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1.  CONTEXTO EDUCACIONAL 

 

 A Faculdade de Miguel Pereira - FAMIPE - é mantida pela Fundação Educacional Severino Sombra - 

FUSVE - com sede à Praça Martinho Nóbrega, nº 40, Centro, Vassouras, Rio de Janeiro.  

Localizada na cidade de Miguel Pereira,  município da microrregião Centro-Sul Fluminense, 

no estado do Rio de Janeiro, é uma estância climática localizada a 618 metros acima do nível do mar, 

possuindo 287,356 quilômetros quadrados de área. 

 O município pertence ao DGE - 21, uma das oito regiões estatísticas do Médio Paraíba, a FAMIPE, 

como área de abrangência de suas atividades, principalmente os municípios de Barra do Piraí, Mendes, 

Paracambi, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Paulo de Frontin, Piraí, Portela, Três Rios, Valença Vassouras e 

Volta Redonda. 

 Privilegiada por um clima ameno e liga-se, a poucas horas, aos Estados de São Paulo e Minas Gerais, 

bem como à capital do Estado, a cidade do Rio de Janeiro. 

 Não sendo uma cidade industrial, com poluição ou aglomeramentos, Miguel Pereira é calma e 

propícia à vida estudantil e às atividades intelectuais. Para ela, em virtude da violência vivida nos grandes 

centros, pessoas da capital e da baixada fluminense, buscarão na FAMIPE, os conhecimentos necessários ao 

seu aprimoramento e à preparação para práxis das profissões, que futuramente exercerão, numa sociedade 

em desenvolvimento. 

 A origem da Mantenedora da FAMIPE, surge com o objetivo de angariar fundos, com a criação em 

1966 da Sociedade Universitária John F. Kennedy (SUNEDY), que constituiu o patrimônio inicial da então 

Fundação Universitária Sul Fluminense. Em 1967, foi eleito seu Presidente o Prof. Severino Sombra de 

Albuquerque. 

 No ano seguinte, pelo Decreto n° 63.800/68 foi autorizado o funcionamento da Faculdade de 

Medicina, cujas aulas foram iniciadas em 01/07/69. Formou-se o embrião que geraria mais tarde a 

Universidade Severino Sombra, também mantida pela Fundação Educacional Severino Sombra.  

 Em 1971, pelo Decreto n° 69.230, foi criada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que teve seu 

funcionamento inicial na cidade vizinha de Paraíba do Sul. 

 Em 25 de março de 1975, a Fundação Universitária Sul Fluminense passou a denominar-se Fundação 

Educacional Severino Sombra (FUSVE) e transferiu a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras para sua sede, 

em Vassouras, passando a funcionar provisoriamente, nas dependências do Instituto Dr. Joaquim Teixeira 

Leite. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro-Sul_Fluminense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A2ncia_clim%C3%A1tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
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 Ainda em 1975, a FUSVE adquiriu a Chácara Visconde de Araxá para a construção dos prédios que 

abrigariam os Cursos já existentes, bem como o seu sonhado Campus Universitário. As obras, em ritmo 

acelerado, permitiram que, em 1977, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras se mudasse para o Pavilhão E 

-02 do Campus e, em 1984, o Ciclo Básico da Faculdade de Medicina foi transferido para o Pavilhão E-04. 

 Dada a necessidade da prática docente dos alunos dos diferentes cursos de Licenciatura, sentiu-se a 

necessidade de criação de um Colégio Sul Fluminense de Aplicação (COSFLAP), autorizado a funcionar em 

1985, a exemplo do que havia acontecido em 1970, quando também foi sentida a necessidade da criação do 

Hospital Escola Jarbas Passarinho, com o objetivo de facilitar a aplicabilidade prática dos conhecimentos 

adquiridos no Curso de Medicina. 

 Em 03 de julho de 1997, as Faculdades Integradas Severino Sombra foram transformadas em 

Universidade Severino Sombra. 

 A FAMIPE nasce do plano de expansão da Fundação Educacional Severino Sombra, iniciado em 2012, 

e conduzido por seu atual presidente, inicialmente eleito para o triênio de 2012/2015, e reeleito para o triênio 

de 2015/2018, Eng. Marco Antonio Vaz Capute, que na realização de planejamento estratégico especifico 

para a instituição, promoveu diversas alterações na estrutura organizacional desta Fundação, nos campos 

administrativo, financeiro e acadêmico, para melhoria da gestão e maior controle de custos.  

 Das principais ações planejadas e realizadas têm-se: 

a) Reorganização da gestão da Mantenedora, com a implantação de um Comitê Gestor, 

composto por cinco Superintendências (Geral, Acadêmica, Hospitalar e Administrava & Financeira), 

descentralizando a Gestão e adotando práticas colegiadas de decisão, proporcionando plena 

autonomia às Mantidas; 

b) Reorganização da Universidade Severino Sombra com a criação de Pró-Reitorias específicas 

para otimização dos cursos, controle de despesas e incremento de receitas; 

c) Reorganização do Hospital Universitário de Vassouras (também mantido pela FUSVE), com a 

criação de diretorias hospitalares para melhoria da eficiência do atendimento, aumento da produção, 

maior controle e aumento de receitas; 

d) Recadastramento dos alunos bolsistas da USS e Colégio Sul-Fluminense de Aplicação (escola 

de ensino Básico e Fundamental mantida pela FUSVE), culminando na criação de política que 

estabelecem critérios mais claros e transparentes para concessão de bolsas, visando atender às 

exigências da Lei 12.101/2009, que trata da Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência 

Social (CEBAS); Adesão ao FIES e expansão do PROUNI somente com bolsas integrais (100%). 
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 Assim, a percepção de que a implantação da FAMIPE, proposta pela FUSVE, é encaminhada por um 

grupo engajado de gestores, imbuídos do anseio de que Ensino Superior precisa ser gerenciado por pessoas 

capacitadas em gestão e qualificadas academicamente, para atuar em cenários diversos e desafiadores em 

busca do constante desenvolvimento do país, em especial da região de atuação da Mantenedora.  

 Considerando as exigências colocadas às instituições de ensino superior, a FAMIPE compromete-se 

em atender, sempre e plenamente, a todas as premissas legais e de regulação emanadas pelo Ministério da 

Educação, além de fortalecer, continua e sistematicamente, suas políticas institucionais, consolidando e 

ampliando práticas colegiadas, em prol de uma gestão acadêmica participativa e autônoma. 

  

1.1. Perfil Institucional 
  

1.1.1. Missão da FAMIPE 

  

“Expandir o conhecimento humanístico e técnico-científico para a região centro sul fluminense, com vistas ao 

desenvolvimento de indivíduos críticos-reflexivos alinhavados a preceitos éticos e morais, em prol do desenvolvimento 

regional e nacional. ” 

 

1.2. Objetivos e Finalidades da FAMIPE 
 

Com base no Regimento Geral, a FAMIPE tem como finalidades e objetivos: 

 

a) Formar profissionais e especialistas aptos para a inserção no mercado de trabalho e para a 

participação no desenvolvimento da sociedade brasileira; 

b) Propiciar condições de aperfeiçoamento e especialização do seu pessoal; 

c) Oferecer condições de estudo de Graduação e de Pós-Graduação (Lato Sensu), preparando 

recursos humanos e estimulando sua formação contínua; 

d) Incentivar o trabalho de Pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da 

Ciência e da Tecnologia e da criação e difusão da cultura, e desse modo, desenvolver o entendimento 

do homem e do meio em que vive; 

e) Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e os 

da região; 
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f)  Prestar serviços especializados à Comunidade e estabelecer com esta uma relação de 

reciprocidade; 

g) Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 

correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa 

estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

h) Promover a extensão, aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas e 

benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição;  

i) Estimular a atividade cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 

reflexivo; 

j) Promover atividades culturais, científicas e técnicas, que constituem patrimônio da 

humanidade e divulgar o saber, através do ensino, de publicação ou de outras formas de 

comunicação; e 

k) Promover todos os atos pertinentes às suas finalidades e objetivos. 

  

1.3. Áreas de Atuação e Inserção Regional 
 

 Remonta ao final do Século XVII, quando Fernão Dias Paes Leme abriu o “Caminho Novo do 

Tinguá”, o passado da “Terra dos Barões”.  Esse caminho ligava o Rio de Janeiro à Província das Minas 

Gerais, atravessando montanhas e vales. 

 A evolução histórica de Miguel Pereira acha-se ligada à de Vassouras e de Paty do Alferes, e 

à expansão da cultura cafeeira no vale fluminense do rio Paraíba do Sul. 

Em 1770, foi fundada a fazenda da Piedade de Vera Cruz, que se tornaria importante como produtora de café 

na região. As terras do atual município de Miguel Pereira eram, então, subordinadas administrativa e 

religiosamente à freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Alferes, atual Paty do Alferes.  

 As lavouras de café expandiram-se no início do século XIX, movidas por mão de obra escrava, 

constituindo-se em fator de progresso e acentuada dinamização da economia local. 

 Em 1837, a sede da vila foi transferida para a localidade de vila de Vassouras, voltando Paty do 

Alferes à condição de freguesia. 

 Em 1857, a vila de Vassouras foi transformada em cidade e sede do município que administrava as 

terras atuais de Miguel Pereira. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vassouras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paty_do_Alferes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_do_caf%C3%A9_no_estado_do_Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1770
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escravid%C3%A3o_no_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/1837
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vassouras
https://pt.wikipedia.org/wiki/1857
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 Apesar de sofrer declínio econômico devido à abolição da escravatura em 1888, o desenvolvimento 

urbano é impulsionado no início do século XX, quando foi aberto ramal auxiliar da estrada de ferro 

Melhoramentos, que partindo de Japeri, na baixada Fluminense, atingia o rio Paraíba do Sul na cidade 

de Paraíba do Sul. O eixo ferroviário estimulou o nascimento de povoações que, em sua maioria, abrigavam 

os próprios trabalhadores da ferrovia. Este é o caso de Governador Portela, onde parte das áreas urbanas era 

de propriedade da Rede Ferroviária Federal - RFFSA, que construiu toda uma vila residencial destinada aos 

ferroviários. Esta característica é responsável pelo desenvolvimento da sede distrital que ocorreria antes 

de Estiva, atual Miguel Pereira. 

 A urbanização das áreas adjacentes à estação de Estiva teria lugar a partir da década de 1930, quando 

as qualidades do clima da região foram propagadas pelo médico e professor Miguel Pereira, que, mais tarde, 

daria seu nome à cidade. 

 Desde então, a ocupação urbana teria, como vetor principal, o turismo de veraneio, que atraía e ainda 

atrai a população da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O acesso original pela ferrovia seria substituído 

na década de 1950 por uma rodovia, cuja pavimentação posterior representou grande estímulo ao 

desenvolvimento urbano e turístico da área. 

 Segundo a divisão administrativa de 1943, o município de Vassouras era formado por onze distritos, 

dentre os quais os de Miguel Pereira, Governador Portela e Conrado. Em 1955, os dois primeiros distritos 

foram desmembrados de Vassouras, a fim de formar o município de Miguel Pereira, que, assim, conquistou a 

emancipação, por força da Lei nº 2 626, de 25 de outubro daquele ano, e foi instalado em 26 de julho de 1956.  

 Em 1988, Conrado também foi anexado a Miguel Pereira. 

 Em 2006, com a aprovação do Plano Diretor de Regionalização (PDR) de Miguel Pereira, o município 

caracterizou-se para promover a relação, a integração e complementaridade entre as atividades urbanas e 

rurais, observando as características específicas do município considerando seu desenvolvimento 

socioeconômico e o seu adequado ordenamento territorial. 

 Distante cerca de 110 km do Rio de Janeiro, localizada na região Centro Sul Fluminense, no Sul do 

Estado do Rio de Janeiro, a cidade possui uma área geográfica de 289,183 Km2, tendo confluência com 

diversos municípios, limitando-se de modo privilegiado, com os municípios de t r ês  r egiões  do  

est a do  do  R io  de  J a n e ir o :  Região Centro Sul, com os municípios de Vassouras(distância de  

3 1 , 8 km),de Paty do Alferes(distância de 7,4 km) e Engenheiro Paulo de Frontin (distância de 30 km); Região 

Metropolitana, com os municípios de Duque de Caxias (distância 98,4 km), Nova Iguaçu (distância 71 km) e 

Paracambi (distância 41,8 km); Região Serrana, com o município de Petrópolis (distância 68,5 km). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_%C3%81urea
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Japeri
https://pt.wikipedia.org/wiki/Baixada_Fluminense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Para%C3%ADba_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADba_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governador_Portela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Ferrovi%C3%A1ria_Federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miguel_da_Silva_Pereira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Turismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_do_Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1950
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conrado_(Miguel_Pereira)
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 A cidade de Miguel Pereira também é acessível a outros municípios de expressiva importância para o 

desenvolvimento da econômica para a região Centro Sul Fluminense, como: Barra do Piraí (distância 60,3  

km), Paraíba do Sul (distância de 50,5 km) e Três Rios (distância de 65,5 km). 

