, além de visitas monitoradas pelos docentes 

a diversas instituições jurídicas. Assim, além de incentivada a experiência da prática jurídica no nível 

local, é privilegiada a formação geral, o domínio dos conceitos e da terminologia jurídica, bem como 

da valorização da cultural e da visão humanística. 

 

Dessa forma, o profissional formado deverá estar pronto para exercer suas competências, 

mobilizando valores, conhecimentos e um conjunto de habilidades essenciais, conforme a seguir: 

 

• Leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou normativos, 

com a devida utilização das normas técnico-judiciárias. 

• Capacidade de comunicar, de interagir, de tolerar, de flexibilizar e de respeitar diferenças. 

• Elaboração e compreensão de textos jurídicos. 

• Interpretação e aplicação do Direito. 

• Pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do 

Direito. 

• Capacidade de se fazer líder, de negociar, de ser criativo e de tomar decisões. 

• Adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, administrativas ou judiciais, 

com a devida utilização de processos, de atos e de procedimentos. 

• Correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito. 

• Utilização do raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão crítica. 

• Utilização do raciocínio lógico e de reflexão crítica. 

• Aptidão para  julgamento e para tomada de decisões. 
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• Domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

• Postura Ética, visão holística e capacidade de contextualização, para bem defender os 

direitos fundamentais, as instituições republicanas, o equilíbrio social, a sustentabilidade, as 

diferenças,  as causas coletivas e as minorias.  

• Habilidade em identificar especificidades do contexto em que se inserir, reconhecendo 

demandas de grupos ou de minorias, questões políticas, sociais, ambientais, sendo capaz de 

propor, e/ou desenvolver, e/ou implementar respostas defensivas e protetivas pelo Direito. 

 

4.5. Áreas de Atuação 

 

O Curso objetiva formar o profissional com habilidades multidisciplinares, para atuar nas diversas 

áreas jurídicas e nas diversas demandas da sociedade, sendo destinada ênfase especial ao Direito 

Público e aos Direitos Humanos, porquanto intimamente ligada às demandas regionais e, 

notadamente, do município de Sabará. São grandes e urgentes as necessidades de defesa dos 

direitos humanos, as necessidades de acompanhamento e assessoramento à administração pública, 

a ação preventiva no Direito Penal, a defesa do direito ambiental, entre outras causas coletivas. 

 

Também existe a demanda para atuar em defesa do Direito Constitucional, Previdenciário, 

Administrativo, no Direito do Trabalho, no Direito Tributário, e nas questões correlatas. No Direito 

Privado, existe forte demanda para atuar em defesa do Direito Civil, do Consumidor, no Direito 

Empresarial, entre outros. Embora maior concentração de disciplinas na área do Direito Público e 

dos Direitos Humanos, todas as áreas do Direito são trabalhadas na formação do profissional. 

Existem possibilidades contidas na flexibilização curricular, em que o acadêmico escolhe estudos de 

seu interesse, nas atividades complementares, nos trabalhos interdisciplinares, nas práticas e na 

extensão. Assim sendo, a Faculdade de Sabará forma bacharéis em Direito com capacitação 

suficiente para submeter-se às exigências legais previstas para o exercício das diversas carreiras 

jurídicas, em todas as áreas de atuação quer seja no Direito Público, no Direito Privado ou nas áreas 

dos Direitos Especiais, portando para tanto as capacidades indispensáveis. O bacharel estará 

preparado para atuar na Advocacia em toda a sua amplitude, para a execução de concursos públicos 

relacionados à profissão, para exercer atividades de assessoria e consultoria jurídica, atuando na 

prevenção, na mediação, na conciliação, resolvendo problemas individuais e coletivos, 

recepcionando as mudanças de cenários, a tecnologia e os novos desafios, independentemente de 

sua complexidade. O profissional do Direito, também, está afeto a desenvolver atividades de 

pesquisa e de produção científica, as quais concatenadas às pós-graduações, habilitam-no à prática 

do ensino superior.  

 

4.6. Conteúdos Curriculares 

 

Conforme consta do Projeto Pedagógico Institucional – PPI, os Projetos Pedagógicos dos Cursos da 

Faculdade de Sabará fundamentam-se no Projeto Pedagógico Institucional, no Plano de 

Desenvolvimento Institucional, e estruturam-se a partir de suas especificidades, a fim de garantir a 
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coerência entre áreas da atuação dos Cursos, estruturas curriculares, objetivos e finalidades, perfil 

esperado do Egresso, sempre em consonância plena com a legislação vigente. 

 

Os conteúdos, carga horária em horas-relógio e a bibliografia de cada disciplina proposta para o curso 

foram definidos de forma a possibilitar a eficaz transmissão do conhecimento, com vistas também 

nos objetivos gerais a serem atingidos e também pensando no alcance do perfil esperado do Egresso. 

Respeitando sempre as Diretrizes Curriculares Nacionais, ao longo do curso, todas as atualizações 

substanciais advindas são acompanhadas e os conteúdos concernentes são sempre revistos e 

atualizados, bem como a bibliografia, no sentido de garantir a qualidade e o real alcance dos 

propósitos do curso. A percepção constante para a seleção e para a atualização de conteúdos é 

fundamental para o êxito pleno dos trabalhos e dos esforços a serem conjuntamente empenhados, 

garantindo-se a formação geral, a absorção das habilidades e a solidificação processual das 

competências pelos profissionais formados.  

 

O Projeto Pedagógico de cada Curso é desenvolvido coletivamente, da mesma forma que o 

planejamento de ensino e o desenvolvimento das propostas curriculares. São selecionados os 

conteúdos de formação fundamental, relacionando o curso com outras áreas do saber, solidificando 

valores morais, éticos, culturais e transversais. Também são selecionados os conteúdos profissionais 

e conhecimentos teóricos, em um enfoque dogmático de propagação do conhecimento teórico, 

científico e conceitual. Paralelamente estão contemplados os conteúdos práticos que integralizam a 

teoria com a vivência profissional, econômica, cultural e social. Conteúdos que propiciem a 

integralização curricular flexível são selecionados na construção pedagógica, contemplando 

conteúdos atitudinais para a articulação teórico-prática, que garantirá a formação do profissional 

cidadão apto a mobilizar conhecimentos, valores e habilidades na abordagem e na dissolução dos 

problemas de complexidade inusitada.  

 

Assim, em uma concepção teórico-prática, diferentes disciplinas deverão analisar, explicar e propor 

reflexões sobre o objeto do conhecimento das ciências que compõem o currículo, aprofundando e 

debatendo ideias, investigando e vivenciando conteúdos científicos, técnicos, políticos e éticos, 

sempre articulados entre si. Os conteúdos selecionados levarão o estudante a uma formação em que 

possa aprender a aprender, a fazer, a ser e a conviver em cooperação e compreensão.  

 

O currículo de cada Curso é, pois, concebido, planejado e desenvolvido numa perspectiva que 

propicie condições de cumprir-se o fenômeno educacional, edificando o perfil do Egresso, 

preparando este para as suas áreas de atuação, desenvolvendo nele valores, conhecimento e 

habilidades essenciais para serem articuladas num exercício de competência, significando assim o 

êxito pessoal e profissional. 

 

Vale destacar a ausência de barreiras para o desenvolvimento curricular, dispondo o Curso, dentro 

das Políticas de Educação Inclusiva, definido no Plano de Desenvolvimento Institucional, de medidas 

e possibilidades para adaptações tecnológicas, físicas, ambientais, didático-pedagógicas, entre 

outras, para garantir acessibilidade. 
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Assim, os conteúdos curriculares atendem plenamente as Diretrizes Curriculares Nacionais 

estabelecidas para o Curso de Direito, conforme pode ser comprovado pela análise da Estrutura 

Curricular proposta. Atende-se também a legislação vigente relativa à carga horária total do curso, 

distribuída ao longo de 10 semestres letivos.  

 

Para tanto, proporcionam-se o desenvolvimento de habilidades e o atingimento de competências, 

conforme o andamento do Currículo Pleno do Curso.  

 

Os Eixos de Formação Fundamental, Profissional e Prática são contemplados em sua totalidade, 

permitindo a oferta adequada do Estágio Supervisionado, das Atividades Complementares e do 

Trabalho de Conclusão de Curso, em estrita obediência aos seus respectivos regulamentos.  

 

A Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS é formalmente prevista como disciplina optativa. A flexibilização 

curricular se efetiva por meio de disciplinas optativas, além da proposta das Atividades 

Complementares.  

 

A Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana, 

Indígena e outras culturas, assim como a Educação Ambiental e também a Educação em Direitos 

Humanos são desenvolvidas não apenas nas atividades de extensão, de ações afirmativas e de 

Políticas Institucionais, mas também estão inseridas nos conteúdos curriculares do curso, 

especificamente nas disciplinas de Sociologia Geral e Antropologia, História da Cultura Mineira, 

Direito Ambiental, Direitos Humanos, entre outras. 

 

4.7 Estrutura Curricular 

 

A Matriz Curricular que compõe o presente Projeto Pedagógico é o principal pilar do Curso, sendo 

cuidadosamente definida de forma a definir os momentos certos de abordagem das disciplinas e dos 

conteúdos, respeitando-se o natural crescimento e amadurecimento do acadêmico ao longo da 

trajetória de todas as 3.810 horas relógio a serem ofertadas. Desta forma, a estratégica e a 

equilibrada distribuição das disciplinas pela estrutura curricular constitui valiosa fórmula para o 

atingimento dos objetivos do Curso e para o alcance do perfil esperado do futuro operador do Direito. 

A presente Matriz Curricular reflete a busca da plena consonância entre o perfil do Curso proposto e 

o seu real encaminhamento e, ainda, a sincronia do Projeto em tela com o PDI e com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito.  

 

A Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS é formalmente prevista como disciplina optativa. A Educação 

das Relações Étnico Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana, Indígena e 

outras culturas, assim como a Educação Ambiental e também a Educação em Direitos Humanos são 

desenvolvidas não apenas nas atividades de extensão, de ações afirmativas e de Políticas 

Institucionais, mas também estão inseridas nos conteúdos curriculares do curso, especificamente nas 

disciplinas de Sociologia Geral e Antropologia, História da Cultura Mineira, Direito Ambiental, Direitos 

Humanos, entre outras, como, também, nas atividades de extensão desenvolvidas no Curso e 

computadas nas Atividades Complementares. 
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Sendo assim, algumas questões são centrais e encontram-se presentes em todas as dimensões 

curriculares: 

 

- Teoria e prática enquanto questões indissociáveis: as disciplinas e os respectivos conteúdos buscam 

a correlação entre a dimensão teórica e a prática. 

 

- Interdisciplinaridade: a Estrutura do Curso é pautada no princípio pedagógico da 

interdisciplinaridade, proporcionando a relação entre as diversas áreas de conhecimento, ressaltando 

a universalidade do saber. Nos processos pedagógicos do curso, estão assim presentes a articulação 

entre os componentes curriculares, exercitada em vários níveis, as formas de cooperação, 

coordenação, reciprocidade e interação em estudos, trabalhos e projetos, em práticas de 

interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade e pluridisciplinaridade, levando o 

futuro profissional a estabelecer relação entre variados aspectos jurídicos e temas transversais, 

como, por exemplo, aos que se referem à/ao: meio-ambiente, preservação e conservação de recursos 

naturais, conscientização e estruturação de desenvolvimento sustentado, Direitos Humanos, entre 

outros. Temas que permitam despertar a consciência do futuro Profissional do Direito para com o 

grupo e o meio social a que pertence.  

 

- Flexibilidade curricular: o aluno, por meio das disciplinas optativas e das atividades 

complementares, poderá imprimir ritmo e direção aos seus estudos, de forma ativa, prática e 

contextualizada. 

 

- Participação em eventos culturais e atividades de extensão: as manifestações culturais da sociedade 

permitem uma maior aproximação da realidade sociocultural brasileira, e é preciso conhecê-la para 

que se possa propor formas eficazes de intervenção jurídica. Da mesma forma, a participação em 

atividades de extensão, relacionadas à responsabilidade social, ao humanismo, à arte, aos temas 

transversais e à atualização profissional permitem ao futuro profissional estabelecer as devidas 

relações entre o meio em que vive, o universo dos clientes, as especificidades e o saber regional. A 

participação possibilita, também, uma maior aquisição das diversas formas de manifestação cultural, 

o que colabora para a formação e a visão sólida do futuro profissional, em consonância com o perfil 

que se espera para o Egresso.  

 

- Educação inclusiva: é priorizada a ausência de barreiras para o desenvolvimento curricular, dispondo 

o Curso, dentro das Políticas de Educação Inclusiva, definido no Plano de Desenvolvimento 

Institucional, e dentro do Manual de Acessibilidade, de medidas e de possibilidades para adaptações 

tecnológicas, físicas, ambientais, didático-pedagógicas, entre outras, para garantir acessibilidade. 

 

A seguir, as disciplinas e os componentes curriculares estão apresentados, em primeiro lugar, em 

forma de matriz curricular. Em sua sequência temporal e em segundo lugar, eles são agrupados em 

seus respectivos eixos de formação fundamental, profissional e prática interligados. 
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4.7.1. Matriz Curricular do Curso de Direito da Faculdade Sabará 

  

 1º PERÍODO 
DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

Sociologia Geral e Antropologia 60  

Política 60  

Língua Portuguesa 30   

Introdução À Ciência do Direito 60   
Economia 60   

Filosofia 60  
Carga Horária Total  330   

 
2º PERÍODO 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

Teoria Geral do Estado 60  
Português Jurídico 60   

Sociologia Jurídica 60   
Direito Constitucional I 60  

Métodos do Trabalho Científico 60 

Filosofia Jurídica 60  
Carga Horária Total  360  

 
3º PERÍODO 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

Direito Civil I 60  
Direito Constitucional II 60  

Direito Penal I 60  

História da Cultura Mineira 60 

Teoria Geral do Processo 60  

Direito Econômico 60  
Carga Horária Total  360 

 
4º PERÍODO 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

Direito Processual Civil I 60  
Direito Constitucional III 60  

Direito Penal II 60  

Ética e Estatuto da OAB 30  

Direito Empresarial I 60  

Direito Civil II 60  
Carga Horária Total  330  

 
5º PERÍODO 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

Direito Administrativo I 60  

Direito Processual Civil II 60  

Direito Penal III 60  
Direito Constitucional IV 60  
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Direito Empresarial II 60  
Direito Civil III 60  

Carga Horária Total  360  

 
6º PERÍODO 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 
Direito Penal IV 60  

Direito Administrativo II 60  

Direito do Trabalho I 60  
Direito Processual Civil III 60  

Direito Empresarial III 60  

Direito Civil IV 60  

Carga Horária Total  360  

 
7º PERÍODO 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

Direito Processual Penal I 60  

Direito do Trabalho II 60  
Direito Empresarial IV 60  

Direito Civil V 60  

Direito Processual Civil  IV 60  
NPJ - Prática I em Direito Civil 90  

Carga Horária Total  390  
 
 
8º PERÍODO 
DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

Direito Internacional Público 60  

Metodologia da Pesquisa Jurídica 15  

Monografia I 15  

Direito Processual Penal II 60  

Direito Civil VI 60  

Direito Tributário I 60  

Optativa I – Criminologia ou Psicologia Jurídica  30 

NPJ II - Prática em Direito Penal 90  

Carga Horária Total  390  
 
9º PERÍODO 
DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

Direito Tributário II 60  

Direito Processual do Trabalho 60  
Direito Internacional Privado 60  

Monografia II 30  
Direito Penal V 60  

OPTATIVA II: Libras ou Estatuto da Criança e do Adolescente 30 

NPJ III– Prática em Direito do Trabalho 90  

Carga Horária Total  390  
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10º PERÍODO 
DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

Direitos Humanos  60  

Direito Ambiental 60  
Direito do Consumidor 30  

Direito Previdenciário 60  
Optativa III – História do Direito ou Direito Financeiro e Finanças Públicas 
ou Conciliação, Mediação e Arbitragem 

30  

Hermenêutica 30  
NPJ IV - Prática em Direito Administrativo 90  

Carga Horária Total 360 

Carga horária  3630 

Atividades Complementares 180 

Carga horária total do curso 3810 
 
Apresentam-se a seguir as disciplinas do Curso dentro da perspectiva de agrupamento por eixo de 
formação: 
 
I – Eixo de Formação Fundamental - tem por objetivo integrar o estudante no campo, estabelecendo 
as relações do Direito com outras áreas do saber, propondo as disciplinas que se elencam a seguir: 
 

DISCIPLINA 
CARGA HORÁRIA 
(horas) 

Economia 60 

Filosofia 60 

Filosofia Jurídica 60 

História da Cultura Mineira 60 

Língua Portuguesa 30 

Métodos do Trabalho Científico 60 

Política 60 

Português Jurídico 60 

Sociologia Geral e Antropologia 60 

Sociologia Jurídica 60 

Teoria Geral do Estado 60 

Carga Horária Total do Eixo de Formação Fundamental 630 

 
Observação: Os conteúdos essenciais da Psicologia encontram-se nas disciplinas de Psicologia Jurídica 
e/ou Criminologia, que deverão ser cursadas obrigatoriamente, ou uma ou outra, na integralização 
de carga horária das disciplinas optativas. Os estudos da História estão em História do Direito, ICD, 
História da Cultura Mineira e outras. Embora nas optativas possam existir disciplinas de Formação 
Fundamental ou Profissional, considerando também seus aspectos de flexibilização curricular e 
formação complementar, suas Cargas Horárias encontram-se computadas no último eixo. Quanto aos 
conteúdos essenciais de Ética, eles são trabalhados continuamente durante o Curso, sendo que a 
Disciplina Específica, Ética e Estatuto da OAB, está computada no Eixo de Formação Profissional, por 
contemplar também conteúdos daquele eixo. 
 
II - Eixo de Formação Profissional - abrange, além do enfoque dogmático, o conhecimento e a 
aplicação, observadas as peculiaridades dos diversos ramos do Direito, de qualquer natureza, 
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estudados sistematicamente e contextualizados segundo a evolução da Ciência do Direito e de sua 
aplicação às mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais do Brasil e suas relações 
internacionais, incluindo-se as disciplinas que se seguem, com as respectivas cargas horárias: 
 
 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

Direito Administrativo I 60 

Direito Administrativo II 60 

Direito Ambiental 60 

Direito Civil I 60 

Direito Civil II 60 

Direito Civil III 60 

Direito Civil IV 60 

Direito Civil V 60 

Direito Civil VI 60 

Direito Empresarial I 60 

Direito Empresarial II 60 

Direito Empresarial III 60 

Direito Empresarial IV 60 

Direito Constitucional I 60 

Direito Constitucional II 60 

Direito Constitucional III 60 

Direito Constitucional IV 60 

Direito do Consumidor 30 

Direito do Trabalho I 60 

Direito do Trabalho II 60 

Direito Econômico 60 

Direitos Humanos 60 

Direito Internacional Privado 60 

Direito Internacional Público 60 

Direito Penal I 60 

Direito Penal II 60 

Direito Penal III 60 

Direito Penal IV 60 

Direito Penal V 60 

Direito Previdenciário 60 

Direito Processual Civil I 60 

Direito Processual Civil II 60 

Direito Processual Civil III 60 

Direito Processual Civil IV 60 

Direito Processual do Trabalho 60 

Direito Processual Penal I 60 

Direito Processual Penal II 60 

Direito Tributário I 60 

Direito Tributário II 60 

Ética e Estatuto da OAB 30 

Hermenêutica 30 
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Introdução à Ciência do Direito 60 

Teoria Geral do Processo 60 

Carga horária total do Eixo de Formação Profissional 2.490 

 
III - Eixo de Formação Prática - objetiva a integração entre a prática e os conteúdos teóricos 
desenvolvidos nos demais Eixos. São as disciplinas que se seguem: 
 

DISCIPLINA 
CARGA HORÁRIA 
(horas) 

Atividades Complementares 180 

Metodologia da Pesquisa Jurídica 15 

Monografia I 15 

Monografia II 30 

Prática Jurídica I - Direito Civil 90 

Prática Jurídica II – Direito Penal 90 

Prática Jurídica III - Direito do Trabalho 90 

Prática Jurídica IV - Direito Administrativo 90 

Optativa I – Criminologia ou Psicologia Jurídica 30 

Optativa II - Libras ou Estatuto da Criança e do 
Adolescente 

30 

Optativa  III  -  História do Direito  ou  Direito  Financeiro  e  
Finanças Públicas ou Conciliação, Mediação e Arbitragem 

30 

Carga horária total do Eixo de Formação Prática 690 
 

Eixos de Formação Total 

I – Eixo de Formação Fundamental 630 

II - Eixo de Formação Profissional 2.490 

III - Eixo de Formação Prática 690 

Carga horária total do curso 3.810 

 

 

4.7.2. Ementário e Bibliografia Básica e Complementar 
 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: SOCIOLOGIA GERAL E ANTROPOLOGIA 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a PERÍODO: 1º 

EMENTA: 

Sociologia geral: conceitos e objetivos. Gênese da sociologia. A revolução econômica. Os clássicos 

do pensamento social. John Locke - Princípios / história. Burguesia e proletariado. Do capitalismo à 

social-democracia. Controle social. Visão social. Aspectos básicos da Antropologia. Antropologia 

como ciência dos fenômenos humanos. Unidade e variedade das culturas e das sociedades 

humanas. Os quatro campos da antropologia: antropologia social e cultural, biológica, arqueológica 

e linguística. Relações Étnico-Raciais: pluralidade étnico-racial; direitos legais e valorização de 
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identidade; história e cultura dos afro-brasileiros; igualdade de valorização das raízes africanas da 

nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias e asiáticas.  

OBJETIVOS: 

• Propiciar aos alunos o conhecimento necessário à análise sociológica no âmbito da 

organização e a sua inserção no contexto social. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas dialogadas. 

• Trabalhos em grupo monitorados. 

• Atividades interdisciplinares. 

• Simpósios. 

• Atividades de leitura. 

• Visitas técnicas. 

• Exibição de filmes e vídeos. 

• Atividades individuais com textos e livros para o estudo crítico e reflexivo dos temas 

abordados. 

ESTRUTURAS DE APOIO/RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Recursos multimídia. 

• Quadro branco. 

• Periódicos eletrônicos. 

• Acesso à internet. 

AVALIAÇÃO – ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI.  

Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos 

mediante as formas alternativas de avaliação conforme a seguir: trabalhos em sala de aula. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

ANDRADE, Marina de. Antropologia: uma introdução. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2006. 6ex. 

CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2010. 6ex. 

LAKATOS, Eva Maria. Sociologia geral. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 8ex. 

  

Bibliografia Complementar: 

ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociológico. São Paulo: Martins Fontes. 3ex. 

COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna. 3ex. 

LEVY-BRUHL, Henri. Sociologia do direito. São Paulo: Martins Fontes. Titulo original: Sociologie du 

droit (Ensino Superior).  3 ex.  

MARTINS, Carlos Benedito. O que é sociologia. São Paulo: Brasiliense (Coleção Primeiros Passos, 57). 

5ex. 

NOVAES, Carlos Eduardo. Capitalismo para principiantes.  São Paulo: Ática. 2ex. 
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PORTELLI, Hugues. Gramsci e o bloco histórico.  Rio de Janeiro: Paz e Terra. 2ex. 

QUINTANEIRO, Tania; BARBOSA, Maria Ligia de Oliveira; OLIVEIRA, Márcia Gardênia de. Um toque 

de clássicos: Durkheim, Marx e Weber.  Belo Horizonte: UFMG. 5ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: POLÍTICA 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a PERÍODO: 1º 

EMENTA: 

Divisão geral do Direito. A Sociedade e o Estado. Formas de Estado: Desenvolvimento histórico e 

teórico do Estado Moderno. As teorias clássicas de Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau e Marx. As 

democracias modernas. Formas de governo. Poder do Estado. Constituição: Poder constituinte. Os 

poderes  constituídos. Evolução política do Brasil. A visão contratualista do Estado. A legalidade e 

legitimidade do poder político: Os modelos clássicos da teoria política: do liberalismo à liberal 

democracia. Do socialismo utópico ao socialismo marxista. A social democracia. Os sistemas de 

partidos. A democracia. A crise dos modelos: A Guerra Fria e a Era do Ouro do capitalismo. A 

derrocada do socialismo burocrático e suas consequências. A crise da social democracia e do 

Welfare-State. A ascensão do neo-liberalismo e a nova (des)ordem mundial. A globalização e os 

blocos mundiais. Alguns problemas do mundo contemporâneo: O fim do trabalho. Desenvolvimento 

da ecologia. A intolerância. A guerra civil molecular. O nacionalismo e o racismo. 

OBJETIVOS: 

Revelar a abrangência sistemática, a pertinência completa e o alcance da reflexão no âmbito da 

teoria política dos grandes pensadores contemporâneos. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas dialogadas. 

• Círculo de debates. 

• Trabalhos interdisciplinares. 

• Estudo dirigido. 

• Pesquisas individuais e em grupo. 

• Apresentação de atividades individuais e em grupo. 

ESTRUTURAS DE APOIO/RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Quadro branco. 

• Mídias eletrônicas. 

• Artigos e textos científicos. 

• Periódicos eletrônicos. 

• Acesso à internet. 

AVALIAÇÃO – ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 
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no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política: a filosofia política e as lições dos clássicos. Elsevier, 2009. 

6ex. 

BONAVIDES, Paulo. Ciência política.  Malheiros, 2016. 7ex.  

RAMOS, Flamarion. Manual de Filosofia Política. Saraiva, 2015. 6ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

BONAVIDES, Paulo. Ciência e política. 10ª ed. São Paulo: Malheiros.  

QUINTANEIRO, Tania; BARBOSA, Ligia de Oliveira; OLIVEIRA, Marcia Gardênia de. Um toque de 

clássicos: Durkheim, Marx e Weber. Belo Horizonte: UFMG. 5ex.  

REALE, Miguel. Obras políticas: 1ª fase - 1931-1937: atualidades de um mundo antigo; formação 

política burguesa.  Brasília: UNB,. (Cadernos da UNB). 3ex. 

VAZ, Alisson Mascarenhas. Duas visões da política mineira: depoimento de Oscar Dias Correa e Pio 

Soares Canedo.  Belo Horizonte: BDMG Cultural. 3ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 

CARGA HORÁRIA: 30 h/a PERÍODO: 1º 

EMENTA: 

Noções de linguagem e de comunicação. Coesão e coerência textuais. Mecanismos sintáticos. A 

construção de sentido do texto. Modalidades discursivas e técnica de leitura.   

OBJETIVOS:  

Utilizar, de acordo com a norma culta padrão, as estruturas básicas da Língua Portuguesa. Analisar 

e construir textos com coesão e com coerência. Refletir e revisar conhecimentos linguísticos. 

Abordar temas de real importância e que oferecem dificuldades na vida diária daqueles que lidam 

com o direito. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas dialogadas. 

• Seminários. 

• Atividades individuais com textos. 

• Seminários integrados. 

• Trabalhos em grupo. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Recurso multimídia. 
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• Quadro branco. 

• Periódicos eletrônicos. 

• Acesso à internet. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 2015. 7ex. 

CEGALLA, Domingos Pascoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora 

Nacional, 2010. 8ex. 

CUNHA, Celso; CINTRA, Luis F. Lindley Cintra. Nova gramática do português contemporâneo. 3ª ed. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. 3 ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

ABREU, Antônio Suarez. Curso de redação. São Paulo: Ática. 3ex. 

ALMEIDA, Napoleão Mendes de. Gramática latina: curso único e completo. Saraiva. 2ex. 

CÂMARA JUNIOR, Joaquim Mattoso. Manual de expressão oral e escrita. Petrópolis: Vozes. 6ex. 

CITELLI, Adilson. Linguagem e persuasão. São Paulo: Ática, (Série Princípios). 2ex. 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira. 5ex. 

FIORIN, Jose Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: 

Ática. 2ex. 

GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a 

pensar. Rio de Janeiro: FGV. 6ex. 

GUIMARAES, Deocleciano Torrieri; MIRANDA, Sandra Julien. Dicionário técnico jurídico. São Paulo: 

Ridel. 2ex. 

HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.  Objetiva. 

2ex. 

LUFT, Celso Pedro. Novo guia ortográfico. São Paulo: Globo. 3ex. 

SIDOU, J. M. Othon. Dicionário jurídico: Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, (Biblioteca Jurídica). 3ex. 

SILVA, Luciano Correia da. Dicionário de linguagem e prática forense. São Paulo: EDIPRO, 2ex. 

WARAT, Luiz Alberto; ROCHA, Leonel Severo. O direito e sua linguagem. Porto Alegre: Sérgio Antônio 

Fabris Editor. 2ex. 
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CURSO: DIREITO DISCIPLINA: INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DO DIREITO 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a PERÍODO: 1º 

EMENTA: 

O Direito enquanto ciência. O Direito no mundo da cultura. Direito e Moral. O Conceito de Direito. 

A Norma jurídica. Direito Público e Direito Privado. A Interpretação do Direito. Sistemas jurídicos. 

Síntese do Direito Romano. Sistema do Common Law. Sistemas Mulçumanos. Filosofia do Direito. 

Positivismo jurídico. Formalismo Kelsiano. O Jusnaturalismo. As Correntes sociológicas. Correntes 

de Direito natural. 

OBJETIVOS: 

Revelar o fenômeno jurídico em sua totalidade e em sua complexidade, como norma social de 

comportamento e de organização, inserida em uma realidade sócio-cultural, refletindo os valores 

éticos vigentes na comunidade. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas dialogadas. 

• Estudos de caso. 

• Aula invertida. 

• Trabalhos em sala. 

ESTRUTURAS DE APOIO/RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Data show. 

• Palestras de convidados. 

• Debates. 

• Quadro branco. 

• Acesso à internet. 

AVALIAÇÃO – ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

FERRAZ JUNIOR, Tercio Ferraz Jr. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação.  9ª 

ed. São Paulo: Atlas, 2016. 6ex. 

NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito. 39ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. 7ex. 

REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010.  6ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

ALVES, José Carlos Moreira. Direito romano: história do direito romano; instituições do direito 

romano; a) parte geral; b) parte especial: direito das coisas. Rio de Janeiro: Forense, v.1. 4ex. 
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ALVES, José Carlos Moreira. Direito romano: instituições de direito romano - b) parte especial: 

direito das obrigações; direito de família; direito das sucessões. Rio de Janeiro: Forense, v.2. 4ex. 

ASCENSÃO, José de Oliveira. O direito: introdução e teoria geral. Rio de Janeiro: Renovar. 4ex. 

CARLETTI, Amilcare. Curso de direito romano. São Paulo: LEUD. 3ex. 

CARNELUTTI, Francesco. Como nasce o direito. Belo Horizonte: Líder, 4ex. (Clássicos do Direito).  

CHAMOUN, Ebert. Instituições de direito romano. Rio de Janeiro: Forense. 2ex. 

CORREA, Alexandre; SCIASCIA, Gaetano. Manual de direito romano. São Paulo: Revista dos 

Tribunais. 2ex. 

CRETELLA JUNIOR, Jose. Curso de direito romano: o direito romano e o direito civil brasileiro.  Rio de 

Janeiro: Forense. 4ex. 

DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporâneo. São Paulo: Martins Fontes. 3ex. 

DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução a ciência do direito. São Paulo: Saraiva. 4ex. 

FACHIN, Luiz Edson. Teoria e crítica do direito civil. Rio de Janeiro: Renovar. 4ex. 

GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao estudo do direito. Rio de Janeiro: Forense. 4ex. 

MONTORO, André Franco. Introdução à ciência do direito. São Paulo: Revista dos tribunais. 3ex. 

RÁO, Vicente. O direito e a vida dos direitos. São Paulo: Revista dos Tribunais, (RT Clássicos). 3ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: ECONOMIA 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a PERÍODO: 1º 

EMENTA: Noção inicial de economia. O Problema Econômico. O funcionamento do Sistema 

Econômico. Introdução à Microeconomia. O Sistema Monetário Nacional. O Setor Público. Relações 

Econômicas Internacionais. Introdução à Macroeconomia. Noções de Crescimento Econômico. 

OBJETIVOS:  

Fornecer aos estudantes adequado entendimento dos principais conceitos e questões atualmente 

abordados pela teoria econômica. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas dialogadas. 

• Estudos de caso. 

• Debate temas atuais. 

• Trabalhos em grupo. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Recurso multimídia. 

• Quadro branco. 

• Acesso à internet. 

 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 
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no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

LOPES, João do Carmo; ROSSETTI, José Paschoal. Economia monetária. 7ª ed. rev. atual. São Paulo: 

Atlas, 2005. 6ex.  

MONTORO FILHO, Andre Franco; PINHO, Diva Benevides; VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval 

de. Manual de Economia. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 11ex. 

VASCONCELLOS, Marco Antônio S.; GARCIA, Manuel Enriquez. Fundamentos de Economia. 5ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2014. 7ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

ASSIS, Caio Senni. Reabilitação e abalo de crédito: teoria, legislação, jurisprudência e prática.  São 

Paulo: Edijur. 4ex. 

DORNBUSCH, Rudiger; FISCHER, Stanley. Macroeconomia. São Paulo: Mackron Books. 3ex. 

FERGUSON, Charles E. Microeconomia. Rio de Janeiro: Forense. 3ex. 

LOPES, João do Carmo; ROSSETTI, José Paschoal. Economia monetária. rev. atual. São Paulo: Atlas. 

3ex. 

LOPES, Luiz Martins; VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval. Manual de macroeconomia: nível 

básico e nível intermediário. São Paulo: Atlas. 3ex. 

MANKIW, N. Gregory. Introdução a economia: princípios da micro e macroeconomia. Rio de Janeiro: 

Campus. 3ex. 

SALVATORE, Dominick. Economia Internacional. Rio de Janeiro: LTC. 3ex. 

VARIAN, Hall R. Microeconomia: princípios básicos. Rio de Janeiro: Campus. 3ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: FILOSOFIA 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a PERÍODO: 1º 

EMENTA: 

Introdução à Filosofia. Natureza do pensamento, teoria do conhecimento (Sócrates, Aristóteles e 

Platão). Lógica, teorias filosóficas. Método indutivo e dedutivo. Francis Bacon. Princípios Cartesianos 

- o método científico. Filosofia política. Filosofia da Burocracia. Max Weber, Karl Marx, Hegels e Kant. 

Ética, valores e moral. 

OBJETIVOS: 

Dar ênfase à importância da filosofia como atividade essencial do espírito e demonstrar como se 

deve direcionar pelos embates da vida. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas dialogadas e expositivas. 

• Seminários. 
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• Pesquisas. 

• Painéis. 

• Júri simulado. 

• Entrevistas. 

ESTRUTURAS DE APOIO/RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Data show. 

• Debates. 

• Jogos de percepção. 

• Acesso à internet. 

• Quadro branco. 

AVALIAÇÃO – ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

CHAUI, Marilena. Convite a filosofia. 9ª ed. São Paulo: Ática, 2016. 6ex. 

JASPERS, Karl. Introdução ao pensamento filosófico. 17ª ed. São Paulo: Cultrix, 2011. 6ex. 

REALE, Miguel. Introdução à filosofia. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 6ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociológico. São Paulo: Martins Fontes. 3ex. 

COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna. 2ex.   

MARTINS, Carlos Benedito. O que é sociologia. São Paulo: Brasiliense (Coleção Primeiros Passos, 57).  

5ex. 

QUINTANEIRO, Tania; BARBOSA, Maria Ligia de Oliveira; OLIVEIRA, Marcia Gardênia de. Um toque 

de clássicos: Durkheim, Marx e Weber.  Belo Horizonte: UFMG. 5ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: TEORIA GERAL DO ESTADO 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a PERÍODO: 2º 

EMENTA: 

Direito Constitucional: O Direito Constitucional como ciência; Direito Constitucional positivo; Direito 

Constitucional comparado; o Direito Constitucional geral; o Direito Constitucional material e formal; 

o Direito Constitucional e demais ramos do direito público e do direito privado; o Direito 

Constitucional e as disciplinas de cunho não jurídico; evolução política do constitucionalismo. Teoria 

Geral do Estado e do Direito Constitucional: Teoria Geral do Estado como disciplina enciclopédia; as 
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características da Teoria Geral do Estado; Teoria Geral do Estado e Ciência Política: identificação e 

dessemelhanças. A Sociedade e o Estado: Conceito de Sociedade; o Homem e a Sociedade; formas 

de Sociedades, comunidades e associações; características da sociedade; sociedades primárias e 

poderes particulares; sociedades políticas e poder público; a coação; os fatos políticos. Conceito de 

Estado: origem da palavra; elementos constitutivos. Formação do Estado: modos de formação do 

Estado; formação originária do Estado: teorias explicativas naturalistas e contratualistas; formação 

derivada do Estado; formação atípica de Estado. Origens Históricas: do Estado Antigo ao Estado 

Democrático do Direito; formação e Constitucionalização do Estado Brasileiro. Povo: Conceito 

Jurídico; distinção entre povo, população e nação; cidadania e direitos políticos; a cidadania na 

Constituição Brasileira. Território: conceito; natureza jurídica: teorias explicativas, partes do 

território, fronteiras, relações jurídicas entre Estado e o povo e o poder. O poder do Estado: 

conceito; características; princípios da legalidade e da legitimidade; a soberania: formação do 

conceito, doutrinas explicativas e características. Organização territorial do poder do Estado: formas 

de Estado: Estados simples e unitário: conceito e características; Estado Federal: conceito, 

características e dinâmica; uniões políticas de Estado e confederações de Estado. Instituições do 

Poder na Sociedade: formas de Governo; classificação antiga e classificação moderna, Monarquia e 

República do Brasil. Finalidades do Estado: Estado: meio ou fim?;fins do Estado: bem público, 

conceito e realizações, visões jurídicas do Estado Liberal e do Estado Comunista. O Estado Social e o 

Direito: fins do Estado. Democracia: Democracia direta; Democracia semidireta; conceito; 

características; instrumentos jurídicos de realização; Democracia indireta ou representativa: 

partidos políticos, liberdade partidária, fidelidade e exercício de mandato, representação 

profissional, representação institucional; sistemas eleitorais. Estado Democrático: A intervenção do 

Estado na sociedade; tendências do governo contemporâneo; os direitos do Estado e dos indivíduos; 

pressupostos do Estado democrático. Regimes antidemocráticos: regime autoritário e regime 

totalitário: conceitos, distinções, características, o constitucionalismo e os regimes políticos 

autodemocráticos. Estado na Ordem Internacional: Organismos Internacionais. 

OBJETIVOS:  

Conduzir o aluno a uma peregrinação de ideias e de problemas, desde a Grécia Clássica, berço do 

pensamento político, até o Brasil contemporâneo, em que questões constitucionais de externa 

importância para os nossos destinos de Estado, Povo e Nação se agitam, com frequência, 

acompanhadas de enorme interesse, já dos círculos jurídicos, já da sociedade em geral. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas dialogadas. 