 Segundo dados do censo do IBGE (2010), a cidade possui cerca de 24.855 (vinte e quatro mil, 

oitocentos e cinquenta e cinco) habitantes.  Possui IDH de 0,745, PIB per capita de R$ 25.902,22 registrado no 

ano de 2014 e 968 matrículas no ensino médio registradas no ano de 2015.  

 O município oferece diversos tipos de serviços de ordem pública e privada, assim como núcleos de 

apoio de atendimento às demandas sociais e tem sua economia baseada na agricultura, na indústria e no 

turismo.  O acesso à educação de formação escolar de nível médio é promovido por 04 (quatro) 

estabelecimentos de ensino, entre públicas e privadas.  

 Quanto ao acesso à formação técnica profissionalizante, os jovens têm a possibilidade de acesso no 

setor agropecuário e administrativo, com incentivos de instituições públicas e privadas.  

Embora a Cidade de Miguel Pereira possua localização geográfica privilegiada, a mesma não possui 

Instituição de Ensino Superior (IES) privada.  

 Pensando nisso a Fundação Educacional Severino Sombra (FUSVE), que dá origem a FAMIPE, em seu 

plano de expansão criou em março de 2017 a nova mantida, a saber: Faculdade de Miguel Pereira.  

 Sua Filosofia afirma a Educação como um verdadeiro instrumento de mudança, que permite ao ser 

humano realizar-se em sua plenitude, a FUSVE vê no Ensino o meio mais eficaz de direcionar o homem 

rumo às conquistas científicas e tecnológicas. O binômio Ensino X Aprendizagem, é a essência do seu Projeto 

Educacional e, no padrão de qualidade, assenta a sua Filosofia. Tendo o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

como suportes do seu Processo Educacional, no mais amplo sentido, a FUSVE adota uma política onde estes 

fatores estarão presentes permanentemente em nas atividades de suas Mantidas. Seus esforços se concentram 

no sentido do aproveitamento racional dos Recursos Humanos, Financeiros e Materiais, de forma a 

proporcionar maior eficácia nas atividades, atualização dos conhecimentos e desenvolvimento de um 

processo institucional harmônico, que atenda a plena realização do homem. 

 A escolha de Miguel Pereira, obedeceu a minucioso estudo, que levou em conta os fatores mais 

relevantes para a seleção de local destinado a uma Faculdade, tais como: inexistência de um centro 

industrial, com ar poluído e problemas de trânsito e principalmente por sua localização próxima à capital do 

estado e à baixada fluminense, áreas hoje altamente violentas.  

 Como é sabido, no Brasil e no exterior, a cidade desfruta de excelente clima. Não havendo se 

industrializado, mantém as características de pequena cidade interiorana, com a tranquilidade própria e 
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necessária ao labor intelectual, exatamente como se procura fazer nos EUA, onde são escolhidas pequenas 

localidades para os Centros Universitários, longe da agitação das grandes cidades, com as suas enormes 

distâncias, as suas seduções e o seu desesperador problema de transportes. 

 Não se deixou que o estudo levado, na época, sofresse o impacto deformador de dados estatísticos 

mal interpretados, como seria o caso, que já tem ocorrido, de se considerar, prioritariamente, a densidade 

demográfica e o índice de escolaridade. 

 O pequeno tempo gasto em viagem de automóvel para o Rio, facilitando o recrutamento inicial de 

bons professores no Rio de Janeiro, foi devidamente pesado no planejamento que conduziu à escolha da 

tranquila e histórica localidade de Miguel Pereira, para nela se criar a FAMIPE.   

 Há de se considerar, ainda, que Miguel Pereira situa-se entre São Paulo e o Rio, isto é, os dois grandes 

pólos culturais e industriais do Brasil e que uma Universidade, aí localizada, não somente poderia 

aproveitar-se dos recursos dos grandes pólos, como também servir a ambos, oferecendo-lhes condições 

adequadas para a pesquisa, em tranquilidade, e a absorção de estudantes dos dois grandes centros já 

assoberbados.  Não se pode esquecer, que com o tempo, os dois grandes centros tendem a se aproximar, 

principalmente se considerarmos que a região entre Rio e São Paulo crescerá em população e 

desenvolvimento econômico, exigindo mão de obra qualificada e recursos humanos que correspondam às 

exigências imperativas do processo de desenvolvimento. 

 Como lugar privilegiado do saber, a FAMIPE buscará constantemente a integração direta com a    

Comunidade Miguelense, através da Coordenação de Extensão, prestando um verdadeiro serviço à 

população, numa relação de troca e confronto de saber, numa forma de comunicação entre a FAMIPE e o 

meio, inclusive, através do atendimento da população no Núcleo de Prática Jurídica. Assim, a Faculdade terá 

um contato direto com os Municípios circunvizinhos, levando a prestação de serviços e orientações 

educativas, através dos professores e acadêmicos dos diferentes Cursos, além de expandir e reforçar a Missão 

originária da FUSVE. 

 A expansão na prestação dos serviços jurídicos e de consultoria de qualidade será reflexo direto da 

implantação de novos cursos na FAMIPE. 

 Destaca-se que o Município de Vassouras, onde localiza-se a sede da Mantenedora, tornou-se na 

região, referência na área de saúde através de seu Hospital Universitário em várias especialidades médicas, 

para diagnóstico, terapias e intervenções de média e alta complexidade. Este fato favorece a população de 

Miguel Pereira, que encontra na cidade vizinha (distância de  3 1 , 8 km), todo o acesso à saúde necessário 

para se viver com qualidade na pequena cidade. 
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 A FUSVE contribui decisivamente para a melhoria de qualidade dos profissionais da região e para o 

desenvolvimento do setor de atendimento à saúde, além de estar presente na maioria das unidades de saúde 

da região, participando direta ou indiretamente do serviço com a presença de docentes e discentes.  

Levando-se em conta que a inserção se refere diretamente à forma pela qual uma instituição relaciona-se com 

a comunidade de entorno e por sua habilidade em buscar alternativas para a melhoria da qualidade de vida 

da população, sabemos que como Instituição de Ensino, nossas ações serão pautadas e desenvolvidas através 

do ensino, da pesquisa e/ou da extensão. 

 Para atingir a sua missão e objetivos gerais, bem como estar cada vez mais inserida na região, a 

FAMIPE, em sua criação fixa as seguintes metas institucionais: 

a) Implantar, desenvolver e resgatar no quinquênio 2017/2021, práticas diretamente relacionadas 

com a origem de Miguel Pereira e região, registrando assim a memória regional; 

b) Desenvolver programas permanentes de extensão, voltados à população e à formação do 

Município de Miguel Pereira e do Estado do Rio de Janeiro. 

  

1.4. Situação Geográfica e Demográfica 
 

 O município de Miguel Pereira está localizado na região Sul Fluminense, no Estado do Rio de Janeiro. 

Com uma população estimada pelo IBGE de 24.855 (vinte e quatro mil, oitocentos e cinquenta e cinco) 

habitantes. 

 Possui o curioso formato de um peixe, que está praticamente sobre a Reserva Biológica do Tinguá, 

que, recentemente, concorreu a um dos postos das 7 Maravilhas do Rio promovido pelo jornal "O Globo". 

 Suas colinas suaves e suas montanhas azuladas abrigam cachoeiras admiráveis e rios de curso sereno 

e água cristalina. Está em área de Mata Atlântica, tendo uma vasta fauna e flora. 

 Miguel Pereira é conhecida pela qualidade da sua produção de leite e derivados, louro, flores, 

doces, artesanato, embutidos e cachaça. 

            O município faz divisa com as Cidades de Vassouras, Mendes, Engenheiro Paulo de Frontin, Paty do 

Alferes, Paracambi, Paraíba do Sul e Três Rios, o quadro abaixo demonstra o número de habitantes das 

respectivas cidades. 

               

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Reserva_Biol%C3%B3gica_do_Tingu%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Globo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_Atl%C3%A2ntica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Artesanato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Embutido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cacha%C3%A7a
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População – IBGE – Estimativa 2014 

                             Municípios                Habitantes 

Miguel Pereira 27.195 

Mendes 17.800 

Engenheiro Paulo de Frontin 12.240 

Paty do Alferes 27.766 

Vassouras 33.522 

Paracambi 43.467 

Comendador Levy Gaspariam 8.551 

Paraíba do Sul 39.988 

Três Rios 76.422 

Sapucaia        18.434 

Total 305.385 

Fonte: IBGE/2014 

            Miguel Pereira está posicionada estrategicamente, se situa no Centro Sul Fluminense. Assim, merece 

consignar também a Situação Geográfica e Democrática de toda a Região Sul – Fluminense, que segundo o 

Anuário Estatístico do IBGE, o número de habitantes por Município nas regiões circunvizinhas em 2006 era o 

seguinte: Sapucaia – 18.434; Miguel Pereira – 27.195; Três Rios – 76.422; Paraíba do Sul – 39.988; Vassouras – 

33.522; Valença – 70.375; Rio das Flores – 8.493; Mendes – 17.800; Engenheiro Paulo de Frontin – 12.240; Barra 

do Piraí – 95.380; Barra Mansa – 176.151; Volta Redonda – 258.145;  Resende – 119.729; Rio Claro – 18.822; 

Piraí – 24.363; Parati – 33.695; Angra dos Reis -  144.137; Itatiaia – 31.144 e Paty do Alferes – 27.766 e, ainda, 

Comendador Levy Gaspariam - 8.551 ; Areal –11.147, Porto Real – 15.309 e Quatis – 12.182, Paracambi – 

43.467. 

 

 A educação nos municípios supra indicados está embasada na formação de cidadãos comprometidos 

com a realidade social de sua região e com o oferecimento de um ensino de qualidade, que transforme o 

futuro dos alunos inserindo-os na sociedade do conhecimento. 

 

 

Mapa do Município 
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2.  CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 

 

2.1. Nome do Curso/Habilitação 
 

 Curso de Graduação em Direito 

 

2.2. Modalidade do Curso 
 

 Bacharelado 

 

2.3. Número de Vagas Previstas no Ato da Criação  
 

 45 por semestre, ocupadas por processo seletivo, de acordo com as instâncias acadêmicas, sendo 90 

vagas anuais. 

 

2.4. Turnos de Funcionamento 

 

 Noturno e sábados pela manhã 
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 Diurno Núcleo de Prática Jurídica (NPJ)  

 

2.5. Dimensão da Turma - Teórica e Prática 

 

 45 (Quarenta e Cinco) alunos, sendo a relação de 45/1 para as aulas teóricas. 

 

2.6. Carga Horária 
 

 A carga horária total do curso apresenta 3.720 horas, das quais 300 horas correspondem ao Estágio 

Supervisionado. 

 Ademais, são necessárias 300 horas de Atividades Complementares, sendo 120 horas obrigatórias, a 

serem realizadas nas oficinas de leitura, redação e pesquisa (I e II). 

 

2.7. Integralização Curricular 
 

 O currículo está organizado com regime semestral. Essa organização permite a integralização do 

curso em, no mínimo, 10 (dez semestres letivos), de acordo com a Portaria nº 10, de 28 de julho de 2006 e 

Resolução CNE/CES nº 2 de 18/06/2007, considerando-se, para isto, o cumprimento de toda a carga horária 

prevista pela estrutura curricular do curso e a aprovação obtida em todas as disciplinas e atividades 

complementares. Espera-se que a integralização do curso em , no máximo 15(quinze semestres letivos). 

 

2.8. Breve Histórico do Curso 
 

 O Projeto do Curso de Direito, ora apresentado, se inscreve no macro projeto educacional da  

Fundação Educacional Severino Sombra (FUSVE), com sede na cidade de Vassouras-RJ, através do seu plano 

de recuperação iniciado em 2012, e o plano de expansão iniciado em 2016, resultando na criação em  2017 da 

Nova Mantida, Faculdade de Miguel Pereira (FAMIPE), com endereço na cidade de Miguel Pereira –RJ, que 

se pauta pela atenção permanente com a manutenção da qualidade das suas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. Consciente de que as transformações sociais dependem da educação – concebida esta como 

instrumento de mudança e realização pessoal do homem – a Faculdade de Miguel Pereira está empenhada 

em acompanhar as conquistas científicas e tecnológicas e desenvolver atividades acadêmicas voltadas para o 

avanço do conhecimento no ritmo exigido pelos tempos atuais. A estruturação e dinâmica do Curso de 
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Direito estão inspiradas, pois, nos padrões de seriedade, competência e eficiência que marcarão os cursos da 

FAMIPE. 

 

2.9. Justificativa para Abertura do Curso 
 

 O Projeto do Curso de Direito da FAMIPE foi elaborado tomando como diretrizes dois aspectos da 

sociedade contemporânea. O primeiro aspecto diz respeito à complexidade das relações sociais. Essa 

complexidade é positiva, sob à ótica da diversidade e do pluralismo que, sem dúvida, enriquecem a 

convivência. Por outro lado, contudo, esse mesmo fenômeno gera um maior grau de litigiosidade que 

permeia as dimensões econômica e política da vida social. 

 O segundo aspecto que norteia o presente projeto é o fato da crescente participação da sociedade civil 

nos foros de decisão sobre as políticas públicas. 

 As duas tendências mencionadas, que se fortalecem atualmente, mostram a importância da revisão 

nos padrões de educação em todos os níveis, mormente, no nível do ensino superior, que torne possível a 

identificação e compreensão dos problemas contemporâneos. Em face desse panorama, qual o papel dos 

cursos de direito? 