• Análise de textos e estudos dirigidos sobre temas da disciplina e do momento político – 

jurídico, utilizando, além da bibliografia indicada, artigos de jornais e revistas. 

• Seminários. 

• Trabalhos em grupo. 

• Atividades individuais com texto e livros para estudos. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Recursos multimídia. 

• Quadro branco. 
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• Acesso à internet. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

BONAVIDES, Paulo. Ciência e política. São Paulo: Malheiros. 6ex.   

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. São Paulo: Saraiva. 6ex.  

MALUF, Sahid. Teoria geral do Estado. São Paulo: Saraiva. 7ex.  

 

Bibliografia Complementar: 

AZAMBUJA, Darcy. Teoria geral do Estado. São Paulo: Globo. 2ex. 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. São Paulo: Saraiva. 6ex. 

DEL VECCHIO, Giorgio. O estado e suas fontes do direito.  Líder.  2ex. 

LIMA, Eusébio de Queiroz. Teoria do Estado. Rio de Janeiro: A casa do Livro, LIMA, Eusébio de 

Queiroz. Teoria do Estado. Rio de Janeiro: Record. 2ex. 

SILVEIRA NETO. Teoria do Estado. São Paulo: Max Limonad. 3ex. 

SOARES, Mário Lúcio Quintão. Teoria do Estado: introdução. Belo Horizonte: Del Rey. 2ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: PORTUGUÊS JURÍDICO 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a PERÍODO: 2º 

EMENTA: 

Linguagem e persuasão: a natureza do signo linguístico. Signo, significado, significante e 

modalidades discursivas. Produção e análise de textos dissertativos: a argumentação no texto de 

caráter científico. Conhecimentos linguísticos e redação jurídica: linguagem, técnicas de elaboração, 

conceitos e tipos de documentos jurídicos. O Latim na linguagem jurídica: leitura, noções de 

significado e aforismos. Questões práticas de uso da Língua Portuguesa.  

OBJETIVOS:  

Criar condições para que o acadêmico pratique a Língua Portuguesa na variedade culta no ato 

discursivo escrito. Criar condições para que o acadêmico desenvolva a capacidade de ler e de 

produzir textos de caráter científico, considerando a situação de comunicação e as condições de 

produção. Criar condições para que o acadêmico perceba que a linguagem jurídica é essencialmente 

argumentativa e persuasiva. Atentar para a importância da linguagem no meio jurídico. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 
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• Aulas expositivas com discussão intermediária. 

• Trabalhos em grupos e apresentações com recursos visuais. 

• Seminários sobre livros. 

• Atividades práticas de escrita. 

• Atividades interdisciplinares. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Data show.  

• Quadro branco. 

• Acesso à internet. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

CUNHA, Sérgio Sérvulo da. Dicionário compacto do direito. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 6ex.  

DAMIÃO, Regina Toledo. Curso de português jurídico. São Paulo: Atlas, 2015. 6ex. 

NASCIMENTO, Edmundo Dantés. Linguagem forense: a língua portuguesa aplicada à linguagem do 

foro. São Paulo: Saraiva, 2010. 4ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

ABREU, Antônio Suarez. Curso de redação. São Paulo: Ática. 3ex. 

ALMEIDA, Napoleão Mendes de. Gramática latina: curso único e completo. Saraiva. 2ex. 

CÂMARA JUNIOR, Joaquim Mattoso. Manual de expressão oral e escrita. Petrópolis: Vozes. 6ex. 

CITELLI, Adilson. Linguagem e persuasão. São Paulo: Ática, (Série Princípios). 2ex. 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira. 5ex. 

FIORIN, Jose Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: 

Ática. 2ex. 

GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a 

pensar. Rio de Janeiro: FGV. 6ex. 

GUIMARAES, Deocleciano Torrieri; MIRANDA, Sandra Julien. Dicionário técnico jurídico. São Paulo: 

Ridel. 2ex. 

HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.  Objetiva. 

2ex. 

LUFT, Celso Pedro. Novo guia ortográfico. São Paulo: Globo. 3ex. 

MACHADO, Luiz. Pequeno dicionário jurídico Alemão-Português. Rio de Janeiro: CLC. 2ex. 

SIDOU, J. M. Othon. Dicionário jurídico: Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária (Biblioteca Jurídica). 3ex. 
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SILVA, Luciano Correia da. Dicionário de linguagem e prática forense. São Paulo: EDIPRO. 2ex. 

WARAT, Luiz Alberto; ROCHA, Leonel Severo. O direito e sua linguagem. Porto Alegre: Sérgio Antônio 

Fabris Editor. 2ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: SOCIOLOGIA JURÍDICA 

CARGA HORÁRIA: 60 h PERÍODO: 2º 

EMENTA: 

Conceito e métodos da sociologia jurídica: O problema do método; métodos quantitativos; métodos 

qualitativos. Os clássicos da sociologia e o estatuto teórico da Sociologia Jurídica: Marx; Dukhein; 

Weber; Parsons. Correntes contemporâneas da sociologia jurídica. Normatividade social e direito. 

Mudança, conflito, controle social e direito. Pluralismo jurídico e direito não-estatal. Efetividade do 

direito e acesso à justiça. Sociologia das profissões jurídicas. O direito como fenômeno normativo. 

O direito como comunicação: Habermas e o problema da legitimidade; Luhmann e o problema da 

autopoiesis. 

OBJETIVOS:  

Afirmar ao docente a importância atual da sociologia como ciência dinâmica que empresta luz ao 

conhecimento das coisas da sociedade na esfera jurídica. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas dialogadas. 

• Aula invertida. 

• Interdisciplinaridade. 

• Atividades individuais com textos e livros para o estudo crítico e reflexivo dos temas 

abordados. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Recursos multimídia. 

• Quadro branco. 

• Acesso à internet. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de sociologia jurídica. Forense, 2014. 6ex. 

SALDANHA, Nelson. Sociologia do direito. Renovar, 2008. 6ex. 
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SOUTO, Claudio (Org.). Sociologia e direito: textos básicos para a disciplina de sociologia jurídica. 

2.ed. São Paulo: Pioneira Thomson, 2005. 4ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

HADDAD, Paulo Roberto. Participação, justiça social e planejamento. Rio de Janeiro: Zahar. 11ex. 

LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 4ex. 

TRIVINOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução a pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa 

em educação. 2ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: DIREITO CONSTITUCIONAL I 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a PERÍODO: 2º 

EMENTA: 

A teoria da Constituição: significado e evolução (de Carl Schmitt aos nossos dias); relações com a 

teoria do Direito Público e com a Teoria Geral do Estado e Ciência Política; elementos da teoria da 

Constituição. Teoria da constituinte; Teoria geral do poder constituinte; noção de poder; as formas 

de exercício do poder; origens da doutrina do poder constituinte; natureza do poder constituinte; 

poder constituinte fundacional, revolucionário e reformador; procedimento do poder constituinte; 

titularidade e exercício do poder constituinte; limites do poder constituinte; espécies de poder 

constituinte; Assembleia constituinte e convenção constitucional; poder constituinte e federação; 

poder constituinte e rigidez constitucional; os modos de estabelecimento das Constituições. 

Conceito de Constituição (evolução semântica do termo); o problema da Constituição formal e 

material; as espécies de normas constitucionais; a forma jurídica do Estado e a Constituição. O 

sistema das fontes em Direito constitucional; principais tipos de fontes constitucionais; costume 

constitucional; convenção constitucional; jurisprudência constitucional; a Constituição como norma 

jurídica ou conceito jurídico de Constituição; essência da Constituição. Constitucionalismo: 

constitucionalismo clássico e constitucionalismo social; blocos de constitucionalidade; os 

movimentos de constitucionalização; modelos constitucionais do Estado contemporâneo. A vida das 

Constituições; supremacia constitucional; proteção da Constituição; defesa e vigência da 

Constituição; a proteção e a defesa da Constituição; Constituição e ordenamento 

infraconstitucional. Normas Constitucionais: classificação; princípios constitucionais; os princípios 

fundamentais. Hermenêutica Constitucional. Evolução Política Constitucional Brasileira. Direito 

Comparado – Revolução Francesa e a Independência das 13 Colônias Americanas. 

OBJETIVOS:  

Explicitar um estudo teórico e a aplicação prática dos agentes que atuam na área do direito público. 

Fazer uma análise minuciosa e profunda do Estado, do poder político, dos regimes políticos e 

sistemas de governo, além do estudo das Constituições Brasileiras, da interpretação das normas 

constitucionais e dos princípios hermenêuticos, do preâmbulo constitucional e dos princípios 

fundamentais.   

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 
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• Aulas expositivas dialogadas. 

• Seminários. 

• Trabalhos em grupo. 

• Estudos de livros interdisciplinares. 

• Exercício de concursos. 

• Aula invertida. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Quadro branco. 

• Periódicos eletrônicos. 

• Acesso à internet. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 16ª ed. São Paulo: Método, 2014. 6ex. 

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 20ªed. São Paulo: Atlas, 2006. 7ex. 

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 40ª ed. São Paulo: Malheiros, 2017. 

9ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

BARROSO, Luis Roberto. Temas de direito constitucional. Rio de Janeiro: Renovar. 6ex. 

BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários a Constituição do Brasil: pré-

constitucionalismo; o Estado; Constituição artigos 1 a 4. São Paulo: Saraiva. 2ex. 

BRANDÃO, Paulo de Tarso. Ações constitucionais - "novos" direitos e acesso. Florianópolis: OAB/SC 

Editora. 2ex. 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra: 

Almedina. 3ex. 

CARVALHO, Kildare Goncalves. Direito constitucional didático. Belo Horizonte: Del Rey. 5ex. 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva. 2ex. 

HORTA, Raul Machado. Direito constitucional. Belo Horizonte: Del Rey. 2ex. 

LASSALE, Ferdinand. O que é uma constituição. Belo Horizonte: Líder (Clássicos do Direito). 4ex. 

LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. São Paulo: Método. 3ex. 

MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas. 2ex. 

PALU, Oswaldo Luiz. Controle de constitucionalidade. São Paulo: Revista dos Tribunais. 3ex. 

RODRIGUES, Maria Rafaela Junqueira Bruno. Constituição Federal. São Paulo: Lemon e Cruz. 5ex. 

RUSSOMANO, Rosah. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva. 2ex. 

SOARES, Orlando. Curso de direito constitucional. Rio de Janeiro: Forense. 4ex. 
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CURSO: DIREITO DISCIPLINA: MÉTODOS DO TRABALHO CIENTÍFICO 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a PERÍODO: 2º 

EMENTA: 

Técnicas de estudo. A coleta de informações. Elaboração do trabalho científico. O conhecimento 

científico. O método científico. 

OBJETIVOS: 

Propiciar aos alunos o trabalho de formação da atitude científica, por meio de práticas de estudo e 

de comunicação; conhecimento, conceitos e fundamentos para o desenvolvimento de pesquisas 

sociais e os procedimentos científicos necessários à pesquisa, à análise e à apresentação de 

relatório. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aula expositiva dialogada. 

• Elaboração e apresentação de trabalhos em grupo. 

• Atividades individuais com textos para o estudo crítico e reflexivo dos temas abordados. 

ESTRUTURAS DE APOIO/RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Recursos multimídia. 

• Laboratório de Informática. 

• Artigos e livros científicos. 

• Quadro branco. 

AVALIAÇÃO – ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação.  

REFERÊNCIASBIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

FRANÇA, Júnia Lessa; VASCONCELLOS, Ana Cristina de. Manual para normalização de publicações 

técnico-científica. 8ª ed. Belo Horizonte: UFMG, 2007. 9ex. 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 6ex.  

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia Científica. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 

2017. 6ex.  

 

Bibliografia Complementar: 

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

técnicas. São Paulo: Papirus. 3ex. 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas. 3ex. 

PIERSON, Donald. Teoria e pesquisa em sociologia. São Paulo: Melhoramentos. 3ex.  
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TRIVINOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução a pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa 

em educação. São Paulo: Atlas. 3ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: FILOSOFIA JURÍDICA 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a PERÍODO: 2º 

EMENTA: 

Parte I - Filosofia: introdução; origens e fundamentos; evolução conceitual;  divisão – ontologia e 

gnosiologia do ser em si e do ser em outro; Filosofia e ciência. Parte II – Metodologia da ciência e da 

filosofia: introdução; métodos discursivos e intuição; métodos da ciência e da Filosofia; metodologia 

filosófica – evolução histórica; métodos da ciência e da filosofia do direito. Parte III – Concepções do 

mundo: introdução; a cosmovisão religiosa – características; cosmovisão filosófica – características; 

a cosmovisão poética – características; a cosmovisão e o humanismo; resultados culturais; o direito 

da cosmovisão. Parte IV – O ser espiritual: introdução; ideias acerca do homem; o homem – ser 

construído; Espírito e realização; Espírito e direito. Parte V – Teoria geral dos objetos: introdução; 

pensamento e mundo; esfera e estrutura dos objetos reais; esfera e estrutura dos objetos ideais; 

esfera dos valores; Direito, ideia e valor. Parte VI – A ideia do direito: introdução; índole dos objetos 

jurídicos; Direito e Ciência; Ética e normatividade; normas naturais e normas legisladas; fontes do 

direito. Parte VII – A normatividade jurídica: introdução; reconhecimento de pessoa; a dependência 

relacional; convicção de obrigatoriedade de pactuado; valores; a vontade jurídica.  Parte XIX - 

Direito, Sociedade e Estado: introdução; a inteligibilidade do direito; Suum cuique tribuere;  Direito 

e sociedade; Direito e Estado; Sociedade e Estado; Estado de Direito; Estado e Direito Internacional. 

Parte X - Liberdade, Justiça e Poder: introdução; vida e circunstância; Direito e Liberdade; idealidade 

e realidade; Direito e Justiça; Direito e Poder. 

OBJETIVOS: Buscar o resgate da análise filosófica, hoje relegada ao segundo plano. Tratar sob a 

compreensão do mundo jurídico, os seus fundamentos e a sua relação no âmbito social, como 

instrumento de realização de necessidades e de superação de problemas da pessoa 

humana. Discutir a problemática da filosofia do direito, o debate moderno e contemporâneo sobre 

o sentido do direito e a interligação com algumas áreas específicas da filosofia.   

  

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Estudos dirigidos. 

• Aulas expositivas e dialogadas. 

• Trabalhos interdisciplinares. 

• Vídeos. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Data show. 

• Quadro branco. 

AVALIAÇÃO – ESTRATÉGIAS: 
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A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

BOSON, Gerson de Brito Mello. Filosofia do direito: interpretação antropológica. 2ª ed. Belo 

Horizonte: Del Rey, 1996. 4ex. 

LUISI, Luiz. Filosofia do direito. Safe, 1993. 6ex. 

REALE, Miguel. Filosofia do direito. 20ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012.  7ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

BOSON, Gerson de Britto Mello. Filosofia do direito: interpretação antropológica. Belo Horizonte: 

Del Rey. 3ex. 

BOUCAULT, Carlos Eduardo de Abreu (Org.); RODRIGUEZ, Jose Rodrigo (Org.). Hermenêutica plural: 

possibilidades jusfilosóficas em contextos imperfeitos. São Paulo: Martins Fontes, (Coleção Tópicos). 

2ex. 

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Princípios da filosofia do direito. São Paulo: Martins Fontes 

(Clássicos). 3ex. 

KELSEN, Hans. A ilusão da justiça. São Paulo: Martins Fontes. 3ex. 

KELSEN, Hans. O problema da justiça. São Paulo: Martins Fontes. 3ex.  

KELSEN, Hans. O que é justiça. São Paulo: Martins Fontes. 3ex. 

LLOYD, Dennis. A ideia de lei. São Paulo: Martins Fontes. 3ex. 

LUISI, Luiz. Filosofia do direito: ensaios. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris. 5ex. 

RAWLS, John. Uma teoria da justiça. São Paulo: Martins Fontes. 3ex. 

REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. São Paulo: Saraiva. 5ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: DIREITO CIVIL I 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a PERÍODO: 3º 

EMENTA: 

Noção de direito. Personalidade civil. Capacidade de fato ou exercício. Graus de incapacidade 

relativa e absoluta. Capacidade da mulher casada. Suprimento da incapacidade. Cessação da 

incapacidade. A maioridade. Emancipação. Serviço militar. Registro civil das pessoas naturais. 

Pessoas jurídicas. Fundações. Domicílio. Objeto dos direitos: bens. Fatos e atos jurídicos. Validade 

do ato jurídico. Defeitos dos atos jurídicos. Dolo. Coação. Estudo da simulação. Fraude contra 

credores. Modalidades dos atos jurídicos. Atos ilícitos. 

OBJETIVOS:  
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Apresentar um panorama das doutrinas concernentes à parte geral do Direito Civil, dando uma 

noção genérica e esquemática do sistema jurídico civil. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas dialogadas. 

• Trabalhos em grupo com ênfase em casos concretos fundamentados no conteúdo da 

matéria. 

• Pesquisa jurisprudencial. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Data show. 

• Quadro branco. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 20ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2016. v.7. 8ex. 

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso direito civil: parte geral. 40ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 

v.1. 5ex. 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: introdução ao direito civil; teoria geral de 

direito civil. 30ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. v.1. 8 ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

ALVES, José Carlos Moreira. Direito romano: história do direito romano; instituições do direito 

romano; a) parte geral; b) parte especial: direito das coisas. Rio de Janeiro: Forense. 7ex. 

AMARAL, Francisco. Direito Civil: introdução. Rio de Janeiro: Renovar. 3ex. 

BUCAR, Daniel; SOUZA, Carlos Afonso Pereira de; KATAOKA, Eduardo Takemi. Direito civil.  Lúmen 

Júris. 2ex. 

CAMARA LEAL, Antônio Luis da. Da prescrição e da decadência: teoria geral do direito civil.  Rio de 

Janeiro: Forense. 2ex. 

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral do direito civil. São Paulo: Saraiva. 

4ex. 

DINIZ, Maria Helena. Código civil anotado. São Paulo: Saraiva. 2ex.  

FACHIN, Luiz Edson. Teoria e crítica do direito civil. Rio de Janeiro: Renovar. 4ex. 

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito civil: teoria geral. Lúmen Júris. 3ex.  

FIUZA, César. Direito Civil: curso completo. Belo Horizonte: Del Rey. 4ex. 
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GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: parte geral. São 

Paulo: Saraiva. 2ex. 

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

civil. São Paulo: Saraiva. 2ex. 

GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. Rio de Janeiro: Forense. 6ex. 

MATIELLO, Fabrício Zamprogna. Código Civil Comentado: lei nº 10.406 de 10-01-2002. São Paulo: 

LTr. 4ex. 

MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado: parte geral; exceções; direitos mutilados; exercício 

dos direitos; pretensões, ações e exceções, prescrição. Rio de Janeiro: Borsoi. 2ex. 

MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado: parte geral; bens, fatos jurídicos. São Paulo: 

Revista dos Tribunais. 2ex. 

MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado: parte geral; introdução, pessoas físicas e jurídicas.  

Rio de Janeiro: Borsoi. 2ex. 

MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado: parte geral; negócios jurídicos, apresentação, 

conteúdo, forma, prova.  Rio de Janeiro: Borsoi. 2ex. 

MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado: parte geral; validade, nulidade, anulabilidade.  Rio 

de Janeiro: Borsoi. 2ex.  

NEGRÃO, Theotônio. Código civil e legislação civil em vigor. São Paulo: Saraiva. 13ex. 

NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. São Paulo: Revista 

dos Tribunais. 2ex.  

OLIVEIRA JUNIOR, Arnaldo. Código Civil: lei n.10406/2002 atualizado até 21/02/2006. 5ª ed. Belo 

Horizonte: Mandamentos. 10ex.  

PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil: introdução ao direito civil; teoria geral do 

direito civil. Rio de Janeiro: Forense. 13ex. 

PINTO, Antônio Luiz de Toledo; WINDT, Marcia Cristina Vaz dos Santos. Código Civil e Constituição 

Federal. São Paulo: Saraiva. 2ex. 

RODRIGUES, Silvio. Direito civil: parte geral. São Paulo: Saraiva. 7ex. 

RODRIGUES, Silvio. Direito civil: responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva. 4ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: DIREITO CONSTITUCIONAL II 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a PERÍODO:3º 

EMENTA: 

Direitos e Garantias Fundamentais; Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Direitos 

Fundamentais: garantias constitucionais; remédios constitucionais (art. 5º, LXVIII ao LXXIII, CR/88); 

Direitos Sociais; Nacionalidade; Direitos Políticos; Partidos Políticos. 

OBJETIVOS:  

Explicitar um estudo teórico e aplicação prática dos agentes que atuam na área do direito público. 

Fazer uma análise minuciosa e profunda do Estado, do poder político, dos regimes políticos e 

sistemas de governo, além do estudo da Constituição Federal de 1988: princípios fundamentais, 
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direitos e garantias, nacionalidade, partidos políticos e grupos de pressão, Estado Federal, 

administração pública, defesa do Estado, tributação e orçamento, ordem econômica e financeira, 

ordem social e disposições gerais transitórias. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas dialogadas. 

• Aula invertida. 

•  Seminários interdisciplinares. 

•  Práticas jurídicas simuladas. 

•  Exercícios de fixação de conteúdo e discussões em grupos. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Recursos multimídia. 

• Quadro branco. 

• Periódico eletrônico. 

• Acesso à internet. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 16ª ed. São Paulo: Método, 2014. 6ex. 

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 20ªed. São Paulo: Atlas, 2006. 7ex. 

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 40ª ed. São Paulo: Malheiros, 2017. 

6ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

BARROSO, Luis Roberto. Temas de direito constitucional. Rio de Janeiro: Renovar. 6ex. 

BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários a Constituição do Brasil: pré-

constitucionalismo; o Estado; Constituição artigos 1 a 4. São Paulo: Saraiva. 2ex. 

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional.  PC Editorial Ltda. 2ex. 

BRANDÃO, Paulo de Tarso. Ações constitucionais - ”novos” direitos e acesso. Florianópolis: OAB/SC 

Editora. 2ex. 

CAPPELETTI, Mauro. O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado. Porto 

Alegre: Fabris. 3ex. 

CARVALHO, Kildare Goncalves. Direito constitucional didático. Belo Horizonte: Del Rey. 5ex. 

FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de direito constitucional. Lúmen Júris. 2ex. 

HORTA, Raul Machado. Direito constitucional. Belo Horizonte: Del Rey. 2ex. 

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. São Paulo: Atlas. 3ex. 

PALU, Oswaldo Luiz. Controle de constitucionalidade. São Paulo: Revista dos Tribunais. 3ex. 
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RODRIGUES, Maria Rafaela Junqueira Bruno. Constituição Federal. São Paulo: Lemon e Cruz. 5ex. 

RUSSOMANO, Rosah. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva. 2ex. 

SILVA, Jose Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros. 12ex.  

  

  

  

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: DIREITO PENAL I 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a PERÍODO: 3º 

EMENTA: 

Conceito do Direito Penal. Relações do Direito Penal. Evolução histórica das ideias penais. Escolas 

penais. Fontes de Direito Penal. Direito Penal Brasileiro. Anterioridade da Lei Penal. Lei Penal do 

tempo. Lei penal no espaço em relação às pessoas. Conceito dos crimes. Divisão dos crimes. Sujeitos 

e objetos do delito. Relações de casualidade. Crime consumado e crime tentado. Dolo e culpa. O 

erro. Coação irresistível e obediência hierárquica. Excludentes da ilicitude. Consentimento do 

ofendido. Violência esportiva. Lesões médico-cirúrgicas. Imputabilidade. A menoridade. Emoção e 

paixão. Embriaguez. Concurso de agentes. Concurso de crimes. 

OBJETIVOS:  

Propiciar aos acadêmicos que, pela primeira vez, entram em contato com o Direito Penal, um 

aprendizado eficaz do programa referente à parte geral do Código Penal diante da reforma penal 

estabelecida pela Lei nº 7.209 de 11/7/84 e das modificações introduzidas com a instituição da Lei 

nº 7.210 da mesma data. Isto tudo na vigência da Constituição Federal de 1988. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas com participação dos alunos. 

• Seminários para debates de textos. 

• Trabalhos escritos. 

• Simpósios. 

• Estudos de caso práticos. 

• Estudos dirigidos para trabalhar textos. 

• Trabalhos em grupo com apresentação em sala de aula. 

• Exibição de vídeos/filmes. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Data show. 

• Quadro branco.  

• Periódicos eletrônicos. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

JESUS, Damásio Evangelista de. Direito penal: parte geral. 24ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016. v.1. 7ex. 

MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal: parte geral - artigos 1 a 120 do Código Penal.  

Atlas, 2006. 7ex. 

PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro: parte geral- artigos 1º a 120. 5ª ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2014. v.1. 6ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

ARAGÃO, Antônio Moniz Sodré de. As três escolas penais: clássica, antropológica e crítica - estudo 

comparativo.  Rio de Janeiro: Freitas Bastos. 2ex. 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de direito penal: parte geral. São Paulo: Saraiva. 4ex. 

CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte geral. São Paulo: Saraiva. 8ex. 

FARIA, Bento de. Código penal brasileiro: decreto-lei nº 2848, de 07-12-1940. Rio de Janeiro: 

Jacintho. 6ex. 

GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte geral-artigos 1º a 120. Rio de Janeiro: IMPETUS. 2ex. 

JESUS, Damásio Evangelista de. Direito penal: parte geral. São Paulo: Saraiva. 8ex. 

MARQUES, José Frederico. Tratado de Direito Penal. Campinas: Millennium. 10ex. 

MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código penal interpretado. São Paulo: Atlas. 6ex. 

MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de direito penal: parte geral - artigos 1 a 120 do código penal. São 

Paulo: Atlas. 8ex. 

NORONHA, Edgard Magalhães. Direito penal: introdução e parte geral. São Paulo: Saraiva. 4ex. 

PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro: parte geral- artigos 1º a 120. São Paulo: Revista 

dos Tribunais. 5ex. 

  

  

  

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: HISTÓRIA DA CULTURA MINEIRA  

CARGA HORÁRIA: 60 h/a PERÍODO: 3º 

EMENTA: 

A formação histórica e geográfica das Minas Gerais. Estudos antropológicos sobre o Brasil. Estilos e 

temas desenvolvidos. História da Antropologia brasileira e ideologias da identidade nacional. A 

construção antropológica-filosófica da consciência mineira. Manifestações artísticas, culturais e 

educacionais nos diversos períodos históricos. A expressividade da arte barroca em Minas Gerais. 

Contextualização atual da Cultura Mineira - aspectos artísticos e político-econômicos. 

OBJETIVOS:  

Traçar um panorama analítico-explicativo da trajetória da formação das Minas Gerais. Identificar 

criticamente o universo simbólico e concreto que deu origem à construção da Consciência Mineira, 

bem como descobrir por meio dos diversos períodos históricos como o ser e o estar do mineiro 

explicitou-se em construções culturais até os dias atuais. 
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ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas com participação dos alunos. 

• Grupos de estudo e de trabalho. 

• Seminários. 

• Apresentação de palestrantes. 

• Debates. 

• Textos extraídos de jornais e revistas. 

• Laboratório natural do centro histórico de Sabará. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Data show. 

• Visitas técnicas. 

• Atividades práticas. 

• Quadro branco. 

• Acesso à internet. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

ANDRADE, Marina de. Antropologia: uma introdução. 6ª ed. São Paulo: Atlas. 6ex.  

MACHADO, Maria de Lourdes Guerra. Nas ruas de Sabará. São Paulo: SOECS, 1999. 10ex.  

MELO, Péricles Capanema Ferreira e. Minas, os mineiros e seus mineirismos. São Paulo: Artpress, 

2002. 9ex.   

 

Bibliografia Complementar: 

ANDRADE, Mariza Guerra de. A educação exilada: Colégio do Caraça.  Belo Horizonte: Autêntica. 

2ex. 

ARRUDA, Maria A. do Nascimento. Mitologia da mineiridade.  São Paulo: Brasiliense, 3ex. 

BESSA, Antônio Luiz de. História financeira de Minas Gerais em 70 anos de República.  Belo 

Horizonte: Imprensa Oficial. 2ex.   

BURTON, Richard Francis. Viagem de canoa de Sabará ao Oceano Atlântico. Belo Horizonte: Itatiaia, 

(Reconquista do Brasil, 37).  3ex. 

BURTON, Richard Francis. Viagem do Rio de Janeiro a Morro Velho.  

CHAVES, Lenir Ferreira. História da educação em Sabará: 1837-1973.  Belo Horizonte: IEMG, 4ex. 

FOSCOLO, Avelino. Morro Velho: romance.  Belo Horizonte: UFMG, (Inéditos e Esparsos).  3ex. 

IGLÉSIAS, Francisco. Política econômica do governo provincial mineiro.  Rio de Janeiro: INL. 3ex. 

MEIRELES, Cecília. Romanceiro da Inconfidência.  Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 3ex.   

PAULA, Armando de. O ensino como extensão da vida. Belo Horizonte: SEC/Imprensa Oficial. 3ex.  
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ROSA, Maria da Gloria de. A história da educação através dos textos. 19ª ed. São Paulo: Cultrix. 4ex. 

SOUZA, Laura de Mello e. Opulência e miséria das Minas Gerais. São Paulo: Brasiliense, 1997. 85p. 

(Tudo e História, 28).  2ex. 

TORRES, João Camilo de Oliveira. História de Minas Gerais. Belo Horizonte: LEMI. 8ex.  

VASCONCELLOS, Sylvio de. Mineiridade: ensaio de caracterização.  São Paulo: FIAT. 3ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: TEORIA GERAL DO PROCESSO 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a PERÍODO: 3º 

EMENTA: 

Parte Geral do CPC (Livro III): sujeitos do processo - partes e procuradores (capacidade processual,  

deveres das partes e dos procuradores, responsabilidade das partes por dano processual: despesas,  

honorários advocatícios e multas), gratuidade da justiça – procuradores, sucessão das partes e  

procuradores, litisconsórcio, intervenção de terceiros (assistência, denunciação da lide, 

chamamento ao processo, incidente de desconsideração da personalidade jurídica e amicus curiae), 

juiz (responsabilidade, impedimentos e suspeição) e auxiliares da justiça, ministério público, 

advocacia pública, defensoria pública (Livro IV): atos processuais (forma, tempo e lugar), prazos, 

comunicação dos atos processuais (citação cartas e intimação), nulidades, distribuição e registro e 

do valor da causa. Parte Geral do CPC (Livro III): sujeitos do processo - partes e procuradores 

(capacidade processual, deveres das partes e procuradores, responsabilidade das partes por dano 

processual: despesas, honorários advocatícios e multas), gratuidade da justiça – procuradores, 

sucessão das partes e procuradores, litisconsórcio, intervenção de terceiros (assistência, 

denunciação da lide, chamamento ao processo, incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica e amicus curiae), juiz (responsabilidade, impedimentos e suspeição) e auxiliares da justiça, 

ministério público, advocacia pública, defensoria pública (Livro IV): atos processuais (forma, tempo 

e lugar), prazos, comunicação dos atos processuais (citação cartas e intimação), nulidades, 

distribuição e registro e do valor da causa. Parte Geral do CPC (Livro III): sujeitos do processo - partes 

e procuradores (capacidade processual, deveres das partes e procuradores, responsabilidade das 

partes por dano processual: despesas, honorários advocatícios e multas), gratuidade da justiça – 

procuradores, sucessão das partes e procuradores, litisconsórcio, intervenção de terceiros 

(assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica e amicus curiae), juiz (responsabilidade, impedimentos e suspeição) e 

auxiliares da justiça, ministério público, advocacia pública, defensoria pública (Livro IV): atos 

processuais (forma, tempo e lugar), prazos, comunicação dos atos processuais (citação cartas e 

intimação), nulidades, distribuição e registro e do valor da causa. Parte Geral do CPC (Livro III): 

sujeitos do processo - partes e procuradores (capacidade processual, deveres das partes e 

procuradores, responsabilidade das partes por dano processual: despesas, honorários advocatícios 

e multas), gratuidade da justiça – procuradores, sucessão das partes e procuradores, litisconsórcio, 

intervenção de terceiros (assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica e amicus curiae), juiz (responsabilidade, impedimentos e 

suspeição) e auxiliares da justiça, ministério público, advocacia pública, defensoria pública (Livro IV): 
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atos processuais (forma, tempo e lugar), prazos, comunicação dos atos processuais (citação cartas 

e intimação), nulidades, distribuição e registro e do valor da causa.   

OBJETIVOS:  

Introduzir as noções fundamentais, ou seja, a natureza, as fontes, a eficácia no tempo e no espaço, 

a interpretação da lei processual, a jurisdição, a competência, os serviços auxiliares da justiça, do 

Ministério Público e do advogado. E, também, salientar o processo, as fontes processuais, os atos 

processuais e as provas. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas dialogadas. 

• Trabalhos em grupo. 

• Seminários. 

• Simpósios. 

• Estudos de caso. 

• Exibição de filmes e vídeos. 

• Atividades individuais com textos e livros para o estudo crítico e reflexivo dos temas 

abordados. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Data show. 

• Acesso à internet. 

• Quadro branco. 

• Periódicos eletrônicos. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini. Teoria Geral do Processo. São Paulo: 

Malheiros, 2014.  9ex. 

DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual civil. V.1, Saraiva, 2017. 6ex. 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 58ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2017. 15 ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

ALVIM, José Eduardo Carreira. Teoria geral do processo: revista, ampliada e atualizada. Rio de 

Janeiro: Forense. 3ex.   

CAPPELLETTI, Mauro. O processo civil no direito comparado.  Belo Horizonte: Líder. (Clássicos do 

Direito).  4ex. 
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CARNELUTTI, Francesco. Como se faz um processo. Belo Horizonte: Líder, 2001. 127p. (Clássicos do 

Direito).  4ex. 

CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Candido R. Teoria geral 

do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais. 10 ex. 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Malheiros. 18ex. 

LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo. São Paulo: IOB-Thomson. 2ex.  

LIEBMAN, Enrico Tullio. Estudos sobre o processo civil brasileiro.  Araras: Bestbook. 5ex. 

SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. São Paulo: Saraiva. 30ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: DIREITO ECONÔMICO 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a PERÍODO: 3º 

EMENTA: 

Autonomia do Direito Econômico. Regras, fontes e normas do Direito Econômico. Relação do Direito 

Econômico com os demais ramos do Direito. Institutos do Direito Econômico (produção, repartição, 

circulação e consumo). Constituição econômica. Planejamento e economia contratual. 

OBJETIVOS:  

Estabelecer a conceituação do Direito Econômico, como novo ramo do Direito, enfatizando a 

necessidade de uma especialização no relacionamento do Direito e da Economia, na atuação do 

Estado para a adoção de políticas econômicas. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas dialogadas. 

• Filmes e documentários. 

• Estudos de caso. 

• Exercício de fixação. 

• Construção de grupos de trabalho e grupos de discussão em sala de aula. 

• Realização de trabalhos e debates em sala de aula. 

• Aula invertida. 

• Seminários. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Recursos multimídia. 

• Jornais e Revistas especializadas em Direito Econômico. 

• Quadro branco. 

• Acesso à internet. 

• Periódico Eletrônico. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 
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no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Direito Econômico. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. 7ex.  

LUIZ, Carlos Barnabé de Almeida. Introdução ao direito econômico. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

6ex. 

SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras linhas de direito econômico. 5ª ed. São Paulo: LTr, 

2003.  4ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

CLARK, Giovani. A proteção do consumidor e o direito econômico. Belo Horizonte: Interlivros Jurídica. 

4ex. 

CLARK, Giovani. O município em face do direito econômico. Belo Horizonte: Del Rey. 2ex.  

FUHRER, Maximilianus C.A; MILARÉ, Édis. Manual de direito público e privado. Revista dos Tribunais. 

5ex. 

MARTINS, Ives Gandra da Silva. Questões de direito econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais. 

2ex.  

NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. O código de defesa do consumidor e sua interpretação jurisprudencial. 

São Paulo: Saraiva. 5ex. 

  

  

  

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL I 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a PERÍODO: 4º 

EMENTA: 

Parte Geral do CPC (Livro V): tutela provisória (tutela de urgência e tutela de evidência), formação, 

suspensão e extinção do processo – Parte Especial (Livro I): processo de conhecimento. 

Procedimento comum: petição inicial (requisitos, pedido, indeferimento), improcedência liminar do 

pedido, audiência de conciliação ou de mediação, contestação, revelia, providências preliminares e 

saneamento do processo, julgamento conforme o estado do processo, audiência de instrução e 

julgamento, provas (produção antecipada da prova, ata notarial, depoimento pessoal, confissão, 

exibição de documento ou coisa, documental: valor, arguição de falsidade, produção e documentos 

eletrônicos, testemunhal, pericial, inspeção judicial), sentença e coisa julgada, julgamento das ações 

relativas às prestações de fazer, de não fazer e de entregar coisa. Processo judicial eletrônico – Lei 

n° 11.419/06 (Livro Complementar, art. 1.048): Procedimento sumaríssimo: JEC (Juizados Especiais 

das justiças estadual e federal e da Fazenda Pública). Prioridade de tramitação de procedimentos 

judiciais que envolvem pessoas idosas ou portadoras de doença grave. 

OBJETIVOS:  
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Introduzir e desenvolver nos alunos uma autêntica e autorizada interpretação dos novos institutos 

e de modificações havidas no novo processo civil brasileiro. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

•  Aulas expositivas dialogadas. 

•  Trabalhos em grupo. 

•  Debates sobre artigos em sala. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Data show. 

• Quadro branco. 

• Periódicos eletrônicos. 

• Doutrina processual brasileira. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

BUENO, Cássio Scarpenella. Manual de Direito Processual Civil. Saraiva, 2016. 6ex. 

DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual civil. V.1, Saraiva, 2017. 6ex. 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 58ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2017. 15 ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

AMERICANO, Jorge. Comentários ao código de processo civil do Brasil: artigos 1 a 290. São Paulo: 

Saraiva. 2ex. 

CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. Lúmen Júris. 9ex. 

CARNELUTTI, Francesco. Como se faz um processo. Belo Horizonte: Líder. (Clássicos do Direito).  4ex. 

COSTA, Alfredo de Araújo Lopes da. Manual elementar de direito processual civil.  Rio de Janeiro: 

Forense. 2ex. 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Malheiros. 7ex.  

DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. Rio de Janeiro: Lúmen Júris. 6ex.  

FARIAS, Bianca Oliveira de; SOARES, Milton Delgado. Direito processual civil. Rio de Janeiro: Lúmen 

Júris. 2ex. 

LUZ, Valdemar P.da. Manual prático das contestações judiciais. Florianópolis: OAB/SC Editora. 3ex.    

MARCATO, Antônio Carlos (Coord.). Código de processo civil interpretado. São Paulo: Atlas. 2ex.  

MARQUES, José Frederico. Instituições de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense. 18ex.  

MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do 

procedimento. Rio de Janeiro: Forense. 13ex. 
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NEGRÃO, Theotônio. Código de processo civil e legislação processual em vigor. 38ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2006.2205p. 20 ex.  

NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e 

legislação extravagante. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.1536p.2ex. 

NOGUEIRA, Paulo Lucio. Curso completo de processo civil. São Paulo: Saraiva. 4ex. 

PINTO, Antônio Luiz de Toledo; WINDT, Marcia Cristina Vaz dos Santos; CÉSPEDE, Livia. Código de 

processo civil: lei nº 5869 de 11-01-1973, acompanhada de legislação complementar. São Paulo: 

Saraiva. 10 ex.  

RAITANI, Francisco. Prática de processo civil. São Paulo: Saraiva. 5ex. 

SANTOS, Ernane Fidelis dos. Manual de direito processual civil: processo de conhecimento-primeira 

parte. São Paulo: Saraiva. 3ex. 

SANTOS, Jorge Sincorá dos. Prática forense civil. Rio de Janeiro: Lúmen Júris. 3ex.  

SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. São Paulo: Saraiva. 5ex. 

SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Curso de processo civil: processo de conhecimento. São Paulo: 

Revista dos Tribunais. 2ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: DIREITO CONSTITUCIONAL III 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a PERÍODO: 4º 

EMENTA: 

Organização do Estado brasileiro: Estrutura da Federação; Organização político-administrativa; 

Repartição constitucional de competências; Intervenção. Organização dos Poderes: Poder 

Executivo; Poder Legislativo; Processo Legislativo: conceito, fases, espécies normativas.  

OBJETIVOS:  

Explicitar um estudo teórico e aplicação prática dos agentes que atuam na área do direito público. 

Fazer uma análise minuciosa e profunda do Estado, do poder político, dos regimes políticos e 

sistemas de governo, além do estudo da Constituição Federal de 1988: princípios fundamentais, 

direitos e garantias, nacionalidade, partidos políticos e grupos de pressão, Estado Federal, 

administração pública, defesa do Estado, tributação e orçamento, ordem econômica e financeira, 

ordem social e disposições gerais e transitórias. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas. 

• Seminários. 

• Práticas jurídicas simuladas. 

• Exercícios de fixação de conteúdo e discussões em grupos. 

• Exibição de filmes e vídeos. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Data show. 

• Quadro branco. 



61 

 

• Periódicos eletrônicos. 

• Acesso à internet. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 16ª ed. São Paulo: Método, 2014. 6ex. 

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 20ªed. São Paulo: Atlas, 2006. 7ex. 

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 40ª ed. São Paulo: Malheiros, 2017. 

6ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

BARROSO, Luis Roberto. Temas de direito constitucional. Rio de Janeiro: Renovar. 6ex. 

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional.  PC Editorial Ltda. 2ex. 

BRANDÃO, Paulo de Tarso. Ações constitucionais - "novos” direitos e acesso. Florianópolis: OAB/SC 

Editora. 2ex.  

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra: 

Almedina. 3ex.   

CARVALHO, Kildare Goncalves. Direito constitucional didático. Belo Horizonte: Del Rey. 5ex.  

FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de direito constitucional. Lúmen Júris. 2ex. 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva. 2ex. 

HORTA, Raul Machado. Direito constitucional. Belo Horizonte: Del Rey. 2ex.  

MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas. 2ex. 

PALU, Oswaldo Luiz. Controle de constitucionalidade. São Paulo: Revista dos Tribunais. 3ex.   

RODRIGUES, Maria Rafaela Junqueira Bruno. Constituição Federal.  São Paulo: Lemon e Cruz. 5ex. 

RUSSOMANO, Rosah. Curso de direito constitucional.  São Paulo: Saraiva. 2ex.  

SILVA, Jose Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros. 12ex.  

SOARES, Orlando. Curso de direito constitucional. Rio de Janeiro: Forense. 4ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: DIREITO PENAL II 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a  PERÍODO: 4º 

EMENTA: 

Concurso de pessoas. Da pena. Das penas previstas de liberdade. Das penas restritivas de direitos. 

Da pena de multa. A aplicação da pena. A suspensão condicional da pena. O livramento condicional. 
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Dos efeitos da condenação. Da reabilitação. Das medidas de segurança. Da ação penal. Extinção de 

punibilidade. Prescrição. Outras causas extintivas da punibilidade.  

OBJETIVOS:  

Propiciar aos acadêmicos um aprendizado eficaz do programa referente à parte geral do Código 

Penal diante da reforma penal estabelecida pela lei nº 7.209 de 11/7/84 e das modificações 

introduzidas com a instituição da lei nº 7.210 da mesma data. Isto tudo na vigência da Constituição 

Federal de 1988. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas com participação dos alunos. 

• Seminários para debates. 

• Trabalhos escritos.  

• Simpósios. 

• Estudos de caso práticos. 

• Estudos dirigidos.  

• Trabalhos em grupo com apresentação em sala de aula. 

• Exibição de vídeos / filmes. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Data show.  

• Quadro branco. 

• Periódicos eletrônicos. 

• Acesso à internet. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

JESUS, Damásio Evangelista de. Direito penal: parte especial. 35ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. v.2.  

6ex. 

MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal: parte geral - artigos 1 a 120 do Código Penal.  

Atlas, 2016. 8ex. 

PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro: parte geral- artigos 1º a 120. 5ª ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2014. 6ex.  

 

 

Bibliografia Complementar: 

ARAGÃO, Antônio Moniz Sodré de. As três escolas penais: clássica, antropológica e crítica - estudo 

comparativo.  Rio de Janeiro: Freitas Bastos. 2ex. 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de direito penal: parte geral. São Paulo: Saraiva. 4ex. 
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CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte geral. São Paulo: Saraiva. 4ex. 

Comentários ao Código Penal. Decreto-lei nº 2.848, de 07-12-1940; artigos 75 a 101. Rio de Janeiro: 

Forense. 2ex. 

Comentários ao Código Penal. Decreto-lei nº 2848, de 07-12-1940: artigos 75 a 101. Rio de Janeiro: 

Forense. 2ex. 

FARIA, Bento de. Código penal brasileiro: decreto-lei nº 2848, de 07-12-1940: artigos 1 a 41.  Rio de 

Janeiro: Jacintho. 2ex.  

FARIA, Bento de. Código penal brasileiro: decreto-lei nº 2848, de 07-12-1940: artigos 42 a 120.  Rio 

de Janeiro: Jacintho. 2ex. 

GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte geral-artigos 1º a 120. Rio de Janeiro: IMPETUS. 2ex.  

MARQUES, José Frederico. Tratado de Direito Penal. Campinas: Millennium. 10ex. 

MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código penal interpretado. São Paulo: Atlas. 6ex. 

MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de direito penal: parte geral - artigos 1 a 120 do código penal. São 

Paulo: Atlas. 5ex. 

NORONHA, Edgard Magalhães. Direito penal: introdução e parte geral. São Paulo: Saraiva. 4ex.  

PINTO, Antônio Luiz de Toledo; WINDT, Márcia Cristina Vaz dos Santos; CÉSPEDE, Lívia. Código penal: 

decreto lei nº2848, de 07-12-1940, atualizado e acompanhado de legislação complementar. São 

Paulo: Saraiva. 7ex. 

SIQUEIRA, Galdino. Direito penal brasileiro: parte geral. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos Santos. 

3ex.   

SOLER, Sebastian. Derecho penal argentino. Buenos Aires: TEA. Idioma: Espanhol. 5ex. 

 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: ÉTICA E ESTATUTO DA OAB 

CARGA HORÁRIA: 30 h/a PERÍODO: 4º 

EMENTA: 

Comportamento humano e ato moral. Ética/Moralidade e Legalidade. Fundamentos da ética 

profissional. Direitos e deveres do exercício profissional. Normas de ética profissional. Estatuto da 

OAB. Regulamento Geral e Código de ética e Disciplina da OAB. 

OBJETIVOS:  

Denotar a importância da regulamentação da advocacia e da OAB, as questões éticas e 

fundamentalmente a defesa dos sublimes e impostergáveis interesses da sociedade civil brasileira, 

que estão acima de quaisquer interesses corporativistas. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

•  Aulas expositivas dialogadas. 

•  Trabalhos individuais com textos. 

•  Estudo de caso. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 
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• Recursos multimídia. 

• Periódicos eletrônicos. 

• Quadro branco. 

• Acesso à internet. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

LÔBO, Paulo. Comentários ao estatuto da advocacia e da OAB. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 4ex.  

MAMEDE, Gladston. A advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

5ex. 

NALINI, José Renato. Ética Geral e profissional. 12ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 6ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

CANDIDO JUNIOR, Raimundo. Estatuto da Advocacia e da OAB: lei nº8.906 de 1994. Belo Horizonte: 

OAB. 3ex. 

FUHRER, Maximilianus C.A; MILARÉ, Édis. Manual de direito público e privado. Revista dos Tribunais. 

2ex. 

FUHRER, Maxmilianus Claudio Américo; MILARE, Edis. Manual de direito público e privado. 14ª ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais. 3ex.   

LUZ, Valdemar P. da. Manual de iniciação à advocacia. Florianópolis: OAB/SC Editora. 3ex. 

LUZ, Valdemar P. da. Manual do Advogado. Florianópolis: OAB/SC. 2ex. 

OLIVEIRA, Arnaldo. Estatuto da advocacia e da OAB: Lei nº8906 de 1994. Belo Horizonte: Del Rey. 

10ex.   

OPILHAR, André. Exame de Ordem: provas e aspectos destacados. Florianópolis: OAB/SC. 2ex. 

Ordem dos advogados de Santa Catarina. Estatuto da Advocacia e da OAB; ordem dos advogados de 

Santa Catarina. Florianópolis: OAB/SC. 5ex. 

PERELMAN, Chaim. Ética e direito.  São Paulo: Martins Fontes. 3ex. 

PINHO, Ruy Rebello; NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Instituições de direito público e privado: 

introdução ao estudo do direito: noções de ética profissional. São Paulo: Atlas. 6ex. 

RAMOS, Gisela Gondin. Estatuto da Advocacia: comentários e jurisprudência selecionada. 

Florianópolis: OAB/SC. 2ex. 

SALDANHA, Nelson. Ética e História.  Rio de Janeiro: Renovar. 4ex. 

SOARES, Sigefredo Marques. Bacharel, advogado e cultura brasileira. Belo Horizonte: Imprensa 

Oficial. 3ex.   
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CURSO: DIREITO DISCIPLINA: DIREITO EMPRESARIAL I 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a PERÍODO: 4º 

EMENTA: 

Princípios gerais do Direito Comercial. Fontes do Direito Comercial. A empresa. Do empresário. 

Registro de Empresa. Obrigações comuns a todos os empresários. Dos agentes auxiliares. Nome 

empresarial. Propriedade industrial. Sociedades empresariais. Sociedade por quota de 

responsabilidade limitada. Transformação, incorporação, fusão e cisão das sociedades. Sociedades 

coligadas, controladoras e controladas. Da extinção. 

OBJETIVOS:  

Trazer ao aluno temas vinculados ao direito empresarial, acompanhando sua evolução histórica até 

os dias atuais, bem como abordar a teoria dos atos de comércio, a empresa, o empresário, o registro, 

a escrituração, o nome empresarial, as marcas, as sociedades comerciais e os registros de firma. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas dialogadas. 

• Trabalhos em grupo. 

• Seminários. 

• Estudos de caso. 

• Aula invertida. 

• Atividades com textos e livros para o estudo crítico e reflexivo dos temas abordados. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Data show.  

• Quadro branco. 

• Acesso à internet. 

• Periódicos eletrônicos. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

COELHO, Fábio Ulhôa. Manual de direito comercial: direito de empresa. 21ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2009. 10 ex. 

MARTINS, Fran. Curso de direito comercial. Rio de Janeiro: Forense, 2017. 9ex.   

REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2015.v.1.8ex.    

 

Bibliografia Complementar: 

ALMEIDA, Amador Paes de. Manual das sociedades comerciais. São Paulo: Saraiva. 4ex.   
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BERTOLDI, Marcelo M. Curso avançado de direito comercial: teoria geral do direito comercial; direito 

societário. São Paulo: Revista dos Tribunais. 3ex. 

BRUNO, Rachel. Direito empresarial.  Lúmen Júris. 2ex.  

COELHO, Fabio Ulhôa. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva. 16 ex. 

DORIA, Dylson. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva. 8ex. 

FERNANDES, Lina Márcia Chaves. Do contrato de franquia. Belo Horizonte: Del Rey. 2ex. 

MARTINS, Fran. Contratos e obrigações comerciais. Rio de Janeiro: Forense. 4ex. 

PEIXOTO, Carlos Fulgêncio da Cunha. A sociedade por cota de responsabilidade limitada: doutrina, 

jurisprudência, legislação e prática. Rio de Janeiro: Forense. 3ex. 

REQUIÃO, Rubens Edmundo. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva. 28ex. 

ROCHA FILHO, José Maria. Curso de direito comercial. Belo Horizonte: Del Rey. 2ex. 

WINDT, Márcia Cristina Vaz dos Santos; CÉSPEDES, Lívia. Código Comercial e Constituição Federal. 

São Paulo: Saraiva. 2ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: DIREITO CIVIL II 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a PERÍODO: 4º 

EMENTA: 

Importância da obrigação no estudo do Direito. Modalidades das obrigações. Obrigação de dar coisa 

certa. Obrigação de restituir. Obrigação de dar coisa incerta. Obrigações alternativas. Obrigação de 

fazer e não fazer. Cláusula penal. Pagamento. Outras formas de extinção da obrigação. 

Consequência da inexecução das obrigações. Cessão de crédito.  

OBJETIVOS:  

Dar aos que se iniciam nas matérias jurídicas uma visão de conjunto da obrigação jurídica, tendo por 

objeto três pontos básicos: oferecer uma noção da relação obrigacional, de suas fontes e de sua 

classificação; estudar as particularidades de seus efeitos, visto que a obrigação não é, em regra, 

passível de execução imediata, surgindo, então, para os interessados, um período de incerteza, que 

procuram sanar estabelecendo certas garantias ou lançando mão de outros meios de direito; 

discutir os problemas de sua transmissão. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas dialogadas. 

• Trabalhos individuais e em grupo com ênfase em casos concretos relacionados ao conteúdo 

da matéria. 

• Seminários. 

• Estudos de caso. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Data show.  

• Quadro branco. 

• Periódicos eletrônicos. 
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• Acesso à internet. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

BARROS, Washington Monteiro de Barros. Curso de direito civil: direito das obrigações. São Paulo: 

Saraiva, 2012.  9ex. 

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral das obrigações. 21ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2014.  8ex. 

PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil. 29ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. v.5. 

6ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

ALVES, José Carlos Moreira. Direito romano: instituições de direito romano - b) parte especial: 

direito das obrigações; direito de família; direito das sucessões. Rio de Janeiro: Forense. 3ex. 

BUCAR, Daniel; SOUZA, Carlos Afonso Pereira de; KATAOKA, Eduardo Takemi. Direito civil.  Lúmen 

Júris. 2ex. 

CAHALI, Yussef Said. Dano moral. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2ex. 

CÀMARA LEAL, Antônio Luis da. Da prescrição e da decadência: teoria geral do direito civil. Rio de 

Janeiro: Forense. 2ex.  

CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Malheiros. 2ex.  

DINIZ, Maria Helena. Código civil anotado. São Paulo: Saraiva. 2ex. 

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito das obrigações. Lúmen Júris. 3ex 

FIUZA, César. Direito Civil: curso completo. Belo Horizonte: Del Rey. 4ex. 

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

Paulo: Saraiva. 9ex. 

GOMES, Orlando. Obrigações. Rio de Janeiro: Forense. 5ex. 

GONZAGA, Vair. Da indenização. São Paulo: LED. 2ex. 

MATIELLO, Fabrício Zamprogna. Código Civil Comentado: lei nº10406 de 10-01-2002. São Paulo: LTr. 

4ex.  

MENDONÇA, Manoel Ignácio Carvalho de. Doutrina e prática das obrigações ou tratado geral dos 

direitos de crédito. Rio de Janeiro: Francisco Alves. 3ex.  

MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado: parte especial; direito das obrigações: Rio de 

Janeiro: Borsoi. 26ex.  

NEGRÃO, Theotônio. Código civil e legislação civil em vigor. São Paulo: Saraiva. 12ex.  

NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. São Paulo: Revista 

dos Tribunais. 2ex. 

OLIVEIRA JUNIOR, Arnaldo. Código Civil: lei n. 10.406/2002. Belo Horizonte: Mandamentos. 10ex. 
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PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil: teoria geral de obrigações. Rio de Janeiro: 

Forense. 6ex. 

PINTO, Antônio Luiz de Toledo; WINDT, Marcia Cristina Vaz dos Santos. Código Civil e Constituição 

Federal. São Paulo: Saraiva. 2ex. 

RODRIGUES, Silvio. Direito civil: parte geral das obrigações. São Paulo: Saraiva. 10ex.   

RUGGIERO, Roberto de. Instituições de direito civil: direito das obrigações; direito hereditário. São 

Paulo: Saraiva. 1ex. 

VARELLA, Luiz Salem; VARELLA, Irene Innwinkl Salem. Prática das ações indenizatórias: justiça civil, 

criminal e do trabalho.  São Paulo: CD. 2ex. 

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. São 

Paulo: Atlas. 6ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: DIREITO ADMINISTRATIVO I 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a PERÍODO: 5º 

EMENTA: 

Direito Administrativo. Administração Pública. Poderes Administrativos. Os Atos administrativos. 

Licitações. Contratos administrativos.  

OBJETIVOS:  

Apresentar ao aluno vários temas do direito administrativo começando pelo seu conceito, origem e 

objetivo, passando para o exame da administração pública em sentido objetivo e em sentido 

subjetivo para, a seguir, analisar os instrumentos de atuação, deixando para a parte final a matéria 

relativa ao controle, já que este incide em vários aspectos da atuação administrativa. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas dialogadas. 

• Trabalhos em grupo. 

• Seminários. 

• Aulas invertidas. 

• Estudos de caso. 

• Análise jurisprudencial. 

• Atividades individuais com textos e livros para o estudo crítico e reflexivo dos temas 

abordados. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Data show.  

• Quadro branco. 

• Acesso à internet. 

• Periódicos eletrônicos. 

• Estudos dirigidos. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 
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A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 31ª ed. Rio de Janeiro: Lúmen 

Júris, 2017.  6ex. 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 33ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2016. 6ex. 

GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 17ªed. São Paulo: Saraiva, 2014. 6ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

CAETANO, Marcelo. Princípios fundamentais do direito administrativo.  Rio de Janeiro: Forense. 2ex. 

CAVALCANTI, Themistocles Brandão. Curso de direito administrativo. Rio de Janeiro: Freitas Bastos. 

2ex. 

COSTA, Alfredo de Araújo Lopes da. A administração pública e a ordem jurídica privada: jurisdição 

voluntária.  Belo Horizonte: Bernardo Alvares. 2ex. 

CRETELLA JUNIOR, Jose. Curso de direito administrativo. São Paulo: Forense. 2ex. 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. São Paulo: Atlas. 8ex. 

GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. São Paulo: Saraiva. 2ex. 

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. São Paulo: 

Dialética. 2ex. 

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. São Paulo: Saraiva. 3ex. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia Científica. São Paulo: Atlas. 5ex.  

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro.  Malheiros, 2006 . 14ex. 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Elementos de direito administrativo.  São Paulo: Revista dos 

Tribunais. 2ex. 

MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios gerais de direito administrativo. Rio de Janeiro: 

Forense. 3ex. 

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo: parte introdutória; parte geral 

e parte especial. Rio de Janeiro: Forense. 3ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL II 

CARGA HORÁRIA: 60 H/A PERÍODO: 5º 

EMENTA: 

Do processo nos Tribunais: Uniformização da Jurisprudência, Declaração de Inconstitucionalidade, 

Homologação da Sentença Estrangeira e Ação Rescisória. Recursos: Teoria Geral. Recurso X Ação de 
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Impugnação Autônoma. Dos recursos em Espécie: Apelação. Agravo. Embargos Infringentes, 

Embargos de Declaração, Recurso Ordinário, Recurso Especial, Recurso Extraordinário e Embargos 

de Divergência. Ordem dos Processos no Tribunal. 

OBJETIVOS:  

Introduzir e desenvolver nos alunos uma autêntica e autorizada interpretação dos novos institutos 

e de modificações havidas no novo processo civil brasileiro. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas dialogadas. 

• Trabalhos em grupo. 

• Seminários. 

• Estudos de caso. 

• Aulas invertidas. 

• Atividades individuais com textos e livros para o estudo crítico e reflexivo dos temas 

abordados. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Recursos multimídia. 

• Quadro branco. 

• Periódico eletrônico 

• Acesso à internet. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

BUENO, Cássio Scarpenella. Manual de Direito Processual Civil. Saraiva, 2016 6ex. 

DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual civil. v.2 Saraiva, 2017. 6ex. 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 58ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2017. 15ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

ALBUQUERQUE, J. B. Torres de. Manual de prática forense: petições do dia a dia. São Paulo: Serrano. 

2ex. 

CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. Lúmen Júris. 9ex. 

CARNELUTTI, Francesco. Como se faz um processo. Belo Horizonte: Líder (Clássicos do Direito).  4ex. 

CARNELUTTI, Francesco. Direito e processo. Campinas: Peritas. 2ex. 

CASELLA, José Erasmo. Manual de prática forense: processo civil. São Paulo: Saraiva.3ex. 

COSTA, Alfredo de Araújo Lopes da. Manual elementar de direito processual civil. Rio de Janeiro: 

Forense. 3ex. 
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DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Malheiros. 8ex. 

FARIAS, Bianca Oliveira de; SOARES, Milton Delgado. Direito processual civil. Rio de Janeiro: Lúmen 

Júris. 2ex. 

LIEBMAN, Enrico Tullio. Estudos sobre o processo civil brasileiro. Araras: Bestbook. 5ex. 

LUZ, Valdemar P. da. Manual prático das contestações judiciais. Florianópolis: OAB/SC Editora. 3ex. 

MARCATO, Antônio Carlos (Coord.). Código de processo civil interpretado. São Paulo: Atlas. 2ex.  

MARQUES, José Frederico. Instituições de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense. 18 ex.  

MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do 

procedimento. Rio de Janeiro: Forense. 13ex. 

NEGRÃO, Theotônio. Código de processo civil e legislação processual em vigor. São Paulo: Saraiva. 

20ex. 

NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e 

legislação extravagante. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2ex. 

NOGUEIRA, Paulo Lucio. Curso completo de processo civil. São Paulo: Saraiva. 4ex. 

PINTO, Antônio Luiz de Toledo; WINDT, Marcia Cristina Vaz dos Santos; CÉSPEDE, Lívia. Código de 

processo civil: lei nº5869 de 11-01-1973, acompanhada de legislação complementar. São Paulo: 

Saraiva. 3ex.  

RAITANI, Francisco. Prática de processo civil. São Paulo: Saraiva, v.1.  

SANTOS, J. M. de Carvalho. Código de processo civil interpretado: artigos 263 a 353. Rio de Janeiro: 

Freitas Bastos, v.4. 2ex. 

SANTOS, J. M. de Carvalho. Código de processo civil interpretado: artigos 354 a 464. Rio de Janeiro: 

Freitas Bastos, v.5. 2ex. 

SANTOS, J. M. de Carvalho. Código de processo civil interpretado: artigos 465 a 599. Rio de Janeiro: 

Freitas Bastos, v.6. 2ex. 

SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. 22ª ed. São Paulo: Saraiva. v.2. 

2ex. 

SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, v.3.2ex.   

SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Curso de processo civil: processo de conhecimento.  São Paulo: 

Revista dos Tribunais, v.1.2ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: DIREITO PENAL III 

CARGA HORÁRIA: 60 H/A PERÍODO: 5º 

EMENTA: 

Concepção do Direito Penal como ciência. Teoria Geral do Crime. Os bens jurídicos. Dos crimes 

contra a vida. Das lesões corporais. Da periclitação da vida e da saúde. Da rixa. Dos crimes contra a 

honra. Dos crimes contra a liberdade individual. A tutela penal da intimidade. Do furto. Do roubo e 

da extorsão. Da usurpação. Do dano. Da apropriação indébita. Do estelionato e de outras fraudes. 

Da receptação. A disponibilidade do bem jurídico tutelado, o seu sujeito ativo e consequências 

jurídico-penais.  



72 

 

OBJETIVOS:  

Fazer um exame objetivo, claro e didático, mas também com rigor lógico-científico, dos vários tipos 

penais inscritos no Código Penal, buscando, após situá-los historicamente, destacar suas 

especificidades, inter-relações e possibilidades aplicativas para solução dos múltiplos problemas 

práticos que ensejam. 

• ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas com participação dos alunos. 

• Seminários para debates. 

• Trabalhos escritos. 

• Simpósios. 

• Estudos de casos práticos. 

• Estudos dirigidos.  

• Trabalhos em grupo com apresentação em sala de aula. 

• Exibição de vídeos / filmes. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Recursos multimídia. 

• Periódicos eletrônicos. 

• Quadro branco. 

• Acesso à internet. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

JESUS, Damásio Evangelista de. Direito penal: parte especial. São Paulo: Saraiva, 2016. 6ex. 

MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de direito penal: parte especial - artigos 121 a 243 do Código 

Penal. São Paulo: Atlas, 2016. 8ex.  

PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro: parte especial artigos 121 a 183. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2006.  

 

Bibliografia Complementar: 

ARAGÃO, Antônio Moniz Sodré de. As três escolas penais: clássica, antropológica e crítica - estudo 

comparativo.  Rio de Janeiro: Freitas Bastos. 2ex. 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de direito penal: parte geral. São Paulo: Saraiva. 4ex. 

CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte geral. São Paulo: Saraiva. 8ex. 

FARIA, Bento de. Código penal brasileiro: decreto-lei nº 2848, de 07-12-1940. Rio de Janeiro: 

Jacintho. 6ex. 

GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte geral-artigos 1º a 120. Rio de Janeiro: IMPETUS. 2ex. 
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JESUS, Damásio Evangelista de. Direito penal: parte geral. São Paulo: Saraiva. 8ex. 

MARQUES, José Frederico. Tratado de Direito Penal. Campinas: Millennium. 10ex. 

MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código penal interpretado. São Paulo: Atlas. 6ex. 

MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de direito penal: parte geral - artigos 1 a 120 do código penal. São 

Paulo: Atlas. 8ex. 

NORONHA, Edgard Magalhães. Direito penal: introdução e parte geral. São Paulo: Saraiva. 4ex. 

PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro: parte geral- artigos 1º a 120. São Paulo: Revista 

dos Tribunais. 5ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: DIREITO CONSTITUCIONAL IV 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a PERÍODO: 5º 

EMENTA: 

Atribuições do Poder Judiciário: Órgãos do Poder Judiciário; princípios constitucionais do estatuto 

da magistratura; regra do quinto constitucional; garantias dos juízes; vedações; competência 

privativa dos tribunais; declaração de inconstitucionalidade; Juizados Especiais; Justiça de Paz; 

autonomia administrativa e financeira dos tribunais; Funções Essenciais da Justiça: Ministério 

Público; Advocacia Pública; Advocacia Privada. Defesa do Estado e das instituições democráticas. 

Ordem econômica e financeira; princípios gerais da atividade econômica; intervencionismo do 

Estado. Ordem social; seguridade social; educação, cultura e desporto; ciência e tecnologia; meio-

ambiente. Ato das disposições constitucionais transitórias. Controle de Constitucionalidade. 

OBJETIVOS:  

Explicitar um estudo teórico e aplicação prática dos agentes que atuam na área do direito público. 

Fazer uma análise minuciosa e profunda do Estado, do poder político, dos regimes políticos e 

sistemas de governo, além do estudo da Constituição Federal de 1988: princípios fundamentais, 

direitos e garantias, nacionalidades, partidos políticos e grupos de pressão, Estado Federal, 

administração pública, defesa do Estado, tributação e orçamento, ordem econômica e financeira, 

ordem social e disposições gerais e transitórias. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas dialogadas. 

• Seminários. 

• Práticas jurídicas simuladas. 

• Exercícios de fixação extraídos de concursos e discussões em grupos. 

• Trabalhos em grupo. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Recursos multimídia.  

• Quadro branco. 

• Periódicos eletrônicos. 

• Acesso à internet. 
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AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 16ª ed. São Paulo: Método, 2014. 6ex. 

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 20ªed. São Paulo: Atlas, 2006. 7ex. 

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 40ª ed. São Paulo: Malheiros, 2017. 

6ex. 

 

Bibliografia Complementar:  

BARROSO, Luis Roberto. Temas de direito constitucional. Rio de Janeiro: Renovar. 6ex. 

BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários a Constituição do Brasil: pré-

constitucionalismo; o Estado; Constituição artigos 1 a 4. São Paulo: Saraiva. 2ex. 

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional.  PC Editorial Ltda. 2ex. 

BRANDÃO, Paulo de Tarso. Ações constitucionais - ”novos” direitos e acesso. Florianópolis: OAB/SC 

Editora. 2ex. 

CAPPELETTI, Mauro. O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado. Porto 

Alegre: Fabris. 3ex. 

CARVALHO, Kildare Goncalves. Direito constitucional didático. Belo Horizonte: Del Rey. 5ex. 

FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de direito constitucional. Lúmen Júris. 2ex. 

HORTA, Raul Machado. Direito constitucional. Belo Horizonte: Del Rey. 2ex. 

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. São Paulo: Atlas. 3ex. 

PALU, Oswaldo Luiz. Controle de constitucionalidade. São Paulo: Revista dos Tribunais. 3ex. 

RODRIGUES, Maria Rafaela Junqueira Bruno. Constituição Federal. São Paulo: Lemon e Cruz. 5ex. 

RUSSOMANO, Rosah. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva. 2ex. 

SILVA, Jose Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros. 12ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: DIREITO EMPRESARIAL II 

CARGA HORÁRIA: 60 PERÍODO: 5º 

EMENTA: 

Introdução ao tema societário por ações. A natureza jurídica / principais características. O capital 

social. As ações. Os outros valores mobiliários pela sociedade. Constituição da sociedade anônima. 

Acionistas. Assembleias Gerais. Conselho de Administração / Diretoria / Conselho Fiscal.  

OBJETIVOS:  
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Propor uma visão prática dos principais temas que interessam a propedêutica, em especial, a lei das 

Sociedades Anônimas. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas dialogadas.  

• Trabalhos em grupo.  

• Seminários.  

• Análise jurisprudencial. 

• Estudos de caso.  

• Análise de pareceres de juristas. 

• Estudo crítico e reflexivo dos temas abordados. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Recursos multimídia. 

• Quadro branco. 

• Acesso à internet. 

• Periódicos eletrônicos. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e recuperação de empresa. São Paulo: Saraiva.  3ex. 

MORAES, Francisco de Assis. Manual de Direito Falimentar. Saraiva. 6ex. 

REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva. 8ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

ABRÃO, Nelson. Curso de direito falimentar. São Paulo: LEUD, 4ex.   

ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e concordata. São Paulo: Saraiva, 2ex.  

ASSIS, Caio Senni. Reabilitação e abalo de crédito: teoria, legislação, jurisprudência e prática. São 

Paulo: Edijur, v.1. 2ex. 

BRUNO, Rachel. Direito empresarial. Lúmen Júris.  

COELHO, Fábio Ulhôa. Código comercial e legislação complementar anotados. São Paulo: Saraiva, 

4ex.   

COELHO, Fabio Ulhôa. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, v.3. 6ex.  

DORIA, Dylson. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, v.2. 2ex. 

MARTINS, Fran. Curso de direito comercial: empresa comercial; empresários individuais; 

microempresas; sociedades empresárias; fundo de comércio.  Forense. 5 ex.  

PACHECO, José da Silva. Processo de falência e concordata: comentários a lei de falências; doutrina 

- prática - jurisprudência. Rio de Janeiro: Forense. 3ex. 
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PINTO, Antônio Luiz de Toledo; WINDT, Márcia Cristina Vaz dos Santos; CÉSPEDES, Lívia. Código 

Comercial e Constituição Federal. São Paulo: Saraiva. 2ex. 

REQUIÃO, Rubens Edmundo. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, v.2. 5ex. 

REQUIÃO, Rubens. Curso de direito falimentar. São Paulo: Saraiva, v.1.4ex.  

REQUIÃO, Rubens. Curso de direito falimentar: concordatas; crimes falimentares; intervenção e 

liquidação extrajudicial. São Paulo: Saraiva, v.2. 3ex. 

ROCHA FILHO, José Maria. Curso de direito comercial. Belo Horizonte: Del Rey. 4ex.  

VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários a lei de falências: decreto-lei nº 7661, de 21-06-1945. 

Rio de Janeiro: Forense, v.1. 8ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: DIREITO CIVIL III 

CARGA HORÁRIA: 60 PERÍODO: 5º 

EMENTA: 

Noção de contrato, evolução histórica. Formação de contratos. Interpretação de contratos. 

Classificação de contratos. Arras. Das estipulações em favor de terceiro. Da promessa de fato de 

terceiro. Vícios redibitórios. Evicção. Doação. Locação. Empréstimo. Depósito. Mandato. Contrato 

de compra e venda. Da troca. Do contrato estimatório. Contrato de doação. Contrato de locação. 

Contrato de empreitada e prestação de serviços. Contrato de empréstimos. Contrato de depósito. 

Contrato de comissão. Contrato de agência e distribuição. Da corretagem. Do transporte. Contrato 

de edição. Contrato de representação e execução. Contrato de sociedade. Contrato de seguro. Da 

fiança. Do compromisso. Da transação. Contrato de leasing ou arrendamento mercantil. Contrato 

de transmissão de tecnologia e comercialização. Responsabilidade civil. Contratos agrários. Dos atos 

unilaterais. Das preferências e privilégios creditórios. 

OBJETIVOS:  

Proporcionar ao aluno do Curso de Direito uma visão global das obrigações que emanam 

diretamente do querer humano, tratando assim dos contratos e das declarações unilaterais das 

vontades. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Trabalho em grupo. 

• Trabalhos em sala. 

• Estudos de casos concretos. 

• Pesquisa jurisprudencial. 

• Seminários. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Data show. 

• Quadro branco. 

• Periódicos eletrônicos. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 
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A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria das obrigações contratuais e 

extracontratuais. 33ªed. São Paulo: Saraiva, 2016 v.3.  8ex. 

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das obrigações 41ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2014. v.5.  8ex. 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: fontes das obrigações, contratos, 

declaração unilateral de vontade, responsabilidade civil.  30ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. v.3. 

8ex.   

 

Bibliografia Complementar: 

CÀMARA LEAL, Antônio Luis da. Da prescrição e da decadência: teoria geral do direito civil. Rio de 

Janeiro: Forense. 2ex. 

FIUZA, César. Direito Civil: curso completo.  Del Rey. 4ex. 

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

Paulo: Saraiva, v.4. 2ex. 

GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense. 4ex.   

GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil.  Rio de Janeiro: Forense. 4ex.  

LUZ, Waldemar P. da. Contratos, procurações, requerimentos. Florianópolis: OAB/SC. 2ex.  

MATIELLO, Fabrício Zamprogna. Código Civil Comentado: lei nº10406 de 10-01-2002. São Paulo: LTr. 

4ex. 

MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado: parte especial; direito das obrigações: contrato de 

transporte; contrato de parceria. Rio de Janeiro: Borsoi, v.39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49. 9ex. 

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das obrigações. São Paulo: Saraiva, 

v. 5. 5ex.  

NEGRÃO, Theotônio. Código civil e legislação civil em vigor. São Paulo: Saraiva. 13ex. 

NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. São Paulo: Revista 

dos Tribunais. 2ex. 

OLIVEIRA JUNIOR, Arnaldo. Código Civil: lei n.10406/2002 atualizado até 21/02/2006. Belo 

Horizonte: Mandamentos.  10ex. 

PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil: fontes das obrigações; contratos; 

declaração unilateral de vontade; responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, v.3. 9ex. 

PINTO, Antônio Luiz de Toledo; WINDT, Marcia Cristina Vaz dos Santos. Código Civil e Constituição 

Federal. São Paulo: Saraiva. 4ex. 

RODRIGUES, Silvio. Direito civil: dos contratos e das declarações unilaterais da vontade. São Paulo: 

Saraiva, v.3. 4ex. 
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RUGGIERO, Roberto de. Instituições de direito civil: direito das obrigações; direito hereditário. São 

Paulo: Saraiva, v.3. 2ex. 

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: contratos em espécie. São Paulo: Atlas, v.3. 3ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: DIREITO PENAL IV 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a PERÍODO: 6º 

EMENTA: 

Crimes contra a propriedade imaterial. Crimes contra a liberdade ou a organização do trabalho. 

Crimes contra o sentimento religioso ou contra o respeito aos mortos. Crimes contra os costumes. 

Crimes contra a família. Crimes contra o estado de filiação. Crimes contra a assistência familiar. 

Crimes contra o pátrio poder. Tutela e curatela. Crimes contra a incolumidade pública. Crimes contra 

a paz pública. Crimes contra a fé pública. Crimes contra a administração pública. Disposições finais 

do Código Penal.  

OBJETIVOS:  

Fazer um exame objetivo, claro e didático, mas também com rigor lógico-científico, dos vários tipos 

penais, inscritos no Código Penal, buscando, após situá-los historicamente, destacar suas 

especificidades, inter-relações e possibilidades aplicativas para solução dos múltiplos problemas 

práticos que ensejam. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas com participação dos alunos. 

• Seminários para debates de textos. 

• Trabalhos escritos. 

• Simpósios. 

• Estudos de caso práticos e reais. 

• Estudos dirigidos. 

• Trabalhos interdisciplinares. 

• Trabalhos em grupo com apresentação em sala de aula. 

• Visitas técnicas. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Recursos multimídia. 

• Quadro branco. 

• Acesso à internet. 

• Periódicos eletrônicos. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

JESUS, Damásio Evangelista de. Direito penal: parte especial; dos crimes contra a fé pública; dos 

crimes contra a administração pública. São Paulo: Saraiva, 2015. v.4. 6ex. 

MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de direito penal: parte especial artigos 235 a 361 do código penal.  

São Paulo: Atlas, 2016. V.3.  8ex. 

PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro: parte especial artigos 184 a 288.3ª ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. v.3. 10ex.   

 

Bibliografia Complementar: 

ARAGÃO, Antônio Moniz Sodré de. As três escolas penais: clássica, antropológica e crítica - estudo 

comparativo. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1977. 355p.  

ARAGÃO, Antônio Moniz Sodré de. As três escolas penais: clássica, antropológica e crítica - estudo 

comparativo.6ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1955. 429p.  

ARAGÃO, Antônio Moniz Sodré de. As três escolas penais: estudo comparativo. Rio de Janeiro: 

Freitas Bastos, 1907. 310p.  

BEMFICA, Francisco Vani. Programa de direito penal: parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 2001. v.1. 

482p.  

BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de direito penal: parte especial. São Paulo: Saraiva, 2001. v.2. 

539p.   

Comentários ao Código Penal. Decreto-lei nº 2.848, de 07-12-1940; artigos 155 a 196.Rio de Janeiro: 

Forense, 1955. v.7. 477p.  

Comentários ao Código Penal. Decreto-lei nº 2.848, de 07-12-1940; artigos 197 a 249.2ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1954. v.8. 480p.  

Comentários ao Código Penal. Decreto-lei nº 2.848, de 07-12-1940; artigos 250 a 361.2ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1959. v.9. 577p.  

Comentários ao Código Penal. Decreto-lei nº 2848, de 07-12-1940: artigos 155 a 196.2ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1958. v.7. 494p.  

Comentários ao Código Penal. Decreto-lei nº 2848, de 07-12-1940: artigos 197 a 249. 4ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1959. v.8. 536p.  

FARIA, Bento de. Código penal brasileiro: decreto-lei nº 2848, de 07-12-1940: artigos 155 a 212.Rio 

de Janeiro: Jacintho, 1943. v.4. 574p.  

FARIA, Bento de. Código penal brasileiro: decreto-lei nº 2848, de 07-12-1940: artigos 213 a 361.Rio 

de Janeiro: Jacintho, 1943. v.5. 753p.  

FRAGOSO, Heleno Claudio. Lições de direito penal: parte especial.5ª ed. São Paulo: Josu Bushatsky, 

1980. v.2. 290p.  

GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte especial 155 a 249.2ª ed. Rio de Janeiro: IMPETUS, 

2006. v.3. 774p.    

GRISPIGNI, Filippo. Diritto penale italiano: la struttura della fattispecie legale aggettiva.2ª ed. 

Milano: Dott A. Giuffre, 1950. v.2. 311p.  

JESUS, Damásio Evangelista de. Direito penal: parte especial; dos crimes contra a propriedade 

imaterial; dos crimes contra a paz pública.14ª ed. São Paulo: Saraiva, 1999. v.3. 418p.   
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LEMOS SOBRINHO, Antônio. Da legítima defesa.2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1931. 307p.  

MARQUES, José Frederico. Tratado de Direito Penal. Campinas: Millennium, 2002. v.4.343p.  

MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código penal interpretado.2ª ed. São Paulo: Atlas, 2001. 2228p.   

MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código penal interpretado.5ª ed. São Paulo: Atlas, 2005. 2700p.  

MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de direito penal: parte especial - artigos 121 a243 do Código 

Penal.24ª ed. São Paulo: Atlas, 2006. v.2. 510p.   

MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de direito penal: parte geral - especial 235 a 361 do código 

penal.3ª ed. São Paulo: Atlas, 1988. v.3. 469p.  

NORONHA, Edgard Magalhães. Direito penal: crimes contra a propriedade imaterial a crimes contra 

a segurança dos meios de comunicação e transporte.13ª ed. São Paulo: Saraiva, 1980. v.3. 447p.  

NORONHA, Edgard Magalhães. Direito penal: dos crimes contra a saúde pública a disposições 

finais.13ª ed. São Paulo: Saraiva, 1981. v.4. 464p.  

NOVAES, Felipe; SANTORO, Antônio. Direito penal.  Lúmen Júris.  

PINTO, Antônio Luiz de Toledo; WINDT, Márcia Cristina Vaz dos Santos; CÉSPEDE, Lívia. Código penal: 

decreto lei nº 2.848, de 07-12-1940, atualizado e acompanhado de legislação complementar.44ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2006. 654p.  

PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro: parte especial artigos 289 a 359-H.São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2001. v.4. 864p.   

PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro: parte especial artigos 289 a 359H.2ª ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. v.4. 860p.  

SIQUEIRA, Galdino. Direito penal brasileiro: parte especial. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos 

Santos, 1924. v.2. 975p.  

SOLER, Sebastian. Derecho penal argentino.Buenos Aires: TEA, 1951. v.1. 448p. Idioma: Espanhol.  

SOLER, Sebastian. Derecho penal argentino.Buenos Aires: TEA, 1951. v.2. 573p. Idioma: Espanhol.  

SOLER, Sebastian. Derecho penal argentino.Buenos Aires: TEA, 1951. v.3. 450p. Idioma: Espanhol.  

SOLER, Sebastian. Derecho penal argentino.Buenos Aires: TEA, 1951. v.4. 666p. Idioma: Espanhol.  

SOLER, Sebastian. Derecho penal argentino.Buenos Aires: TEA, 1951. v.5. 478p. Idioma: Espanhol.  

VERGARA, Pedro. Da legítima defesa subjetiva.2ª ed. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1949. 313p. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: DIREITO ADMINISTRATIVO II 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a PERÍODO: 6º 

EMENTA: 

Agentes públicos. Sistema Remuneratório da Administração Pública. Da Organização Administrativa, 

comentários aos arts. 37 a 41 da Constituição. Bens Públicos. Serviço Público. Domínio Público. 

Responsabilidade do Estado. Controle da atividade administrativa. Lei de Processo Administrativo 

Federal. Lei de Improbidade Administrativa. 

OBJETIVOS:  

Apresentar ao aluno vários sistemas do direito administrativo começando pelo seu conceito, origem 

e objetivo, passando para o exame da administração pública em sentido objetivo e em sentido 
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subjetivo para, a seguir, analisar os instrumentos de atuação, deixando para a parte final a matéria 

relativa ao controle, já que este incide em vários aspectos da atuação administrativa. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas dialogadas. 

• Trabalhos em grupo. 

• Seminários. 

• Aulas invertidas. 

• Estudos de caso. 

• Análise jurisprudencial. 

• Atividades individuais com textos e livros para o estudo crítico e reflexivo dos temas 

abordados. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Data show.  

• Quadro branco. 

• Acesso à internet. 

• Periódicos eletrônicos. 

• Estudos dirigidos. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 31ª ed. Rio de Janeiro: Lúmen 

Júris, 2017.  6ex. 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 33ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2016. 6ex. 

GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 17ªed. São Paulo: Saraiva, 2014. 6ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

CAETANO, Marcelo. Princípios fundamentais do direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 

1977. 583p.  

CAETANO, Marcelo. Princípios fundamentais do direito administrativo.2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1989. 583p.  

CARLIN, Volnei Ivo. Direito Administrativo: doutrina, jurisprudência e direito comparado.3ª ed. 

Florianópolis: OAB/SC Editora, 2005. 462p.  

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo.16ª ed. Rio de Janeiro: Lúmen 

Júris, 2006. 1026p.   
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CASTRO, Augusto Olympio Viveiros de. Tratado de ciência da administração e direito administrativo. 

3.ed. Rio de Janeiro:  Jacintho Ribeiro dos Santos, 1914. 864p.  

CAVALCANTI, Themistocles Brandão. Curso de direito administrativo.5ª ed. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 1958. 528p.  

CAVALCANTI, Themistocles Brandão. Curso de direito administrativo.4ª ed. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 1956. 528p.  

COSTA, Alfredo de Araújo Lopes da. A administração pública e a ordem jurídica privada: jurisdição 

voluntária. Belo Horizonte: Bernardo Álvares, 1961. 403p.  

CRETELLA JUNIOR, José. Curso de direito administrativo.14ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995. 640p.  

CRETELLA JUNIOR, José. Curso de direito administrativo. 3ª ed. São Paulo: Forense, 1971.523p.  

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo.14ª ed. São Paulo: Atlas, 2002. 727p.   

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo.5ª ed. São Paulo: Atlas, 1995. 567p.  

FARIA, Edimur Ferreira. Curso de Direito Administrativo Positivo.5ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 

2004. 521p.  

GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo.4ª ed. São Paulo: Saraiva, 1995. 651p.  

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários a lei de licitações e contratos administrativos.8ª ed. São Paulo: 

Dialética, 2000. 735p.  

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo.2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 851p.   

MEIRELLES, Helly Lopes. Direito administrativo brasileiro.7ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1979. 788p.  

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro.11ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1985. 699p.  

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro.13ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1987. 701p.  

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro.16ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1991. 700p.  

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro.24ª ed. São Paulo: Malheiros, 1999.  

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro.9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1983. 688p.  

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. Malheiros, 2006 - 3 exemplares 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 20ª ed. São Paulo: Malheiros, 1995. 731p. 

1ex  

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo.14ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2002. 918p.   

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Elementos de direito administrativo. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1980. 283p.  

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Elementos de direito administrativo. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1983. 283p.  

MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios gerais de direito administrativo. Rio de Janeiro: 

Forense, 1969. v.1. 686p.  

MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios gerais de direito administrativo: introdução.2ª ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 1979. v.1. 768p.  
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MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios gerais de direito administrativo: das pessoas. Rio 

de Janeiro: Forense, 1969. v.2. 577p.  

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo: parte introdutória; parte geral 

e parte especial.3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1976. 552p.   

SANTOS, Maurício Barbosa dos. Estatuto das cidades: uma arma contra os inimigos.2ª ed. São Paulo: 

J. H. Mizuno, 2004. 492p. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: DIREITO DO TRABALHO I 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a PERÍODO: 6º 

EMENTA: 

Fundamentos e motivo do surgimento do Direito do Trabalho. Direito do Trabalho. Fontes do Direito 

do Trabalho. Princípios de Direito do Trabalho. Prescrição e decadência no Direito do Trabalho. 

Contrato individual de Trabalho (relação de emprego). Sujeitos da Relação de Emprego. Poder 

disciplinar. A terceirização do Direito do Trabalho. Relação de empregos especiais. Estabilidade.  

OBJETIVOS:  

Discorrer sobre os temas do direito do Trabalho, tais como o conceito histórico, as fontes do direito 

do Trabalho, os princípios, a prescrição e a decadência, as convenções coletivas de trabalho, os 

sujeitos do contrato, 13º salário, aviso prévio, FGTS, acidentes de trabalho. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas dialogadas. 

• Trabalhos em grupo, com discussões sobre os diversos temas expostos. 

• Pesquisa. 

• Seminários. 

• Estudos de caso. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Data show. 

• Quadro branco. 

• Periódicos eletrônicos. 

• Acesso à internet. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2017. 6ex.    
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DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 16ª ed. São Paulo: LTr, 2017.  6ex. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 25ª ed. São Paulo: Atlas, 2012.  7ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

BARAÚNA, Augusto Cezar Ferreira de. Manual de direito do trabalho. Belo Horizonte: Del Rey. 4ex. 

CAMPANHOLE, Adriano; CAMPANHOLE, Hilton Lobo. Consolidação das leis do trabalho e legislação 

complementar. São Paulo: Atlas (Biblioteca de Legislação Trabalhista). 2ex. 

CARRION, Valentim. Comentários à consolidação das leis do trabalho. São Paulo: Saraiva. 10ex. 

GOMES, Orlando; GOTTSCHALK, Elson. Curso de direito do trabalho. Rio de Janeiro: Forense. 4ex.   

JORGE NETO, Francisco Ferreira; CAVALCANTE, Jouberto de Quadros. Direito do Trabalho.  Lúmen 

Júris,. Tomo I e II.  6ex. 

MANNRICH, Nelson. Constituição Federal; Consolidação das leis do Trabalho; legislação Trabalhista 

e Previdenciária. São Paulo: Revista dos Tribunais (RT-mini-códigos). 11ex. 

MARTINS, Sergio Pinto. Comentários à CLT. São Paulo: Atlas. 2ex.  

NASCIMENTO, Amauri Máscaro. Iniciação ao direito do trabalho. São Paulo: LTR. 2ex. 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho. São Paulo: Saraiva. 2ex.  

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Direito do trabalho na Constituição de 1988. São Paulo: Saraiva. 

2ex.  

PINTO, Antônio Luiz de Toledo; WINDT, Márcia Cristina Vaz dos Santos; CESPEDES, Lívia. 

Consolidação das leis do trabalho. São Paulo: Saraiva, (Série Legislação Brasileira).  4ex. 

SAAD, Eduardo Gabriel. Consolidação das leis do trabalho comentada. São Paulo: LTr. 8ex. 

SUSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Delcio; VIANA, José de Segadas. Instituições de direito do 

trabalho.3ª ed. São Paulo: Freitas Bastos, 1963. v.2. 3ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL III 

CARGA HORÁRIA: 60 H/A PERÍODO: 6º 

EMENTA: 

Parte Especial (Livro I): tutela de conhecimento e executiva (diferenciação). Liquidação de sentença. 

Cumprimento de sentença (execução de títulos executivos judiciais). Cumprimento provisório e 

definitivo da sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa. 

Cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos. 

Cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela 

Fazenda Pública. Cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, de 

não fazer ou de entregar coisa (Livro II). Processo de Execução (partes, competência, requisitos, 

títulos executivos extrajudiciais, exigibilidade, responsabilidade patrimonial, espécies de execução 

(execução para a entrega de coisa, execução da obrigação de fazer e de não fazer, execução por 

quantia certa: penhora, avaliação, depósito, expropriação de bens, satisfação do crédito, execução 

contra a Fazenda Pública, execução de alimentos), embargos à execução, suspensão e extinção do 

processo de execução.  
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OBJETIVOS:  

Introduzir e desenvolver aos alunos uma autêntica e autorizada interpretação dos novos institutos 

e de modificações havidas no novo processo civil brasileiro. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas dialogadas. 

• Trabalhos de pesquisa prática. 

• Seminários. 

• Estudos de caso. 

• Abordagem prática interdisciplinar. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Recursos multimídia. 

• Quadro branco. 

• Acesso à internet. 

• Periódicos eletrônicos. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

BUENO, Cássio Scarpenella. Manual de Direito Processual Civil. Saraiva, 2016. 

DIDDIE JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual civil. v.3. Saraiva, 2017. 6ex. 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: processo de execução e processo 

cautelar. 40.ed. 2006. v.2. 7ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

AMERICANO, Jorge. Comentários ao Código de Processo Civil do Brasil: artigos 808 a 1052. São Paulo: 

Saraiva, v.4.2ex.  

CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. Rio de Janeiro: Lúmen Júris. 6ex.  

COSTA, Alfredo de Araújo Lopes da. Manual elementar de direito processual civil. Rio de Janeiro: 

Forense. 2ex.  

COSTA, Lopes da. Manual elementar de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense. 2ex. 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Malheiros, V.3. 8ex.   

LIMA, Dilson Machado de. A lei do inquilinato e sua aplicação. Belo Horizonte: Líder. 4ex. 

LUZ, Valdemar P. da. Manual prático das contestações judiciais. Florianópolis: OAB/SC Editora. 3ex. 

MARCATO, Antônio Carlos (Coord.). Código de processo civil interpretado. São Paulo: Atlas. 2ex.  

MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do 

procedimento. Rio de Janeiro: Forense. 2ex.   
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NEGRÃO, Theotônio. Código de processo civil e legislação processual em vigor. São Paulo: Saraiva. 

4ex. 

NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e 

legislação extravagante. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2ex. 

NOGUEIRA, Paulo Lucio. Curso completo de processo civil. São Paulo: Saraiva. 2ex. 

OLIVEIRA, Celso Marcelo de. Tratado de direito processual civil. São Paulo: Jurídica Brasileira. 2ex.  

PINTO, Antônio Luiz de Toledo; WINDT, Marcia Cristina Vaz dos Santos; CÉSPEDE, Lívia. Código de 

processo civil: lei nº 5.869 de 11-01-1973, acompanhada de legislação complementar. São Paulo: 

Saraiva. 3ex. 

RAITANI, Francisco. Prática de processo civil. São Paulo: Saraiva, v.2. 2ex.  

SANTOS, Jorge Sincorá dos. Prática forense civil.  Lúmen Júris, 4ex. 

SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, v.3. 2ex.   

   

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: DIREITO EMPRESARIAL III 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a PERÍODO: 6º 

EMENTA: 

Teoria geral dos títulos de crédito. Cartularidade. Literalidade. Autonomia. Natureza jurídica dos 

títulos de crédito. Classificação dos títulos de crédito. Integração das leis uniformes de Genebra no 

Direito Brasileiro. Criação do título de crédito. Letra de Câmbio. Endosso. Princípio da 

inoponibilidade de exceções pessoais. Aceite. Aval. Pluralidade de vias. Vencimento. Pagamento. 

Protesto. Ação cambial. Anulação da letra. Nota promissória. Cheque. Duplicata. Conhecimento de 

Frete ou de Transporte. Conhecimento de depósito e “Warrant”. 

OBJETIVOS:  

Apresentar ao aluno de direito uma visão dos documentos representativos de obrigações 

pecuniárias, dos títulos de crédito. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aula expositivas dialogadas. 

• Seminários. 

• Trabalhos em grupo. 

• Análise de pareceres jurídicos. 

• Estudo de casos práticos. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Recurso multimídia. 

• Quadro branco. 

• Periódicos eletrônicos. 

• Acesso à internet. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 
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A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e recuperação de empresa. São Paulo: Saraiva.  3ex. 

MORAES, Francisco de Assis. Manual de Direito Falimentar. Saraiva. 6ex. 

REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva.  8ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

ABRÃO, Nelson. Curso de direito falimentar. São Paulo: LEUD. 4ex.   

ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e concordata. São Paulo: Saraiva. 2ex.  

ASSIS, Caio Senni. Reabilitação e abalo de crédito: teoria, legislação, jurisprudência e prática. São 

Paulo: Edijur, v.1. 2ex. 

BRUNO, Rachel. Direito empresarial. Lúmen Júris.  

COELHO, Fábio Ulhôa. Código comercial e legislação complementar anotados. São Paulo: Saraiva. 

4ex.   

COELHO, Fabio Ulhôa. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, v.3. 6ex.  

DORIA, Dylson. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, v.2. 2ex. 

MARTINS, Fran. Curso de direito comercial: empresa comercial; empresários individuais; 

microempresas; sociedades empresárias; fundo de comércio.  Forense. 5 ex.  

PACHECO, José da Silva. Processo de falência e concordata: comentários a lei de falências; doutrina 

- prática - jurisprudência. Rio de Janeiro: Forense. 3ex. 

PINTO, Antônio Luiz de Toledo; WINDT, Márcia Cristina Vaz dos Santos; CÉSPEDES, Lívia. Código 

Comercial e Constituição Federal. São Paulo: Saraiva. 2ex. 

REQUIÃO, Rubens Edmundo. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, v.2. 5ex. 

REQUIÃO, Rubens. Curso de direito falimentar. São Paulo: Saraiva, v.1. 4ex.  

REQUIÃO, Rubens. Curso de direito falimentar: concordatas; crimes falimentares; intervenção e 

liquidação extrajudicial. São Paulo: Saraiva, v.2. 3ex. 

ROCHA FILHO, José Maria. Curso de direito comercial. Belo Horizonte: Del Rey. 4ex.  

VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários a lei de falências: decreto-lei nº 7661, de 21-06-1945. 

Rio de Janeiro: Forense, v.1. 8ex. 

 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: DIREITO CIVIL IV 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a PERÍODO: 6º 

EMENTA: 
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Direitos Reais. Direitos reais sobre coisas alheias. Da superfície, servidões, usufruto. Uso e habitação. 

Rendas constituídas sobre imóveis. Compromisso de venda. Direitos reais de garantia. Penhor. 

Anticrese. Hipoteca. Direitos reais na legislação comparada. Propriedade. Aquisição da propriedade. 

Registro de imóveis. Perda da propriedade. Dos Direitos de vizinhança. Do condomínio geral. Do 

condomínio edilício. Da propriedade resolúvel. Da propriedade fiduciária. Tutela da propriedade. 

Posse. Classificação da posse e dos desdobramentos. Modos de aquisição e perda da posse. Efeitos 

da posse. A proteção da posse no Direito positivo. Extensão e limitações. 

OBJETIVOS:  

Proporcionar ao estudante de direito uma visão global do complexo de normas jurídicas 

disciplinadoras das relações jurídicas concernentes à posse  e ao direito real pleno, que abrange a 

propriedade, tendo por objeto coisa imóvel, móvel e bens  incorpóreos, suscetíveis de apropriação 

exclusiva pelo homem e aos direitos reais sobre coisas alheias que implicam restrições à propriedade 

alheia em benefício de seu titular. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas dialogadas. 

• Estudos de casos. 

• Debates. 

• Seminários. 

• Análise e interpretação de textos produzidos pelos alunos. 

• Trabalho em grupo. 

• Atividades interdisciplinares. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Recursos multimídia. 

• Quadro branco. 

• Periódicos eletrônicos. 

• Acesso à internet. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito das coisas. São Paulo: Saraiva, 2015. v.4.  

8ex. 

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos reais. 6ª ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 

2014. 6ex.  

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: direito reais de fruição, posse, propriedade, 

garantia e aquisição.25ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. v.4. 9ex. 
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Bibliografia Complementar: 

ALBUQUERQUE, Abadia Rodrigues de; ALBUQUERQUE, Jaqueline Blondin de; PEREIRA, Valdenar 

Rodrigues. Ação de cobrança e seus procedimentos: doutrina, fluxograma, prática, jurisprudência e 

legislação. Araras: Bestbook. 2ex.  

ALVES, José Carlos Moreira. Direito romano: história do direito romano; instituições do direito 

romano; a) parte geral; b)parte especial: direito das coisas. 13ª ed. Rio de Janeiro: Forense,v.1. 2ex.  

CÀMARA LEAL, Antônio Luís da. Da prescrição e da decadência: teoria geral do direito civil. Rio de 

Janeiro: Forense. 2ex.  

FIUZA, César. Direito Civil: curso completo. 10ª ed. Belo Horizonte: Del Rey. 2ex. 

FULGENCIO, Tito. Da posse e das ações possessórias: theoria legal; jurisprudência; prática. São 

Paulo: Saraiva. 2ex. 

FULGÉNCIO, Tito. Direitos de vizinhança: limites de prédios - demarcação: doutrina, jurisprudência, 

processo e prática. Rio de Janeiro: Forense. 2ex.  

GOMES, Orlando. Direito reais. Rio de Janeiro: Forense. 4ex.  

LIMA, Dilson Machado de . A lei do inquilinato e sua aplicação. Belo Horizonte: Líder. 4ex.  

LUZ, Waldemar P. da. Contratos, procurações, requerimentos. Florianópolis: OAB/SC. 2ex.  

MATIELLO, Fabrício Zamprogna. Código Civil Comentado: lei nº 10.406 de 10-01-2002. São Paulo: 

LTr. 2ex.   

MEZZARI, Mario Pazutti. Alienação fiduciária da lei nº 9514, de 20-11-1997: doutrina, modelos, 

legislação. São Paulo: Saraiva. 2ex. 

MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado: parte especial; direito das coisas, posse. São Paulo: 

Revista dos Tribunais. 15ex.  

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das coisas. 35ª ed. São Paulo: 

Saraiva, v.3. 4ex 

NEGRÃO, Theotônio. Código civil e legislação civil em vigor. São Paulo: Saraiva. 13ex. 

NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. São Paulo: Revista 

dos Tribunais. 2ex. 

PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições do direito civil. Rio de Janeiro: Forense. v.4 ex. 

PEREIRA, Lafayette Rodrigues. Direito das coisas: adaptação ao código civil. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos. 2ex.  

PINTO, Antônio Luiz de Toledo; WINDT, Márcia Cristina Vaz dos Santos. Código Civil e Constituição 

Federal. São Paulo: Saraiva. 2ex. 

PONTES, Tito Lívio. Da posse: prática; doutrina; jurisprudência; legislação.2ª ed. São Paulo: LEUD, 

1978. 477p.  

PONTES, Tito Lívio. Da posse: prática; doutrina; jurisprudência; legislação.2ª ed. São Paulo: LEUD, 

1977. 477p.  

RODRIGUES, Silvio. Direito civil: direito das coisas.26ª ed. São Paulo: Saraiva, 2001. v.5. 410p.   

RUGGIERO, Roberto de. Instituições de direito civil: direito de família, direitos reais e posse.6ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 1935. v.2. 576p.  

RUGGIERO, Roberto de. Instituições de direito civil: direito de família; direitos reais e posse.3º ed. 

São Paulo: Saraiva, 1972. 

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: direitos reais. Atlas, 2006.  

WALD, Arnaldo. Direito das coisas.11ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 558p. 
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CURSO: DIREITO DISCIPLINA: DIREITO PROCESSUAL PENAL I 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a PERÍODO: 7º 

EMENTA: 

Ciência do direito processual penal. Fontes do Direito Processual Penal. Interpretação da Lei 

Processual Penal. As normas processuais no tempo e no espaço. Sistemas processuais. Relação 

processual. Pressupostos processuais. Inquérito policial. Conceito de ação. Ação penal. Ação penal 

pública condicionada e incondicionada. Ação penal privada. Denúncia e queixa. Sujeitos processuais. 

Ação privada subsidiária. Ação privada personalíssima. Jurisdição penal. Órgãos de jurisdição penal. 

Competência. Determinação da competência jurisdicional. 

OBJETIVOS:  

Apresentar o direito processual penal brasileiro sobre dois aspectos: o processo penal clássico, de 

litígio e  o processo penal de consenso. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas com participação dos alunos. 

• Simulados com questões de provas públicas. 

• Trabalhos escritos. 

• Simpósios. 

• Estudos de caso fictícios e reais. 

• Estudos dirigidos.  

• Trabalhos em grupo com apresentação em sala de aula. 

• Visitas técnicas com elaboração de relatórios. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Data show. 

• Quadro branco. 

• Periódicos eletrônicos. 

• Doutrina e legislação física. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas no 

regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 pontos 

de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 9ex. 

OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. Del Rey, 2017. 7ex. 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006. v.1. 6ex. 

 

Bibliografia Complementar: 
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CARNELUTTI, Francesco. Como se faz um processo. Belo Horizonte: Líder (Clássicos do Direito). 4ex.   

CARNELUTTI, Francesco. Direito processual penal.  Campinas: Peritas. 4ex.   

FARIA, Bento de. Código de processo penal: artigos 394 a 811. Rio de Janeiro: Jacintho,  

FRANCO, Ary Azevedo. Código de processo penal: comentários Rio de Janeiro: Forense. 6ex.   

LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. Lúmen Júris. 5ex. 

MARREY, Adriano; FRANCO, Alberto Silva; CAMARGO, Antônio Luís Chaves. Júri-teoria e prática: 

comentários de doutrina e interpretação judiciária; roteiros práticos, questionários, jurisprudência. 

São Paulo: Revista dos Tribunais. 3ex. 

MARREY, Adriano; FRANCO, Alberto Silva; STOCO, Rui. Teoria e prática do júri: doutrina, 

jurisprudência, questionários, roteiros práticos. São Paulo: Revista dos Tribunais, MIRABETE, Júlio 

Fabbrini. Processo Penal. Atlas. 3 ex. 

MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de processo penal interpretado: referências doutrinárias, 

indicações legais, resenha jurisprudencial. São Paulo: Atlas. 13ex. 

NORONHA, Edgard Magalhães. Curso de direito processual penal.  São Paulo: Saraiva. 2ex.   

PINTO, Antônio Luiz de Toledo; WINDT, Marcia Cristina Vaz dos Santos; CÉSPEDE, Lívia. Código de 

processo penal: lei nº3689 de 03-10-1941, atualizado e acompanhado de legislação complementar. 

São Paulo: Saraiva. (Série Legislação Brasileira).  9ex. 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2001. 

775p.  19ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: DIREITO DO TRABALHO II 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a PERÍODO: 7º 

EMENTA: 

Parcelas salariais. Repouso semanal remunerado e férias. Férias anuais remuneradas. Adicional de 

insalubridade e adicional de periculosidade. Trabalho da Mulher. Trabalho do Menor. Alteração das 

condições do trabalho. Cargo de confiança. Garantia de emprego. A convenção 158 da organização 

internacional do trabalho. Justa causa. Resilição unilateral – dispensa do empregado. Despedida 

indireta. Resilição unilateral - demissão do empregado. Equiparação salarial. Ônus da prova. 13º 

salário. Aviso Prévio. Fundo de garantia de tempo de serviço. Acidente de trabalho.  

OBJETIVOS:  

Discorrer sobre os temas do Direito do Trabalho, tais como o conceito histórico, as fontes do Direito 

do Trabalho, os princípios, a prescrição e a decadência, as convenções coletivas de trabalho, os 

sujeitos do contrato, 13º salário, aviso prévio, FGTS, acidentes de trabalho. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas.  

• Trabalhos escritos. 

• Estudos de caso. 

• Trabalhos em grupo.  

• Trabalhos interdisciplinares. 
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ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Data show. 

• Quadro branco. 

• Periódicos eletrônicos. 

• Acesso à internet. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2017. 6ex.    

DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 16ª ed. São Paulo: LTr, 2017.  6ex 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 25ª ed. São Paulo: Atlas, 2012.  7ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

BARAÚNA, Augusto Cezar Ferreira de. Manual de direito do trabalho. Belo Horizonte: Del Rey. 4ex. 

CAMPANHOLE, Adriano; CAMPANHOLE, Hilton Lobo. Consolidação das leis do trabalho e legislação 

complementar. São Paulo: Atlas,(Biblioteca de Legislação Trabalhista). 2ex. 

CARRION, Valentim. Comentários à consolidação das leis do trabalho. São Paulo: Saraiva. 10ex. 

GOMES, Orlando; GOTTSCHALK, Elson. Curso de direito do trabalho. Rio de Janeiro: Forense. 4ex.   

JORGE NETO, Francisco Ferreira; CAVALCANTE, Jouberto de Quadros. Direito do Trabalho.  Lúmen 

Júris,. Tomo I e II. -  6ex. 

MANNRICH, Nelson. Constituição Federal; Consolidação das leis do Trabalho; legislação Trabalhista 

e Previdenciária. São Paulo: Revista dos Tribunais, (RT-mini-códigos). 11ex. 

MARTINS, Sergio Pinto. Comentários à CLT. São Paulo: Atlas. 2ex.  

NASCIMENTO, Amauri Máscaro. Iniciação ao direito do trabalho. São Paulo: LTR. 2ex. 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho. São Paulo: Saraiva. 2ex  

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Direito do trabalho na Constituição de 1988. São Paulo: Saraiva. 

2ex.  

PINTO, Antônio Luiz de Toledo; WINDT, Márcia Cristina Vaz dos Santos; CESPEDES, Lívia. 

Consolidação das leis do trabalho. São Paulo: Saraiva, (Série Legislação Brasileira).  4ex. 

SAAD, Eduardo Gabriel. Consolidação das leis do trabalho comentada. São Paulo: LTr. 8ex. 

SUSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Delcio; VIANA, José de Segadas. Instituições de direito do 

trabalho. 3ª ed. São Paulo: Freitas Bastos, 1963. v.2. 3ex. 
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CURSO: DIREITO DISCIPLINA: DIREITO EMPRESARIAL IV 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a PERÍODO: 7º 

EMENTA: 

Introdução e noções gerais. Qualificação de empresário comercial de devedor. A insolvência do 

devedor. Declaração judicial da falência. Os credores e os efeitos da sentença declaratória de 

falência. Efeitos da falência quanto à pessoa e aos bens do falido. Efeitos da sentença quanto aos 

contratos do falido. A revogação de atos praticados pelo devedor antes da falência. Administração 

da falência. A arrecadação e a guarda do patrimônio do falido. Do pedido de restituição e dos 

embargos de terceiros. Verificação dos créditos. Classificação dos créditos. O inquérito judicial. 

Realização do ativo. O pagamento do passivo. Extinção das obrigações do falido. Processo de 

recuperação de empresas. Recuperação extrajudicial. Recuperação judicial de microempresa. 

OBJETIVOS:  

Demonstrar as diversas fases do procedimento falimentar. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas dialogadas.  

• Estudos de caso.  

• Debates.  

• Seminários. 

• Aula invertida. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Data show. 

• Quadro branco. 

• Periódicos eletrônicos. 

• Acesso à internet. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e recuperação de empresa. São Paulo: Saraiva, 2012. 

3ex. 

MORAES, Francisco de Assis. Manual de Direito Falimentar. Saraiva, 2009. 6ex. 

REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2006. 8ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

ABRÃO, Nelson. Curso de direito falimentar. São Paulo: LEUD. 4ex.   

ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e concordata. São Paulo: Saraiva. 2ex.  
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ASSIS, Caio Senni. Reabilitação e abalo de crédito: teoria, legislação, jurisprudência e prática. São 

Paulo: Edijur, v.1. 2ex. 

BRUNO, Rachel. Direito empresarial. Lúmen Júris.  

COELHO, Fábio Ulhôa. Código comercial e legislação complementar anotados. São Paulo: Saraiva, 

4ex.   

COELHO, Fabio Ulhôa. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, v.3. 6ex.  

DORIA, Dylson. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, v.2. 2ex. 

MARTINS, Fran. Curso de direito comercial: empresa comercial; empresários individuais; 

microempresas; sociedades empresárias; fundo de comércio.  Forense. 5 ex.  

PACHECO, José da Silva. Processo de falência e concordata: comentários a lei de falências; doutrina 

- prática - jurisprudência. Rio de Janeiro: Forense. 3ex. 

PINTO, Antônio Luiz de Toledo; WINDT, Márcia Cristina Vaz dos Santos; CÉSPEDES, Lívia. Código 

Comercial e Constituição Federal. São Paulo: Saraiva. 2ex. 

REQUIÃO, Rubens Edmundo. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, v.2. 5ex. 

REQUIÃO, Rubens. Curso de direito falimentar. São Paulo: Saraiva, v.1.4ex.  

REQUIÃO, Rubens. Curso de direito falimentar: concordatas; crimes falimentares; intervenção e 

liquidação extrajudicial. São Paulo: Saraiva, v.2. 3ex. 

ROCHA FILHO, José Maria. Curso de direito comercial. Belo Horizonte: Del Rey. 4ex.  

VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários a lei de falências: decreto-lei nº 7661, de 21-06-1945. 

Rio de Janeiro: Forense, v.1. 8ex.  

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: DIREITO CIVIL V 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a PERÍODO: 7º 

EMENTA: 

Noções gerais do Direito da Família. Da evolução histórica da família e do casamento. Do casamento. 

Da capacidade para o casamento. Dos impedimentos. Das causas suspensivas. Do processo de 

habilitação para o casamento. Da celebração do casamento. Das provas do casamento. Da 

invalidade do casamento. Da eficácia do casamento. Da igualdade conjugal. Da dissolução da 

sociedade e do vínculo conjugal. Da proteção da pessoa dos filhos. Das relações de parentesco. Da 

filiação. Do reconhecimento dos filhos. Da adoção. Do poder familiar. Do regime dos bens entre os 

cônjuges. Do usufruto e da administração dos bens de filhos menores. Dos alimentos. Do bem de 

família. Da união estável. Da tutela e da curatela. 

OBJETIVOS:  

Refletir e abordar sobre o conceito de família e de sua estrutura: história do concubinato, fontes do 

direito, efeitos jurídicos, alimentos e indenizações, previdência social, projetos de lei e textos 

normativos.  

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas dialogadas. 

• Estudos de caso. 
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• Debates. 

• Seminários. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Data show. 

• Quadro branco. 

• Periódico eletrônico. 

• Acesso à internet. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. Revista dos Tribunais, 2016. 2ex. 

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de família. Saraiva, 2016. 8ex.  

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito das famílias. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 

2014. 6ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

ALMEIDA, Maria Christina de. Investigação de paternidade e DNA: aspectos polêmicos. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado. 2ex. 

ALVES, José Carlos Moreira. Direito romano: instituições de direito romano - b) parte especial: 

direito das obrigações; direito de família; direito das sucessões. Rio de Janeiro: Forense, v.2. 3ex. 

DINIZ, Maria Helena. Código civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2006. 8ex. 

FIUZA, César. Direito Civil: curso completo. Belo Horizonte: Del Rey. 4ex. 

GOMES, Orlando. Direito de família. Rio de Janeiro: Forense. 5ex.  

GOMES, Orlando. Direito reais. Rio de Janeiro: Forense. 4ex.  

MATIELLO, Fabrício Zamprogna. Código Civil Comentado: lei nº 10.406 de 10-01-2002. São Paulo: 

LTr. 4ex. 

MIRANDA, Pontes de. Direito de família: exposição técnica e sistemática do código civil brasileiro: 

direito matrimonial. 2ª ed. São Paulo: José Konfino, v.1. 4ex. 

MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado: parte especial; direito de personalidade, direito 

de família; direito matrimonial - existência e validade de casamento. Rio de Janeiro: Borsoi, v.7. 4ex. 

MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado: parte especial; dissolução da sociedade conjugal; 

eficácia jurídica do casamento.  Rio de Janeiro: Borsoi, v.8. 2ex. 

MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado: parte especial; direito de família; direito parental; 

direito protectivo.  Rio de Janeiro: Borsoi. v.9. 4ex.  

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito de família. São Paulo: Saraiva, v.2. 

4ex. 

NEGRÃO, Theotônio. Código civil e legislação civil em vigor. São Paulo: Saraiva. 16ex. 
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NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. São Paulo: Revista 

dos Tribunais. 8ex. 

NEVES, Márcia Cristina Ananias. Vademecum do Direito de Família e Sucessões. São Paulo: Jurídica 

Brasileira. 4ex. 

PAULO FILHO, Pedro; PAULO, Guiomar A. de Castro Rangel. Concubinato, união estável, alimento, 

investigação de paternidade. São Paulo: J. H. Mizuno.  

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: direito de família. Rio de Janeiro: Forense, 

v.5. 4ex. 

PINTO, Antônio Luiz de Toledo; WINDT, Marcia Cristina Vaz dos Santos. Código Civil e Constituição 

Federal. São Paulo: Saraiva. 2ex.  

RODRIGUES, Silvio. Direito civil: direito de família. São Paulo: Saraiva, v.6. 2ex.  

RUGGIERO, Roberto de. Instituições de direito civil: direito de família; direitos reais e posse. São 

Paulo: Saraiva, v.2. 3ex.  

SALEM, Luciano Rossignolli; MATIAS, Arthur J. Jacon. Prática forense no direito de família: 

procedimentos práticos, modelos, legislação e jurisprudência. 2ª ed. Araras: Bestbook. 3ex. 

VERONESE, Josiane Rose Petry; GOUVÉA, Lúcia Ferreira de Bem. Poder familiar e tutela: à luz do 

Novo Código Civil e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Florianópolis: OAB/SC. 2ex.  

WALD, Arnoldo. O novo direito de família. São Paulo: Saraiva. 2ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL IV 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a PERÍODO: 7º 

EMENTA: 

- Parte Especial – processo de conhecimento (Livro II: procedimentos especiais de jurisdição 

contenciosa e voluntária) – ação de consignação em pagamento, ação de exigir contas, ações 

possessórias, usucapião (ação judicial e procedimento administrativo), ação de divisão e de 

demarcação de terras particulares, ação de dissolução parcial de sociedade, ação de inventário e de  

partilha, ação de oposição, ação de habilitação, ações de família, ação de homologação do penhor 

legal,  ação de restauração de autos, alienação judicial, ação de divórcio e da separação consensuais, 

extinção consensual da união estável e da alteração do regime de bens do matrimônio, testamentos 

e codicilos, herança jacente, bens dos ausentes, coisas vagas, interdição/curatela e disposição 

comum à tutela, ação monitória, embargos de terceiros, mandado de segurança. 

OBJETIVOS:  

Introduzir e desenvolver nos alunos uma autêntica e autorizada interpretação dos novos institutos 

e de modificações havidas no novo processo civil brasileiro. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas. 

• Trabalhos em grupo. 

• Trabalho em campo. 

• Legislação extravagante. 
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• Estudos de caso, com ênfase nas questões oferecidas pela prova da OAB referentes à 

matéria. 

• Atividades individuais com textos e livros para o estudo crítico e reflexivo dos temas 

abordados. 

• Aula invertida. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Data show. 

• Quadro branco. 

• Periódicos eletrônicos. 

• Acesso à internet. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

BUENO, Cássio Scarpenella. Manual de Direito Processual Civil. Saraiva, 2016. Ex. 

DIDDIE JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual civil, V.5, Saraiva, 2017. 6x. 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: procedimentos especiais. V.6 

50ªed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. 13ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

AMERICANO, Jorge. Comentários ao Código de Processo Civil do Brasil: artigos 808 a 1052. São Paulo: 

Saraiva, v.4.2ex.  

CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. Rio de Janeiro: Lúmen Júris. 6ex.  

COSTA, Alfredo de Araújo Lopes da. Manual elementar de direito processual civil. Rio de Janeiro: 

Forense. 2ex.  

COSTA, Lopes da. Manual elementar de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense. 2ex. 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Malheiros, V.3. 8ex.   

LIMA, Dilson Machado de. A lei do inquilinato e sua aplicação. Belo Horizonte: Líder. 4ex. 

LUZ, Valdemar P. da. Manual prático das contestações judiciais. Florianópolis: OAB/SC Editora. 3ex. 

MARCATO, Antônio Carlos (Coord.). Código de processo civil interpretado. São Paulo: Atlas. 2ex.  

MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do 

procedimento. Rio de Janeiro: Forense. 2ex.   

NEGRÃO, Theotônio. Código de processo civil e legislação processual em vigor. São Paulo: Saraiva. 

4ex. 

NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e 

legislação extravagante. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2ex. 

NOGUEIRA, Paulo Lucio. Curso completo de processo civil. São Paulo: Saraiva. 2ex. 
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OLIVEIRA, Celso Marcelo de. Tratado de direito processual civil. São Paulo: Jurídica Brasileira. 2ex.  

PINTO, Antônio Luiz de Toledo; WINDT, Marcia Cristina Vaz dos Santos; CÉSPEDE, Lívia. Código de 

processo civil: lei nº 5.869 de 11-01-1973, acompanhada de legislação complementar. São Paulo: 

Saraiva. 3ex. 

RAITANI, Francisco. Prática de processo civil. São Paulo: Saraiva, v.2. 2ex.  

SANTOS, Jorge Sincorá dos. Prática forense civil.  Lúmen Júris. 4ex. 

SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, v.3. 2ex.   

THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: procedimentos especiais.  Rio de 

Janeiro: Forense, v.3. 8ex. 

WAMBIER, Luiz Rodrigues; ALMEIDA, Flávio Renato Correia de; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado 

de processo civil: processo cautelar e procedimentos especiais. São Paulo: Revista dos Tribunais. v.3. 

10ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: PRÁTICA JURÍDICA I – DIREITO CIVIL 

CARGA HORÁRIA: 90 H/A PERÍODO: 7º  

EMENTA:   

Preparação, orientação, supervisão, treinamento e avaliação das atividades profissionais da área 

jurídica, por meio do exercício simulado das funções na área cível. Petições iniciais. Contestação. 

Audiência. Recursos. Atuação em processos simulados abrangendo o contato simulado com a 

arbitragem, negociação, conciliação e mediação. 

OBJETIVOS:  

Conduzir o aluno, por meio da exposição de casos simulados, a assumir o patrocínio do interesse em 

disputa, tomando a iniciativa jurisdicional competente. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS:  

• Aulas práticas.  

• Trabalhos individuais na realização de petições. 

• Análise e simulação de casos concretos.  

• Pesquisa de jurisprudência. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Data show. 

• Quadro branco. 

• Periódicos eletrônicos. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica:  

SANTOS, Jorge Sincorá dos. Prática forense civil. São Paulo: Saraiva, 2017. 6ex. 

PARIZATTO, João Roberto. Prática Forense. Edipa,v.1 e 2, 2016. 10ex. 

PARIZATO, João Roberto. Manual prático do Novo Código Civil. Edipa, 2016. 5ex. 

 

Bibliografia Complementar:  

CASELLA, José Erasmo. Manual de prática forense: processo civil. São Paulo: Saraiva. 2ex. 

FIDA, Orlando; GUIMARÃES, Carlos A. M. Teoria e prática do processo de execução: teoria; prática; 

jurisprudência; legislação. 6ª ed. São Paulo: Serrano, v.2. 2ex.  

RAITANI, Francisco. Prática de processo civil. São Paulo: Saraiva. 8ex.  

VARELLA, Luiz Salem; VARELLA, Irene Innwinkl Salem. Prática das ações indenizatórias: justiça civil, 

criminal e do trabalho. São Paulo: CD. 2ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a PERÍODO: 8º 

EMENTA: 

Normas internacionais. Tratado internacional. Classificação dos tratados. Produção do texto 

convencional. Expressão do consentimento. Entrada em vigor. O tratado em vigor. Extinção dos 

tratados. Formas extraconvencionais de expressão do civil convencional. O costume internacional. 

Princípios gerais do civil. Atos unilaterais. Decisões das organizações internacionais. Instrumentos 

de interpretação e de compensação. Doutrina e jurisprudência. Analogia e equidade. Personalidade 

internacional. O Estado. Território do Estado. Imunidade à jurisdição estatal. Dimensão pessoal do 

Estado. Condição jurídica do estrangeiro. Proteção internacional dos Direitos Humanos. Soberania. 

Meio ambiente e desenvolvimento. Organizações internacionais. Teoria geral. Espécie. 

Responsabilidade internacional. Elementos essenciais. Proteção diplomática. Consequências da 

responsabilidade internacional. O fenômeno sucessório. Domínio público internacional. Conflitos 

internacionais.  

OBJETIVOS:  

Proporcionar o estudo das normas que regem a sociedade internacional, da personalidade dos 

Estados e de outros componentes deste quadro, dos espaços que integram o domínio público 

internacional, e dos conflitos internacionais e dos seus  meios alternativos. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas e participativas. 

• Pesquisas individuais e em grupo. 

• Apresentações de atividades individuais e em grupo. 

• Estudos de caso. 

• Seminários. 
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• Trabalhos Interdisciplinares. 

• Sala de aula invertida. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Recursos multimídia. 

• Artigos e textos legais. 

• Quadro branco. 

• Acesso à internet. 

• Periódicos eletrônicos. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

ACCIOLY, Hildebrando. Manual de direito internacional público. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.  

6ex. 

BOSON, Gerson de Brito Mello. Direito internacional público: o Estado em direito das gentes. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2012. 4ex. 

REZEK, José Francisco. Direito internacional público: curso elementar. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2015.  6ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

MAZZUIOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. Revista dos Tribunais.2ex. 

MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direito internacional: tratados e direitos humanos fundamentais da 

Ordem Jurídica Brasileira. Rio de Janeiro: América Jurídica. 2ex. 

MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de direito internacional público. Rio de Janeiro: Renovar, 

2ex. 

SILVA, Roberto Luiz. Direito Internacional Público. Del Rey. 2ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: METODOLOGIA DE PESQUISA JURÍDICA 

CARGA HORÁRIA: 15 H/A PERÍODO: 8º 

EMENTA: 

Técnicas de estudo. A coleta de informações. Pesquisa bibliográfica. Elaboração do trabalho jurídico. 

A formação de leis e decretos. Portarias, resoluções e deliberações, acordos e sentenças, petições e 

outras peças processuais. 

OBJETIVOS:  
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Orientar, de modo prático e funcional, os alunos do curso de direito na elaboração de monografias, 

dissertações, teses e na formação de leis e decretos, portarias, resoluções e deliberações, acordos 

e sentenças, além de outras peças processuais. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aula expositiva dialogada. 

• Elaboração e apresentação de trabalhos. 

• Leitura e produção de textos. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Biblioteca. 

• Data show. 

• Laboratório de informática. 

• Quadro branco. 

• Acesso à internet. 

AVALIAÇÃO – ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

FRANÇA, Júnia Lessa; VASCONCELLOS, Ana Cristina de. Manual para normalização de publicações 

técnico-científica. Belo Horizonte: UFMG, 2007. 9ex. 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 6ex.  

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 2017. 

6ex.  

 

Bibliografia Complementar: 

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

técnicas. São Paulo: Papirus. 3ex. 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas. 3ex. 

PIERSON, Donald. Teoria e pesquisa em sociologia. São Paulo: Melhoramentos. 3ex.  

TRIVINOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução a pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa 

em educação. São Paulo: Atlas. 3ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: MONOGRAFIA I 

CARGA HORÁRIA: 15 H/A PERÍODO: 8º 

EMENTA: 
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Escolha do tema de monografia. Desenvolvimento técnico do trabalho. Busca bibliográfica. 

OBJETIVOS:  

Orientar e preparar o aluno na defesa de uma dissertação, tese ou na elaboração de uma 

monografia. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aula expositiva dialogada. 

• Elaboração e apresentação de trabalhos. 

• Leitura e produção de textos. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Biblioteca. 

• Data show. 

• Laboratório de informática. 

• Acesso à internet. 

• Quando branco 

AVALIAÇÃO – ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

HENRIQUE, Antônio; MEDEIROS, João Bosco. Curso de monografia. São Paulo: Atlas, 2015. 6ex.   

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia Científica. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 

2014. 6ex. 

OLIVEIRA, Neto. Manual de Monografia jurídica. São Paulo: Saraiva. 2016.  6ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

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

técnicas. São Paulo: Papirus. 3ex. 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas. 3ex. 

PIERSON, Donald. Teoria e pesquisa em sociologia. São Paulo: Melhoramentos. 3ex.  

TRIVINOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução a pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa 

em educação. São Paulo: Atlas. 3ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: DIREITO PROCESSUAL PENAL II 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a PERÍODO: 8º 

EMENTA: 
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Atos processuais. Prisão e liberdade provisória. Das formas procedimentais. Da instrução criminal. 

Do procedimento comum. Do procedimento nos crimes dolosos contra a vida. Do tribunal do júri. 

Do procedimento sumário. Rito sumaríssimo. Dos procedimentos especiais. Do procedimento nos 

crimes da competência ordinária dos tribunais. Das questões e procedimentos incidentes. Da prova. 

Meios de prova. Nulidades processuais. Sentença penal. Efeitos civis da sentença penal. Dos 

recursos. Dos recursos em espécie. Do Habeas Corpus. Da execução penal. Dos incidentes da 

execução. Da graça, indulto e anistia. Das relações com autoridades estrangeiras. 

OBJETIVOS:  

Apresentar o direito processual penal brasileiro sobre dois aspectos: o processo penal clássico, de 

litígio e o processo penal de consenso. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas.  

• Seminários para debates de textos. 

• Trabalhos escritos. 

• Simpósios. 

• Estudos de casos práticos. 

• Estudos dirigidos.  

• Trabalhos em grupo com apresentação em sala de aula. 

• Exibição de vídeos / filmes. 

• Júri simulado. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Biblioteca. 

• Data show. 

• Quadro branco. 

• Periódicos eletrônicos. 

• Acesso à internet. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. São Paulo: Saraiva, 2012. 9ex. 

OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. Del Rey, 2012. 7ex. 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. São Paulo: Saraiva, 2006. 6ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

CARNELUTTI, Francesco. Como se faz um processo. Belo Horizonte: Líder (Clássicos do Direito). 4ex.   
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CARNELUTTI, Francesco. Direito processual penal.  Campinas: Peritas, 4ex.   

FARIA, Bento de. Código de processo penal: artigos 394 a 811. Rio de Janeiro: Jacintho.  

FRANCO, Ary Azevedo. Código de processo penal: comentários Rio de Janeiro: Forense. 6ex.   

LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. Lúmen Júris. 5ex. 

MARREY, Adriano; FRANCO, Alberto Silva; CAMARGO, Antônio Luís Chaves. Júri-teoria e prática: 

comentários de doutrina e interpretação judiciária; roteiros práticos, questionários, jurisprudência. 

São Paulo: Revista dos Tribunais. 3ex. 

MARREY, Adriano; FRANCO, Alberto Silva; STOCO, Rui. Teoria e prática do júri: doutrina, 

jurisprudência, questionários, roteiros práticos. São Paulo: Revista dos Tribunais, MIRABETE, Júlio 

Fabbrini. Processo Penal. Atlas. 3 ex. 

MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de processo penal interpretado: referências doutrinárias, 

indicações legais, resenha jurisprudencial. São Paulo: Atlas. 13ex. 

NORONHA, Edgard Magalhães. Curso de direito processual penal.  São Paulo: Saraiva. 2ex.   

PINTO, Antônio Luiz de Toledo; WINDT, Marcia Cristina Vaz dos Santos; CÉSPEDE, Lívia. Código de 

processo penal: lei nº3689 de 03-10-1941, atualizado e acompanhado de legislação complementar. 

São Paulo: Saraiva. (Série Legislação Brasileira).  9ex. 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2001. 

775p.  19ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: DIREITO CIVIL VI 

CARGA HORÁRIA: 60 H/A PERÍODO: 8º 

EMENTA: 

Sucessão. Tempo e lugar da abertura da sucessão. Aceitação e renúncia. Dos que não podem 

suceder. Da vocação hereditária e sua ordem. Testamentos. Formas ordinárias de testamento. Das 

testemunhas testamentárias. Testamentos especiais. Das disposições testamentárias em geral. Dos 

legados. Efeitos, pagamentos e caducidade. Direito de acrescer entre herdeiros e legatários. 

Capacidade de adquirir por testamento. Redução das disposições testamentárias. Substituições. 

Deserdação. Revogação dos testamentos. Testamenteiro. Do inventário. Inventariedade. Colações. 

Sonegados. Pagamento das dívidas e garantia dos quinhões hereditários. Partilha. Do arrolamento. 

Sobrepartilha.  

OBJETIVOS:  

Compreender a importância e a complexidade de assuntos que o direito das sucessões envolve. 

Dentre outros temas, a abordagem da sucessão em geral, abertura e transmissão, aceitação e 

renúncia da herança, herança jacente, capacidade para suceder e indignidade, ordem da sucessão 

hereditária, direito de representação, partilha, garantia de quinhões hereditários e sobrepartilha.  

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas.  

• Trabalhos escritos. 

• Aplicação de casos práticos. 
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• Trabalhos em grupo com apresentação em sala de aula. 

• Trabalhos interdisciplinares. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Data show. 

• Quadro branco. 

• Periódicos eletrônicos. 

• Doutrina eletrônica e física. 

AVALIAÇÃO – ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito das sucessões. 20ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2015. v. 6.   8ex. 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: direito das sucessões. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017. V.6. 9ex. 

WALD, Arnoldo. Direito Civil: Direito das sucessões. São Paulo: Saraiva, 2016. 6ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

ALVES, José Carlos Moreira. Direito romano: instituições de direito romano - b) parte especial: 

direito das obrigações; direito de família; direito das sucessões. Rio de Janeiro: Forense. 7ex. 

BEVILÁQUA, Clóvis. Direito das sucessões. Rio de Janeiro: Freitas Bastos. 2ex. 

COSER, José Reinaldo. Direito das sucessões: do inventário e da partilha. 2ª ed. São Paulo: CL EDIJUR. 

2ex. 

DINIZ, Maria Helena. Código civil anotado. São Paulo: Saraiva. 2ex. 

FIUZA, César. Direito Civil: curso completo. Belo Horizonte: Del Rey. 4ex. 

GOMES, Orlando. Sucessões. Rio de Janeiro: Forense. 7ex. 

MAXIMILIANO, Carlos. Direito das sucessões. Rio de Janeiro: Freitas Bastos. 7ex. 

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das sucessões. São Paulo: Saraiva, 

4ex. 

NEGRÃO, Teotônio. Código civil e legislação civil em vigor. São Paulo: Saraiva, 13ex. 

NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. São Paulo: Revista 

dos Tribunais. 2ex. 

NEVES, Márcia Cristina Ananias. Vademecum do Direito de Família e Sucessões.  São Paulo: Jurídica 

Brasileira, 2ex. 

PACHECO, José da Silva. Inventários e partilhas na sucessão legítima e testamentária. Rio de Janeiro: 

Forense. 2ex. 
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PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil: direito das sucessões. Rio de Janeiro: 

Forense, 1976. V.6. 341p. 7ex. 

RODRIGUES, Silvio. Direito civil: direito das sucessões. São Paulo: Saraiva. 4ex. 

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: direito das sucessões. São Paulo: Atlas. 3ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: DIREITO TRIBUTÁRIO I 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a PERÍODO: 8º 

EMENTA: 

O Estado Federal Brasileiro e as normas gerais de Direito Financeiro e Tributário. As despesas e as 

Receitas Públicas. Fontes do Direito Tributário. Hierarquia das normas tributárias. Legislação 

Tributária. A norma tributária. Critérios ou aspectos das hipóteses e da consequência da norma 

tributária. O tributo. Critérios jurídicos da distinção entre impostos, taxas e contribuições. Obrigação 

tributária. Sujeição ativa. Sujeição passiva. Solidariedade. Responsabilidade de terceiros e por 

infrações. O crédito tributário. O lançamento. Modalidades de lançamento. Suspensão de crédito 

tributário. Extinção do crédito tributário. Prescrição e decadência no Direito Tributário. Exclusão do 

crédito tributário. Garantias e privilégios do crédito tributário. Isenção e figuras afins. 

OBJETIVOS:  

Trabalhar a norma jurídica, o seu conceito, as características, as especificidades e os tipos. Define a 

essência jurídica dos tributos, considerando a anterioridade, a irretroatividade e a nulidade 

tributária. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas dialogadas.  

• Aula invertida. 

• Estudos dirigidos.  

• Debates.  

• Pesquisa. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Biblioteca. 

• Data show. 

• Periódicos eletrônicos. 

• Quadro branco. 

• Acesso à internet. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
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Bibliografia Básica: 

BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 7ex.  

COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2015.   

7ex. 

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 38ª ed. São Paulo: Malheiros, 2017. 6ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

BORGES, José Cassiano; REIS, Maria Lúcia Américo dos. Curso de atualização fiscal: teoria geral do 

tributo-impostos indiretos-contribuição sociais e regime jurídico tributário do SIMPLES. 2ª ed. Rio 

de Janeiro: Lúmen Júris. 2ex. 

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. São Paulo: Saraiva. 5ex.  

CARVALHO, A. A. Contreiras de. Doutrina e aplicação do direito tributário. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos. 2ex.  

FANUCCHI, Fabio. Curso de direito tributário brasileiro. São Paulo: Resenha Tributária. 3ex. 

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. São Paulo: Malheiros. 2ex. 

NOGUEIRA, Ruy Barbosa CARNEIRO, Claudio. Curso de direito tributário e financeiro. Lúmen Júris. 

3ex.  

NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de direito tributário. São Paulo: Saraiva. 2ex. 

PEREIRA, João Luís de Souza; SILVA, Davi Marques da. Direito Tributário.  Rio de Janeiro: Lúmen Júris. 

3ex. 

SILVA, Marcelo Abdalla da. Direito tributário didático:  para concursos e acadêmicos de direito.  Belo 

Horizonte: Inédita. 3ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: PRÁTICA JURÍDICA II - DIREITO PENAL  

CARGA HORÁRIA: 90 h/a PERÍODO: 8º Período 

EMENTA: 

A estrutura de uma ação penal. Elaboração da Denúncia. O Habeas Corpus para trancar uma ação 

penal. Liberdade Provisória. Defesa prévia escrita: preliminares, mérito, testemunhas e perícias. A 

audiência de Instrução e de Julgamento: oitiva de vítima, testemunhas, interrogatório, diligências. 

Memoriais orais e escritos. Sentença e Recursos: elaboração de apelação, recurso em sentido 

estrito, agravos, carta testemunhável, embargos infringentes, embargos de declaração, correição 

parcial, protesto por novo júri. Júri Simulado. 

OBJETIVOS:  

Possibilitar a realização de qualquer peça relacionada ao Direito Penal, face ao conhecimento da 

sua estrutura juntamente com o raciocínio lógico a ser desenvolvido pela simulação de uma ação 

penal. Capacitar o aluno para a prática forense bem como para a realização de exames que venham 

a exigir uma peça prático/processual. Apresentar a prática do Direito Penal sob a ótica do advogado, 

do defensor público, de magistrados e do Ministério Público. 
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ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas. 

• Trabalhos em grupo. 

• Seminários. 

• Estudos de caso. 

• Simulações de atos processuais na sala de aula. 

• Atividades individuais com elaboração de petições. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Data show. 

• Quadro branco. 

• Acesso à internet. 

• Periódicos eletrônicos. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 9ex. 

OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. Del Rey, 2017. 7ex. 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006. v.1. 6ex. 

JESUS, Damásio Evangelista de. Direito penal: parte geral.  São Paulo: Saraiva. 9ex. 

 

 

Bibliografia Complementar: 

CARNELUTTI, Francesco. Como se faz um processo. Belo Horizonte: Líder (Clássicos do Direito). 4ex.   

CARNELUTTI, Francesco. Direito processual penal.  Campinas: Peritas. 4ex.   

FARIA, Bento de. Código de processo penal: artigos 394 a 811. Rio de Janeiro: Jacintho.  

FRANCO, Ary Azevedo. Código de processo penal: comentários Rio de Janeiro: Forense. 6ex.   

LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. Lúmen Júris. 5ex. 

MARREY, Adriano; FRANCO, Alberto Silva; CAMARGO, Antônio Luís Chaves. Júri-teoria e prática: 

comentários de doutrina e interpretação judiciária; roteiros práticos, questionários, jurisprudência. 

São Paulo: Revista dos Tribunais. 3ex. 

MARREY, Adriano; FRANCO, Alberto Silva; STOCO, Rui. Teoria e prática do júri: doutrina, 

jurisprudência, questionários, roteiros práticos. São Paulo: Revista dos Tribunais, MIRABETE, Júlio 

Fabbrini. Processo Penal. Atlas. 3 ex. 

MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de processo penal interpretado: referências doutrinárias, 

indicações legais, resenha jurisprudencial. São Paulo: Atlas. 13ex. 

NORONHA, Edgard Magalhães. Curso de direito processual penal.  São Paulo: Saraiva. 2ex.   
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PINTO, Antônio Luiz de Toledo; WINDT, Marcia Cristina Vaz dos Santos; CÉSPEDE, Lívia. Código de 

processo penal: lei nº3689 de 03-10-1941, atualizado e acompanhado de legislação complementar. 

São Paulo: Saraiva (Série Legislação Brasileira).  9ex. 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2001. 

775p.  19ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: DIREITO TRIBUTÁRIO II 

CARGA HORÁRIA: 60 H/A PERÍODO: 9º 

EMENTA:  

Sistema Tributário Nacional. Discriminação Constitucional de Rendas. Impostos. Princípios 

tributários. Formas de exoneração fiscal. Espécies tributárias. Principais tributos no ordenamento 

jurídico. Execução fiscal. Mandado de segurança. Ação anulatória. Fundos condicionais de 

participação. Conselho de contribuintes.  

OBJETIVOS:  

Trabalhar a norma jurídica, seu conceito, suas características, suas especificidades e seus tipos. 

Definir a essência jurídica dos tributos, considerando a anterioridade, a irretroatividade e a nulidade 

tributária. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas dialogadas. 

• Estudos de casos. 

• Debates. 

• Seminários. 

• Análise e interpretação de textos produzidos pelos alunos. 

• Trabalho em grupo. 

• Atividades interdisciplinares. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Recursos multimídia. 

• Quadro branco. 

• Periódicos eletrônicos. 

• Acesso à internet. 

AVALIAÇÃO – ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
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Bibliografia Básica: 

BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 7ex.  

COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 

7ex.   

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 38ª ed. São Paulo: Malheiros, 2017. 6ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

BORGES, José Cassiano; REIS, Maria Lúcia Américo dos. Curso de atualização fiscal: teoria geral do 

tributo-impostos indiretos-contribuição sociais e regime jurídico tributário do SIMPLES. 2ª ed. Rio 

de Janeiro: Lúmen Júris. 2ex. 

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. São Paulo: Saraiva. 5ex.  

CARVALHO, A. A. Contreiras de. Doutrina e aplicação do direito tributário. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos. 2ex.  

FANUCCHI, Fabio. Curso de direito tributário brasileiro. São Paulo: Resenha Tributária. 3ex. 

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. São Paulo: Malheiros. 2ex. 

NOGUEIRA, Ruy Barbosa CARNEIRO, Claudio. Curso de direito tributário e financeiro. Lúmen Júris. 

3ex.  

NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de direito tributário. São Paulo: Saraiva. 2ex. 

PEREIRA, João Luís de Souza; SILVA, Davi Marques da. Direito Tributário.  Rio de Janeiro: Lúmen Júris. 

3ex. 

SILVA, Marcelo Abdalla da. Direito tributário didático:  para concursos e acadêmicos de direito.  Belo 

Horizonte: Inédita. 3ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO  DISCIPLINA: DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO  

CARGA HORÁRIA: 60 h/a PERÍODO: 9 º 

EMENTA: 

Introdução ao Direito Processual do Trabalho. Princípios do Direito Processual do Trabalho. Dissídio 

individual. Processo jurisdicional: caracteres. Processo de conhecimento. Processo de execução. 

Processo cautelar. Processos jurisgênicos. Dissídio coletivo. Competência originária dos tribunais.  

OBJETIVOS:  

Introduzir os estudantes das ciências jurídicas nas noções básicas sobre o Direito Processual do 

Trabalho e na prática da disciplina na ordem do desenvolvimento dos processos, desde seu 

ajuizamento até sua conclusão. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas dialogadas. 

• Debates. 

• Estudos de caso. 

• Seminários. 

• Trabalhos interdisciplinares. 
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ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Data show. 

• Quadro branco. 

• Periódicos eletrônicos. 

• Acesso à internet. 

 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

BERTOLO, José Gilmar. Prática processual trabalhista anotada.  J. H. Mizuno, 2016. 6ex. 

MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. Manual de direito e processo do trabalho. São Paulo: Saraiva, 

2017. 6ex.  

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito processual do trabalho. 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2016.  6ex.  

 

Bibliografia Complementar: 

ALMEIDA, Isis de. Manual de direito processual do trabalho. São Paulo: LTR. 2ex. 

GIGLIO, Wagner Drdla. Direito processual do trabalho. 6ª ed. São Paulo: LTR, 1986. 476p.  

JORGE NETO, Francisco Ferreira; CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa. Direito processual do 

trabalho. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, Tomo II. 3ex. 

MALTA, Christovão Piragibe Tostes. Prática do processo trabalhista. Rio de Janeiro: Edições 

Trabalhistas. 4ex. 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito processual do trabalho. São Paulo: Saraiva, 4ex. 

SENA, Adriana Goulart. ; AMARAL, Alice Lopes; MATOS, Amandio Moacir.  Temas de direito e 

processo do trabalho. Belo Horizonte: Del rey,4ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a PERÍODO: 9º 

EMENTA:  

As normas do Direito Internacional Privado. O domínio do Direito Internacional Privado. O direito 

intertemporal e o Direito Internacional Privado. Direito uniforme, Direito Internacional Privado e 

direito comparado. As fontes do Direito Internacional Privado. História e teoria do Direito 

Internacional Privado. Nacionalidade. A condição jurídica do estrangeiro. A entrada de estrangeiros. 

O direito dos estrangeiros admitidos. Saída compulsória do estrangeiro. Aplicação, prova e 
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interpretação do direito estrangeiro. As regras de conexão. Lei determinadora do estatuto pessoal. 

Reenvio. Teoria das qualificações. Ordem pública. Fraude à lei. A questão prévia. A instituição 

reconhecida. Teoria dos direitos adquiridos. Pessoa jurídica. 

OBJETIVOS: 

Fazer com que os acadêmicos possam verificar a interpretação e a aplicação das normas legais e das 

teorias pertinentes ao direito internacional privado.  

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas e participativas. 

• Pesquisas individuais e em grupo. 

• Apresentações de atividades individuais e em grupo. 

• Seminários. 

• Estudos de caso. 

• Trabalhos interdisciplinares. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Quadro branco. 

• Recursos multimídia. 

• Artigos e textos legais. 

• Periódicos eletrônicos. 

AVALIAÇÃO – ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: arbitragem comercial internacional. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2003. 6ex. 

FUHRER, Maxmilianus Claudio Américo; MILARE, Edis. Manual de direito público e privado. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.  6ex. 

RECHSTEINER, Beat Walter. Direito internacional privado: teoria e prática. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2016. 15ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

FRANÇA, R. Limongi (coord.). Enciclopédia Saraiva do direito: ato de comércio até azinhaga. São 

Paulo: Saraiva. 2ex. 

MARTINS, Fran. Curso de direito comercial: empresa comercial; empresários individuais; 

microempresas; sociedades comerciais; fundo de comércio. Rio de Janeiro: Forense. 4ex. 

SANTOS, J. M. de Carvalho. Repertório enciclopédico do direito brasileiro: ato de comércio até bens. 

Rio de Janeiro: Borsoi. 2ex. 

 



113 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: MONOGRAFIA II 

CARGA HORÁRIA: 30 H/A PERÍODO: 9º 

EMENTA: 

A execução da monografia com acompanhamento do professor orientador. Apresentação final em 

banca examinadora. 

OBJETIVOS:  

Orientar e preparar o aluno na defesa de uma dissertação, tese ou na elaboração de uma 

monografia. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aula expositiva dialogada. 

• Elaboração e apresentação de trabalhos. 

• Leitura e produção de textos. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Livros e textos pedagógicos. 

• Biblioteca. 

• Laboratório de informática. 

• Recursos multimídia. 

• Quadro branco. 

• Acesso à internet. 

AVALIAÇÃO – ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. Análise 

do Projeto de Pesquisa e Apresentação da Monografia. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

HENRIQUE, Antônio; MEDEIROS, João Bosco. Curso de monografia. São Paulo: Atlas, 2015. 6ex. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 2014. 

9ex. 

OLIVEIRA, Neto. Manual de Monografia jurídica. São Paulo: Saraiva, 2016. 6ex.  

 

Bibliografia Complementar: 

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

técnicas. São Paulo: Papirus. 2ex. 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. Atlas, 1999. 3ex. 

RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. São Paulo: Atlas. 2ex. 
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CURSO: DIREITO DISCIPLINA: DIREITO PENAL V  

CARGA HORÁRIA: 60 H/A PERÍODO: 9º 

EMENTA: 

A lei dos crimes hediondos. A lei nº 8.072/90 de 25 de julho de 1990. Conceituação dos crimes 

hediondos. Latrocínio. Extorsão. Extorsão mediante sequestro. Estupro. Atentado violento ao 

pudor. Epidemia com resultado a morte. Envenenamento de água potável ou substância alimentícia 

ou medicinal. Genocídio. Prática de tortura. Terrorismo. Aspectos polêmicos da Lei 8.072/90. Tráfico 

ilícito de entorpecentes e de drogas afins. Aspectos extrajurídicos e jurídicos. Legislação brasileira. 

Noções gerais sobre prevenção, tratamento e recuperação. Dos crimes e das penas. Considerações 

gerais.  

OBJETIVOS:  

Apresentar ao aluno a lei dos crimes hediondos e seguir tanto quanto possível a diretriz vazada na 

lei, tendo como meta o desenvolvimento do pensamento crítico e o raciocínio jurídico. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas, estimulando a participação dos alunos (desinibição e desenvoltura) e o 

desenvolvimento do raciocínio. 

• Seminários.  

• Estudos dirigidos. 

• Análises de jurisprudência. 

• Apresentação de trabalhos em grupo. 

• Discussão em círculo.  

• Exibição de vídeos / filmes. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Data show. 

• Quadro branco. 

• Periódicos eletrônicos. 

• Acesso à internet. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

Bibliografia Básica: 

FRANCO, Alberto Silva. Crimes hediondos. 7ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 6ex. 

JESUS, Damásio Evangelista de. Direito penal: parte especial. 35ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. v.2.  

6ex. 

MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de direito penal. São Paulo: Atlas, 2012. 5ex. 
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Bibliografia Complementar: 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de direito penal: parte especial. São Paulo: Saraiva. 4ex.   

CASTILHO NETO, Arthur de; BARRETO, J. D. Menna. Entorpecentes. Brasília: Imprensa Nacional. 3ex. 

GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte especial. São Paulo: Impetus. 2ex. 

JESUS, Damásio Evangelista de. Direito penal: parte especial; dos crimes contra a propriedade 

imaterial; dos crimes contra a paz pública. São Paulo: Saraiva. 4ex.   

JESUS, Damásio Evangelista de. Direito penal: parte especial; dos crimes contra a fé pública; dos 

crimes contra a administração pública. São Paulo: Saraiva. 3ex. 

MARQUES, José Frederico. Tratado de Direito Penal. Campinas: Millennium. 4ex. 

MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código penal interpretado. São Paulo: Atlas. 4ex. 

NORONHA, Edgard Magalhães. Direito penal: crimes contra a propriedade imaterial a crimes contra 

a segurança dos meios de comunicação e transporte. São Paulo: Saraiva. 3ex.  

NORONHA, Edgard Magalhães. Direito penal: dos crimes contra a saúde pública a disposições finais.  

São Paulo: Saraiva. V.4. 2ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: PRÁTICA JURÍDICA - DIREITO DO TRABALHO  

CARGA HORÁRIA: 90 h/a PERÍODO: 9º Período 

EMENTA: 

Elaboração de petição inicial. Elaboração de petição de defesa (peça de resistência). Formas de 

defesa (direta e indireta). Exceção. Impugnação ao Valor da Causa. Elaboração de Contestação 

(Preliminar; Prejudicial de Mérito; Mérito). Elaboração de Recursos (Recurso Ordinário; Recurso de 

Revista; Embargos; Recurso Extraordinário; Agravo de Instrumento;); Elaboração de Cálculos. 

Audiências simuladas, abrangendo também a Conciliação. 

OBJETIVOS:  

Possibilitar a realização de qualquer petição relacionada ao Direito do Trabalho, face ao 

conhecimento da sua estrutura juntamente com o raciocínio lógico a ser desenvolvido por meio de 

silogismos. Capacitar o aluno para a prática forense bem como para a realização de exames que 

venham a exigir uma peça prático/processual. Apresentar a prática do Direito do Trabalho sob a 

ótica do advogado obreiro/patronal, magistrados e ministério público. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas. 

• Trabalhos em grupo. 

• Seminários. 

• Estudos de caso. 

• Atividades simuladas. 

• Acompanhamento de audiências. 

• Atividades individuais com elaboração de petições. 

• Atividades interdisciplinares. 
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ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Data show. 

• Acesso à internet. 

• Quadro branco. 

• Periódicos eletrônicos. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2017. 6ex.    

DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 16ª ed. São Paulo: LTr, 2017.  6ex. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 25ª ed. São Paulo: Atlas, 2012.  7ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

BERTOLO, José Gilmar. Prática processual trabalhista anotada. São Paulo: J. H. Mizuno. 2ex. 

MALTA, Christovão Piragibe Tostes. Prática do processo trabalhista. São Paulo: LTR. 2ex. 

SENA, Adriana Goulart. ; AMARAL, Alice Lopes; MATOS, Amandio Moacir.  Temas de direito e 

processo do trabalho. Belo Horizonte: Del Rey. 4ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: DIREITOS HUMANOS  

CARGA HORÁRIA: 60 H/A PERÍODO: 10º 

EMENTA:  

Análise crítica do direito como instrumento de controle social e de libertação do Homem: Conceito, 

objetivo e importância do curso. A história dos direitos humanos. Posição da Igreja. Direitos 

humanos e regimes políticos. A carta da ONU, de 1948. A Constituição Brasileira de 1988 e os 

tratados internacionais de proteção dos direitos humanos. O sistema internacional de proteção dos 

direitos humanos. O sistema internacional de proteção dos direitos humanos e a redefinição de 

cidadania no Brasil. Direitos humanos e condições de vida: o papel do Estado na proteção aos 

direitos humanos; a função das instituições na defesa do cidadão; direitos humanos e interesses 

difusos. Direito a um padrão mínimo de vida que assegure a preservação da dignidade humana: 

alimentação, saúde, transporte, moradia, educação, cultura e lazer.   

OBJETIVOS:  

Enfatizar a necessidade de maior respeito e implementação no plano fático dos direitos humanos 

reconhecidos juridicamente pelo ordenamento brasileiro. Portanto, pretende-se discutir o sentido 
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de uma maior conscientização e desenvolvimento sócio-político das instituições nacionais e de 

possibilitar processos de libertação humana no âmbito da dignidade da pessoa humana.  

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas e participativas. 

• Pesquisas individuais e em grupo. 

• Apresentações de atividades individuais e em grupo. 

• Seminários. 

• Aula invertida. 

• Trabalhos interdisciplinares. 

• Estudos de caso. 

• Atividades assistenciais presenciais. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Recursos multimídia. 

• Artigos e textos legais. 

• Periódicos eletrônicos. 

• Quadro branco. 

• Acesso à internet. 

AVALIAÇÃO – ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2010.  8ex. 

MORAES, Alexandre. Direitos humanos fundamentais: teoria geral. São Paulo: Atlas, 2016. 6ex. 

RAMOS, André Carvalho. Curso de Direitos Humanos. Saraiva, 2015. 6ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

CASTRO, Reginaldo Oscar de. Cidadania e justiça: reflexões políticas de um advogado. São Paulo: 

Moderna. 2ex.  

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva. 2ex. 

MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direito internacional: tratados e direitos humanos fundamentais da 

Ordem Jurídica Brasileira.  Rio de Janeiro: América Jurídica. 2ex. 

MORAES, Alexandre. Direitos humanos fundamentais: teoria geral, comentários aos artigos 1 a 5 da 

Constituição, doutrina e jurisprudência. São Paulo: Atlas (Coleção Temas Jurídicos). 2ex. 
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CURSO: DIREITO DISCIPLINA: DIREITO AMBIENTAL 

CARGA HORÁRIA: 60 H/A PERÍODO: 10º 

EMENTA: 

Princípios gerais do Direito Ambiental Brasileiro. Constituição Federal e Meio Ambiente. Sistema 

Nacional do Meio Ambiente. Instrumento de política nacional. Prevenção do dano ambiental. 

Responsabilidade civil e penal por danos ambientais. Reparação do dano ambiental. Meios 

processuais para defesa do meio ambiente. Município, crescimento e meio ambiente. Recursos 

hídricos. Aspectos jurídicos da poluição. Área de preservação permanente e reserva legal. Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Unidade de Conservação. Tombamento. Engenharia genética e meio 

ambiente. Mercosul e Direito Ambiental Internacional. 