 Se o conhecimento do direito foi sempre à vanguarda da defesa dos interesses legítimos das pessoas, 

com mais força hoje, está solicitado a proporcionar reflexão e questionamentos sobre os modos de tornar 

efetivos, para a maioria dos cidadãos, o acesso aos meios de realização dos direitos fundamentais e de 

participação nos destinos da sociedade onde se inserem.  

 Nessa perspectiva, o Curso de Direito da FAMIPE pretende construir as bases de uma verdadeira 

educação jurídica, inserida no plano mais amplo da formação cultural, ou seja, educar para a cidadania, para 

a solidariedade, para a participação, em âmbito universal. 

 Vive-se, no mundo e especialmente no Brasil, um momento de reformulação dos conceitos e dos 

procedimentos para adequá-los às exigências do mercado globalizado, mas ao mesmo tempo, para adequá-

los aos requerimentos dos direitos individuais, coletivos e sociais. O direito, quer como regulamentação, quer 

como conhecimento, tem, nesse contexto, uma função insubstituível e um compromisso inadiável de alto 

interesse público. 

 Desta forma, a oferta do Curso de Graduação em Direito é empreendimento educacional estratégico 

da FUSVE para a região, considerados seus contexto e conjuntura, especialmente quando tomados como 
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referenciais os objetivos estampados em nossa Constituição (CRFB/1988), dentre os quais “[...] erradicar a 

pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; ”. 

 Ademais, as metas que informam o Plano Nacional de Educação ainda em vigor  e as diretrizes que 

orientam a proposta do PNE, podemos afirmar que os impactos socioeconômicos resultantes da 

implementação do curso são extremamente positivos em âmbito estadual e federal, vez que presta contributo 

de peso para a mitigação das diferenças regionais de um país como o nosso, com dimensões continentais e 

que abriga grande diversidade desdobrada em múltiplos aspectos, dentre os quais se destacam condições 

socioeconômicas, infraestrutura e peculiaridades culturais a que se submete determinado contingente 

populacional. 

 Desta forma, observa-se que a FAMIPE segue em direção a forte tendência de escolha dos estudantes 

para a formação jurídica.  

 Tanto que, a FAMIPE, para a implantação dos cursos, realizou pesquisa de demanda, contatouas 

representações do seguimentoe pesquisa os profissionais interessados no curso, detectando além da carência 

do mercado a proposta pedagógica mais próxima à necessidade de mercado, respeitando suamissão e 

valores.  

 Constam do PDI da FAMIPE a implantação do Curso de Direito e o cumprimento das demandas em 

investimentos na qualidade do curso, considerando os recursos físicos e humanos. 

 Portanto, conclui-se que o Curso de Direito está afinado com os princípios da FAMIPE e do mercado 

local e regional.  

 Verifica-se claramente a demanda de profissionais qualificados, especificamente na Região Sul 

Fluminense, o que contribui para o acesso do aluno ao exercício das atividades profissionais. Considera -se 

também o alto índice de empregabilidade e de acesso ao mundo de trabalho, via carreira jurídica, 

proporcionadapela formação, levando-se em conta a conjunção entre a formação de qualidade, oferecida pela 

FAMIPE, e às exigências do mercado local e regional, além das possibilidades que envolvem às carreiras 

públicas (Magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Geral).  

 Neste documento apresenta-se o Projeto Pedagógico do Curso de Direito, oferecido pela FAMIPE, 

que está aglutinada a sistemática de condução da estrutura curricular do curso. 

 

2.10. Acadêmico 

 

 Crédito Semestral; 
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2.11. Regime de matrícula 
 

 Semestral; 

 

2.12. Acesso ao Curso 

 

 Processo Seletivo, através de Concurso Vestibular e/ou Acesso Direto pelo resultado do ENEM. 

Portadores de diploma; Transferência. 
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DIMENSÃO 1 

 

3. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

3.1. Projeto do Curso: aspectos gerais 
 

 O Curso de Direito da FAMIPE nasce do reconhecimento de que as atuais condições de vida – 

desemprego e desigualdade, degradação e riscos ambientais, padrões insustentáveis do meio ambiente, 

descaminho dos preceitos éticos e morais, entre outras – colocam diversos desafios e impõem a necessidade 

de buscar e implementar alternativas que promovam o desenvolvimento da Região Centro Sul Fluminense, 

do Estado do Rio de Janeiro e do País, em suas múltiplas dimensões: econômica, social, ambiental, cultural, 

política e institucional. 

 Com finalidade primordial de fornecer aos estudantes uma formação ampla no que concerne ao 

Direito em suas disciplinas específicas e em conexão com os diversos saberes afins que compõem as demais 

ciências de modo a que eles possam atingir a excelência acadêmica.  

 Além disso, a FAMIPE preocupa-se em beneficiar a comunidade da região de seu entorno por meio 

de uma participação ativa prestando amplos serviços de assessoria jurídica e produzindo conhecimento 

acadêmico de qualidade de modo a manter ativo o debate acadêmico com as demais instituições de ensino 

superior. 

 

3.2.  Ideário Pedagógico  
 

 O Ideário Pedagógico do Curso de Direito enfatiza: 

 

a) O Docente como agente facilitador do processo ensino-aprendizagem, estimulando o 

educando a conquistar o conhecimento ao invés de recebê-lo passivamente e repeti-lo. O processo de 

ensino-aprendizagem se transforma num caminho de mão dupla; 

b) O Docente capaz de utilizar novas tecnologias e metodologias de ensino modernas e aderentes 

à realidade a que se aplica; 

c) A transformação do papel do Docente de mero expositor para um conselheiro e parceiro do 

Discente, funcionando com catalizador de descobertas; 
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d) O Discente como construtor do seu conhecimento, um ser crítico, criativo, questionador, ético, 

com visão de conjunto, dotado de iniciativa e adaptável à mudança; 

e) A substituição de comunicação vertical pela comunicação horizontal, onde todos falam e 

ouvem; 

f) A valorização da mentalidade científica e técnica no desenvolvimento das atividades do 

Docente e do Discente; 

g) A importância na relação humana entre o Docente e o Discente; 

h) Uma aprendizagem que favoreça o "aprender a aprender", que instrumente o futuro bacharel 

em direito para enfrentar os desafios de uma sociedade e de um mercado de trabalho em processo de 

constante e acelerada transformação; 

i) A aprendizagem permanente, prática constante na vida pessoal e profissional;  

j) A avaliação como um processo contínuo;  

k) O desenvolvimento de uma visão integrada do mundo e da vida, através de conhecimentos e 

experiências humanas diversificadas; 

l) A educação global e sistêmica focada na visão do todo e na integração das partes.  

m) O desenvolvimento proativo do discente, através do conhecimento dos conteúdos, de forma 

organizada, participativa, contributiva, estimulando assim ideias inovadoras e à frente do esperado 

para o educando. 

 

3.3. Concepção 

 

 Consciente de que as transformações sociais dependem da educação – concebida esta como 

instrumento de mudança e realização pessoal do homem – a Faculdade de Miguel Pereira (FAMIPE) está 

empenhada em acompanhar as conquistas científicas e tecnológicas e desenvolver atividades acadêmicas 

voltadas para o avanço do conhecimento no ritmo exigido pelos tempos atuais.  

 Neste momento de transição entre a sociedade industrial e a sociedade de prestação de serviços. Com 

a utilização da tecnologia surge o vértice de dois grandes paradigmas: globalização da economia e 

desenvolvimento humano, que se distanciam no mesmo compasso da evolução humana.  

 Em um mercado altamente competitivo, as exigências em relação à formação profissional são cada 

vez maiores. O Curso de Direito da FAMIPE tem como escopo a formação do profissional com as condições 
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necessárias e suficientes ao cumprimento do seu papel no mundo de trabalho, qual seja o de atuar 

diretamente na supervisão ou execução das funções que caracterizam a sua atividade. 

 A estruturação e dinâmica do Curso de Direito da FAMIPE estão inspiradas nos padrões de 

seriedade, competência e eficiência. Bem como, no estabelecimento das competências e habilidades, por meio 

da contextualização, com valorização e articulação dos conhecimentos teóricos e as experiências práticas dos 

alunos, é o foco principal do curso.  

 A aplicação da flexibilidade nas práticas do ensino agregando e reconhecendo os conhecimentos, 

habilidades e competências adquiridas pelo aluno dentro e fora da academia e a busca da 

interdisciplinaridade resultam das atividades atinentes à contextualização curricular proposta. As atividades 

atinentes ao curso são desenvolvidas com a doutrina, associada sempre a realização de projetos, pesquisas 

aplicadas, visitas técnicas, trabalhos socializados individuais e coletivos, palestras e aulas integradas.  

 Define Manfredi (2005)1, sobre esse aspecto, de maneira clara, que a concepção   do   modelo   

orientado    para     competências, discutindo   as   potencialidades   e   capacidadesindividuais articuladas 

com o mundo do trabalho, possibilita ao indivíduo agir, intervir e decidir em situações nem sempre 

previsíveis. O exercício dessa capacidade implica na construção da aprendizagem por meio das 

competências adquiridas na dimensão do mundo do trabalho e na vida ativa, articuladas com o próprio 

processo de aprendizagem.  

 Em função das reformas proposta pelo Estado e da educação no Brasil, entende-se que atualmente o 

direito à educação está ainda em processo de aproximação entre o plano da conquista jurídica e o da 

legitimidade universal, horizontal e inalienável. E para a sua legalidade e manutenção, fundamental a 

participação dos professores, pois é na intimidade da sala de aula que as compreensões de educação são 

postas em prática. É por intermédio das intervenções pedagógicas em favor da garantia do direito à 

aprendizagem que o direito à educação pode ser estendido, garantido e legitimado. Este é o desafio a ser 

enfrentado pelo Curso de Direito da FAMIPE. 

 A FAMIPE acredita que para haver mudança significativa na sociedade a educação deve ser 

concebida nos chamados quatro pilares2: aprender a ser, aconviver, a aprender, a fazer. 

                                                                 
1MANFREDI, Silvia Maria. Sistema nacional de certificação profissional: subsídios para reflexão e debate. Brasília: 

TEM, SPPE, DEQ, 2005. 63p. 
2DELORS, Jacques. Educação: Um Tesouro a Descobrir. UNESCO, MEC. São Paulo: Cortez, 1999. pp.89. 
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 O Curso induz o aluno a conhecer a si mesmo, a descobrir o seu papel na coletividade, como ele 

funciona, os seus pontos fortes. Nas suas atividades cotidianas propõe ao aluno a aprender a conviver 

consigo mesmo, com os outros e com as normas de conduta. Percebe no contexto que não deve apenas 

ensinar os conteúdos técnicos profissionais é necessário ensinar a conviver, afinal convivemos todos os dias.  

Esse cotidiano estabelece as relações jurídicas desde o mais simples cumprimento entre os discentes até a 

indução do aluno a aprender a aprender com as situações do cotidiano.  

 Este resultado, a partir de elementos previamente presentes, é constatado por estudos recentes, que a 

pessoa tem muitas inteligências cientificamente comprovadas. Decorar não é inteligência, apenas uma 

habilidade cerebral. Então, por haver inteligências prontas, resta mostrar que a evolução no processo de 

ensino aprendizagem pode ser conseguida através de uma ou de outras inteligências. Por fim, o aprender a 

fazer decorre da proposta de um ensino humanístico, que envolve o olhar da prática social e coletiva, na 

essência a aplicação do conhecimento para o bem comum.  O direito, quer como regulamentação, quer como 

conhecimento, tem, nesse contexto, uma função insubstituível e um compromisso inadiável de alto interesse 

público. 

 O trabalho desenvolvido na construção do curso tem o foco no respeito às diversidades culturais e no 

saber lidar com elas, comprometendo-se com o sucesso dos alunos através da descoberta de suas 

potencialidades. A preocupação da convivência, entre seus pares, professores e a natureza são fatores 

preponderantes na aplicação das diversas atividades no curso. A exploração das variadas inteligências na 

proposta pedagógica possibilita desenvolver nos alunos a busca pela pesquisa. Finalmente, mostrando o 

conhecimento como instrumento de compreensão do mundo e de si mesmo, a proposta promove uma visão 

ampla do mundo do trabalho articulando os processos com o conhecimento, ambos inseparáveis, e a 

importância do desenvolvimento total da pessoa humana.  

 Nessa perspectiva, o Curso de Direito da FAMIPE pretende construir as bases de uma verdadeira 

educação jurídica, inserida no plano mais amplo da formação cultural, ou seja, educar para a cidadania, para 

a solidariedade, para a participação, em âmbito universal. 

 Busca-se também,por meio de temáticas básicas e transversais, com o objetivo de oferecer ao aluno 

instrumentos para uma ação constante e deliberada de educação permanente, preparar adequadamente o 

cidadão para a sua inserção vitoriosa no mercado de trabalho.  Neste sentido, pretende-se proporcionar ao 

aluno uma formação sólida que ofereça o conhecimento que lhe possibilite um desempenho profissional com 

competência no exercício de suas funções, além de uma base humanística.  
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 Para a concepção do curso,foi lançado um olhar sistêmico sobre as questões jurídicas relevantes, 

condição que refletiu na escolha do corpo docente, que integra a equipe de trabalho, composto por 

professores com experiência prática nos seguimentos em que atuam. A escolha apontou para pessoas, em sua 

maioria com conhecimentos específicos em Direito, com a finalidade de garantir, ao longo do curso, a ênfase 

na prática da advocacia. O corpo docente é comprometido com o trabalho em equipe no desenvolvimento 

das disciplinas. 

 De acordo com a proposta pedagógica, o curso prepara um profissional que receberá uma sólida 

formação especifica sendo instrumentalizado no desenvolvimento das competências para, diante de uma 

situação complexa e tendo em vista as finalidades necessárias, agir com os seguintes critérios: identificar seus 

pontos relevantes apresentados; mobilizar os recursos e  fontes do direito disponíveis para o 

encaminhamento da solução; articular esses recursos e os pontos identificados como relevantes e tomar a 

melhor decisão, ou se for o caso, fazer o encaminhamento mais adequado para a solução da lide. 

 O processo didático-pedagógico proposto apresenta conteúdos verticalizados, organização curricular 

que objetiva a interdisciplinaridade, também é flexível e contextualizado à necessidade prática profissional. 

 O currículo proposto é um aprofundamento de conceitos na área de saber, incorporando os 

fundamentos necessários à adequada compreensão do processo das atividades profissionais do Direito. 

Atende aos princípios da flexibilidade, quando objetiva a interdisciplinaridade, quando propõe atividades de 

projetos e contextualização da teoria com as oficinas (atividades complementares obrigatórias), visitas 

técnicas e outras atividades de extensão, além da junção do binômio: teoria e prática, no processo de 

aprendizagem. 

 

3.4. Visão 
 

 Produzir, socializar e aplicar o conhecimento através do ensino, da pesquisa e da extensão, 

contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do País e especialmente do Estado do Rio de 

Janeiro, formando profissionais capazes de contribuir na construção do Direito, da justiça social, da 

democracia e da ética. 

 

 Dos Compromissos do Curso:  
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 Com a qualificação do bacharel para a valorização do fato jurídico como fenômeno 

social dinâmico, mas ao mesmo tempo estável; 

 Com a capacitação do bacharel para a análise e, quando necessário, a revisão dos 

conceitos jurídicos; 

 Com a habilitação para a reflexão e argumentação diante das questões trazidas pelo 

cotidiano da prática profissional; 

 Com a aptidão para atuar em equipe; 

 Com a preparação do formando para a educação sócio jurídica permanente e 

autônoma; 

 Com a formação do bacharel para o desenvolvimento da cidadania e solidariedade 

relativamente aos problemas sociais. 

 Com a sólida formação geral, humanística e axiológica. 

 Com a capacidade de análise, domínio de conceitos e da terminologia jurídica 

 Com a 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. 

 

 Com vistas a viabilizar as linhas gerais do perfil traçado, o Curso de Direito adota as seguintes 

referências: 

 

 A realidade sócio-jurídico-econômica para situar a análise dos conteúdos teórico-

jurídicos e técnico-jurídicos, bem como, para dotar de eficácia a prática do direito; 

 Os fundamentos filosóficos, históricos e ideológicos do pensamento jurídico; 

 A contextualização social do raciocínio lógico e das técnicas da argumentação jurídica;  

 A atividade de pesquisa como instrumento da crítica do estudo jurídico-dogmático; 

 A metodologia sócio jurídica, sintonizada com uma concepção de ensino do direito. 

 

 

3.5. Valores 
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 São valores do Curso de Direito da FAMIPE: 

  

 Excelência na qualidade de ensino e nos serviços prestados à sociedade; 

 Ética como princípio básico nas relações acadêmicas; 

 Assiduidade e Pontualidade como compromisso de todos. 

 Formação profissional para a inserção no mercado de trabalho e para a participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira; 

 Condições de aperfeiçoamento e especialização do seu pessoal; 

 Condições de estudo, preparando recursos humanos e estimulando sua formação contínua; 

 Incentivos ao trabalho de Pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da 

Ciência e da Tecnologia e da criação e difusão da cultura, e desse modo, desenvolver o 

entendimento do homem e do meio em que vive; 

 Estímulos ao conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e os 

da região; 

 Prestação de serviços especializados à Comunidade e estabelecimento de uma relação de 

reciprocidade; 

 Desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente 

concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura 

intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

 Estimulo a atividade cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 

reflexivo;  

 Promoção de atividades culturais, científicas e técnicas, que constituem patrimônio da 

humanidade e divulgar o saber, através do ensino, de publicação ou de outras formas de 

comunicação; 

 Busca de qualidade e da excelência da formação, comprometida com os padrões modernos 

das transformações socioculturais e do desenvolvimento científico, cultural e tecnológico; 

 Formação do profissional “generalista”, com uma visão holística dos problemas atuais, que 

subentende ampla e sólida base teórica, capacidade de análise do social e domínio dos 

procedimentos técnicos necessários ao exercício profissional; 

 Valorização da dimensão sócio-política-cultural, desenvolvendo a capacidade de leitura crítica 

dos problemas de sua área e seus impactos locais, regionais e nacionais, que subsidiará a 



 

28 
 

inserção do egresso no mundo do trabalho como sujeito partícipe de sua construção, 

assumindo, portanto, o exercício profissional na direção da resolução dos problemas da sua 

área de atuação e da cidadania, referenciado por sólidos padrões éticos. 

3.6. Finalidades 
 

 O Curso de Direito formar bacharéis com habilitação teórica e prática e consciência ética para o 

enfretamento, com proficiência técnica e espírito ético, das questões relativas ao exercício profissional.  

 Tendo em vista a finalidade geral, são finalidades específicos: 

 Focalizar a dogmática do direito em espírito crítico e enfoque interdisciplinar; 

 Frisar a necessidade de adequar a interpretação do direito às vicissitudes do momento 

histórico e às peculiaridades do caso concreto; 

 Aguçar a percepção das demandas locais, sem perder de vista a sua interação com as 

dimensões nacional e global da regulamentação jurídica; 

 Atender às especificidades da região de abrangência da FAMIPE, com ênfase para o 

acesso à justiça através da oferta de serviços de assessoria e assistência jurídica; 

 Defender a efetividade do exercício e da possibilidade de compromisso com a ética 

democrática pautada no não retrocesso dos direitos humanos e da construção e defesa da 

cidadania, especialmente, pela atenção à temporalidade do direito e dos fenômenos jurídicos. 

 Apresentar o campo do direito em permanente vinculação com as instâncias econômicas 

e política da sociedade, com ênfase especial para a sociedade brasileira enquanto membro da 

comunidade latino-americana; 

 Favorecer o exercício de umas práxis jurídicas vinculada à complexidade da realidade 

desafiadora do momento presente e futuro, através de uma perspectiva interdisciplinar;  

 Propiciar uma formação que integre equilibradamenteo saber técnico-jurídico e prático, 

com fundamentos éticos, teóricos e metodológicos; o ensino, pesquisa e extensão; e o saber 

intra e interdisciplinar.  

 Capacitar o graduando ao processo de interpretação e aplicação do Direito, adequada 

significativamente ao contexto social da atuação profissional, à inteligibilidade dos fenômenos 

jurídicos como fenômenos sociais complexos, considerando as variáveis controláveis e 

incontroláveis que os constituem teórica e praticamente e à produção jurídica crítica e 

socialmente comprometida, marcada por um profundo domínio teórico e metodológico;  
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 Atuar com sólido domínio teórico e prático, informado por apurado senso ético;  

 Enfrentar profissionalmente questões jurídicas novas, através de práticas construtivas e 

criativas do Direito existente e do Direito insurgente; 

 Transmitir a reprodução crítica do saber jurídico através do magistério e da produção 

científica.  

 Atentar para as peculiaridades das relações e negócios mercantis, à luz do processo de 

globalização e da tendência contemporânea de cooperação entre nações; 

 Estimular a consciência ética indispensável ao exercício de qualquer das profissões 

jurídicas; 

 

 

3.7. Contexto Educacional 
 

 A concepção do curso superior de Direito da FAMIPE fundamenta-se na premissa de que as 

tradicionais metodologias de ensino baseadas na mera transmissão de informação não respondem aos pleitos 

socioculturais do nosso tempo, nem se ajustam aos princípios de construção do conhecimento que 

caracterizam as reformas educacionais. O processo de globalização em curso no mundo do terceiro milênio 

evidencia, sobretudo, o valor praticamente incomensurável da informação e da capacidade de criá -la, de 

geri-la e dela se aproveitar para a criação de riquezas e promover o “bem-estar social”.  

 Atualmente está cada vez mais latente a discussão do papel do Estado e, especificamente, de sua 

função como gerador de “bem-estar social”, assume um caráter fundamental junto aos processos de Reforma 

do Estado e subsequente necessidade do educando assumir o seu papel de racionalizar a vida em sociedade 

compatibilizando-a com as diferenças individuais e coletivas existente nesta. Ou seja, olhar o Direito como 

ciência normativa do “dever ser” (aquela que impõe ao homem as normas de condutas exigidas pela 

sociedade), que tem por finalidade a solução de conflitos de forma justa e sem a qual não se manteria uma 

sociedade bem estruturada. 

 Nesse contexto, o papel fundamental, dentre os vários, do discente de Direito da FAMIPE será  

esforçar-se para manter e aprimorar na prática os conceitos acima descritos, assim como repassar a sociedade 

o respeito e confiabilidade de que dispõe o operador de Direito e o Direito propriamente dito.   

 Em tempos em que se vê o crescimento dos casos de injustiça e a ausência de ética de profissionais 

pouco preparados que concorrem para a aviltamento da imagem do advogado e jurista perante a sociedade, 
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fazendo com que se ponha em dúvida a equidade a qual o Direito se insere, torna-se imprescindível formar 

indivíduoscríticosimbuídos de preceitos éticos tão desejados para os juristas do futuro. Este será o papel do 

Curso de Direito aqui exposto. 

 Ser acadêmico de Direito da FAMIPE será assumir uma postura de responsabilidade ativa perante a 

sociedade, utilizando-se de recursos motivacionais com enfoque no compromisso de fazer uma sociedade 

melhor, pactuando com a justiça e criando um universo onde se deseja reinar a harmonia e a justiça, numa 

ótica de dar a cada um o que é seu.  O que buscaremos com isso? Certamente uma concepção de atitudes 

reflexivas um tanto quanto contraditório ao acadêmico quando profissional, uma vez que o Direito existe 

para solução de conflitos e não para celebração da paz.  

 Busca-se com este projeto, que na sala de aula, o acadêmico comprometer-se-á com o empenho efetivo 

para sua boa formação e informação, tendo a equidade como meta e acima de tudo adquirindo um perfil 

probo e virtuoso para que tal ciência, o Direito, alcance com todas as vênias que a tempos recebe, mas que 

em alguns momentos parece ser questionada. Reverências estas que fazem com que a o Direito seja o sonho 

de realização profissional de muitos, e que necessita do real reconhecimento por parte daqueles que o exerce. 

 Em conclusão, torna-se incontestável a importância do Direito e mais precisamente do Acadêmico de 

Direito para sociedade na salvaguarda da constituição de um futuro melhor e mais justo. Podendo-se assim 

reafirmar o que disse Celso ao referir-se ao Direito como “arte do bom e do justo” porque assim 

verdadeiramente o é. 

 Por fim, o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Direito reflete as expectativas educacionais 

da Instituição dispostas no seu Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e no seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), bem como na oferta de mercado nos municípios do Estado do Rio de Janeiro.  

 O Curso de Graduação em Direito da FAMIPE externaliza a filosofia de inclusão permitindo que 

alunos de diversas cidades da região sul fluminense do Estado do Rio de Janeiro e dos municípios do 

entorno de Miguel Pereira que possam ingressar, e essa diversidade, contribui para uma formação íntegra 

dos alunos nas bases definidas, objetivos, missão, perfil do egresso. Nesta conjuntura, destaca-se a 

dinamicidade dos docentes em desenvolver sua prática pedagógica, para que discente fique com o 

conhecimento indispensável a sua formação. 

 

 

3.8. Políticas Institucionais 
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3.8.1. Políticas Institucionais de Ensino  

 

 Uma das tarefas desafiadoras da elaboração do Projeto Pedagógico de Curso foi realizar a articulação 

das ideologias institucionais, com a do profissional formador e a do discente. Dessa forma, a unicidade da 

relação teoria-prática, tornou-se o eixo norteador da proposta em que todo fazer implica uma reflexão e toda 

reflexão implica um fazer. Desta maneira, o futuro bacharel em Direito, além de saber e de saber fazer, 

deverá compreender o que faz. Posto isto, pode-se afirmar que as ações práticas no ensino não constituem 

um espaço isolado do restante do curso; a transposição que ocorre neste nível deve ser antecedida de 

processo de reflexão coletiva e sistemática das atividades em suas diferentes formas.  