OBJETIVOS:  

Iniciar o aluno nos temas da teoria geral do Direito Ambiental, a importância e a relevância da 

ecologia jurídica, política, biogenética, as limitações do Direito de propriedade pelo Direito 

Ambiental, a incriminação da pessoa jurídica por crimes ambientais. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas e participativas. 

• Pesquisas individuais e em grupo. 

• Apresentações de atividades individuais e em grupo. 

• Atividades relâmpago – perguntas e respostas – exercícios práticos. 

• Debates e Seminários. 

• Estudos de casos concretos. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Quadro branco. 

• Revista Especializada em Direito Ambiental, Meio Ambiente e Ecologia. 

• Periódicos eletrônicos. 

• Data show. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Direito ambiental tributário. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015.  6ex. 

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros, 2016.   

6ex. 

MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco. 10ª ed. Revista dos Tribunais, 2015. 

6ex. 
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Bibliografia Complementar: 

ALVARENGA, Paulo. O inquérito civil e a proteção ambiental. São Paulo: BH Editora, 3ex. ANTUNES, 

Paulo de Bessa. Manual de direito ambiental: para cursos universitários com provas de concurso. 

Lúmen Júris. 2ex. 

FIGUEIREDO, Guilherme Jose Purvin de. Direito ambiental e a saúde dos trabalhadores. São Paulo: 

LTr. 3ex.   

Minas Gerais. Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A questão 

ambiental em Minas Gerais: discurso e política.  Belo Horizonte: FEAM. 5ex. 

OLIVEIRA, Ana Raquel Arca de. O direito e a defesa do meio ambiente. Textonovo. 3ex. 

SIRVINSKAS, Luiz Paulo. Tutela penal do meio ambiente. São Paulo: Saraiva, 2004.  2ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: DIREITO DO CONSUMIDOR 

CARGA HORÁRIA: 30 H/A PERÍODO: 10º 

EMENTA: 

Evolução histórica do Direito do Consumidor. Conceitos de consumidor e de fornecedor. O 

consumidor individual e a coletividade de consumidores. Produtos e serviços como objetos da 

relação de consumo. Os direitos fundamentais do consumidor. A responsabilidade civil objetiva 

adotada pelo Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade pelo fato do produto e do 

serviço e a responsabilidade por vício do produto e do serviço. Da responsabilidade nas relações de 

consumo. Das práticas e das cláusulas contratuais abusivas. Dos crimes da relação de consumo. Das 

sanções administrativas. Da tutela jurisdicional individual e coletiva dos consumidores. Do sistema 

nacional de defesa do consumidor e da convenção coletiva de consumo. 

OBJETIVOS:  

Capacitar e preparar o aluno como profissional competente, capaz de atuar administrativamente e 

no poder judiciário com desenvoltura no que toca às questões relativas às relações de consumo. 

Instrumentalizar o aluno com a legislação nos assuntos pertinentes ao direito do consumidor, 

estimulando raciocínio e amplas possibilidades de postular, defender, arguir o que for possível e 

necessário na defesa de uma tese. Aproximá-los nos conceitos, vocabulários, procedimentos 

técnicos e jurídicos. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas dialogadas. 

• Estudos de caso. 

• Seminários. 

• Aula invertida. 

• Trabalhos interdisciplinares. 

• Debates em grupo. 

• Apresentações orais pelos alunos de pesquisas e trabalhos.   
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ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Recurso multimídia. 

• Quadro branco. 

• Periódicos eletrônicos. 

• Acesso à internet. 

AVALIAÇÃO – ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

FILHO, Luiz Paulo da Silva Araújo. Comentários ao código de defesa do consumidor. 2ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2009.   7ex. 

GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIM, Antônio Herman de Vasconcellos e. Código brasileiro de 

defesa do consumidor. Rio de Janeiro: Forense, 2006.  7ex. 

NUNES, Luiz Antônio Rizzato. O código de defesa do consumidor e sua interpretação jurisprudencial. 

São Paulo: Saraiva, 2015.  6ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

ALMEIDA, João Batista De. Manual de direito do consumidor. São Paulo: Saraiva. 2ex. 

CARVALHO, José Carlos Maldonado de. Direito do consumidor: fundamentos doutrinários e visão 

jurisprudencial.  Lúmen Júris. 2ex. 

CLARK, Giovani. A proteção do consumidor e o direito econômico. Belo Horizonte: Interlivros Jurídica. 

4ex. 

CLARK, Giovani. O município em face do direito econômico. Belo Horizonte: Del Rey. 2ex.  

CORREA, Luís Fernando Nigro; CORRÊA, Osíris Leite.  Código de defesa do consumidor: aspectos 

relevantes. 206p.ed. Belo Horizonte: Del Rey. 2ex.   

FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Cláusulas abusivas nos contratos. 2ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 1995. 244p.  

FUHRER, Maximilianus C.A; MILARÉ, Édis. Manual de direito público e privado. Revista dos Tribunais. 

5ex. 

MARTINS, Ives Gandra da Silva. Questões de direito econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais. 

2ex. 

NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. O código de defesa do consumidor e sua interpretação jurisprudencial. 

São Paulo: Saraiva. 2ex. 

RODRIGUES, Lísia Carla Vieira. O Código de proteção e defesa do consumidor e o novo código civil: 

pontos de convergência e divergência. Lúmen Júris. 2ex. 
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CURSO: DIREITO DISCIPLINA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

CARGA HORÁRIA: 60 h PERÍODO:10 º 

EMENTA: 

Histórico da proteção social do cidadão no Brasil e no mundo. Histórico do Direito Previdenciário no 

Brasil. Estrutura da Previdência Social. Beneficiários. Custeio da Previdência Social. Direito dos 

segurados e dos dependentes. Do Seguro de Acidente do Trabalho. Procedimento Administrativo 

para obtenção de direitos. Decadência e Prescrição. Direito Previdenciário Rural. Previdência Social 

do Funcionário Público Civil da União. 

OBJETIVOS:  

Orientar seguramente e colocar ao alcance dos muitos que irão advogar a série de diplomas legais 

regentes do trabalho e da previdência social, rural, aclarando-lhes os direitos e os deveres. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas dialogadas. 

• Estudos de caso. 

• Debates. 

• Seminários. 

• Análise e interpretação de textos produzidos pelos alunos. 

• Trabalho em grupo. 

• Atividades interdisciplinares. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Recursos multimídia. 

• Quadro branco. 

• Periódicos eletrônicos. 

• Acesso à internet. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

LEITÃO, André. Manual de Direito Previdenciário. Saraiva, 2015. 6ex. 

MARTINEZ, Wladimir Novaes. Comentários à Lei Básica da Previdência Complementar. São Paulo: 

LTR, 2016.  6ex. 

MARTINS, Sergio Pinto. Direito da Seguridade Social: custeio da Seguridade Social, benefícios, 

acidente do trabalho, assistência social, saúde. São Paulo: Atlas, 2015. 6ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

GOMES, Elizeu Domingues. Rotinas trabalhistas e Previdenciárias. Belo Horizonte: Líder. 2ex.  
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MARTINEZ, Wladimir Novaes. O salário-base na previdência social.  São Paulo: LTR. 2ex. 

OLIVEIRA, Lamartino França de. Direito Previdenciário. São Paulo: Revista dos tribunais. 2ex. 

PAIXÃO, Floriceno. A Previdência Social em perguntas e respostas. Porto Alegre: Síntese, 2ex. 

RUSSOMANO, Mozart Victor. Curso de Previdência Social. Rio de Janeiro: Forense. 4ex. 

 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: HERMENÊUTICA 

CARGA HORÁRIA: 30 h PERÍODO: 10º 

EMENTA: 

 Hermenêutica filosófica e hermenêutica jurídica. Métodos de interpretação: aplicação tradicional 

do direito e da hermenêutica jurídica contemporânea; evolução do pensamento jurídico moderno 

a partir do problema da interpretação e da aplicação do direito. Tipos de interpretação, 

interpretação e integração, argumentação, aplicação do direito, tipologia dos argumentos jurídicos, 

razoabilidade da decisão: interpretação, argumentação, verdade, correção normativa, adequação e 

aplicação do direito. Teorias pós-positivistas da argumentação jurídica: Viehweg; Perelman; Alexy; 

Dworkin; Günther; Habernas; Aranio. Razoabilidade da decisão judicial e problema da justiça.  

OBJETIVOS:  

Apresentar ao aluno, com competência e objetividade, o conceito de Direito como norma e fato 

social, a escola da EXEGESE, além de tratar da Hermenêutica no Direito Comparado e na 

interpretação da lei no direito brasileiro.  

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas e dialogadas.  

• Trabalhos em grupo. 

• Seminários. 

• Estudos de caso. 

• Apresentação de filmes relacionados com o conteúdo. 

• Atividades individuais com textos e livros para o estudo crítico e reflexivo dos temas 

abordados. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Data show. 

• Quadro branco. 

• Periódicos eletrônicos. 

• Acesso à internet. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

CAMARGO, Margaridan M. Lacombe. Hermenêutica e argumentação: uma contribuição ao estado 

do direito. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 6ex. 

CARNEIRO, Maria Francisca; SEVERO, Fabiana Galera. Teoria e prática da argumentação jurídica. 

Curitiba: Juruá, 2016. 6ex. 

SOARES, Ricardo Maurício Freire. Hermenêutica e a interpretação jurídica. São Paulo: Saraiva, 2016. 

6ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus. 2ex.  

BRAGA, Antônio Pereira. Exegese do código de processo civil. 3ex. 

BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da constituição. São Paulo: Saraiva. 2ex. 

CASTRO, Reginaldo Oscar de. Cidadania e justiça: reflexões políticas de um advogado. São Paulo: 

Moderna. 2ex.  

CASTRO, Reginaldo Oscar de. Direitos humanos: conquistas e desafios. 421p. Brasília: Letraviva. 2ex.  

COSTA, Dilvanir José da. Curso de hermenêutica jurídica. Rio de Janeiro: Forense. 2ex. 

HADDAD, Paulo Roberto. Participação, justiça social e planejamento. Rio de Janeiro: Zahar, 1980. 

(Biblioteca de Ciências Sociais).  11ex. 

LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de Hamah 

Arendt.  São Paulo: Companhia das Letras, 5ex.  

MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direito internacional: tratados e direitos humanos fundamentais da 

Ordem Jurídica Brasileira.  Rio de Janeiro: América Jurídica, 2ex. 

MORAES, Alexandre. Direitos humanos fundamentais: teoria geral, comentários aos artigos 1 a 5 da 

Constituição, doutrina e Jurisprudência. Atlas. 2ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: PRÁTICA JURÍDICA IV - DIREITO ADMINISTRATIVO  

CARGA HORÁRIA: 90 h/a PERÍODO: 10º 

EMENTA: 

Elaboração de Ações Constitucionais, Ação Civil Pública, Ação Popular, Habeas Data. Elaboração de 

pareceres. Práticas simuladas, abrangendo contato simulado com a arbitragem, a negociação, a 

conciliação e a mediação. 

OBJETIVOS:  

Promover a confecção das principais peças processuais afetas ao direito administrativo. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

•  Aulas expositivas. 

•  Trabalhos individuais e em grupos. 

•  Avaliações individuais. 
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•  Manuseio e interpretação da legislação básica. 

• Atividades simuladas. 

• Desenvolvimento de Peças processuais. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Data show. 

• Quadro branco. 

• Acesso à internet. 

• Laboratório de informática. 

• Periódicos eletrônicos. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 31ª ed. Rio de Janeiro: Lúmen 

Júris, 2017.  6ex. 

GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 17ªed. São Paulo: Saraiva, 2014. 6ex. 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 33ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2016. 6ex. 

PARIZATTO, João Roberto. Prática Forense. Edipa, 2016.v.1 e 2. 10ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

CAETANO, Marcelo. Princípios fundamentais do direito administrativo.  Rio de Janeiro: Forense. 2ex. 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. Lúmen Júris, 2010 - 5 

exemplares.  

CAVALCANTI, Themistocles Brandão. Curso de direito administrativo. Rio de Janeiro: Freitas Bastos. 

2ex. 

COSTA, Alfredo de Araújo Lopes da. A administração pública e a ordem jurídica privada: jurisdição 

voluntária.  Belo Horizonte: Bernardo Alvares. 2ex. 

CRETELLA JUNIOR, Jose. Curso de direito administrativo. São Paulo: Forense. 2ex. 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. São Paulo: Atlas. 8ex. 

FARIA, Edimur Ferreira. Curso de Direito Administrativo Positivo.5ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 

2004. 521p.  

GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. São Paulo: Saraiva. 2ex. 

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários a lei de licitações e contratos administrativos.8ª ed. São Paulo: 

Dialética, 2000. 735p.  

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 851p.   

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia Científica. São Paulo: Atlas. 5ex.  
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MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro.  Malheiros, 2006 . 14ex. 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. Malheiros, 2006 - 3 ex. 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Elementos de direito administrativo.  São Paulo: Revista dos 

Tribunais. 2ex. 

MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios gerais de direito administrativo. Rio de Janeiro: 

Forense. 3ex. 

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo: parte introdutória; parte geral 

e parte especial. Rio de Janeiro: Forense. 3ex.CARLIN, Volnei Ivo. Direito Administrativo: doutrina, 

jurisprudência e direito comparado.3ª ed. Florianópolis: OAB/SC Editora, 2005. 462p.  

SANTOS, Maurício Barbosa dos. Estatuto das cidades: uma arma contra os inimigos.2ª ed. São Paulo: 

J. H. Mizuno, 2004. 492p. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: LIBRAS – LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS 

CARGA HORÁRIA: 30 h OPTATIVA 

EMENTA: 

Concepção de linguagens de sinais. Linguagem de sinais brasileira. O código de ética. Resolução do 

encontro de Montevidéu. A formação de intérprete no mundo e no Brasil. Língua e identidade: um 

contexto da política linguística. Cultura surda e cidadania brasileira. 

OBJETIVOS:  

Entender os conceitos das LIBRAS por meio de um percurso histórico dos surdos, além de informá-

los na prática da Língua Brasileira de Sinais, ampliando o conhecimento dos alunos. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas com a participação dos alunos, buscando, além da exposição de 

conteúdos, a reflexão e a discussão sobre os temas abordados. 

• Estudo e trabalhos em grupo e individual. 

• Diálogo individual e grupal. 

• Filmes e vídeos sobre LIBRAS. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Data show. 

• Quadro branco. 

• Acesso à internet. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
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Bibliografia Básica: 
FERREIRA, Lucinda. Por uma gramática de língua de sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2010.  
GESSER, Andrei. Libras? Que língua é essa? Crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e 
da realidade surda. São Paulo: Parábola, 2009.   
HONORA, Márcia. Livro Ilustrado de Língua Brasileira de Sinais. São Paulo: Ciranda Cultural, 2009.  
 
Bibliografia Complementar: 
ALMEIDA, Josiane Júnia Fecundo de; SILVA, Silvana Araújo. Língua Brasileira de sinais (Libras). São 
Paulo: Pearson Education, 2009. 182p. 
BRANDÃO, Flávia. Dicionário ilustrado de Libras – Língua Brasileira de Sinais. São Paulo: Global, 
2011. 
FALCÃO, Luiz Alberico. Surdez, cognição visual e Libras. Rio de Janeiro: Luiz Alberico, 2011. 
FIGUEIRA, Alexandre dos Santos. Material de apoio para o aprendizado de Libras. São Paulo: Phorte, 
2011. 
PEREIRA, Maria Cristina da Cunha. Libras – conhecimento além dos sinais. São Paulo: Pearson Brasil, 

2011. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: DIREITO FINANCEIRO E FINANÇAS PÚBLICAS 

CARGA HORÁRIA: 30 H/A OPTATIVA 

EMENTA: 

As necessidades e as associações humanas. Fenômeno financeiro. Atividades financeiras e 

econômicas do Estado. Direito financeiro e finanças. Direito financeiro no Brasil. Lei de Orçamento: 

receita e despesas. A despesa pública. A receita pública. O crédito público. O empréstimo público. 

A dívida pública. Orçamento público. Execução orçamentária.  

OBJETIVOS:  

Salientar ao estudante do Curso de Direito todas as normas que regulam a atividade financeira que 

se desdobra dentro do campo institucional tratado pelo Direito Público. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas dialogadas. 

• Estudos de caso. 

• Trabalhos interdisciplinares. 

• Apresentação de notícias de jornais e revistas relevantes à matéria. 

• Debates em grupo. 

• Apresentações orais pelos alunos de pesquisas e trabalhos.   

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Data show. 

•       Notícias de jornais e revistas relevantes à matéria. 

•       Periódicos eletrônicos. 

•      Quadro branco. 

•      Acesso à internet. 
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AVALIAÇÃO – ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito financeiro e de direito tributário.  Saraiva, 2009.  

COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2015.   

7ex. 

JARDIM, Eduardo Marcial. Manual de Direito Financeiro e Tributário. Saraiva, 2016. 6ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

BORGES, José Cassiano; REIS, Maria Lúcia Américo dos. Curso de atualização fiscal: teoria geral do 

tributo-impostos indiretos - contribuição social e regime jurídico tributário do simples. Lúmen Júris. 

2ex. 

BORGES, José Souto Maior. Introdução ao direito financeiro. São Paulo: Limonad, 2ex. 

OLIVEIRA, Regis Fernandes de; HORVATCH, Estevão. Manual de direito financeiro. São Paulo: Revista 

dos Tribunais. 2ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: CRIMINOLOGIA 

CARGA HORÁRIA: 30 H/A OPTATIVA 

EMENTA: 

Causas da Criminologia. Análise do sistema penitenciário. Formas e métodos de ressocialização. 

Personalidade delinquente. Análise biológica e social do crime e do criminoso. Vitimologia. 

OBJETIVOS:  

Enfatizar o papel da Criminologia para contribuir de maneira decisiva na melhor compreensão dos 

fenômenos político-econômico-sociais da atualidade, concorrendo, assim, para o desencadeamento 

das mudanças necessárias e desejadas, no sentido da construção de uma nova ordem social. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aulas expositivas, estimulando a participação dos alunos (desinibição) e o desenvolvimento 

do raciocínio. 

• Seminários.  

• Estudos dirigidos. 

• Análises de jurisprudência. 

• Apresentação de trabalhos em grupo. 

• Discussão em círculo / debates. 
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• Exibição de vídeos / filmes. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Data show. 

• Quadro branco. 

• Acesso à internet. 

• Periódicos eletrônicos. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica do direito penal: introdução à sociologia do direito penal. 

São Paulo: Saraiva, 2011. 4ex. 

FREITAS, Ana. Psicologia jurídica. Saraiva, 2016. 6ex. 

PENTEADO FILHO, Nestor Sampaio. Manual Esquemático de Criminologia. Saraiva, 2015. 5ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

ALBERGARIA, Jason Soares. Noções de criminologia. Belo Horizonte: Lemi. 2ex. 

LOPES, Emília Mira. Manual de Psicologia Jurídica. Saraiva, 2016. 6ex. 

SANTOS, Juarez Cirino dos. A criminologia radical. Rio de Janeiro: Lúmen Júris. 2ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

CARGA HORÁRIA: 30 H/A OPTATIVA 

EMENTA: 

O direito do Menor, autonomia, objetivos e natureza. Conceito. Pátrio poder. Marginalização do 

Menor. Delinquência do Menor. Legislação Menorista Brasileira. A família substituta, a guarda, a 

tutela, a adoção. A perda e a suspensão do poder de família. Medidas de aplicação aos pais ou aos 

responsáveis. Medidas de vigilância. Tendências atuais.   

OBJETIVOS:  

Demonstrar os procedimentos adequados previstos pelo legislador; um estudo interpretativo do 

Estatuto da Criança e do adolescente; por que os assuntos relativos a este tema não podem aguardar 

a  passagem do tempo. Levar aos futuros operadores do Direito a refletirem sobre a questão do 

menor infrator para os dias futuros. Fazer com que o corpo discente correlacione o papel exercido 

pelo menor infrator com a questão da desestruturação da família brasileira.    

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 
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• Aula expositiva dialogada. 

• Peças processuais reais. 

• Recortes de jornais e revistas com casos atuais. 

• Estudos de caso. 

• Seminários. 

• Trabalhos interdisciplinares.  

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Data show. 

• Quadro branco. 

• Periódicos eletrônicos. 

• Acesso à internet. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

BRASIL. Estatuto da criança e do adolescente – Lei 8.069 de 13-07-1990. 2016. 6ex. 

CUNHA, Rogério Sanches. Estatuto da Criança e do adolescente comentado. Saraiva, 2016. 6ex. 

ROSSATO, Luciano Arnot. Estatuto da criança e do adolescente: comentários. São Paulo: Saraiva, 

2016.  

 

Bibliografia Complementar: 

CHAVES, Antônio. Comentários ao estatuto da criança e do adolescente. São Paulo: LTr. 2ex.  

COSTA, Antônio Carlos Gomes; SILVA, Antônio Fernando do Amaral e; RIVERA, Deodato. Brasil 

criança urgente: a lei 8069/90. São Paulo: Columbus (Coleção Pedagogia Social, 3). 8ex.  

PEREIRA, Cássio Rodrigues. Estatuto da criança e do adolescente. Belo Horizonte: Líder, 2002. 346p.  

PINTO, Antônio Luiz de Toledo; WINDT, Marcia Cristina Vaz dos Santos; SIQUEIRA, Luiz Eduardo 

Alves de. Estatuto da criança e do adolescente: Lei nº 8.069, de 13-07-1990. 10ª ed. São Paulo: 

Saraiva. 2ex.  

RODRIGUES, Moacir; GONÇALVES, Níveo Geraldo. Conselho tutelar; justiça da infância e da 

juventude; liberdade assistida a luz do estatuto da criança e do adolescente. Belo Horizonte: Del Rey. 

2ex. 

VERONESE, Josiane Rose Petry; GOUVÉA, Lúcia Ferreira de Bem. Poder familiar e tutela: à luz do 

Novo Código Civil e do Estatuto da Criança e do Adolescente.  OAB/SC. 2ex. 
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CURSO: DIREITO DISCIPLINA: PSICOLOGIA JURÍDICA 

CARGA HORÁRIA: 30 H/A OPTATIVA 

EMENTA: 

Informacõ̧es baśicas sobre o objeto da Psicologia e da Psicanaĺise. Conceitos e estruturas 

psicológicas e psicanalit́icas, correlacionados com o objeto do Direito e com as categorias jurid́icas 

da personalidade, da capacidade, da responsabilidade, da imputabilidade e da inimputabilidade. 

Informacõ̧es baśicas sobre abordagens e estratégias psicológicas na solucã̧o de conflitos. 

OBJETIVOS:  

Possibilitar ao aluno a compreensão dos conceitos e das estruturas psicológicas, as categorias 

jurídicas da personalidade, da imputabilidade, das psicopatias e dos impactos da personalidade na 

sociedade. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aula expositiva. 

• Estudos de caso. 

• Teatralização. 

• Visitas técnicas. 

• Trabalhos interdisciplinares. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Recurso multimídia. 

• Quadro branco. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

 

FREITAS, Ana. Psicologia jurídica. Saraiva, 2016. 6ex. 

LOPES, Emilia Mira. Manual de Psicologia Jurídica. Saraiva, 2016. 6ex. 

PINHEIRO, Carla. Psicologia Jurídica. São Paulo: Saraiva, 2017. 6ex. 

SILVA, Denise Maria Perissini da. Psicologia jurid́ica no processo civil brasileiro: a interface da 

psicologia com direito nas questões de famiĺia e infância. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2009. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica do direito penal: introdução à sociologia do direito penal. 

São Paulo: Saraiva, 2011. 4ex. 

ALBERGARIA, Jason Soares. Noções de criminologia. Belo Horizonte: Lemi. 2ex. 
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SANTOS, Juarez Cirino dos. A criminologia radical. Rio de Janeiro: Lúmen Júris. 2ex. 

PENTEADO FILHO, Nestor Sampaio. Manual Esquemático de Criminologia. Saraiva, 2015. 5ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: HISTÓRIA DO DIREITO 

CARGA HORÁRIA: 30 H/A OPTATIVA 

EMENTA: 

Ciência e História. História do Direito: Direito Antigo, Direito Romano e Medieval, Direito Moderno, 

Direito Contemporâneo. História e Instituicõ̧es Jurid́icas: Estado, Famiĺia, Estrutura Familiar, 

Trabalho. História do Direito Brasileiro: Brasil Colonial, Brasil Imperial, Brasil Republicano. 

OBJETIVOS:  

Possibilitar ao aluno conhecimento da evolução histórica do Direito, a presença e as características 

do Direito e das instituições jurídicas nas sociedades ao longo do tempo. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aula expositiva e escrita. 

• Fichamento do conteúdo. 

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Quadro branco. 

• Filmes. 

• Acesso à internet. 

• Periódicos eletrônicos. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

ALVES, José Carlos Moreira. Direito romano: história do direito romano; instituições do direito 

romano. Rio de Janeiro: Forense, 2012. 6ex. 

NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito. 39ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. 7ex. 

SCALQUETE, Rodrigo Arnoni. Lições sistematizadas da história do direito. Saraiva, 2016 6ex. 

 

Bibliografia Complementar: 

ALVES, José Carlos Moreira. Direito romano: história do direito romano; instituições do direito 

romano; a) parte geral; b) parte especial: Rio de Janeiro: Forense. 3ex. 

CARLETTI, Amilcare. Curso de direito romano. São Paulo: Leud. 3ex. 

CHAMOUN, Ebert. Instituição de direito romano. 2.ed. Rio de Janeiro: Revista Forense. 2ex. 
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FERREIRA, Waldemar Martins. História do direito brasileiro. São Paulo: Maxlimonad. 2ex. 

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO e ARBITRAGEM 

CARGA HORÁRIA: 30 H/A OPTATIVA 

EMENTA: 

Métodos alternativos de soluções de Conflitos. Mediação. Conciliação. A arbitragem na Constituição 

Brasileira de 1988. A novidade legislativa infraconstitucional. Noções prévias. Convenção de 

arbitragem. Árbitros. Procedimento Arbitral. Sentença arbitral. Sentença arbitral estrangeira. 

OBJETIVOS:  

Apresentar os meios alternativos não estatais para a solução de conflitos: negociação, mediação, 

conciliação e arbitragem. Capacitar o aluno a distinguir corretamente estes institutos identificando 

a forma correta de sua utilização para a promoção da pacificação social, de acordo com os 

fundamentos legais vigentes, apresentando os fundamentos conceituais dos métodos extrajudiciais 

de resolução de conflitos com conhecimento técnico e aplicação ética, com a finalidade de ampliar 

o acesso à justiça. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

• Aula expositiva dialogada. 

• Peças processuais reais. 

• Estudos de caso. 

• Seminários. 

• Trabalhos interdisciplinares.  

ESTRUTURAS DE APOIO / RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Recurso multimídia. 

• Quadro branco. 

• Periódicos eletrônicos. 

• Acesso à internet. 

AVALIAÇÃO - ESTRATÉGIAS: 

A avaliação será realizada por meio do acompanhamento contínuo do desempenho discente. Estará 

atrelada às normas e às políticas de verificação de aprendizagem e de desempenho determinadas 

no regimento da Instituição e previstas no PDI. Em conformidade com o Plano de Ensino, os 10 

pontos de trabalho serão atribuídos aos alunos mediante formas alternativas de avaliação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Bibliografia Básica: 

ALVIM, J. E. Carreira. Comentários à lei de arbitragem: lei n.9.307, de 23/9/1996. Curitiba: Juruá, 

2010. 213 p.   

MOURÃO, Alessandra Nascimento Silva e Figueiredo. Técnicas de negociação para advogados. São 

Paulo: Saraiva, 2008. 100 p.   
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SCAVONE JÚNIOR, Luiz Antônio. Manual de arbitragem. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2011. 270 p.  

 

Bibliografia Complementar: 

VASCONCELOS, Carlos Eduardo de. Mediação de conflitos e práticas restaurativas. São Paulo: 

Método, 2008. 206 p.   

CARMONA, Carlos Alberto. A Arbitragem e processo: um comentário à Lei n. 9.307/96. São Paulo: 

Atlas, 2009. 571 p.   

CORREIA, A. Ferrer. Temas de direito comercial: arbitragem comercial internacional, 

reconhecimento de sentenças estrangeiras, conflitos de leis. Coimbra: Livraria Almedina, 1989. 

495p.   

CARMONA, Carlos Alberto. A Arbitragem no processo civil brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, 

1993. 166 p.  

TURA, Adevanir. Arbitragem: nacional e internacional: curso prático. São Paulo: JH Mizuno, 2007. 

196 p.  

 

 

 

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

CARGA HORÁRIA: 180 h PERÍODO: Durante todo o curso 

 

EMENTA: 

As Atividades Complementares têm como objetivo geral flexibilizar o currículo pleno do Curso de 

Graduação em Direito, propiciando aos seus alunos a possibilidade de aprofundamento temático e 

interdisciplinar, integrando os conteúdos teóricos e a prática. O cumprimento da carga horária das 

Atividades Complementares é requisito indispensável à colação de grau, sendo que podem ser 

realizadas a qualquer momento, inclusive durante as férias escolares, não sendo computadas as 

atividades realizadas em período de trancamento ou de desligamento, bem como aquelas realizadas 

anteriormente ao ingresso no Curso.  

 

Bibliografia Básica: 

Todas as bibliografias básicas e complementares do curso. 

 

Bibliografia Complementar: 

Todas as bibliografias básicas e complementares do curso. 

 

4.8. Política de Educação Ambiental e de Desenvolvimento Nacional Sustentável 

 

As questões relacionadas à Educação Ambiental e ao Desenvolvimento Nacional Sustentável, além 

de serem tratadas na Disciplina Direito Ambiental, oferecida no 10º Período do Curso, com 60 horas, 

são também amplamente trabalhadas em diversos eventos de extensão, de conscientização e de 
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sensibilização, com a participação da comunidade acadêmica, da sociedade local e em parceria com 

órgãos públicos, empresas privadas, Ongs e associações. 

 

A exemplo das Semanas do Meio Ambiente, realizada em conjunto com a Secretaria de Meio 

Ambiente do Município, no Projeto Manuelzão em defesa da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, 

ou na distribuição de mudas, ou no plantio de árvores, no recolhimento de resíduos, de coleta seletiva, 

entre outros, a Faculdade transmite à comunidade acadêmica e à comunidade local os princípios da 

sustentabilidade e a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e 

globais.  

 

O aculturamento diário da Comunidade Acadêmica é potencializado pela localização privilegiada da 

sede da Faculdade de Sabará, inserida dentro de uma reserva ecológica, chamada Parque Dona Flora, 

situada às margens do Rio das Velhas. Tal contexto já propicia inúmeras formas de envolvimento e 

de conscientização quanto à preservação ambiental e a sua grandiosa importância para a sociedade. 

 

Busca-se assim, continuamente, o desenvolvimento de uma conscientização integrada do meio 

ambiente, propagando informações, orientando, implementando práticas diárias, apontando 

soluções e provendo alternativas.  

 

4.9. Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena 

 

As questões relacionadas à Educação das Relações Étnico-Raciais e ao Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Indígena são discutidas na Disciplina Sociologia Geral e Antropologia, oferecida no 

1º Período do Curso, com 60 horas, bem como na Disciplina História da Cultura Mineira, com igual 

carga horaria, ofertada no 3º período. 

 

Mas também são tratadas em inúmeras ações de extensão implementadas, como o evento anual 

promovido “Projeto Xirê da Cultura Negra”, como as coparticipações em eventos das diversas 

culturas, em convênio com a Rede Colaborativa Brasil, com o Centro de Negócios “A Cor da Cultura”, 

participando de festividades como a Festa Folclórica Cores do Rosário, Feira Afro, entre outros. Cabe 

destaque ainda ao evento anual promovido pela Faculdade de Sabará, “A Semana da Diversidade 

Cultural”, além do apoio e da coparticipação em vários eventos locais de propagação da cultura, como 

o Grupo de Congado, a Folia de Reis, entre outros projetos de arte, música, comida e dança. 

 

Por meio dessas e de outras ações, a Faculdade propaga conhecimentos e fortalece posturas de 

integração social diante da pluralidade étnico-racial, firmando os ideais tanto de reconhecimento 

quanto de igualdade de valorização das raízes africanas, indígenas, europeias e asiáticas, atuando em 

favor do respeito e da consolidação da democracia brasileira. 
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4.10. Educação em Direitos Humanos 

 

Também as questões relacionadas à Educação em Direitos Humanos são discutidas na Disciplina 

Direitos Humanos, oferecida no 10º Período do Curso, com 60 horas. Mas igualmente estão 

trabalhadas por meio de campanhas, sensibilizações, apoio a órgãos e Ongs, obtendo resultados 

expressivos. 

 

A responsabilidade social está intimamente ligada aos Direitos Humanos, por isso, o Curso está 

envolvido com inúmeras propostas de atividades de extensão, tais como, a promoção da Semana de 

Ação Social Universitária, certificada pela ABMES, o programa Horta Universitária, patrocinado pela 

Faculdade, em que a comunidade acadêmica e os assistidos da Sociedade São Vicente de Paulo 

cultivam uma horta para constante abastecimento dos necessitados, a visita e auxílio às Creches, 

Asilos e entidades filantrópicas, o apoio da Faculdade ao esporte para as Crianças Carentes, com 

participação da comunidade acadêmica nos campeonatos, a participação da comunidade acadêmica 

no Conselho de Segurança Pública de Sabará, com reuniões e palestras realizadas no Auditório da 

Faculdade, entre tantas outras ações promovidas e registradas nos arquivos institucionais da 

Faculdade. 

 

4.11. Metodologia 

 

Partindo-se do princípio de que a aquisição do conhecimento é um processo individual, que se realiza 

por meio da construção partilhada do saber, por meio da interação entre sujeitos cognoscentes, 

mediatizada pela cultura, ou seja, a partir das experiências e conhecimentos já assimilados pelo 

indivíduo e de sua atuação enquanto sujeito ativo, é que se estabelecem os melhores meios quanto 

aos procedimentos de ensino-aprendizagem. 

 

A organização das situações didáticas de ensino-aprendizagem tem como objetivo principal promover 

a relação entre os conhecimentos adquiridos e os valores práticos e reais, em busca da competência 

profissional que se deseja. Sendo assim, teoria e prática são partes integrantes do esforço de docente 

e de discentes na vida acadêmica.  

 

O trabalho desenvolvido pelos professores do Curso é pautado pelos princípios pedagógicos da 

interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade e da multidisciplinaridade, proporcionando a relação 

entre as diversas áreas de conhecimento, ressaltando a universalidade do saber. Tal tarefa é 

articulada em seminários e em reuniões regulares entre os professores dos períodos e entre todos os 

professores do Curso. 

 

As metodologias ativas, adotadas na condução pedagógica do Curso, estimulam a ação discente. São 

privilegiadas atividades que desenvolvam as competências e as habilidades necessárias para a 

resolução, de situações-problema no campo jurídico, simulados ou reproduzidos por várias formas, 

que criticamente analisadas, com a orientação dos professores, repercutem em soluções propostas 

de forma independente e criativa, dando espaço para a capacidade e a potencialidade de cada 
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estudante. Estão assim propostas as abordagens orientadoras e colaborativas dos docentes, 

trazendo, em uma perspectiva horizontal, as atividades dinâmicas, reflexivas e críticas, tais como a 

sala de aula invertida, audiências e júris simulados, os estudos de caso, o uso da tecnologia 

potencializando o aprendizado, fóruns eletrônicos, blogs, entre outras práticas inovadoras.  

 

São também utilizadas as seguintes metodologias, de forma diversificada, na oferta do Curso de 

Direito da Faculdade de Sabará: aulas expositivas dialogadas; atividades individuais e em grupo; 

elaboração e apresentação de relatórios; leituras diversas, em especial de textos científicos; 

pesquisas em bibliotecas e internet; construção de textos sobre temas determinados; elaboração de 

monografia; seminários; debates; tecnologias de ensino-aprendizagem, como vídeos, softwares, 

ambientes virtuais; observações e intervenções dirigidas; análise, avaliação e reflexão sobre 

intervenções realizadas; visitas monitoradas; atuação orientada no Núcleo de Práticas Jurídicas da 

Faculdade. 

 

Quanto aos recursos didáticos, são utilizados, principalmente, além do quadro e telão, que se faz 

presente em todas as salas de aula: 

 

- data show e outras formas de reprodução de vídeos e áudios; 

- laboratório de informática; 

- murais e cartazes; 

- jornais e revistas; 

- livros e textos diversos; 

- computador, aplicativo, sistemas, e softwares. 

- VLibras. 

 

Calha destacar que, dentro das Políticas de Educação Inclusiva, constantes no Plano de 

Desenvolvimento Institucional, bem como no Manual de Acessibilidade da Faculdade de Sabará, 

estão consignadas as formas de assegurar a igualdade educativa a todos, propiciando também a 

Acessibilidade Metodológica. Para tanto, estão previstos os serviços e as adaptações tecnológicas, 

ambientais e didático-pedagógicas, além da capacitação de todos os docentes com o curso de Libras. 

 

4.12. Estágio Supervisionado 

 

O Estágio de Prática Jurídica representa um importante bloco do Curso, objetivando integrar a prática 

e os conteúdos teóricos desenvolvidos nos demais eixos. Sua implementação se dá no âmbito do NPJ 

(Núcleo de Prática Jurídica), em 360 horas da matriz curricular, computando, pois, para a 

integralização da carga horária total do curso. O Estágio de Prática Jurídica se desenvolve em sala de 

aula, no laboratório, no auditório, no Serviço de Assistência Judiciária Sabarense (pertencente ao NPJ 

da Faculdade), no Juizado Informal de Conciliação sediado no SAJ da Faculdade, no CESJUSC e em 

outros locais conveniados que prestam assistência judiciária, havendo, ainda, a participação do 

estagiário em audiências e em outros atos jurídicos, junto às repartições do Poder Judiciário, 

Ministério Público, Defensoria Pública (Fórum, Tribunal de Justiça e outros), bem como  junto a outros 

Juizados de Conciliação e Câmaras ou Centros de Arbitragem. 
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Assim, do 7º ao 10º período, os acadêmicos desenvolvem no NPJ o estágio supervisionado, 

aprofundando-se nas questões profissionais jurídicas, atuando em diferentes tribunais, sempre 

prestando serviços gratuitos à comunidade local e, da mesma forma, sempre orientados pelos 

professores designados para este fim. 

 

Em cada semestre, 90 horas são cumpridas com atividades práticas (30 horas), módulos teórico-

prático (30 horas) e atividades extraclasse (30 horas), conforme a seguir: 

 

I- Atividades práticas e de atendimento ao público: são denominadas atividades práticas 

profissionalizantes. 