 Nessa perspectiva, o projeto pedagógico do Curso prevê situações didáticas em que os futuros 

bacharéis, colocarão em uso o que aprenderam, ao mesmo tempo em que possam mobilizar outros 

conhecimentos oriundos de diferentes naturezas e experiências, para enriquecimento de sua formação. A 

articulação dos diferentes âmbitos do conhecimento profissional pressupõe que o processo formativo seja 

percebido em função do perfil e das competências, e, consequentemente, tenha uma composição que 

privilegie uma organização interdisciplinar dos conhecimentos, diversificação de experiências curriculares, 

oficinas, seminários, núcleo de prática jurídica, projetos e atividades que permitam, ao aluno em formação, 

vivências distintas.  

 Existe ainda a necessidade de que os professores desenvolvam e fortaleçam atividades e estudos que 

levem aos alunos à hierarquização do curso, bem como a implementação de intervenções nos diferentes 

campos de atuação do Curso de Graduação em Direito. As estratégias didáticas devem incluir a formulação e 

o desenvolvimento de projetos, resolução de lides, inclusive a reflexão acerca das atividades desenvolvidas 

no decorrer da formação. A análise dos conhecimentos a serem desenvolvidos envolve os espaços, os tempos 

e as atividades que serão utilizados para promover situações de ensino/aprendizagem que possibilitem a 

articulação entre os conteúdos de formação geral e os conhecimentos específicos do Curso de Graduação em 

Direito. 

 Dentro do espírito de implementação dos documentos norteadores da FAMIPE, a política 

institucional encontra-se de acordo com o estabelecido no PPI, no PDI e no PPC que se tem a filosofia básica 

de que o aluno se constitui o centro do processo da relação institucional x ensino/aprendizagem. Nesse 

sentido, a política institucional de ensino da FAMIPE prioriza a formação profissional palpável, 

desenvolvimento de cidadania e um ensino teórico-prático que amplia as fronteiras do saber e contribui para 

um aprendizado alicerçado na tríade: ensino, pesquisa e extensão. Mas também, consentaneamente com a 
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RESOLUÇÃO N° 9, DE 29 DE SETEMBRO DE 2004 e suas alterações referentes as suas Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Direito, senão vejamos:  

Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares do Curso 

de Graduação em Direito, Bacharelado, a serem observadas pelas 

Instituições de Educação Superior em sua organização curricular.  

 

Art. 2º A organização do Curso de Graduação em Direito, observadas as 

Diretrizes Curriculares Nacionais se expressa através do seu projeto 

pedagógico, abrangendo o perfil do formando, as competências e 

habilidades, os conteúdos curriculares, o estágio curricular 

supervisionado, as atividades complementares, o sistema de avaliação, o 

trabalho de curso como componente curricular obrigatório do curso, o 

regime acadêmico de oferta, a duração do curso, sem prejuízo de outros 

aspectos que tornem consistente o referido projeto pedagógico. 

 

 As políticas de ensino da FAMIPE, notadamente para o Curso de Graduação em Direito estão 

voltadas para o cumprimento de objetivos definidos pelas Diretrizes Nacionais que intermedeiem o 

desenvolvimento de competências profissionais ao futuro bacharel. A propostado curso obedece aos critérios 

difundidos pelo ensino jurídico.  

 Assim, o aluno formado pelo Curso de Graduação em Direito a da FAMIPE deverá:  

 

 Ler, compreender e elaborar textos, atos e documentos jurídicos ou normativos, com a devida 

utilização das normas técnico-jurídicas;  

 Interpretar e aplicar o Direito; 

 Pesquisar e utilizar-se da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito;  

 Atuar de forma técnico-jurídica, em diferentes instâncias, administrativas ou judiciais, com a devida 

utilização de processos, atos e procedimentos;  

 Utilizar-se da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito; 

 Utilizar de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão crítica;  

 Tomar decisões e julgar; 



 

33 
 

 Dominar tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

 

 Por meio das prerrogativas definidas e balizadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, a FAMIPE 

preocupa-se com a disponibilização dos mais modernos instrumentos de ensino, pesquisa e extensão, bem 

como de ferramentas virtuais de aproximação professor/aluno, por meio dos quais são disponibilizados 

planos de curso, material de apoio ao aluno, exercícios e atividades que desenvolvam no aluno habilidades e 

competências necessárias. Mais que tudo, no entanto, cuida-se de que a formação teórica esteja aliada às 

práticas e à combinação de enfoques dos temas gerais e específicos definidos nos programas de disciplinas 

do Curso, não se esquecendo de que as questões de ordem metodológica e pedagógica são objeto de atenção 

permanente.  

 Diante desse prisma, a ação didático-pedagógica é voltada à formação de um profissional capaz de 

formular e de resolver lides, de negociar, de questionar e reconstruir realidades em âmbito interno, regional 

ou nacional, sobretudo, pela formação crítica que se pretende esboçar na construção plena do curso, bem 

como em outros cursos da IES.  

 As políticas, em destaque, são traduzidas por diversos programas: programa proposto pelas oficinas 

de redação, leitura e pesquisa, com vistas a ampliar a autonomia intelectual do aluno por intermédio da 

iniciação científica e trabalho de núcleos; programa de estímulo às ações interdisciplinares, articulando 

planos de ensino, incentivando avaliações instrumentalizadas por pesquisa e atividades de extensão; 

programa de apoio ao docente, realizando cursos de capacitação/atualização, que contemplem uso de novas 

tecnologias de ensino aprendizagem, que representem, ao docente, maior responsabilidade pelo aprendizado 

e não somente pelo ensino; programa de apoio ao discente, com a finalidade de acompanhar o processo de 

aprendizagem em todas as disciplinas e atividades curriculares; programa de acompanhamento de egressos, 

com o objetivo de manter o apoio institucional ao ensino continuado e à empregabilidade;  programa de 

iniciação científica, com o objetivo de inserir o aluno na pesquisa científica, oportunizando-lhe maior 

conhecimento dos temas tratados em nível local, regional e nacional; programa de extensão, com o objetivo 

de flexibilizar a matriz curricular, estimulando o conhecimento de problemas do mundo presente, em 

particular os nacionais e regionais, bem como prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer 

com esta uma relação de reciprocidade, na promoção de extensão aberta à participação da população, com o 

intuito à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na instituição.  
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3.8.2. Políticas de Ensino de Graduação 

 

 As políticas de ensino de graduação são consideradas indissociáveis da pesquisa e da extensão e 

objetivam a integração da vida acadêmica com a realidade social, de forma participativa e mútua. A criação 

de cursos as IES procuram sempre atender a pressupostos e princípios orientadores contidos no Curso de 

Graduação em Direito da FAMIPE, nas citadas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais. O Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI) valoriza a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade como meios de 

melhorar a formação geral e profissional, de incentivar a formação de pesquisadores e de oferecer condições 

para uma educação permanente capaz de superar dicotomias entre ensino e pesquisa.  

 O caminhar na direção desse projeto supõe estabelecer um conjunto de princípios e procedimentos 

prioritários à ação, entre os quais cabe destacar: 

 

 Interdisciplinaridade, entendida como esforço que busca a visão global, como superação do pensar 

simplificador e fragmentador da realidade, como forma de administrar a ótica pluralista das 

concepções de ensino, do saber e da prática; 

 Articulação entre o ensino, a pesquisa e as atividades de extensão e de prestação de serviços à 

sociedade, em diferentes níveis de complexidade; 

 Fornecimento de sólida formação geral, em estreita interação com os conhecimentos, competências e 

habilidades necessários à formação do profissional; 

 Conhecimento e problematização das condições de sua região, do país e de seus determinantes sociais, 

econômicos e culturais, em suas relações com a promoção da inclusão social; 

 Integração aos contextos reais de vida da comunidade, na rede de serviços e com profissionais em 

exercício, como espaços privilegiados do processo de ensino-aprendizagem, de forma contínua; 

 Desenvolvimento da capacidade de “aprender a aprender”, que engloba o “aprender a ser”, “aprender a 

fazer”, “aprender a viver juntos” e “aprender a conhecer”, conforme caracterização das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de graduação. 

 Diversificação dos contextos de ensino e dos cenários de prática profissional, que englobam diferentes 

modalidades de trabalho pedagógico e inserção do aluno em campos de prática com graus crescentes 

de complexidade; 

 Desenvolvimento de modelos pedagógicos capazes de articular a competência científico-tecnológica e a 

relevância social; 
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 Estruturação de currículos flexíveis que, à diversidade de situações de ensino- aprendizagem, associem 

a possibilidade de construção própria dos caminhos de produção do conhecimento pelo estudante, 

bem como a de crescimento autônomo; 

 

3.8.3. Políticas de Ensino de Pós-Graduação  

 

 Os cursos de pós-graduação devem ter como objetivo geral uma qualificação profissional de alto nível 

em áreas específicas do conhecimento, proporcionando ao aluno ferramentas para que ele possa gerar 

conhecimento por meio do desenvolvimento de projetos de pesquisa e para que ele tenha condições de 

exercer, de forma mais qualificada, uma determinada atividade profissional.  

 No entanto, como objetivos específicos, o profissional egresso dos programas de graduação deve ser 

capaz de utilizar critérios científicos para a análise e a solução de problemas, de trabalhar para a geração de 

conhecimento em sua área de atuação e ter habilidade para a formação de novos recursos humanos.  

 Por outro lado, a Política de Pós-Graduação da FAMIPE tem como objetivos principais: fortalecer 

independência intelectual, criatividade e competitividade para o desempenho profissional; dar sustentação 

aos projetos científicos relevantes e socialmente pertinentes, visando ao bem-estar da sociedade e ao 

desenvolvimento científico, tecnológico e cultural do País;  assegurar a participação ativa  da Instituição na 

identificação das necessidades futuras e dos anseios da sociedade dinâmica; aprimorar as atividades de 

ensino que garantam a aquisição e o desenvolvimento do saber, almejando a formação cultural e profissional; 

promover a excelência do ensino, da pesquisa e da extensão; qualificar corpo docente, técnico e 

administrativo, que atuem nesse nível de ensino; diversificar a oferta de ensino de pós-graduação, tendo em 

vista o atendimento da demanda nacional por recursos humanos qualificados, bem como as transformações 

profissionais impostas pelos avanços do conhecimento e pelas inovações tecnológicas e, ainda, as 

peculiaridades regionais do país; proporcionar maior integração entre o ensino de pós-graduação e o ensino 

de graduação.  

 

3.8.4. Políticas Institucionais de Pesquisa  

 

 Um dos objetivos do projeto pedagógico do Curso de Graduação em Direito é proporcionar o 

envolvimento crescente dos discentes nos programas de pesquisa e extensão, sincronizados com a política 

geral da FAMIPE para estas atividades, mirando à indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão 
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e ao atendimento à comunidade por meio de programas que propiciem a ampliação da escolaridade à 

população de Miguel Pereira e região.  

 Para tanto, permanentemente os alunos do curso participam de ações/atividades de extensão com o 

intuito de possibilitar vivencia na prática. Assim, desde o início, direcionam-se a capacidade e a competência 

do aluno, para as novas e possíveis práticas advindas do conhecimento técnico-metodológico, fato que 

enriquece substancialmente o valor do título de graduação que será alcançado ao final do curso.  

 As políticas Institucionais de Pesquisa promovem o desenvolvimento de projetos, envolvendo a 

comunidade, que possibilitam o contato direto com a realidade e objetivam impulsionar a iniciação técnico-

científica, ao mesmo tempo, permitir ao aluno vivenciar práticas para o fazer prático-pedagógico, cuja tônica 

remete às aprendizagens significativas e à redução do fracasso profissional, sempre na perspectiva da 

melhoria do ensino e na qualidade da formação dos profissionais.  

 Como filosofia empregada nas políticas institucionais e vigente no âmbito do curso, o corpo docente 

possui carga horária atribuída para a realização das atividades de pesquisa, além do incentivo à apresentação 

de produção científica e de resultados em eventos científicos. A FAMIPE oferece,  também, subsídios para 

viabilizar a execução dos projetos de pesquisa apresentados pelos docentes, subsidiando desde a 

disponibilização de infraestrutura para a realização da pesquisa até o seu apoio financeiro.  

 Para o corpo discente, a FAMIPE oferece bolsas de iniciação científica. Além das bolsas oferecidas 

pela própria IES, os alunos podem ser beneficiados com bolsas destinadas por órgãos de fomento com os 

quais haja convênio. A partir do fato de que oferta de bolsas é insuficiente ao número de alunos inscritos em 

projetos de pesquisa, a FAMIPE estimula a participação voluntária, consubstanciada em mecanismos de 

divulgação dos trabalhos realizados: publicação e apresentação em eventos científicos. A pesquisa e a 

iniciação científica devem ser desenvolvidas no âmbito do curso ou programa, ao qual estejam vinculados os 

professores, ficando sob a coordenação de Pesquisa.  

 A política geral de pesquisa na FAMIPE segue as seguintes diretrizes: priorizar os grupos de 

pesquisa, formados por professores e alunos; priorizar projetos de pesquisa com qualidade acadêmica e 

mérito científico; garantir aos alunos participantes do grupo de pesquisa orientação individual e continuada; 

enfatizar a produção acadêmica dos grupos de pesquisa; adotar como critérios de produtividade os 

consagrados pelas instituições brasileiras de fomento à pesquisa; estimular a publicação dos professores em 

periódicos de mérito acadêmico e a produção dos alunos nos periódicos dos respectivos cursos; estabelecer 

núcleos temáticos multidisciplinares como mecanismos para centrarem suas ações em temas estratégicos; 
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fortalecer a parceria interna e institucional com organizações dos setores público e privado; internalizar a 

necessidade de apropriação e uso dos direitos de propriedade intelectual.  