 

As atividades práticas profissionalizantes do NPJ podem ser realizadas no Serviço de Assistência 

Jurídica da Faculdade de Sabará, denominado SAJ Sabarense, ou nos ambientes previstos na 

Resolução CES/CNE nº3/2017, importando em qualquer situação na supervisão das atividades e na 

elaboração de relatórios a serem encaminhados, na forma do Regulamento próprio, para avaliação 

pertinente da Coordenação do Núcleo de Prática Jurídica. 

 

A prática real abrange o atendimento de partes, a elaboração das peças, os estudos e atos processuais 

e o seu acompanhamento, bem como a resolução extrajudicial de conflitos, por meio de mediação 

ou de conciliação, sobretudo no Juizado Especial de Conciliação instalado na mesma sede do SAJ. 

Também abrange as análises, as discussões, as orientações, os encaminhamentos e a elaboração de 

relatórios de autos processuais. Os atendimentos jurídicos são realizados pelos acadêmicos 

orientados por Professor-Advogado, sendo esse atendimento destinado ao público hipossuficiente. 

 

O SAJ está instalado em uma casa localizada no Centro Histórico de Sabará, próxima ao Fórum da 

Comarca.  Por força de um convênio celebrado entre a Faculdade de Sabará e o Tribunal de Justiça 

do Estado de Minas Gerais, o SAJ recepciona em sua sede o Juizado Informal de Conciliação, ficando 

a cargo da IES o fornecimento de toda a estrutura física e de pessoal para o funcionamento do Juizado. 

Os resultados conquistados, advindos desta iniciativa, e com a prática pré-profissional dos 

Acadêmicos do Curso em tela, orientados pela Coordenadoria do Núcleo e pelos docentes 

profissionais do Direito, têm alcançado expressivos resultados, sendo de 92% a média de conciliações 

registradas.  

 

II- Atividades teórico-práticas: são desenvolvidas em módulos teórico-práticos e em atividades 

extraclasse. 

 

As atividades teórico-práticas são desempenhadas em dois momentos. O primeiro momento consiste 

nos módulos teórico-prático, ministrados pelos professores em sala de aula, laboratórios e outros 

espaços. Os módulos teórico-prático propõem práticas jurídicas simuladas, elaboração de peças 

processuais simuladas, atuação em processos simulados, estudo do processo, suas peças, rotinas, 

fases, com base em processos reais, além do contato simulado com arbitragem, negociação, 

conciliação e mediação. 
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A orientação teórica da prática jurídica compõe o currículo pleno nas disciplinas do Núcleo de Prática 

Jurídica, e são oferecidas conforme abaixo: 

7º período - Prática Jurídica - Direito Civil  

8º período - Prática Jurídica - Direito Penal  

9º período - Prática Jurídica - Direito do Trabalho  

10º período - Prática Jurídica - Direito Administrativo  

 

O segundo momento consiste nas atividades extraclasse, atreladas à orientação teórica da prática, e 

contemplam as visitas orientadas, abrangendo os diversos órgãos jurisdicionais, as visitas às 

audiências reais e os julgamentos nos diversos fóruns e tribunais. Contemplam ainda as visitas às 

Câmaras de Arbitragem, aos Juizados de Conciliação do SAJ ou outros, sendo sempre obrigatória a 

elaboração e a apresentação de relatórios das audiências para ser submetidos à avaliação do 

Professor de Estágio. 

 

O Regulamento do Núcleo de Prática Jurídica para desenvolvimento do Estágio Curricular 

Supervisionado do Curso de Direito da Faculdade de Sabará é apresentado a seguir: 

 

REGULAMENTO DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - ESTÁGIO CURRICULAR DO CURSO DE DIREITO 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º. Este regulamento disciplina o Estágio Curricular do Curso de Direito da Faculdade de Sabará, 

que será realizado por meio do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), com o propósito de proporcionar ao 

aluno a oportunidade, via atividades práticas reais e simuladas, de aplicar a casos concretos o saber 

teórico adquirido no Curso, em uma interação entre teoria e prática. 

 

Art. 2º . O Núcleo de Prática Jurídica é responsável por 360 horas do Curso, e compreende as 

seguintes atividades de estágio curricular que serão desenvolvidas do 7º ao 10º período, sempre 

respeitando o Estatuto da OAB e o Código de Ética e Disciplina, senão vejamos: 

 

I- Atividades práticas e de atendimento ao público, que serão denominadas atividades práticas 

profissionalizantes (120h). 

II- Atividades teórico-práticas (240h), sendo 120h de atividades extraclasse e 120h de módulos 

teórico-práticos. 

 

Art. 3º. As atividades do Núcleo de Prática Jurídica tratam-se de atividades curriculares obrigatórias, 

indispensáveis para a conclusão do Curso. 

 

Art. 4º. As atividades do Núcleo de Prática Jurídicas não se confundem com outras atividades 

profissionalizantes que o acadêmico desenvolve durante o Curso, como estágio profissional não 

supervisionado em escritórios de advocacia (regulamentadas pela Lei n. 8.906/94 e pelo Regulamento 
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geral do Estatuto da Advocacia e da OAB) e em órgão públicos, como Poder Judiciário, Ministério 

Público e Procuradorias, entre outros. 

 

CAPÍTULO II 

DO DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR 

 

Art. 5º. A orientação teórica da prática jurídica compõe o currículo pleno nas disciplinas do Núcleo de 

Prática Jurídica, e são oferecidas conforme abaixo: 

 

7º período - Prática Jurídica - Direito Civil  

8º período - Prática Jurídica - Direito Penal  

9º período - Prática Jurídica - Direito do Trabalho  

10º período - Prática Jurídica - Direito Administrativo  

 

§ 1º-  Atreladas a cada um dos módulos teórico-prático, acima, aparecem as atividades extraclasse, 

em que o aluno trabalhará os temas dos respectivos módulos teórico-prático, de forma que, para 

cada módulo teórico prático de 30 horas trabalhados em sala de aula, no laboratório ou no auditório, 

sejam trabalhadas mais 30 horas de atividades extraclasse, perfazendo, ao todo, nos quatro períodos 

do NPJ, 120 horas de módulos teórico-prático, 120 horas de atividades extraclasse, além das 120 

horas praticadas no SAJ Sabarense (ou nos outros ambientes previstos na Resolução CES/CNE nº 

3/2017).  

 

§ 2º-  Os módulos teórico-prático são ministrados pelos professores, que propõem práticas jurídicas 

simuladas, elaboração de peças processuais simuladas, atuação em processos simulados, estudo do 

processo, suas peças, suas rotinas, suas fases, com base em processos reais, além do contato 

simulado com a arbitragem, negociação, conciliação e mediação. 

 

§ 3º-  As atividades extraclasse contemplam as visitas orientadas, abrangendo os diversos órgãos 

jurisdicionais, as visitas às audiências reais e julgamentos, nos diversos fóruns e tribunais, Câmaras 

ou Centros de Arbitragem, com a elaboração e a apresentação de relatórios das audiências a ser 

submetidos ao Professor de Estágio para validação. 

 

Art. 6º. As atividades práticas profissionalizantes do Núcleo de Prática Jurídica, que abrangem as 120 

horas, serão cumpridas por meio da prática jurídica, podendo ser realizadas com o acompanhamento 

do Professor Advogado no Serviço de Assistência Judiciário da Faculdade de Sabará, denominado SAJ 

Sabarense, ou em outros estabelecimentos conveniados à IES, importando em qualquer caso na 

supervisão das atividades e na elaboração de relatórios a serem encaminhados, na forma abaixo 

descrita, para avaliação pertinente da Coordenação do Núcleo de Prática Jurídica. 

 

§ 1º - Os estabelecimentos que trata o caput do presente artigo são escritórios de advocacia 

(regulamentados pela Lei n. 8.906/94 e pelo Regulamento geral do Estatuto da Advocacia e da OAB) 

e órgão públicos, como o Poder Judiciário, Ministério Público e Procuradorias, entre outros, em 

conformidade com a Resolução CES/CNE nº3/2017. 



140 

 

 

§ 2º - Tais atividades práticas profissionalizantes serão comprovadas documentalmente pelo 

acadêmico ao Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica, por meio da apresentação na Secretaria da 

Faculdade, via requerimento, dos formulários próprios disponíveis na reprografia. 

 

 

Art. 7º. As atividades práticas profissionalizantes poderão consistir em: 

I – atendimento de partes, elaboração de peças, estudos e atos processuais e seu acompanhamento, 

no SAJ Sabarense, bem como resolução extrajudicial de conflitos, por meio de mediação ou de 

conciliação, sobretudo no Juizado Especial de Conciliação instalado na mesma sede do SAJ Sabarense. 

II - análises, discussões, orientações, encaminhamentos, bem como elaboração de relatórios de autos 

processuais. 

 

CAPÍTULO III 

DOS ALUNOS 

 

Art. 8. O Estágio Curricular é obrigatório e nenhum aluno poderá ser dispensado das disciplinas e das 

atividades que o compõem, sob pena de não se graduar. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 9. Este Regulamento entra em vigor no dia de sua aprovação, aplicando-se a todos os acadêmicos 

do Curso de Direito da Faculdade de Sabará. 

 

Art. 10. Os casos omissos e as interpretações deste Regulamento devem ser resolvidos pelo 

Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica. 

 

4.13. Atividades Complementares 

 

Em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito, o aluno 

do Curso de Direito da Faculdade de Sabará deve obrigatoriamente completar 180 horas em 

Atividades Complementares até o final do 10º período do Curso.  

 

As Atividades Complementares têm como objetivo geral flexibilizar o currículo pleno do Curso de 

Graduação em Direito, propiciando aos seus alunos a possibilidade de aprofundamento temático e 

interdisciplinar, integrando os conteúdos teóricos e a prática.  

 

O cumprimento da carga horária das Atividades Complementares é requisito indispensável à colação 

de grau, podendo ser realizadas a qualquer momento, inclusive durante as férias escolares, não sendo 

computadas as atividades realizadas em período de trancamento ou desligamento, bem como 

aquelas realizadas anteriormente ao ingresso no Curso.  
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As Atividades Complementares são regidas por Regulamento próprio, no qual está definido 

claramente cada grupo das atividades que podem ser desenvolvidas, detalhando-as e definindo os 

respectivos critérios para o efetivo aproveitamento, reconhecimento e validação da carga horária. A 

Coordenação do Curso, juntamente com a Coordenadoria de Estágio, alia esforços no sentido de 

proporcionar alternativas aos acadêmicos, mediante a assinatura de convênios, divulgação de 

oportunidades de atividades, bem como controlando e orientando o desenvolvimento dos trabalhos 

dos discentes.  

 

Apresentamos, a seguir, o Regulamento das Atividades Complementares do Curso de Graduação em 

Direito da Faculdade de Sabará: 

 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO DA 

FACULDADE DE SABARÁ 

 

I – Das Atividades Complementares 

 

1 – Em consonância com a Resolução do CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CES nº 9/2004, o aluno 

do Curso de Direito da Faculdade de Sabará deverá obrigatoriamente completar 180 horas em 

Atividades Complementares até o final do 10º período do curso. 

 

1.1 - As Atividades Complementares têm como objetivo geral flexibilizar o currículo pleno do Curso 

de Graduação em Direito, propiciando aos seus alunos a possibilidade de aprofundamento temático 

e interdisciplinar, integrando os conteúdos teóricos e a prática. 

 1.2 - O cumprimento da carga horária das Atividades Complementares é requisito indispensável à 

colação de grau. 

1.3 – As Atividades Complementares podem ser realizadas a qualquer momento, inclusive durante 

as férias escolares, desde que respeitados os procedimentos estabelecidos neste Regulamento. 

1.4 – Os alunos podem realizar Atividades Complementares desde o primeiro semestre de matrícula 

no Curso de Direito, não sendo computadas as atividades realizadas em período de trancamento ou 

desligamento, bem como aquelas realizadas anteriormente ao ingresso no curso. 

 

2 - As Atividades Complementares, que podem ser reconhecidas para efeitos de aproveitamento da 

carga horária, estão divididas em grupos conforme o quadro a seguir, estando nele também indicados 

os critérios para o aproveitamento. 

    

II – Da Coordenadoria de Atividades Complementares 

  

3 - A Coordenadoria das Atividades Complementares será exercida pelo Coordenador do Curso e sua 

Assistência de Coordenadoria. 
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4 - Compete ao Coordenador das Atividades Complementares: 

  

4.1 – Receber e analisar a pertinência do comprovante de execução das Atividades Complementares 

de cada aluno, validando a carga horária nos casos procedentes.   

 

 4.2 – Verificar toda documentação apresentada, observando: 

 

4.2.1 - O integral preenchimento dos campos, do Formulário de Apresentação para Certificados, 

Comprovantes e Relatórios Próprios - FCCR, bem como do Formulário de Relatório Declaratório - FRD, 

neste caso, podendo o campo DESCRIÇÃO / RESUMO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA ser 

complementado por meio de anexos. Tais formulários serão disponibilizados na reprografia da 

Faculdade e deverão ser apresentados na Secretaria da Faculdade, por meio de requerimento 

protocolado, isento. 

4.2.2 - Os comprovantes apresentados pelo aluno serão devolvidos após análise do Coordenador de 

Atividades Complementares e devem permanecer sob a posse e a responsabilidade direta de cada 

aluno. 

   

4.3 – Coordenar a divulgação das Atividades Complementares para os alunos. 

 

4.4 – Remeter à Secretaria da Faculdade de Sabará a respectiva carga horária computada para fins de 

registro no Histórico Escolar, após o cumprimento das 180 horas mínimas exigidas, ou 

gradativamente, em conformidade com o que definir as orientações internas da DSG. 

 

4.5 - Poderá o Coordenador, objetivando maior qualidade do ensino, alterar a qualquer momento o 

quadro de especificações das Atividades Complementares. 

 

III – Das Disposições Finais 

  

5 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador do Curso.  

 

6 - Este regulamento entrou em vigor a partir de 1º de fevereiro de 2005, mantida a regulamentação 

anterior e revogadas as disposições em contrário. 
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QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

  

GRUPO DESCRIÇÃO DAS 

ATIVIDADES / TEMA 

CARGA 

HORÁRIA 

MÁXIMA POR  

SEMESTRE 

LIMITE MÁXIMO 

PARA 

APROVEITAMENTO 

REQUISITO 
   

   
G

ru
p

o
 I:

 A
ti

vi
d

a
d

es
 d

e 
in

ic
ia

çã
o

 à
 d

o
cê

n
ci

a
 e

 p
es

q
u

is
a

 

 

Monitoria em 

disciplina jurídica. 

Até 45 horas por 

semestre 

90 horas Atestado e relatório 

aprovado pelo 

docente. FCCR 

Participação em 

grupos de estudo ou 

participação em 

pesquisa orientada ou 

por meio de 

integração com a 

futura pós-graduação. 

Até 30 horas por 

semestre 

120 horas Relatório subscrito 

pelo aluno e 

referendado pelo 

Professor 

Orientador. FCCR 

Trabalhos 

desenvolvidos com 

orientação docente, 

apresentados ou não 

à comunidade 

acadêmica. 

Até 05 horas por 

trabalho 

50 horas Comprovante do 

trabalho e 

aprovação pelo 

docente. FCCR 

Comparecimento a 

audiências judiciais 

ou sessão de 

julgamento de 

tribunal, inquéritos 

policiais e afins. 

Até 30 horas por 

semestre 

90 horas Declaração da 

autoridade 

responsável no 

FRD. 

Participação 

comprovada à 

sessões do Tribunal 

do Júri. 

Até 10 horas por 

sessão 

70 horas Declaração da 

autoridade 

responsável no 

FRD. 

G
ru

p
o

 
II

: 
C

o
n

g
re

ss
o

s,
 

se
m

in
á

ri
o

s,
 

co
n

fe
rê

n
ci

a
s 

e 

o
u

tr
a

s 
a

ti
vi

d
a

d
es

 a
ss

is
ti

d
a

s 

 

Congressos, 

simpósios, 

seminários, 

conferências e 

palestras assistidas. 

Até 30 horas por 

semestre 

120 horas Apresentação de 

Certificados. 

FCCR 

Eventos, mostras, 

exposições assistidas. 

Até 30 horas por 

semestre 

120 horas Apresentação de 

Certificados. FCCR 

Atividades similares 

na área jurídica 

Até 30 horas por 

semestre 

120 horas Apresentação de 

Certificados. FCCR 



144 

 

G
ru

p
o

 II
I:

 P
u

b
lic

a
çõ

es
 

 

Artigos, trabalhos, 

ensaios, resenhas e 

afins com o curso, 

publicados em 

periódicos e jornais 

acadêmicos ou não. 

 30 horas Comprovante da 

publicação, 

aprovado pela 

Coordenação. FCCR 

Monografias não 

curriculares. 

 30 horas Comprovante da 

publicação, 

aprovado pela 

Coordenação. FCCR 

Apresentação de 

trabalhos em eventos 

científicos. 

   30 horas Comprovante da 

apresentação, 

aprovado pela 

Coordenação. FCCR 

G
ru

p
o

 IV
: V

iv
ên

ci
a

 p
ro

fi
ss

io
n

a
l c

o
m

p
le

m
en

ta
r 

 

Realização de 

estágios jurídicos não 

curriculares, em 

escritórios de 

advocacia, empresas, 

procuradorias, 

tribunais, Cartórios 

(geral), Delegacias, 

Juizados (geral), 

Juizados Especiais, 

Juntas Comerciais, 

Contadoria do Juízo e 

OAB e outros. 

Até 30 horas por 

semestre 

90 horas Declaração do 

responsável pelo 

Órgão no FRD. 

Realização de 

estágios não 

curriculares no 

Serviço de Assistência 

Jurídica Sabarense em 

nosso Núcleo de 

Prática Jurídica. 

Até 30 horas por 

semestre 

90 horas Declaração do 

responsável pelo 

Órgão no FRD. 
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Atividades 

Profissionais 

exercidas na área 

jurídica, em 

escritórios de 

advocacia, empresas, 

procuradorias, 

tribunais, Cartórios 

(geral), Delegacias, 

Juizados (geral), 

Juizados Especiais, 

Juntas Comerciais, 

Contadoria do Juízo e 

OAB e outros. 

Até 15 horas por 

semestre 

75 horas Declaração do 

responsável pelo 

Órgão no FRD. 
G

ru
p

o
 V

: A
ti

vi
d

a
d

es
 d

e 
Ex

te
n

sã
o

  

 

Cursos livres de 

extensão ou de 

atualização, na área 

jurídica. 

Até 30 horas por 

semestre 

120 horas Certificado de 

participação 

aprovado pela 

Coordenação. 

FCCR 

Oficinas de textos Até 30 horas por 

semestre 

120 horas Certificado de 

aproveitamento. 

FCCR 

Cursos regulares de 

língua estrangeira ou 

de informática. 

Até 10 horas por 

semestre 

50 horas Certificado de 

aproveitamento. 

FCCR 

Participação em 

atividades e/ou em 

projetos culturais e 

sociais vinculados à 

formação 

profissional. 

Até 10 horas por 

semestre 

50 horas Comprovante de 

participação e 

relatório de 

aproveitamento. 

FCCR 

 

Disciplinas 

extracurriculares ou 

eletivas, cursadas na 

mesma ou em outras 

IES, ligadas à área 

jurídica, previamente 

aprovadas pelo 

Coordenador do 

Curso. 

Até 30 horas por 

semestre 

120 horas Certificado ou 

comprovante de 

frequência e 

aprovação por meio 

do histórico 

acadêmico. FCCR 
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G
ru

p
o

 
V

I:
 

A
ti

vi
d

a
d

es
 

d
e 

R
ep

re
se

n
ta

çã
o

 

Es
tu

d
a

n
ti

l  

 

Representação 

estudantil em 

atividade de avaliação 

bem como em 

Diretoria de Entidade 

Estudantil. 

até 20 horas por 

semestre 

40 horas Declaração da IES 

ou comprovante da 

eleição. FCCR 

    

 

4.14. Trabalho de Conclusão de Curso  

 

As disciplinas Métodos do Trabalho Científico, Metodologia da Pesquisa Jurídica e Monografia I e II, 

concatenadas as outras disciplinas, orientam o estudante para que realize um projeto de pesquisa e 

elabore uma monografia entregue no final do 9º período. O tema é de livre escolha, voltado para 

uma problemática da área jurídica.  

 

Com a finalidade de dar os primeiros subsídios aos acadêmicos no sentido de produção científica, 

tanto na graduação quanto na preparação para futuros estudos, o Trabalho de Curso é realizado 

dentro dos padrões científicos e das normas vigentes, de acordo com o Regulamento apresentado 

neste PPC.  

 

É condição de aprovação a defesa e a submissão da monografia perante uma banca examinadora. 

Esta banca será composta obrigatoriamente pelo Coordenador do Curso e dois professores que 

tenham notório conhecimento e especialização da área da monografia em questão, e opcionalmente 

poderá contar com um membro da Sociedade Mantenedora, ou da direção da Faculdade de Sabará. 

Existe uma Professora Orientadora do TCC à disposição dos alunos que desenvolve um trabalho de 

acompanhamento e de orientação para os alunos.  

 

Em seguida, é apresentado o Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia). 

 

REGULAMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - MONOGRAFIA 

 

Tendo em vista o disposto na Lei Federal 9.394/96 (LDB), na Resolução do Conselho Nacional de 

Educação, Câmara de Educação Superior, 9/2004, no Regimento da Faculdade de Sabará, no Projeto 

Pedagógico Institucional da Faculdade de Sabará  e no Projeto Pedagógico do Curso de Direito da 

Faculdade de Sabará, resolve regulamentar-se o Trabalho de Conclusão de Curso nos seguintes 

termos: 

 

Capítulo I – Das disposições iniciais 

 

Art. 1º - Este regulamento tem por finalidade emitir diretrizes e normas para a elaboração, a defesa 

e a avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso, doravante denominado de TCC, no Curso de 

Bacharelado em Direito da Faculdade de Sabará. 
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Art. 2º O objetivo do TCC é estimular a produção científica dos alunos, com vistas à consolidação dos 

conhecimentos adquiridos durante o Curso, constituindo-se em atividade acadêmica de articulação 

teórico-prática para sistematização do conhecimento, desenvolvida mediante supervisão, orientação 

e avaliação docente. 

Parágrafo único – Conforme prevê o Projeto Pedagógico do Curso de Direito, é obrigatória a 

elaboração, a apresentação e a aprovação do TCC, sem o que o Curso não será integralizado. 

 

Capítulo II – Das atribuições 

 

Art. 3º - São atribuições do orientador do TCC: 

 

I - Orientar a elaboração e a execução do projeto definido para o TCC. 

II - Zelar pelo cumprimento do trabalho proposto e dos prazos estabelecidos no cronograma, 

previamente definido em comum acordo com a Secretaria Geral. 

III - Observar os horários de orientação. 

IV - Avaliar o desempenho e o rendimento do aluno ao longo da execução do trabalho. 

V - Encaminhar o TCC à Coordenação do Curso de Direito, para formação de banca examinadora. 

 

Art. 4º - São responsabilidades dos acadêmicos: 

 

I - Informar-se sobre o regulamento e as normas do TCC. 

II - Escolher o tema do seu projeto de trabalho, sua definição, delimitação e problematização. 

III - Elaborar e desenvolver um projeto de trabalho, com os métodos e as técnicas aprendidos no 

curso, de acordo com o objetivo e a pesquisa escolhida e cumprindo as etapas e o cronograma 

estabelecidos em conjunto com o Professor Orientador. 

IV - Verificar e observar os horários de orientação. 

V - Submeter o TCC finalizado à apreciação do Professor Orientador. 

 

Capítulo III – Da forma e do conteúdo do TCC 

 

Art. 5º - O TCC terá a forma de uma monografia acadêmica. 

Parágrafo único –O TCC deverá seguir, estritamente, os critérios mais recentes previstos pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), concernentes à sua confecção. 

 

Art. 6º - O TCC versará, obrigatoriamente, sobre tema ligado à área jurídica, ou de outro tema 

pertinente, desde que diretamente relacionado aos objetivos encontrados no projeto pedagógico do 

curso em tela. 

 

Art. 7º - O TCC deverá, obrigatoriamente, ter as seguintes características: 
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I – Ser de confecção individual. 

II – Ser de tema e de conteúdo relevantes. 

III – Ser específico quanto ao(s) questionamento(s) da pesquisa. 

IV – Ter em torno de 60 mil caracteres, ou cerca de 30 páginas, da introdução ao final da conclusão, 

excetuando-se anexos, capa, sumários e demais componentes obrigatórios. 

V - Apresentar contribuição original do autor. 

VI - Ser elaborado seguindo uma metodologia adequada ao trabalho de pesquisa acadêmica. 

VII - Revelar espírito crítico do autor. 

VIII - Ser elaborado pelas normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 

Art. 8º - Quando o aluno, com o consentimento final da orientação, terminar a confecção de sua 

monografia, deverá entregar três vias, devidamente encadernadas, ao Professor Orientador. 

 

Capítulo IV – Da defesa e da avaliação 

 

Art. 9º - O TCC será apresentado e defendido perante uma banca examinadora de professores, a fim 

de ser avaliado e julgado. 

 

§ 1º - A apresentação à banca examinadora é de caráter obrigatório. 

 

§ 2º - O aluno terá entre 15 e 30 minutos para realizar sua apresentação do TCC. 

 

Art. 10 - A banca examinadora avaliará, na forma de graus, variando de zero a 100 pontos, a 

apresentação escrita e oral do TCC. 

 

Parágrafo Único – A defesa oral, cujo teor divergir substancialmente do trabalho escrito, implicará na 

automática reprovação do aluno, não importando a nota do trabalho escrito nem a desenvoltura 

apresentada na defesa, importando tão somente a divergência supra definida para a anulação do TCC 

e atribuição de nota final zero. 

 

Art. 11º - A banca examinadora dos TCC é formada, no mínimo, por três membros. 

 

§ 1º – O professor orientador do TCC é membro permanente e presidente da banca examinadora. 

 

§ 2º - Os demais membros da banca examinadora poderão ser professores do Curso de Direito, 

membros da Instituição Mantenedora e da Diretoria da Faculdade, Professor visitante convidado pela 

direção da Faculdade ou, ainda, no caso de trabalhos sobre obras jurídicas ou científicas, os seus 

autores. 

 

Art. 12 - São atribuições da Banca examinadora: 



149 

 

 

I – Julgar e avaliar os TCC. 

II – Realizar intervenções e questionamentos no transcorrer da apresentação. 

III – Apresentar correções ou modificações a serem realizadas no TCC. 

IV – Lavrar ata dos trabalhos realizados. 

Parágrafo único – As correções e as modificações citadas no inciso III constarão da ata dos trabalhos, 

tendo o prazo de 15 dias para serem realizadas pelo aluno, sendo indispensáveis para sua aprovação 

na disciplina. 

 

Capítulo V – Das disposições finais 

 

Art. 13 - O aluno deverá entregar à Coordenação de Curso uma via da monografia, devidamente 

impressa e encadernada, com as alterações determinadas pela banca, dentro do prazo estabelecido. 

Parágrafo único – Somente após o cumprimento do previsto no caput do artigo, o aluno será 

considerado aprovado na disciplina. 

 

Art. 14 - As vias finais das monografias deverão ser remetidas pela Coordenação de Curso à Biblioteca, 

no prazo máximo de 30 dias após o término das defesas, perante a banca examinadora. 

Parágrafo Único – A biblioteca acadêmica, após realizar os trabalhos pertinentes de catalogação e de 

indexação, disponibilizará para consulta as monografias. 

 

Art. 15 - Os casos omissos neste regulamento serão dirimidos por uma comissão colegiada, composta 

pelos seguintes membros: 

 

I – Diretor Didático-Pedagógico, ou professor por ele designado. 

II – Coordenador do Curso de Direito. 

III – Coordenador de Pesquisa e de Pós-graduação. 

IV – Professor orientador do TCC. 

V – Professor titular da disciplina de Metodologia e Técnicas de Pesquisa. 

 

Art. 16 - Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas todas 

disposições contrárias. 
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5. CORPO DOCENTE 
 

5.1. Corpo Docente - Titulação 

 

O corpo docente para o Curso de Direito está composto por 35 docentes, sendo 5 doutores, 21 

mestres e 14 especialistas, o que representa um percentual de 60% de docentes portadores de Pós-

Graduação strictu sensu. O percentual de doutores é de 14%.  

 

O corpo docente, para além da titulação acadêmica, e amplo conhecimento dos conteúdos das 

disciplinas lecionadas, atua no envolvimento do discente com a relação ensino aprendizagem de 

forma a motivá-lo e a despertá-lo para uma postura atitudinal, aguçando o seu raciocínio crítico, 

correlacionando os conteúdos trabalhados com os objetivos do curso e com o perfil do Egresso, 

ampliando os horizontes de bases de pesquisa e de literatura, conscientizando acerca da importância 

da disciplina e da sua relevância e aplicabilidade no mundo profissional, bem como incentivando o 

aluno para a iniciação cientifica e publicações.  

 

A Faculdade de Sabará prima pela manutenção do quadro do corpo docente, entendendo que a 

titulação acadêmica dos professores é um parâmetro de qualidade do ensino universitário. Lado 

outro, as experiências, as vivências profissionais e as competências didáticas dos docentes também 

são valorizadas para efeito de contratação e manutenção dos professores da Instituição. 

 

 

Nome do docente CPF Últ. 

titulação 

Ana Paula Heimovski 067.324.386-97 Especialista 

Ana Raquel Arca Vilaboa de 

Oliveira 

029.254.046-93 Doutora 

Augusta Isabel Junqueira Fagundes 352.822.586-68 Mestre 

Berenice Reis Lopes 037.113.256-88 Mestre 

Caroline Amorim Costa 894.415.406-68 Doutora 

Cíntia Batista Pereira 028.662.466-40 Doutora 

Cláudia Leite Leonel 477.364.616-00 Mestre 

      

Cláudio Luís dos Santos Lopes 855.979.536-72 Mestre 

Dárcio Lopardi Mendes Júnior 042.298.896-07 Especialista 
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Edmar Evangelista 318.724.686-91 Especialista 

Flávio Alexander Delaqua Lucas 777.450.606-30 Especialista 

Geraldo Eustáquio da Conceição 620.437.906-25 Mestre 

Graziela Armelao Jácome 881.903.236-87 Mestre 

Ítalo Henrique da Silva 063.959.816-17 Especialista 

João Paulo Galvão dos Santos 049.702.936-78 Doutor 

Joice Aparecida Cabral Pacheco 644.929.586-49 Especialista 

José Anísio Moura 426.929.386-15 Mestre 

José Paulo Sauma 089.296.026-49 Especialista 

Lílian Ponzo Ribeiro 035.401.496-00 Especialista 

Magda Viana de Souza 073.932.386-59 Especialista 

Marcella Leonel Viotti Leite Praça 059.565.836-90 Especialista 

Márcia Cristina Delgado 556.471.466-00 Mestre 

Marcos Paulo Andrade Bianchini 009.045.326-31 Mestre 

Maria Evane Bethônico 977.753.126-53 Doutora 

Marjorie Wanderley Cavalcante 036.435.236-10 Especialista 

Meire Aparecida Furbino Marques 535.912.406-72 Mestre 

Miguel Ângelo Almeida Costa 485.517.166-20 Especialista 

Palloma Nobre Sena  015.709.186-43   

Polianna Aroeira Braga Duarte 

Ferreira 

006.587.096-40 Mestre 

Rafael Tallarico 037.847.326-31 Mestre 
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Rodrigo de Castro Lucas 027.174.086-81 Mestre 

Santusa Lopes dos Santos Ferreira 064.560.316-30 Especialista 

Sérgio Augusto Veloso Brasil 539.770.256-00  Mestre 

Stefannia Maria José de Oliveira 

Sant'Ana 

883.731.506-68 Mestre 

Tatiana de Oliveira Gonçalves 052.611.826-11 Mestre 

 

 

5.2. Regime de Trabalho do Corpo Docente 

 

Os docentes que trabalham em regime parcial totalizam 30% do total. A Coordenadora trabalha em 

regime integral. Todas as contratações são regidas pelo regime da CLT e atendendo-se estritamente 

os acordos coletivos firmados entre o SINEP MG e o SINPRO MG. Embora não vinculada a percentuais 

mínimos de regime de trabalho de tempo parcial e integral, a Faculdade empenha-se para aumentar 

o número de docentes alocados nesses tempos. 

 

Nome do Docente Regime de Trabalho 

Ana Paula Heimovki Horista 

Ana Raquel Arca Vilaboa de 

Oliveira 

Horista 

Augusta Isabel Junqueira Fagundes Parcial 

Berenice Reis Lopes Horista 

Caroline Amorim Costa Horista 

Cíntia Batista Pereira Horista 

Cláudia Leite Leonel Integral 

Cláudio Luís dos Santos Lopes Horista 

Dárcio Lopardi Mendes Júnior Parcial 

Edmar Evangelista Parcial 

Flávio Alexander Delaqua Lucas Parcial 

Geraldo Eustáquio da Conceição Horista 

Graziela Armelao Jácome Parcial 

Ítalo Henrique da Silva Horista 

João Paulo Galvão dos Santos Horista 

Joice Aparecida Cabral Pacheco Horista 

José Anísio Moura Parcial 

José Paulo Sauma Parcial 

Lílian Ponzo Ribeiro Horista 

Magda Viana de Souza Horista 
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Marcella Leonel Viotti Leite Praça Horista 

Márcia Cristina Delgado Parcial 

Marcos Paulo Andrade Bianchini Horista 

Maria Evane Bethônico Parcial 

Marjorie Wanderley Cavalcante Horista 

Meire Aparecida Furbino Marques Horista 

Miguel Ângelo Almeida Costa Parcial 

Palloma Nobre Sena  Horista 

Polianna Aroeira Braga Duarte 

Ferreira 

Horista 

Rafael Tallarico Horista 

Rodrigo de Castro Lucas Horista 

Santusa Lopes dos Santos Ferreira Horista 

Sérgio Augusto Veloso Brasil Horista 

Stefannia Maria José de Oliveira 

Sant'Ana 

Parcial 

Tatiana de Oliveira Gonçalves Horista 

 

 

5.2.1. Experiência Profissional do Corpo Docente (em anos) 
 

O Corpo docente apresenta em sua maioria larga experiência no mundo do trabalho, permitindo 

promover contextualizações, permitindo a utilização de recursos metodológicos que interliguem a 

teoria a casos práticos e à formulação de atividades simuladas, além de propiciar o pleno domínio 

dos conteúdos lecionados e a sua importância prática para a profissão.   

 

NOME DO PROFESSOR Experiencia 

profissional 

Ana Paula Heimovki 10 

Ana Raquel Arca Vilaboa de 

Oliveira 

19 

Augusta Isabel Junqueira Fagundes 40 

Berenice Reis Lopes 16 

Caroline Amorim Costa 14 

Cíntia Batista Pereira 21 

Cláudia Leite Leonel 21 

Cláudio Luís dos Santos Lopes 14 

Dárcio Lopardi 15 

Edmar Evangelista 54 

Flávio Alexander Delaqua Lucas 24 

Geraldo Eustáquio da Conceição 19 

Graziela Armelao Jácome 23 
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Ítalo Henrique da Silva 2 

João Paulo Galvão dos Santos 11 

Joice Aparecida  C. Pacheco 12 

José Anísio Moura 35 

José Paulo Sauma 40 

Lílian Ponzo Ribeiro 20 

Magda Viana de Souza 18 

Marcella Leonel Viotti Leite Praça 11 

Márcia Cristina Delgado 14 

Marco Paulo Andrade Bianchini 3 

Maria Evane Bethônico 12 

Marjorie Wanderley Cavalcanti 15 

Meire Aparecida Furbino Marques 24 

Miguel Ângelo de Almeida Costa 24 

Palloma Nobre Sena 3 

Polianna Aroeira Braga Duarte 

Ferreira 

13 

Rafael Talarico 17 

Rodrigo de Castro Lucas 18 

Santusa Lopes dos Santos Ferreira 10 

Sérgio Augusto Veloso Brasil 34 

Stefannia Maria José Oliveira 

Sant'Ana 

18 

Tatiana de Oliveira Gonçalves 12 

 

5.2.2. Experiência de Magistério Superior do Corpo Docente (em anos) 
 

O Corpo docente apresenta em sua maioria experiência suficiente para o domínio da didática, para 

exercer percepção sobre o rendimento dos alunos e de suas dificuldades, para exercer a habilidade 

em propiciar condições de aprendizagem para todos os alunos, redefinindo práticas, ajustando 

recursos metodológicos, propondo contextualizações e outras dinâmicas para bem transmitir os 

conteúdos curriculares e a sua significância e aplicabilidade no mundo profissional. 