 

3.8.5. Políticas Institucionais de Extensão  

 

 A FAMIPE reconhece que a articulação entre a Instituição e a sociedade por meio da extensão é um 

processo que permite a transferência para a sociedade dos conhecimentos desenvolvidos com as 

atividades de ensino e pesquisa. Por outro lado, a captação das demandas e necessidades da 

sociedade possibilita orientar a produção e o desenvolvimento de novos saberes. Este processo 

estabelece relação dinâmica entre a Instituição e seu contexto social. No Curso de Graduação em 

Direito, a Extensão é uma atividade que será desenvolvida através de:  

 Cursos de Extensão: cursos ministrados no âmbito da FAMIPE, que não se caracterizam como 

atividades regulares do ensino formal de graduação;  

 Eventos: compreendem atividades de curta duração, como palestras, seminários, oficinas, jornada, 

fóruns, entre outras modalidades; 

 Programas de ação contínua: abarcam o conjunto de atividades implementadas continuamente, que 

têm como objetivos o desenvolvimento da comunidade, a integração social e a integração com 

instituições de ensino; 

 Prestação de serviços: em parceria com o Núcleo de Práticas Jurídicas. 

 

 Os programas de extensão, ofertados aos discentes do Curso de Graduação em Direito são conectados 

com o ensino e a pesquisa, desenvolvem-se na forma de atividades permanentes ou projetos circunstanciais, 

sob a responsabilidade da Coordenação do Curso, focado na intercomplementaridade das abordagens e dos 

recursos.  

 

 

3.9. Objetivos do Curso 

 

Os objetivos centrais do Curso de Graduação em Direito da FAMIPE são: 
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 Proporcionar uma sólida formação geral, ética, humanista, solidária e axiológica a partir do domínio 

dos fundamentos de compreensão e utilização do Direito em suas mais variadas manifestações e 

aplicações; 

 Possibilitar ao discente o desenvolvimento de atitude reflexiva e a visão crítica que fomente a 

capacidade e a aptidão para a aprendizagem dinâmica e autônoma; 

 Desenvolver no discente, em paralelo ao conhecimento teórico, habilidades práticas que permitam a 

conjugação eficaz e o domínio das teorias e técnicas forenses e não forenses para solução das questões 

complexas comuns no dia-a-dia do exercício das mais diversas profissões jurídicas e outras correlatas; 

 Permitir a compreensão, sob o olhar das Ciências Jurídicas, Sociais e Humanas, do universo e dos 

problemas que atingem a comunidade regional, qualificando o discente para o exercício da atividade 

profissional permeada de postura crítica; e, de modo ativo, a cidadania engajada em questões 

socioeconômicas e ambientais da região em que se insere a FAMIPE; 

 Preparar os discentes para atuar nas causas em prol da diminuição das desigualdades sociais e 

preservação cultural das comunidades tradicionais; 

 Proporcionar e incentivar a atuação discente junto à comunidade regional, atendendo às suas 

necessidades, bem como tomar consciência da importância das Ciências Jurídicas e Sociais como 

instrumento de transformação social e de construção da cidadania; 

 Propiciar uma formação discente que leve ao desenvolvimento de competências e habilidades críticas 

para compreender, interpretar, aplicar e fomentar a inovação das normas técnico-jurídicas; 

 Proporcionar ao discente uma formação que possibilite atuação ética no mercado de trabalho;  

 Proporcionar condições para o desenvolvimento de ações práticas inclusivas com uma visão crítica e 

reflexiva que leve o acadêmico a fomentação da justiça comunitária; 

 Estimular e programar a pesquisa e a extensão integradas ao ensino, visando à produção e 

divulgação do conhecimento das Ciências Jurídicas e Sociais, adequadas à realidade social e suas 

variantes. 

 Proporcionar suporte normativo, teórico e instrumental para profissionais que atuam ou desejam 

atuar em funções de direção ou de liderança; 

 Conscientizar o profissional no sentido de realizar práticas de ética e cidadania; 

 Disseminar valores relacionados à responsabilidade social; 

 Formação de profissionais com senso de cidadania ampliado pelo exercício acadêmico, voltando-o 

para reflexões críticas de natureza humana, social, ambiental e organizacional. 
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3.10. Perfil Profissional do Egresso 
 

 A política educacional a ser implantada na FAMIPE orientou-se, por uma concepção decidadão como 

agente da história, da cultura, dos direitos fundamentais e da globalização do ensino. À luz dessa concepção, 

espera-se dos egressos da FAMIPE que se destaquem como profissionais realistas, no sentido de conscientes 

das características do mundo a sua volta, mas ao mesmo tempo, idealistas, no sentido da disposição para 

atuar em benefício das mudanças sociais que se fazem necessárias; espera-se que se posicionem contra 

qualquer forma de discriminação e em favor da liberdade. Cada qual no exercício da sua profissão deve se 

ver como sujeito da dinâmica social. 

 A descrição dos perfis dos profissionais a serem formados exige que se parta da crise de paradigmas 

do ensino jurídico, representada pela crise nos campos ideológico, epistemológico, pedagógico, didático e 

curricular. 

 Paralelamente a isto as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Direito sugerem minimamente 

as seguintes características implementadas na matriz curricular: 

 

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

a devida utilização das normas técnico-jurídicas; 

 Interpretação e aplicação do Direito; 

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

Direito; 

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

a devida utilização de processos, atos e procedimentos; 

 Correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito; 

 Utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão crítica;  

 Julgamento e tomada de decisões; e, 

 Domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

 

 O curso de graduação em Direito da FAMIPE assegurará no perfil do graduando, sólida 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 
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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. 

 Há coerência do currículo com as competências e habilidades traçadas no perfil do egresso. As 

unidades de estudo e as atividades curriculares, em seus objetivos gerais e específicos e em suas estratégias 

de ensino e de avaliação, asseguram o desenvolvimento das competências e habilidades especificadas no 

perfil do egresso. A implementação do curso atende ao perfil do egresso proposto e as disciplinas atendem à 

formação acadêmica do Bacharel em Direito, com ênfase na formação de um profissional generalista e 

humanista. 

 

 Constituem o perfil do egresso do curso de direito da FAMIPE: 

 

 A responsabilidade social e ética profissional; 

 Sólida formação geral, humanística e axiológica 

 A compreensão da necessidade do contínuo aperfeiçoamento profissional; 

 A preparação para ser um agente transformador no meio profissional que atua; 

 O domínio da comunicação interpessoal; 

 A capacidade para analisar e criticar; 

 A independência e curiosidade intelectual; 

 Capacidade de análise; 

 Domínio de conceitos e da terminologia jurídica 

 O respeito quanto as questões raciais e étnicas; 

 A capacidade para trabalhar em equipe; 

 A autonomia profissional e intelectual; 

 Estar apto a superar os desafios das rápidas transformações da sociedade, no mercado de traba lho e 

das condições do exercício profissional; 

 Ser adaptável às novas e emergentes demandas do mercado de trabalho em consonância a 

competência teórica e prática; 

 A competência intelectual que reflita a heterogeneidade das demandas sociais; 

 A formação de uma consciência cultural para preservação do meio ambiente com vista ao 

desenvolvimento sustentável; 
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 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. 

 O desenvolvimento de competências e habilidades com caráter ético, humanista e solidário, sem nos 

desviarmos da natureza generalista necessária aos cursos de graduação em Direito que prepara nosso 

egresso para as diversas profissões jurídicas, tais como Advocacia, Magistratura, Ministério Público, 

Procuradoria, Defensoria Pública, ofícios típicos da carreira num mercado altamente competitivo, 

além de Consultoria, Magistério e Gestão Acadêmica. 

 

É indispensável o estímulo da criação cultural e do desenvolvimento do espírito científico, bem como 

do pensamento reflexivo. Isto porque "a técnica engessada das fórmulas acabadas não transforma o tema em 

algo perdido no ar quando ensinar é percorrer a geografia do construir. O estudo requer, em seu mapa 

cartográfico do saber, o 'construído' e não à indução ao 'dado'".  

Não se deve, então, conviver com uma atitude de indiferença ou renúncia a uma posição avançada na 

inovação e mesmo na revisão e superação dos conceitos. Deve-se contribuir, abertamente, para fomentar 

questionamentos e fazer brotar a inquietude que estimule o estudo e a pesquisa comprometidos com seu 

tempo e seus dilemas. Arrostar esse vácuo, recusar essa direção, sem desconhecer o saber clássico, 

contribuindo para sua superação, significa reconhecer que a consciência social e a mudança integram a 

formação jurídica. Representa, ainda, um compromisso com o chamamento à verdadeira finalidade do 

ensino e da pesquisa jurídica, um desafio que questiona.  

Deve haver a preocupação, além disso, em formar diplomados aptos à inserção no desenvolvimento 

da sociedade brasileira e colaborar na sua formação contínua, incentivando o trabalho de pesquisa e 

investigação científica visando o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da criação e difusão da cultura 

e, desse modo, incrementar a relação do homem com o meio em que vive.  

Também deve ser promovida a divulgação dos conhecimentos culturais, científicos e técnicos e a 

comunicação do saber através de ensino e publicações, suscitando o desejo permanente de aperfeiçoamento 

cultural e profissional, para o fim de possibilitar a correspondente concretização, integrando conhecimentos 

que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizada.  

Ciente dos problemas do mundo atual e, em particular, das questões regionais, deve o bacharel em 

direito estar apto a prestar serviços especializados à comunidade, estabelecendo com esta uma relação de 
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reciprocidade, de forma a responder às demandas e às necessidades sociais, devendo a instituição promover 

a extensão aberta à população visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e 

da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição.  

Em outros termos, e em resumo, a modernização do currículo do curso de graduação em Direito, 

deve incrementar uma visão interdisciplinar do conhecimento, possibilitando a formação técnico-jurídica e a 

prática do estudante, buscando primordialmente o seu desenvolvimento nas seguintes habilidades:  

 

 senso ético profissional associado à consciência da cidadania e do papel desempenhado na 

sociedade, em cujo âmbito pode operar como elemento transformador;  

 capacidade de apreensão, transmissão crítica e produção criativa do direito, conjugada a 

um raciocínio lógico, argumentação, persuasão e a consciência da necessidade de 

permanente atualização inerente ao mundo do trabalho que sofre rápidas transformações 

acarretando mudanças significativas dos paradigmas científicos e profissionais;  

 capacidade para equacionar problemas e buscar soluções harmônicas e consentâneas com 

as exigências sociais da realidade setorial em que atua ou vive;  

 consciência dos problemas vividos em sua época e no seu meio, através da manutenção de 

uma visão atualizada do mundo;  

 preocupação com a correta utilização do vernáculo que exige clareza, precisão e 

propriedade, desenvolvendo fluência verbal e riqueza de vocabulário;  

 capacidade de julgar, tomar decisões e apurar habilidades para negociação;  

 conhecer, desenvolver e aprofundar as novas técnicas de interpretação das normas jurídicas 

e aplicação do direito, recorrendo à legislação, jurisprudência, doutrina e outras fontes;  

Desta forma acreditamos que o profissional do Direito deve estar apto a representar e defender o 

cliente e a sociedade, e seus interesses, em qualquer instância, juízo ou tribunal; a prestar assessoria ou 

consultoria jurídica a empresas públicas e privadas; a julgar processos, emitir despachos e proferir sentenças. 

Como um dos objetivos do Curso de Direito está na formação do cidadão-profissional, o curso deve 

propiciar meios, conhecimentos e técnicas, para o estudante desenvolver suas aptidões e habilidades. Para 

tanto, deve ter como características que ajudam na profissão a facilidade no uso da linguagem e na análise de 

objetivos e planos, a capacidade de argumentação e de transmissão de idéia, a sociabilidade, desembaraço, 

iniciativa e alguma agressividade na defesa de suas teses. 
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Para que o profissional possa executar com eficácia o processo de Jurisprudência nas organizações, 

será de grande utilidade o desenvolvimento dos três tipos de habilidades necessárias: a habilidade técnica, a 

humana e a conceitual. 

Diminuem as necessidades de "habilidades técnicas", enquanto que aumentam as necessidades de 

"habilidades conceituais", a medida que se dirige dos níveis inferiores a níveis mais elevados nas 

organizações sociais. Assim, um outro objetivo importante do Curso de Direito é o desenvolvimento dessas 

habilidades nos estudantes, além, é evidente, dos objetivos formacionais necessários à vida de cidadão 

consciente e útil na sociedade em que vive. Em outros termos, o curso deve levar os estudantes ao 

aprendizado e ao desenvolvimento da capacidade de pensar, de definir situações jurídicas complexas, e de 

diagnosticar e de propor soluções para as rotinas e problemas de uma organização social e do cidadão, 

através da defesa dos interesses das pessoas, para se conseguir fazer as coisas, com os melhores resultados 

possíveis, na direção dos objetivos da Justiça. 