 

  

NOME DO PROFESSOR 
Docência 

superior 

Ana Paula Heimovki 5 

Ana Raquel Arca Vilaboa de 

Oliveira 
11 

Augusta Isabel Junqueira 

Fagundes 
14 
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Berenice Reis Lopes 5 

Caroline Amorim Costa 12 

Cíntia Batista Pereira 7 

Cláudia Leite Leonel 17 

Cláudio Luís dos Santos Lopes 11 

Dárcio Lopardi 4 

Edmar Evangelista 15 

Flávio Alexander Delaqua Lucas 14 

Geraldo Eustáquio da Conceição 4 

Graziela Armelao Jácome 6 

Ítalo Henrique da Silva 3 

João Paulo Galvão dos Santos 2 

Joice Aparecida  C. Pacheco 9 

José Anísio Moura 32 

José Paulo Sauma 19 

Lílian Ponzo Ribeiro 15 

Magda Viana de Souza 6 

Marcella Leonel Viotti Leite Praça 2 

Márcia Cristina Delgado 19 

Marco Paulo Andrade Bianchini 2 

Maria Evane Bethônico 12 

Marjorie Wanderley Cavalcanti 8 

Meire Aparecida Furbino Marques 9 

Miguel Ângelo de Almeida Costa 18 

Palloma Nobre Sena 2 

Polianna Aroeira Braga Duarte 

Ferreira 
13 

Rafael Talarico 10 

Rodrigo de Castro Lucas 16 
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Santusa Lopes dos Santos Ferreira 6 

Sérgio Augusto Veloso Brasil 10 

Stefannia Maria José Oliveira 

Sant'Ana 
18 

Tatiana de Oliveira Gonçalves 2 

 

5.2.3 Produção Científica, Cultural, Artística ou Tecnológica nos Últimos Três Anos 
 

 

livr

os 

capít
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de 

livro

s 
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o 

instituc

ional 

artigo 

perió

dico 

espec
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text

os 

em 
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is 
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em 

anais 

publica
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em 

qualis 

proprie

dade 
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cientí

fica 

TOTA

L 

prod. 

de 

inova

ções 

tecnol 

prod. 

cultu

rais 

rod. 

artíst

icas 

Ana Paula 

Heimovki 

  1             1       

Ana Raquel Arca 

Vilaboa de 

Oliveira 

1 1     1 2   3 8       

Augusta Isabel 

Junqueira 

Fagundes 

7 3 4 3 2 2     21   11 11 

Berenice Reis 

Lopes 

2               2       

Carolina Almeida 

de Paula Freitas 

    4 1         5       

Caroline Amorim 

Costa 

2 1 10 12     13   38       

Cíntia Batista 

Pereira 

  6   3         9 1     

Cláudia Leite 

Leonel 

    6 4         10       

Cláudio Luís dos 

Santos Lopes 

                0       

Dárcio Lopardi 1               1       

Edmar 

Evangelista 

    4           4       

Flávio Alexander 

Delaqua Lucas 

                0 8     

Geraldo 

Eustáquio da 

Conceição 

  4     2       6       
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Graziela Armelao 

Jácome 

  2   3 1       6   8 3 

Ítalo Henrique da 

Silva 

                0       

João Paulo Galvão 

dos Santos 

        4 1     5       

Joice Aparecida  

C. Pacheco 

    2           2       

José Anísio Moura 1   1 3         5   2   

José Paulo Sauma   1   200         201       

Lílian Ponzo 

Ribeiro 

      3 13 1     17       

Magda Viana de 

Souza 

        2       0 1     

Marcella Leonel 

Viotti Leite Praça 

    2           2   1   

Márcia Cristina 

Delgado 

1       1 4     6 1     

Marco Paulo 

Andrade 

Bianchini 

  6     5 32     43 3 2   

Maria Evane 

Bethônico 

                0       

Marjorie 

Wanderley 

Cavalcanti 

  3     2       5       

Meire Aparecida 

Furbino Marques 

2 1   2 2       7 9 5   

Miguel Ângelo de 

Almeida Costa 

  1   5 5 2 1 1 15       

Palloma Nobre 

Sena 

                0       

Polyanna Aroeira       4 4     3 11       

Rafael Talarico 10 1   16     11   38       

Rodrigo de Castro 

Lucas 

1 3     2   1   7       

Santusa Lopes 

dos Santos 

Ferreira 

      4         4       

Sérgio Augusto 

Veloso Brasil 

2     31         33 1     
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Stefannia Maria 

José Oliveira 

Sant'Ana 

  2 4 6 1 2   2 17       

Tatiana de 

Oliveira 

Gonçalves 

  1   5         6 7     

 

5.3. Composição e Atuação do Núcleo Docente Estruturante – NDE (nome, titulação, experiência 
profissional e regime de trabalho) 

 

O NDE do curso de Direito da Faculdade de Sabará está composto por cinco  Mestres, portanto, com 

100% de docentes com formação de pós-graduação stricto sensu. Quanto ao Regime de Trabalho, 

80% encontra-se em Regime Parcial e a Coordenadora do Curso, em tempo integral. 

 

Professor Última Titulação 
Regime de 

Trabalho 

Cláudia Leite Leonel Mestre Integral 

Graziela Armelao Jácome Mestre Parcial 

Augusta Fagundes Junqueira Mestre Parcial 

José Anísio Moura Mestre Parcial 

Stefannia Maria J. Oliveira Sant’Ana Mestre Parcial 

 

O NDE atua de maneira a contribuir para a consolidação do perfil profissional do Egresso do curso, 

zelando pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes 

no currículo. Observa, acompanha e avalia o PPC, atuando para a sua consolidação e interferindo nas 

necessidades de atualização, considerando novas demandas e tendências do mercado de trabalho. 

Promove o acompanhamento das atividades extensionistas, educacionais e culturais, e sempre 

identificando novas formas de atuação, buscando a crescente interação da comunidade acadêmica 

com a comunidade local. Também atua no planejamento de revisão da bibliografia, dentro das 

Políticas de Aquisição, Expansão e Atualização do Acervo, definindo juntamente com a Coordenadoria 

de Curso, as necessidades de aquisição de novas obras, verificando sempre a utilização do potencial 

bibliográfico. Nos trabalhos, analisam ainda, e constantemente, os resultados avaliativos, propondo 

medidas de realinhamentos, quando necessárias, em busca dos melhores resultados na 

aprendizagem. Zelam ainda pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais, pelo 

atendimento às Políticas Institucionais preconizadas no PDI, e podem propor realinhamento no perfil 

desejado para o Egresso em cenários de mudanças que apontem a necessidade. 
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5.4. Atuação do Coordenador do Curso 

 

5.4.1. Atuação do Coordenador 
 

A Coordenadora do Curso é a Professora Cláudia Leite Leonel. Ela atua na gestão acadêmica e 

pedagógica do curso, conduzindo as atividades coordenação e de planejamento. Promove a 

implementação das políticas e das diretrizes propostas no PPC, preparando as reuniões de 

treinamento e de planejamento acadêmico, com vistas ao atingimento dos objetivos do curso. 

 

Acompanhando continuamente a evolução da legislação e das normas do ensino superior, a 

Coordenadora atua para o avanço do curso em compasso com as políticas mais recentes do ensino 

superior. 

 

Toda a sua atuação é pautada em plano de trabalho, com resultados e desempenho divulgados 

publicamente nos eventos de apropriação de resultados da IES. 

 

Nesse sentido, é uma agente partícipe nas avaliações internas e externas de cursos, nos processos de 

regulação da IES e sobretudo nos processos de renovação de reconhecimento. 

 

Constitui também atuação da Coordenadora o papel de seleção de docentes. Cuida-se para afirmar a 

aderência das titulações e experiências às respectivas disciplinas, bem como do acolhimento dos 

novatos, transmitindo-lhes as normas e os objetivos a serem trabalhados. 

 

Como chefe do Departamento, que é, a Coordenadora preside as reuniões de Colegiado. Atua, 

também, no âmbito do NDE com trabalhos de acompanhamento e de revisão do PPC e de 

planejamento de atualização do acervo. Conduz a implementação de programas das Semanas de 

Iniciação Científica, Semana de Atualização Jurídica e Simulado da OAB. 

 

No cotidiano, a Coordenadora também orienta a integração aluno-professor, promove com 

frequência reuniões com discentes e docentes e avalia a realização das atividades complementares. 

Por meio de ferramentas de gestão do sistema aula, controla a frequência e aprendizado discente, 

controla o andamento e o cumprimento do conteúdo programático das disciplinas do curso e 

diligencia nas necessidades de interferência. Promove ainda a análise dos planos de ensino, análise 

metodológica das provas e dos trabalhos, propondo e fomentando sempre o incremento das 

atividades práticas, das metodologias ativas e das TICs. 

 

Quando necessário, a Coordenadora de Curso comparece às salas de aula, para avaliação e condução 

de anormalidades no clima interno, com poder de negociar situações novas. A cada início de 

semestre, a Coordenadora promove também a acolhida dos Calouros. 

 

Nesse sentido, é com perfil dinâmico e comunicativo que a Coordenadora rege o Curso, observando 

a Missão, os Objetivos e os Valores Institucionais, direcionando perenemente o Curso rumo ao 

atingimento das metas e em busca da formação do Egresso dentro do perfil esperado. 
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5.4.2. Regime de Trabalho, Formação e Titulação do Coordenador do Curso 
 

O Regime de Trabalho da Coordenadora do Curso de Direito é o regime integral. É graduada em 

Direito, em Comércio Exterior e é Mestre em Direito Internacional. 

 

5.4.3. Experiência de Magistério Superior e de Gestão Acadêmica do Coordenador do Curso 
 

A Coordenadora do Curso detém 17 anos de experiência no Magistério Superior e 21 anos de 

experiência profissional. Coordena o Curso de Direito desde o ano 2012.  
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6. INFRAESTRUTURA 
 

6.1. Infraestrutura Física 

 

6.1.1. Gabinetes de Trabalho para Professores de Tempo Integral 
 

Além do gabinete central de trabalho, para professores em tempo integral, e sala coletiva de trabalho, 

ambas situadas no Edifício Professora Lourdes Guerra, existem também, no Edifício Christina Guerra, 

as salas individualizadas para cada Coordenador de Curso, Ouvidoria e Núcleo de Atendimento 

Psicopedagógico ao Estudante. Também existe uma sala com espaço individualizado, em formato de 

estação de trabalho, para a Coordenadoria de Estágio, Coordenadoria de Registros, Coordenadoria 

de Extensão, Coordenadoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Há também uma sala de reuniões. 

 

6.1.2. Espaço de Trabalho do Coordenador 
 

A coordenação do curso dispõe de sala de trabalho individualizada com espaço para atendimento ao 

discente, com internet wi-fi e a cabo, impressora compartilhada e recepção.   

  

6.1.3. Sala dos Professores 
 

A Faculdade de Sabará disponibiliza duas salas de professores, equipadas com computadores, 

internet e Wi-Fi. 

 

6.1.4. Salas de Aula 
 

A Faculdade de Sabará conta com 18 salas de aula, claras, arejadas, revestidas com isolamento 

acústico e que passam por manutenção constante. Contam com 50m2, carteiras tubulares e cadeiras 

estofadas, com boa ergonomia. Estão equipadas com tela de projeção e preparação para o uso de 

recursos multimídia. Possuem espaço reservado para portadores de necessidades especiais. 

Dezesseis salas contam com ventiladores nos tetos e duas contam com ar-condicionado. 

 

6.2. Infraestrutura Tecnológica 

 

6.2.1. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no Processo Ensino-Aprendizagem 

 

As transformações e evoluções tecnológicas presentes no mundo moderno tomam céleres 

proporções e impõem à sociedade produtiva um processo de reciclagem e de acompanhamento 

proativo. 

 

Não diferente, na oferta educacional, a tecnologia a serviço do processo ensino-aprendizagem deverá 

estar alinhada com toda vanguarda disponível, e ferramentas de ponta são inseridas no contexto 

acadêmico nos cursos ofertados pela Faculdade de Sabará. 
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Recursos e equipamentos de informática e audiovisuais, tais como data-show, projetores e sistemas 

de áudio disponíveis para docentes e discentes, link dedicado de fibra ótica e estrutura interna de 

equipamentos de alta robustez para garantir acesso de qualidade, wi-fi unificado e de grande escala 

disponibilizado para toda a comunidade acadêmica, laboratórios e softwares constantemente 

atualizados, periódicos on-line, sistema CRM acadêmico implementado (Sistema Aula), integrado e 

operante 24 horas, tanto para os docentes, quanto para os discentes, sistema de gestão web 

integrado ao aplicativo mobile, sendo tal aplicativo disponível nas plataformas Apple e Android, 

intranet, entre outros elementos de multimídia são ferramentas disponíveis na Instituição para 

assegurar o compasso educacional com o progresso tecnológico contemporâneo. 

 

 Tal estrutura garante possibilidades múltiplas para que o docente possa tornar a didática mais 

envolvente e assimilativa, propiciando comunicação otimizada, transferência e acesso a conteúdos 

virtuais e à interatividade acadêmica potencializada. Por meio das TICs, é possível imprimir 

dinamicidade no processo ensino-aprendizagem, tornando mais atrativos os processos educacionais, 

além de preparar o alunato para o mundo profissional. 

 

É disponibilizado o software VLibras para eliminar barreiras aos recursos tecnológicos, estando 

instalado o software nos computadores de acesso ao alunato. 

 

Vale ainda destacar que é dada ênfase não apenas para os recursos internos, como também para o 

monitoramento e acompanhamento das tecnologias surgidas a todo instante nas áreas profissionais, 

os processos e nos procedimentos eletrônicos, além de mudanças nas relações de trabalho, de 

evolução digital, pois são realidades que devem ser levadas a todo momento para a academia.  

 

Assim sendo, para além das utilizações das TICs dentro da IES, são também trabalhadas as visitas 

técnicas, treinamentos e simulações, simpósios e feiras de tecnologia, que, incorporados nas 

atividades acadêmicas, atualizam e contextualizam os avanços tecnológicos propostos no mundo 

profissional. 

 

6.2.2. Acesso dos Alunos a Equipamentos de informática 
 

Os alunos têm acesso aos equipamentos de informática em todos os órgãos de apoio, Biblioteca, 

Secretaria, Reprografia, Sala de Estudos, além de contar com rede wi-fi de larga escala disponibilizada 

para toda a comunidade acadêmica. Além disso, está disponibilizado o Laboratório de Informática e 

Idiomas, localizado na Sala Dica Machado dos Santos, do Edifício Profa. Marli Starling Maia de Lima 

Guerra, ocupando uma área de 45 m2, com 24 computadores interligados em rede e assistidos por 

internet com fibra ótica. Todos os computadores possuem as licenças do Windows 10 e Pacote Office 

2016. É disponibilizado o software VLibras para eliminar barreiras aos recursos tecnológicos, estando 

instalado o software nos computadores de acesso ao alunato. O ambiente conta com ar refrigerado 

e mobiliário adequado.  Considerando o número de alunos da IES por período (Direito, 80 vagas totais 

anuais), o quantitativo tem atendido integralmente a toda demanda. 
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6.3. Biblioteca 

 

6.3.1. Bibliografia Básica 
 

O acervo da Biblioteca do Curso de Direito está tombado e informatizado, com consultas e reservas 

on-line disponibilizadas. Para cada unidade curricular, possui no mínimo três títulos, sendo que cada 

qual possui em média cinco exemplares, o que, considerando o número de 80 vagas anuais totais, 

garante a democratização do uso da biblioteca com ótimo grau de atendimento à demanda. 

 

As atualizações são procedidas, conforme a Política de Aquisição, Expansão e Atualização do Acervo, 

para atender à evolução do Curso e às inovações ocorridas. Neste processo, o NDE emite relatório a 

referendar a adequação e a compatibilidade das bibliografias por unidade, observando tanto o 

conteúdo quanto a relação de quantitativos de exemplares por título e as vagas ofertadas. 

 

A Biblioteca também dispõe de assinatura para Periódicos Eletrônicos, com mais de 50 periódicos 

especializados, sendo 33 da Thompson/Reuters / Revistas dos Tribunais. 

 

6.3.2. Bibliografia Complementar 
 

A Bibliografia complementar do curso de Direito é vasta, tombado e informatizado, tendo em média 

acima de cinco títulos por unidade curricular e contando sempre os mesmos com dois ou mais 

exemplares. 

 

Neste processo, o NDE emite relatório a referendar a adequação e compatibilidade das bibliografias 

por unidade, observando tanto o conteúdo quanto a relação de quantitativos de exemplares por 

título e as vagas ofertadas. 

 

A Biblioteca também dispõe de assinatura para Periódicos Eletrônicos, com mais de 50 periódicos 

especializados, sendo 33 da Thompson/Reuters / Revistas dos Tribunais. 

 

6.3.3. Plano de Atualização do Acervo 
 

O planejamento do acervo da Biblioteca Maria Machado de Lima, da Faculdade de Sabará, é regido 

pelas diretrizes que compõem a Política de Aquisição, Expansão e Atualização do Acervo, com vistas 

ao atendimento pleno de suas finalidades, em consonância com a missão e com os objetivos da 

Instituição. 

 

O objeto central do instrumento é possibilitar o crescimento ordenado das coleções, acompanhando 

as inovações tecnológicas, norteando as aquisições, as atualizações, a expansão e também os 

descartes, privilegiando o equilíbrio, a demanda, a qualidade e a agilidade no atendimento dos 

usuários. 
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Em um processo contínuo, estão nele tratadas as formas de aquisições e de descartes, garantindo-se 

a funcionalidade e o desenvolvimento do acervo amparados em critérios claros, técnicos e precisos. 

 

A política de aquisição, expansão e atualização do acervo tem por finalidade instituir critérios para a 

atualização, levando-se em conta os recursos orçamentários disponíveis equalizados às necessidades 

levantadas pela gestão da Biblioteca em consonância com apontamentos exteriorizados pelos 

usuários. 

 

Para o alcance dos objetivos, é de extrema relevância o envolvimento de toda a comunidade 

acadêmica juntamente aos profissionais da informação, em busca de um processo decisório baseado 

em definições advindas de um processo participativo. 

 

Entre os objetivos, constam a definição das normas de atualização, observando disponibilidade de 

recursos, periodicidade e racionalidade do crescimento do acervo; o estabelecimento de critérios 

para orientar no processo de seleção e aquisição, descartes e recebimento de doações. 

 

A seleção dos materiais que irão compor o acervo será realizada pelo Corpo Docente, juntamente 

com à Coordenadoria dos Cursos e com o NDE, com vistas a atender às Bibliografias, básicas e 

complementares, dos cursos ofertados. 

 

Para a realização do processo de seleção de materiais, os seguintes critérios serão considerados: 

 

1. Qualidade do conteúdo – Verificar a abordagem quanto ao grau de abrangência, 

profundidade e atendimento aos públicos usuários. 

2. Autoridade: Verificar a reputação e autoridade do autor e das editoras em suas áreas de 

abrangência. 

3. Atualidade: Verificar ano de publicação e a contemplação de atualizações ocorridas, se estão 

ou não atualizadas nas obras. 

4. Idioma: Verificar se o idioma das publicações atende aos usuários, considerando que os 

clássicos exigidos poderão ser adquiridos em outro idioma, se somente disponibilizado nesta 

forma. 

5. Custo adequado: Verificar alternativas financeiras de descontos, prazos, valores 

comparativos, levando em consideração qualidade de impressão, encadernação, entre 

outros, além da justificativa de custo em relação aos quantitativos de usuários a serem 

abrangidos ou não. 

 

As solicitações de compra deverão ser encaminhadas pelos Professores aos Coordenadores de Curso, 

por meio de formulários próprios, apontando se o material consta na bibliografia básica ou 

complementar das respectivas disciplinas, indicando ainda a quantidade necessária.  

 

Tais indicações são feitas anualmente, em todo mês de abril. 
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Após o encerramento das solicitações, os Coordenadores avaliarão, juntamente com o NDE, os 

pedidos, confrontarão os mesmos aos critérios de seleção existentes, e equalizarão os quantitativos 

sugeridos com os parâmetros de qualidade definidos pelo INEP, encaminhando, em seguida, um 

relatório de necessidades de aquisições para a Diretoria Executiva.  

 

Por sua vez, a Diretoria Executiva, após análise e entrevista com o Bibliotecário acerca do relatório, 

iniciará o processo de aquisição solicitando ao Departamento de Compras a aquisição dos materiais. 

 

Em caso de atualizações relevantes que venham ocorrer após o período mencionado, os próprios 

Coordenadores podem solicitar diretamente à Diretoria Executiva as aquisições urgentes, de forma a 

não prejudicar os usuários. 

 

O Procedimento será o mesmo para a solicitação de assinaturas de Periódicos eletrônicos. 

 

Outros casos especiais serão também tratados individualmente, entre NDEs, Coordenadorias, 

Diretorias Executivas, Diretoria Didático-Pedagógica e Bibliotecário. 

 

As doações serão estudadas pelo Bibliotecário, podendo ser recusadas caso não atendam às 

necessidades dos cursos e, ainda, caso não atendam aos critérios de seleção definidos.  

 

No caso de doações, ou permuta, também há de se verificar com extremo rigor o estado de 

conservação do material, precavendo de pragas que possam comprometer itens existentes na 

Biblioteca. 

 

Caso estiverem em consonância com os critérios existentes de seleção e de conservação, o material 

recebido será incorporado ao acervo por meio da forma de doação. 

 

Já as permutas serão realizadas disponibilizando-se a lista de duplicatas de livros ou periódicos, 

comparando com outras bibliotecas, e admitindo o material, conforme os critérios de seleção. 

 

Em determinadas situações, após avaliação do Bibliotecário, poderá ocorrer a retirada de coleção 

ativa para doações ou, ainda, para ser eliminado, com vistas à otimização do uso e do espaço. 

 

6.3.4. Infraestrutura 
 

A Biblioteca encontra-se instalada em uma área de 300 m2, especificamente projetada e construída 

para tal fim. O layout interno conta com área e móveis apropriados para estudos individuais, para 

leitura e para serviços, disponibilizados de maneira funcional, permitindo um fluxo otimizado de 

empréstimos e de circulação. Preserva-se, assim, a ambiência necessária às atividades. 

 

Está edificada em local privilegiado, de elevada altitude, com uma linda vista para o Parque Ecológico 

do Campus, sendo, assim, um lugar extremamente aprazível e apropriado aos estudos. 
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O horário de funcionamento da biblioteca é de 7h30 às 21h30, de segunda a sexta-feira. 

 

Os controles de gestão estão a cargo de software InfoISIS que controla o Acervo de maneira digital, 

permitindo reservas e consultas a distância. A informatização da consulta ao Acervo se dá por meio 

do sistema de Consulta em Bases de Dados CDS/ISIS- SIPEDI 2.00. O InfoISIS SIPEDI é o aplicativo de 

consulta às bases em formato ISIS, que oferece várias formas de pesquisa e de consulta ao Acervo. O 

SIPEDI é um sistema de fácil utilização por seus usuários, trazendo consigo a otimização de todo o 

Acervo existente na Biblioteca, permitindo consultas e reservas de forma virtual ou on-line. 

 

O espaço em tela conta assim com recursos de informática que asseguram a identificação 

sistematizada do Acervo acessado pelos usuários a partir de referências específicas, quais sejam 

assunto, tema, autor etc. Tanto a operacionalização dos serviços bem como o acesso às informações 

de interesse se dão de forma rápida e eficiente, assegurando aos usuários a prestação de serviços 

extremamente prática e funcional. Existem terminais disponíveis para a consulta individual do 

usuário, tanto ao Acervo quanto à Internet. A internet utilizada é por fibra ótica, disponibilizando 

acesso wi-fi para os usuários e os computadores estão com as licenças do Windows 10. 

 

Todo material da biblioteca está catalogado segundo o Catálogo Decimal Universal - CDU - o que 

facilita muito a operacionalização do Acervo por parte dos funcionários, comunidade acadêmica e 

comunidade sabarense, uma vez que o acesso à biblioteca é estendido a esta citada parcela.  

 

6.3.5. Acervo 
 

O Acervo está composto por 10.546 títulos, 14.731 exemplares e 54 periódicos especializados, 

indexados e correntes na forma virtual, sendo 33 deles da Thomson Reuters / Revista dos Tribunais 

online. Possui ainda duas revistas e dois Jornais, na forma física. Segue abaixo a relação dos 

periódicos: 

 

Revista dos Tribunais, 2- Revista do Processo, 3- Revista Brasileira de Ciências Criminais, 4- Revista de 

Direito Empresarial, 5- Revista de Direito do Consumidor, 6- Revista Daqui Direito do Trabalho, 7- 

Revista Tributária e de Finanças Públicas, 8- Revista dos Tribunais Sul, 9- Revista dos Tribunais São 

Paulo, 10- Revista dos Tribunais Rio de Janeiro, 11- Revista dos Tribunais Nordeste , 12- Revista de 

Arbitragem e Mediação, 13- Revista de Direito Ambiental, 14- Revista de Direito Bancário e do 

Mercado de Capitais, 15- Revista de Direito Constitucional e Internacional, 16- Revista de Direito 

Privado, 17- Revista Brasileira de Direito Desportivo, 18- Revista de Direito das Comunicações, 19- 

Revista de Direito Imobiliário, 20- Revista de Direito da Infância e da Juventude, 21- Revista do 

Instituto dos Advogados de São Paulo – IASP, 22- Revista do IBRAC, 23- Revista Tributária das 

Américas, 24- Revista de Direito Previdenciário, 25- Revista de Direito de Família e das Sucessões, 26- 

Revista de Ciências Penais, 27- Revista de Direito Educacional, 28- Revista de Direito Brasileira, 29- 

Revista de Direito Civil Contemporânea, 30- Revista de Processo Comparado, 31- Revista 

Iberoamericana de Derecho Procesal, 32- Revista de Direito Recuperacional de Empresa, 33- Revista 

de Direito Tributário Contemporâneo; 34- Âmbito Jurídico: Revista Jurídica Eletrônica Trimestral A 

Priori, 35- Âmbito Jurídico, 36- Correio da Cidadania, 37 – Escritório Online, 38 – Jus Navegandi, 39- 
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Mundo Legal, 40- Revista Consultor Jurídico, 41 – Revista Virtual de Direitos Humanos, 42- Âmbito 

Jurídico: Revista Jurídica Eletrônica Trimestral, 43- Gestão e Produção, 44- Gestão e RH Editora, 45 – 

Gestão em Ação, 46- JISTEM: Jornal Of Information Systems And Tecnologya Management, 47- O&S 

Organizações e Sociedade, 48- RAC- Revista de Administração Contemporânea, 49- RAUSP- Revista 

de Administração, 50- Revista Contabilidade e Controladoria – RC&C, 51- Revista de Administração 

Mackenzie, 52 – Revista Produção Online, 53- Revista Universo Contábil, 54- Sinergia – Revista do 

Instituto de Ciências Econômicas, ADM e Contábeis, 55- Revista Exame, 56 – Revista Istoé, 57- Jornal 

Estado de Minas, 58 – Folha de Sabará. 

 

6.4. Laboratório de Informática  

 

O Laboratório de Informática é uma opção para que os Acadêmicos da Faculdade de Sabará possam 

realizar tarefas práticas e trabalhos extraclasse de suas disciplinas, em um ambiente climatizado com 

equipamento de ar condicionado, computadores atualizados, dotados de internet por fibra ótica, 

data show, tela de projeção, servindo como suporte para aulas lecionadas neste ambiente. 

 

Está localizado na Sala Dica Machado dos Santos, do Edifício Profa. Marli Starling Maia de Lima 

Guerra, ocupando uma área de 45 m2. Além dos softwares específicos de cada disciplina dos Cursos, 

existe o programa VLibras, a propiciar acessibilidade no uso.  

 

Existe também um Plano de Expansão e Atualização de Hardware e Software, em que são  realizados 

up grades regulares dos equipamentos instalados neste Laboratório, além de constante atualização 

de softwares operacionais, aplicativos, entre outros. 

 

Todos os computadores são licenciados, e utiliza-se, como sistema operacional, o Windows 10 e 

Pacote Office 2016. 
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7. AVALIAÇÃO 
 

7.1. Procedimentos de Avaliação dos Processos de Ensino-Aprendizagem 

 

A avaliação é concebida pela Faculdade de Sabará como um exercício processual, contínuo e 

constante que, pelo seu caráter dialógico, possibilita ao professor retroalimentar o seu fazer 

pedagógico, ao mesmo tempo em que subsidia o aluno no sentido de reorientar sua condução 

acadêmica no âmbito do processo ensino-aprendizagem. 

 

A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina/semestre, incidindo sobre assiduidade e 

eficiência nos estudos. É obrigatória a frequência mínima de 75% das aulas e demais atividades 

escolares da disciplina. 

 

Compete ao professor prever o plano de ensino e elaborar as modalidades e os instrumentos de 

verificação da aprendizagem, de acordo com a natureza dos conteúdos e de seus objetivos, bem 

como avaliar os resultados escolares. As atividades de verificação da aprendizagem visam à avaliação 

progressiva do aproveitamento do aluno quanto ao atingimento dos objetivos da disciplina e constam 

de provas, trabalhos escritos individuais ou grupais e demais formas de verificação previstas no plano 

de ensino respectivo, submetido à apreciação do departamento e apresentado pelo professor aos 

alunos no início do período letivo. 

 

Os resultados finais de cada disciplina são expressos em pontos cumulativos, numa escala de zero a 

100, sendo 40 pontos para o exame final, em primeira ou segunda época e 60 pontos para as 

avaliações específicas, cujo número, valor e natureza estarão identificados no plano de ensino 

respectivo, como já especificado. A avaliação final versa matéria lecionada durante todo o período 

letivo. Atribui-se zero ao aluno que deixar de submeter-se à verificação determinada pelo professor, 

na data fixada, bem como ao que nela utilizar meio fraudulento. Ao aluno que deixar de comparecer 

à verificação ou de apresentar trabalhos escolares, na data fixada, pode ser concedida pelo professor 

segunda oportunidade, se comprovado motivo justo. É facultado ao aluno, no prazo de três dias, a 

contar da data de divulgação dos resultados, requerer conferência dos mesmos. 

 

São asseguradas ao professor, na verificação do rendimento escolar do aluno, liberdade de 

formulação de questões e autoridade de julgamento, desde que observado o disposto nos planos de 

ensino da disciplina e no Regimento. 

  

É reprovado na disciplina o aluno que, mesmo atendendo aos requisitos de frequência mínima de 

75%, submeta-se à Avaliação Especial e não totalize o mínimo de 60 pontos cumulativos. 

 

7.2.  Gestão do Curso e Processos de Avaliação Interna e Externa 

 

A Gestão do Curso é basicamente conduzida pelo seu Coordenador, que conta com estrutura física, 

de pessoal e tecnológica, além do apoio institucional e financeiro para o exercício de suas atividades. 
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Na gestão do curso, atua também o NDE que trabalha, sobretudo, na condução, no acompanhamento 

e na atualização do PPC. O Colegiado de Curso, por sua vez, atua conjuntamente em decisões que 

envolvam o corpo docente, as questões acadêmicas, orçamentárias e disciplinares. 

 

O Processo de Avaliação da qualidade do Curso tem como balizador principal os resultados 

provenientes das avaliações do SINAES, instituído pela Lei 10.861/2004.  Tais resultados, apontados 

pela Autoavaliação, Avaliação Externa e pelo ENADE, compõem uma base de referências que são 

consubstanciadas em relatórios de propostas de melhorias, que após implementadas propicia o 

relatório institucional de apropriação de resultados.  

 

Tratam-se de recomendações fundamentadas em potencialidades e fragilidades levantadas, 

apresentando um plano de ações acadêmico-administrativa, com vistas a nortear ajustes e 

encaminhamentos necessários para a qualidade e para a perfeita condução e evolução do curso.  

 

Trabalham nesse escopo a CPA, o NDE, as Coordenadorias, a Ouvidoria e as Diretorias. 

 

A CPA contribui no desenvolvimento da Autoavaliação, articulando critérios e conceitos operacionais 

na busca da avaliação de indicadores de eficácia, satisfação e qualidade das dimensões institucionais 

e dos cursos. Da avaliação de 13 dimensões, a CPA apura o IGADI, Índice Geral de Desenvolvimento 

Institucional, em que dimensões Institucionais e dos Cursos são combinadas, avaliadas e 

diagnosticadas. O procedimento é fragmentado em avaliações distintas, que tateiam cinco eixos 

próprios: o Planejamento e Avaliação, o Desenvolvimento Institucional, as Políticas Acadêmicas, as 

Políticas de Gestão e a Infraestrutura Física. Os públicos pesquisados são o Corpo Discente, Corpo 

Docente, Corpo Técnico Administrativo, além do público externo, que chamamos de Sociedade Civil 

Organizada, representada por ONGs, Órgãos Públicos, Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 

Empresas Privadas, lideranças locais e outros representantes da população local. 

 

Cumpre destacar o relevante papel dos resultados das avaliações institucionais externas, cujos 

relatórios, das Comissões Avaliadoras do MEC, são estudados pelas Coordenadorias, NDE, Ouvidoria 

e Direção. As observações e orientações extraídas desses instrumentos são inseridas na base de 

referências da gestão institucional e passa a integrar os relatórios de propostas de melhorias, sendo 

distribuídos conforme a dimensão a ser potencializada.  

 

Os resultados avaliativos, no que tange aos projetos pedagógicos, são tratadas pelo NDE e pelas 

Coordenadorias de Curso. 

 

Nesse sentido, o NDE atua de maneira a contribuir para a consolidação do perfil profissional do 

Egresso, observando os resultados avaliativos, e também atento às modificações de um cenário 

acadêmico em evolução, observando, acompanhando, avaliando o PPC e cumprindo o seu papel de 

interferir nas necessidades de adequação e atualização. 

 

Para além da observância aos resultados dos instrumentos oferecidos pelo SINAES, também vale 

destacar que as avaliações acadêmicas exercem papel fundamental no sistema avaliativo do Projeto 
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de Curso, haja vista que também permitem examinar o grau de consecução dos objetivos, habilidades 

e perfil pretendidos, na medida em que possibilita mensurar o desenvolvimento da oralidade e da 

capacidade de expressão (verbal e escrita), da profundidade de conhecimentos, do envolvimento 

com a sociedade e de sua responsabilidade social. Auxiliados por software próprio, os agentes 

envolvidos, em especial as Coordenadorias e NDE, têm acesso às tabulações quantitativas e 

qualitativas dos resultados alcançados, os quais, periodicamente, são analisados, obtendo-se, desta 

forma, não só um levantamento do desempenho acadêmico do alunado, mas também um forte 

demonstrativo de suas tendências quanto ao perfil que se espera do Egresso, das habilidades que o 

acadêmico demonstra, possibilitando pois também orientar na retificação, ou na ratificação, de 

aspectos determinantes constantes do Projeto em contínua análise. A ouvidoria contribui com seus 

relatórios, em que muito se extrai acerca dos atingimentos dos objetivos do curso. As Diretorias 

Executivas recepcionam os diagnósticos e as propostas dos agentes mencionados, direcionando e 

dirigindo as ações administrativas necessárias à apropriação dos resultados. 

 

7.3. Ações Decorrentes dos Processos de Avaliação do Curso 

 

Toda avaliação tem por finalidade apontar um diagnóstico, retratando realidades a serem tratadas 

em busca de objetivos.  

 

As Avaliações Institucionais, em suas modalidades vigentes, ocorrem, conforme mencionado, de 

forma processual, cíclica, contínua, participativa e dialógica, permitindo à IES, por meio de seus 

gestores, buscar o crescimento norteado pelo diagnóstico e pelas propostas discutidas e formuladas 

com vistas ao aperfeiçoamento e ao atendimento da missão, das diretrizes e das metas institucionais. 

Nesse contexto, das avaliações procedidas, decorrem medidas que passam a constar do Relatório de 

Apropriação de Resultados Avaliativos, o qual constitui um importante instrumento que registra as 

reações efetivamente estabelecidas pelos agentes institucionais em direção ao atendimento das 

necessidades identificadas.  

 

O referido relatório apresenta os impactos avaliativos no processo de planejamento e de gestão 

acadêmico administrativa, apontando as ações implementadas em busca do contínuo 

aperfeiçoamento e do pleno atingimento dos objetivos institucionais e dos cursos. 
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8. POLÍTICA DE EGRESSOS 
 

A Faculdade de Sabará valoriza a importância em manter a proximidade com o Egresso, buscando se 

inteirar e se aproximar dos impactos positivos que a formação proposta está propiciando ao mundo 

do trabalho e à sociedade. Lado outro, pretende representar para o Egresso uma referência contínua 

de Academia, de possibilidades para a Educação Continuada, para a extensão, para as ações 

humanitárias, e para o convívio duradouro, oportunizando assim a permanente troca de experiências 

com ofertas de viabilidades mútuas. 

 

8.1. Encontro dos Egressos 

 

O evento institucionalizado na Faculdade de Sabará, chamado “Café com o Egresso”, é marcado pelo 

reencontro dos ex-alunos, sendo recepcionados pelos seus antigos Professores, Coordenadores, além 

dos funcionários e de toda a Diretoria da Faculdade. Na pauta, uma palestra proferida por um dos ex-

alunos, seguida da palavra franca para troca de experiências. Tudo isso, em um formato descontraído, 

com um completo café mineiro servido a todos.  

 

8.2. Valorização do Egresso 

 

A Faculdade de Sabará procura estreitar ao máximo o convívio com os Egressos, quer seja com a 

emissão de convites para os eventos acadêmicos, palestras, seminários, atividades de extensão, 

especializações e capacitações, quer seja convidando os Egressos para ministrarem palestras em 

eventos acadêmicos, a fim de compartilharem experiências e conteúdo para o alunato, com um 

enfoque motivacional. 

 

Além disso, a Faculdade de Sabará abre prioridade para os Egressos nos processos de contratação, 

quer seja para o Corpo Docente, quer seja para o Corpo Técnico-Administrativo. Trata-se de critério 

de desempate quando das contratações, valendo a posição de Egresso não apenas como fator de 

desempate, mas também, como preferência, desde que cumpridos os requisitos para o cargo, como 

titulação e experiência comprovadas, e, para a docência, guardada a aderência das titulações com as 

disciplinas a serem lecionadas. Como efeito desta política, existe hoje no Corpo Docente 

aproximadamente 10% de Egressos lecionando, na graduação e na pós, tendo um deles já ocupado 

inclusive cargo de Coordenadoria. No Corpo Técnico Administrativo, o percentual é ainda maior, na 

casa de 15%. 

 

8.3. Apoio ao Egresso 

 

Pensando naqueles ex-alunos que estejam com alguma dificuldade de colocação no mundo 

profissional, ou que enfrentam alguma dificuldade profissional aleatória, foi definida uma Comissão 

de Acompanhamento de Egressos, composta por professores psicólogos e com experiência em RH, 

para prestarem atendimentos e aconselhamentos, além de verificarem formas de acompanhamento 
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do profissional até a solução da questão suscitada. Essa mesma comissão busca saber notícias dos 

Egressos da Faculdade, utilizando-se de ferramenta de TI, pela qual é direcionado a todos os Egressos 

um e-mail em que é manifestado o grande interesse da Faculdade em saber notícias de cada um 

deles. Ao final do e-mail, existe um link que redireciona o Egresso ao site da Faculdade de Sabará, 

dentro de um formulário de pesquisa, breve, em que é perguntado se ele está exercendo atividade 

profissional e quanto tempo ele levou, após a formatura, para ingressar no mercado de trabalho. É 

perguntado se houve reposicionamento após a formatura, com melhorias ou promoções, para 

aqueles que estavam colocados antes de se formarem, e o tipo de organização em que ele exerce a 

profissão. Ainda, é perguntado se ele já realizou a pós-graduação e se acompanha as notícias da 

Faculdade pelos meios de comunicação. Por fim, é oportunizado ao Egresso, em campo aberto, a 

possibilidade do envio de comentários por escrito. 

 

Os resultados têm sido muito interessantes, com percentual significativo de reaproximação. Nos 

campos escritos, as manifestações predominantes são de agradecimentos e de posturas receptivas à 

iniciativa.  

  



173 

 

 

9. ACERVO ACADÊMICO. O USO DE DOCUMENTOS DIGITAIS 
 

O novo Marco Regulatório da Educação Superior, editado pelo MEC, no ano de 2017, obriga as 

instituições de ensino superior a sistematizarem a produção e a emissão de documentos acadêmicos 

eletrônicos, renovando entendimento de 2007, havido por ocasião da implantação do Sistema e-

MEC. 

 

A Faculdade de Sabará empreende esforços para ampliar seus serviços on line de comunicação e 

atendimento à comunidade interna, possibilitando o uso de certificação digital para agilização dos 

processos, não produção de documentos físicos e consequente eliminação do uso do papel, além da 

organização e da manutenção de acervo acadêmico digital.  

 

Em seu atual e novo PDI, a previsão é de que ao final do ano de 2019 esteja implantada a Secretaria 

Acadêmica Digital e que todo o Acervo/Arquivo Acadêmico esteja digitalizado e certificado 

digitalmente, conforme as exigências do Ministério da Educação. 

 

A Faculdade também se prepara para emitir documentos finais digitais, inclusive os diplomas de 

graduação e os certificados da pós-graduação lato sensu. 
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