 

3.10.1. Ênfase nas atividades do Núcleo de Prática Jurídica. 

 

 Ênfase na realização de estudos de casos visando desenvolver competência para empreender e atuar 

como agente transformador na sociedade, o Curso de Direito da FAMIPE contempla a modalidade de 

Estágio Curricular Supervisionado e é realizado no Núcleo de Prática Jurídica – NPJ, prestando sua função 

de serviço à comunidade carente, defendendo os seus direitos perante aos órgãos do Poder Judiciário. 

 Estímulo ao desenvolvimento de projetos e atividades, preferencialmente em equipes, no âmbito das 

disciplinas, principalmente das profissionais objetivando exercitar na prática os conhecimentos adquiridos 

através do NPJ. Este tipo de ação possibilita, o desenvolvimento de habilidades como: iniciativa, pesquisa, 

consultas, organização, criatividade, tomada de decisão, raciocínio lógico, crítico e analítico e trabalho em 

equipe. 

 Ênfase na conscientização dos Discentes sobre a necessidade do contínuo aperfeiçoamento e do 

desenvolvimento de sua autoconfiança. Este processo ocorre principalmente através dos conteúdos 

trabalhados nas disciplinas: Métodos Alternativos de Solução de Conflitos.´ 

 O estágio supervisionado curricular computa 300 (trezentas) horas, sendo em 04 estadas de 75 

(setenta e cinco) horas, entre o 7º e o 10º período, onde os acadêmicos contam com a supervisão de 

professores especialistas nas áreas Criminal,, Trabalhista, Cível e Família. 
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 O Núcleo de Prática Jurídica pauta suas ações na busca de uma formação jurídica global dos 

discentes, fornecendo-lhes conhecimentos de ordem técnica e ética, visando a transmitir a vivência do Direito 

dentro da realidade social, inclusive àqueles que não visem o exercício da advocacia como principal 

atividade laborativa. 

 A metodologia utilizada pelo corpo docente que integra o NPJ, destaca-se, entre outras, a prática de 

atividades jurídicas simuladas, como, por exemplo, a realização de audiências com todas as fases e 

manifestações dos participantes e de processos simulados; prática de atividades de negociação, mediação e 

conciliação; visitas orientadas; análise de autos findos; elaboração de textos e peças jurídico-legais; estudo de 

caso em vídeo e atendimentos à população carente. 

 O NPJ está baseado em viés de dimensão jurídico-social, condicionada à formação do profissional 

talhado sob compromisso ético e político, agregado pelos valores da democracia e da justiça social.  

 Assim, por meio de um Princípio de Interdisciplinaridade, que orienta as práticas desenvolvidas, 

efetiva-se o propósito de articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, como meio de contribuição 

inequívoca para o cumprimento do papel social da FAMIPE. 

As atividades desenvolvidas com os estagiários no Núcleo de Prática Jurídica englobam: 

 Diagnósticos e conhecimento da realidade social; 

 Elaboração de propostas alternativas para a melhoria do ensino; 

 Seminário de aprofundamento de temas relacionados às áreas de formação; 

 Visitas a órgãos públicos que desenvolvam experiências periódicas; 

 Atividades simuladas e reais; 

 Preparação de peças e rotinas processuais; 

 Comparecimento relatados aos órgãos judiciários; 

 Prestação de serviços jurídicos; 

 Treinamento de negociação, mediação, arbitragem e conciliação; 
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 Resolução de questões de deontologia jurídica e legislação profissional; 

 Análise de autos findos; 

 A instalação física do Núcleo de Prática Jurídica, onde são realizadas as atividades do Estágio 

Curricular Obrigatório é constituído de uma Coordenação, com a função de supervisionar os Estágios, o 

Trabalho de Curso e o Escritório de Assistência Jurídica . 

 Na perspectiva da proposta curricular, em que atividades práticas ou de estudo de caso são 

desenvolvidas ao longo de todo o curso, em todas as disciplinas, o Estágio Curricular Obrigatório adquire 

nova feição, pois possibilita, com maior ênfase, a síntese de uma construção teórico-prática da formação 

acadêmica. 

 

3.11. Articulação do PPC com o PPI e com o PDI 
 

3.11.1. Articulação entre PPI e PPC 

 As articulações feitas entre o PPI e o PPC estão focalizadas quanto ao grau de excelência de educação 

progressista e crítica, ligados por suas bases filosóficas e sua organização curricular. Voltados para uma 

formação múltipla, congruente à abrangência e diversidade da ação profissional dos gestores públicos. 

 Articula-se pela atualização permanente do projeto pedagógico do curso, pelo seu colegiado de curso 

que conduzem para melhoria do projeto e dos planos de ensino, principalmente considerando sempre a 

avaliação do curso que tem o sentido de apontar a necessidade de fomentar um perfil de aluno gerencial, 

tomador de decisões, com participação política e de formação cidadã. 

 

3.11.2. Articulação entre o PDI e o PPI nas Políticas Ensino 

 

 O PPI absorve e reflete, os princípios filosóficos da FAMIPE, da comunidade como um todo, quanto 

às suas principais atividades. Define os princípios e parâmetros que devem guiar as atividades de Ensino, 

Pesquisa e Extensão.  

 O PDI, por sua vez, é menos importante no sentido de não ser o instrumento que define os princípios, 

mas é mais importante porque é o instrumento que garante o exercício, a consecução destes princípios 

definidos no PPI. 
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 Articulam-se, assim, necessariamente, pelo entendimento que se tem de suas distintas, mas 

complementares, funções. Articulam pela forma como estão definidos nos Projetos. 

 

3.11.3. Coerência PPC e Currículo e DCNS 

 

 O Curso recebe a denominação de Curso de Graduação em Direito, para a sua estruturação a FAMIPE 

se orientou pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação promulgada através da Lei nº 9394/96. 

O Curso de Graduação em Direito da FAMIPE organiza sua estrutura curricular com base na Resolução 

CNE/CES n.º 9, de 20.09.2004. Logo, o projeto pedagógico contempla de forma plena os conteúdos e 

atividades que atendem aos três eixos de formação de forma interligada, quais sejam: 

 

I - Eixo de Formação Fundamental, que tem por objetivo integrar o estudante no campo, 

estabelecendo as relações do Direito com outras áreas do saber, abrangendo dentre outros, 

estudos que envolvam conteúdos essenciais sobre Antropologia, Ciência Política, Economia, 

Ética, Filosofia, História, Psicologia e Sociologia.  

 

II - Eixo de Formação Profissional, abrangendo, que possui enfoque dogmático, o 

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

qualquer natureza, estudados sistematicamente e contextualizados segundo a evolução da 

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

Brasil e suas relações internacionais, incluindo-se necessariamente, dentre outros condizentes 

com o projeto pedagógico, conteúdos essenciais sobre Direito Constitucional, Direito 

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

Trabalho, Direito Internacional e Direito Processual;  

 

III - Eixo de Formação Prática, que objetiva a integração entre a prática e os conteúdos teóricos 

desenvolvidos nos demais Eixos, especialmente nas atividades relacionadas com o Estágio 

Curricular Supervisionado, Trabalho de Curso e Atividades Complementares. 

 

3.12. Estrutura Curricular 
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 Ao longo de cada período, as disciplinas encontram um eixo de atuação que integra os objetivos de 

cada uma na construção do conhecimento do aluno. Assim, a estrutura curricular é composta por disciplinas 

que possuem uma articulação vertical que possibilita aos alunos uma visão integralizada a entre as diversas 

áreas, contribuindo para a formação de competências e habilidades e ensejando a definição do perfil 

profissiográfico do egresso. A coerência do currículo também é contemplada pelo princípio da 

horizontalidade, permitindo-se ao aluno um conhecimento interdisciplinar, cumulativo e harmonizado com 

as diretrizes curriculares nacionais. 

 A estrutura curricular do Curso de Graduação em Direito da FAMIPE foi montada em 

conformidade com as necessidades e demandas do mercado para formar um bacharel em direito como 

agente de modificação do meio onde atua e/ou irá atuar. 

 

 O currículo do Curso de Graduação em Direito da FAMIPE abrange: 

a) Formação Fundamental - disciplinas básicas 

b) Formação Profissional - disciplinas de caráter profissional 

c) Formação Prática - disciplinas que integram a prática e os conteúdosteóricos desenvolvidos na 

formação básica e profissional. 

 

  

 As metodologias de ensino e aprendizagem utilizadas pelo Curso estão vinculadas à concepção geral 

da formação do profissional da área jurídica. Contudo, a FAMIPE não desconsidera os instrumentos básicos 

afeitos à área administrativa e econômica, de modo harmônico com sua proposta educacional, inserindo 

disciplinas como empreendedorismo, contabilidade para advogados e economia política. 

 Desde a formação geral, cujo objetivo é apresentar ao acadêmico saberes envolvendo conteúdos 

essenciais plurais e considerados relevantes, as metodologias empregadas mesclam atividades práticas e 

teóricas em ações dinâmicas e participativas.  

 Durante a formação fundamental, cujo objetivo é integrar o estudante com outras áreas do saber, 

envolvendo conteúdos essenciais sobre Antropologia Jurídica, Ciência Política e Teoria Geral do Estado, 

Economia Política, Ética Profissional, Filosofia do Direito, História do Direito, Psicologia Aplicada ao Direito, 

Crime e Sociedade, Teoria Geral da Empresa e Sociologia Jurídica, o acadêmico tem a condição de explorar 

metodologias alternativas e capazes de bem orientar a sua formação.  
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 Quando da integralização do eixo de formação profissional, o curso abrange os conteúdos de Direito 

Constitucional I e II, Direito Administrativo I e II, Direito Financeiro, Tributos e Processo Tributário, Direito 

Penal (I, II e III) Direito Civil (I, II, III, IV, V, VI, VI), Direito Empresarial I, II e III, Direito do Trabalho I e II, 

Direito Processual do Trabalho, Direito Internacional Público, Direito Internacional Privado e Direito 

Processual.  

 Estimula-se as metodologias não tradicionais no sentido de despertar no acadêmico as habilidades e 

competências consideradas fundamentais. Esses conteúdos são estudados de forma contextualizada com o 

ambiente social, cultural, econômico e político. Durante o eixo de formação prática, algumas inovações são 

igualmente asseguradas, e é garantido certo grau de autonomia dos discentes.  

 O curso busca a integração entre os conteúdos teóricos desenvolvidos nos demais eixos, 

especialmente com o estágio curricular obrigatório, o trabalho de curso e as atividades complementares. 

 

3.13. Matriz Curricular 
 

 

 

 

3.14. Coerência do Currículo com os Objetivos do Curso 

 

Período 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º Total

Carga horária /

Semestre
360 360 360 360 360 360 360 300 300 300 3420

Créditos 24 24 24 24 24 24 24 20 20 20 228

%

Estágio 

Supervisionado

Carga horária /

Semestre
75 75 75 75 300

Créditos 5 5 5 5 20

Atividades 

Complementares
300

Carga horária /

Semestre*
30 30 30 30 120

Créditos 2 2 2 2 6

* Total de atividades 300 horas, sendo que acadêmico deverá cumprir as 120 horas de AC obrigatórias, através das oficinas de 

leitura, redação e pesquisa (I e II)
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 A construção da estrutura curricular do curso busca o desenvolvimento de competências e 

habilidades. As competências básicas de formação têm por objetivo um caráter formativo mais amplo para 

desenvolver no aluno uma visão crítica para compreensão do meio em que vive. As competências, teórico-

práticas, têm a finalidade de capacitar o aluno a conquistar o domínio necessário para a realização e 

desenvolvimento do trabalho na atuação profissional.  

 No desenvolvimento do curso há orientação para que se reconheçam as habilidades, competências e 

conhecimentos adquiridos pelos alunos fora da academia, inclusive as competências relativas à experiência 

profissional julgada relevante para a área de formação.  

 A estrutura curricular foi desenvolvida para que o aluno realize a construção do aprender e 

desenvolva o processo do conhecimento, com a liberdade da busca e produção em outras áreas do 

conhecimento.  

 

3.15. Coerência do Currículo com o Perfil Desejado do Egresso 
 

 O Curso desenvolve no processo pedagógico a formação de competências e habilidades com o 

objetivo de garantir ao egresso o domínio dos conteúdos teórico-práticos que se articulam para a formação 

do profissional preparado para o mercado. Dá ênfase a prática de estudo independente, visando uma 

progressiva autonomia profissional e intelectual do egresso. Valoriza e contextualiza a experiência 

profissional do aluno identificado no mundo do trabalho, com a finalidade de subsidiar os conteúdos 

teóricos, objetivando a identificação da vivência empírica (aproveitamento da experiência prática do aluno) 

como um método para a solidificação do conhecimento (a junção teórico-prático). Leva ao aluno a base 

teórica e tecnológica com a finalidade de instrumentalizá-lo na busca das soluções adequadas para os 

problemas apresentados. A busca da interdisciplinaridade é desenvolvida em projetos e aulas integradas e o 

estudo independente é estimulado principalmente por atividades internas e externas que oferecem 

oportunidades ao aluno de exercitar a autonomia e independência na busca dos conteúdos que sejam 

importantes para sua formação profissional e humana. 

 

 

 

 

3.16. Diploma 
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 Na conclusão do Curso de Graduação em Direito, a aquisição da totalidade de suas competências, 

confere direito ao diploma de graduação em Direito a e o respectivo histórico escolar que o acompanha inclui 

as competências profissionais definidas no perfil profissional de seus concludentes. 

 

3.17. Conteúdos Curriculares 
 

3.17.1. Núcleo de Formação Fundamental 

 

Durante a formação fundamental, cujo objetivo é integrar o estudante com outras áreas do saber, envolvendo 

conteúdos essenciais sobre Introdução ao Estudo do Direito I e II, Antropologia Jurídica, Ciência Política e 

Teoria Geral do Estado, Economia Política, Ética Profissional, Filosofia do Direito, História do Direito, 

Psicologia Aplicada ao Direito, Crime e Sociedade, Teoria Geral da Empresa e Sociologia Jurídica, o 

acadêmico tem a condição de explorar metodologias alternativas e capazes de bem orientar a  sua formação.   

 

3.17.2. Núcleo de Formação Profissionalizante 

 

 O núcleo de formação Profissionalizante do Curso compreende em os elementos constitutivos do 

direito.No curso este núcleo abrange os conteúdos de Direito Constitucional I e II, Direito Administrativo I e 

II, Direito Financeiro, Tributos e Processo Tributário, Direito Penal (I, II e III), Legislação Penal Especial, 

Direito Civil (I, II, III, IV, V, VI e VI), Direito Empresarial I e II, Direito do Trabalho I e II, Direito Processual 

do Trabalho, Direito Internacional Público, Direito Internacional Privado e Direito Processual.  

O Curso não estaria plenamente justificado se não explicitasse o seu diferencial relativamente a outros 

cursos de Direito. Em primeiro lugar, ressalte-se o cuidado com a expressão escrita e oral do bacharel, 

indispensável em qualquer que seja a profissão jurídica. Nesse sentido, o projeto inclui, a disciplina Direito, 

Linguagem e Interpretação. Em segundo lugar, foram inseridas, ainda, disciplinas com perfil específico que 

constituem o núcleo contemporâneo do curso com áreas como, por exemplo, Métodos Alternativos de 

Solução de Conflitos, Tutela Coletiva de Direitos, Processo Decisório no STF e STJ, Direito Regulatório e 

Concorrencial, Direito Eleitoral, Direito Ambiental e Urbanístico, Direitos Humanos, Direitos Intelectuais e 

por fim Tópicos Especiais em Novos Direitos.  

Estas disciplinas foram escolhidas por sua relevância atual dentro do universo jurídico e têm por 

finalidade propiciar ao discente um contato mais aprofundado com áreas do Direito que hoje assumem 
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posição de destaque. Em terceiro lugar, vale destacar que a área de Direito Ambiental e Urbanístico foi 

inserida como matéria obrigatória, em consideração à importância que o município de Miguel Pereira atribui 

à preservação das condições ecológicas da região, tendo em vista a destruição de parte da mata atlântica em 

que a região se insere.  Em Miguel Pereira, o Instituto Terra de Preservação Ambiental desenvolve  projeto 

que  compreende um conjunto de ações estratégicas que visam a integração regional de entidades públicas, 

privadas, ONG´s e movimentos sociais que atuam na região localizada entre a Reserva Biológica do Tinguá e 

o Parque Nacional da Serra da Bocaína, em torno de uma visão de planejamento biorregional e a 

implementação de projetos locais demonstrativos de: apoio a criação e implantação de unidades de 

conservação públicas e privadas e recuperação de áreas degradadas através de sistemas agroflorestais.Assim, 

cresce hoje a demanda por especialistas em meio ambiente, com destaque para bacharéis com conhecimento 

relativos à legislação e jurisprudência específicas. Não apenas as empresas e as ONGs, mas também os 

órgãos públicos, demandam assessoria para a interpretação da intrincada e lacunosa legislação 

ambiental.Nessas condições, o Curso de Direito da FAMIPE estará prestando um serviço à comunidade da 

região, na medida em que investir na formação de bacharéis habilitados para dar consultoria e atuar em juízo 

em prol da melhoria da qualidade de vida do cidadão.  

 Neste núcleo são englobados um conjunto de conhecimentos e habilidades que se especifica em  

atividades acadêmicas, enquanto conhecimentos necessários à formação profissional. Essas atividades se 

desdobram em disciplinas, seminários, laboratórios, atividades complementares. 

 

3.18. Pré-requisitos da Matriz Curricular 
 

1º Período 

 

Disciplinas 
Carga 

Horária 
Créditos Pré-Requisito 

Introdução ao Estudo do Direito I 60 4 - 

Crime e Sociedade 60 4 - 

História do Direito  60 4 - 
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Ciência Política e Teoria Geral do Estado 60 4 - 

Sociologia Jurídica 60 4 - 

Direito, Linguagem e Interpretações 60 4 - 

Sub-total 360  - 

 

 

2º Período 

 

Disciplinas 
Carga 

Horária 
Créditos Pré-Requisito 

Introdução ao Estudo do Direito II 60 4 
Introdução ao Estudo do 

Direito I 

Antropologia Jurídica 60 4 -  

Teoria Geral do Processo 60 4 

Introdução ao Estudo do 

Direito I e Ciência Política e 

Teoria Geral do Estado 

Direito Civil I 60 4 
Introdução ao Estudo do 

Direito I 

Direito Penal I  60 4 Crime e Sociedade 

Direito Constitucional I  60 4 
Ciência Política e Teoria 

Geral do Estado 

Sub-total 360   
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3º Período 

 

Disciplinas 
Carga 

Horária 
Créditos Pré-Requisito 

Direito Civil II 60 4 Direito Civil I 

Direito Penal II 60 4 Direito Penal I 

Direito Constitucional II 60 4 Direito Constitucional I 

Teoria Geral da Empresa 60 4 Direito Civil I 

Direito Processual Civil I 60 4 Teoria Geral do Processo 

Filosofia do Direito 60 4 -  

Sub-total 360   

 

 

4º Período 

 

Disciplinas 
Carga 

Horária 
Créditos Pré-Requisito 

Direito Civil III 60 4 Direito Civil II 

Direito Penal III 60 4 Direito Penal II 

Processo Constitucional 60 4 Direito Constitucional II 

Direito Empresarial I 60 4 Teoria Geral da Empresa 

Direito Processual Civil II 60 4 Direito Processual Civil I 
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Métodos Alternativos de Solução de 

Conflitos 
30 2 Direito Processual Civil I 

Psicologia Aplicada ao Direito  30 2 - 

Sub-total 360   

 

5º Período 

 

Disciplinas 
Carga 

Horária 
Créditos Pré-Requisito 

Direito Civil IV 60 4 Direito Civil III 

Legislação Penal Especial 60 4 Direito Penal III 

Direito Administrativo I 60 4 Direito Constitucional II 

Direito do Trabalho I  60 4 Direito Constitucional I 

Direito Empresarial II 60 4 Direito Empresarial I 

Direito Processual Civil III 60 4 Direito Processual Civil II 

Sub-total 360  - 

 

 

6º Período 

 

Disciplinas 
Carga 

Horária 
Créditos Pré-Requisito 

Direito Civil V 60 4 Direito Civil IV 
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Direito Processual Penal I  60 4 
Teoria Geral do Processo 

e Direito Penal I 

Direito Administrativo II 60 4 Direito Administrativo I 

Direito Processual Civil IV 60 4 
Direito Processual Civil 

III 

Direito do Trabalho II 60 4 Direito do Trabalho I 

Direito Empresarial III 60 4 Direito Empresarial II 

Sub-total 360  - 

 

7º Período 

 

Disciplinas 
Carga 

Horária 
Créditos Pré-Requisito 

Direito Civil VI 60 4 Direito Civil V 

Direito Processual Penal II 60 4 Direito Processual Penal I 

Direito Processual do Trabalho 60 4 Direito do Trabalho II 

Direito Financeiro 60 4 Direito Constitucional III 

Direito Internacional Público 60 4 Direito Constitucional I 

Tutela Coletiva de Direitos 30 2 Processo Constitucional 

Processo Decisório no STJ e STF 30 2 Processo Constitucional 

Prática Jurídica I 75 5 

 Direito Processual Penal 

II e mínimo de 120 

créditos 
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Sub-total 435   

 

 

8º Período 

 

Disciplinas 
Carga 

Horária 
Créditos Pré-Requisito 

Direito Civil VII 60 4 Direito Civil VI 

Direito Regulatório e Concorrencial 60 4 Direito Administrativo II 

Direito Internacional Privado 30 2 
Direito Internacional 

Público 

Economia Política 60 4 -  

Tributos e Processo Tributário 60 4 Direito Financeiro 

Direito Eleitoral 30 2 Processo Constitucional 

Prática Jurídica II  75 5 
Direito Processual do 

Trabalho 

Sub-total 375   

 

 

9º Período 

 

Disciplinas 
Carga 

Horária 
Créditos Pré-Requisito 
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Direito Ambiental e Urbanístico 60 4 Processo Constitucional 

Direito da Infância e da Juventude  30 2 Direito Constitucional II 

Direitos Intelectuais 30 2 Direito Civil I 

Direitos Humanos 60 4 Direito Constitucional I 

Metodologia Científica 60 4 

Atividades 

Complementares 

Obrigatórias 

Eletiva I  60 4 Mínimo de 120 créditos 

Prática Jurídica III 75 4 
Direito Processual Civil 

IV 

Sub-total 375   

 

10º Período 

 

Disciplinas 
Carga 

Horária 
Créditos Pré-Requisito 

Empreendedorismo 60 2 -  

Tópicos Especiais em Novos Direitos 60 4 Mínimo de 120 créditos 

Ética Profissional 60 4 Mínimo de 144 créditos 

Eletiva II 60 4 Mínimo de 120 créditos 

Prática Jurídica IV 75 5 

Direito Civil VII e 

Métodos Alternativos de 

Solução de Conflitos 
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Trabalho de Conclusão de Curso 60 4 Metodologia Científica 

Sub-total 375   

  

 

3.19. Adequação e Atualização das Ementas e Programas das Disciplinas 
 

 As ementas e os programas das disciplinas, que estão dispostos neste Projeto Pedagógico de Curso, 

são passíveis de mudanças sempre que haja necessidade de atender as novas demandas e formas de 

evolução do mercado, bem como a própria evolução da legislação, científica e tecnológica. As constantes 

alterações de procedimentos e mudanças hão de refletir na condução da aplicação teórico-prática dos 

programas das disciplinas, pois essas objetivam formar competências para que sejam absorvidas pelas novas 

condições do mercado de trabalho. Assim novos programas poderão ser inseridos e contextualizados com a 

aplicação da base em constante processo de evolução. 

 A FAMIPE subsidia o curso instrumentalizando a biblioteca a disposição de Docentes e Discentes 

com as publicações de relevância para o desenvolvimento dos estudos. O professor tem a responsabilidade 

de estar em sintonia com as novas publicações pertinentes à sua área de atuação.  

 Durante a elaboração dos planejamentos de todas as disciplinas, que ocorre todo início de cada 

semestre, o professor deverá conferir na biblioteca se suas solicitações foram adquiridas e inseri-las nos seus 

planejamentos, desta maneira atualizando as referências constantemente.   

  

3.20. Adequação da Metodologia de Ensino à Concepção e Execução do Currículo 
 

O Projeto Pedagógico do Curso conta com uma Matriz Curricular e planejamentos das disciplinas, 

com as metodologias e as avaliações disponibilizadas aos discentes por meio eletrônico, via Site da FAMIPE. 

Os planejamentos das disciplinas são construídos com o objetivo de estabelecer competências que devem ser 

desenvolvidas para a formação do profissional. Subdivididas em competências básicas e de formação, nas 

básicas, o aluno recebe formação para compreensão do seu papel na sociedade com o desenvolvimento de 

uma visão reflexiva e crítica. Na competência de formação: teórico-prática, o aluno recebe a base teórica, e o 

embasamento prático para estar preparado para solucionar problemas complexos na vida profissional.  

Os planejamentos das disciplinas na sua aplicação contemplam o desenvolvimento de aulas 

expositivas teóricas e trabalhos de cunho prático. Neste viés e para a compreensão deste contexto a FAMIPE 
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estimula a qualificação constante dos docentes com a finalidade da aplicação de avaliação continuada e 

orientada por competência, observado o conteúdo aplicado, os objetivos do curso e os resultados esperados 

no desenvolvimento das competências. O cronograma com as aulas é entregue aos alunos na primeira 

semana de aula.  

A mescla com a dosagem adequada, entre os conceitos gerais e os conhecimentos específicos, é 

realizada durante o curso, objetivando instrumentalizar o aluno para uma ação constante e deliberada de 

educação continuada, preparando adequadamente o cidadão visando a sua inserção vitoriosa no mercado de 

trabalho e amplo conhecimento do direito. 

As aulas são dialogadas e expositivas com provocações, para intervenções sobre o tema em 

desenvolvimento, estão inseridas no processo cognitivo, respaldadas por trabalhos individuais e/ou em 

grupo, bem como estudo de caso e apresentações de seminários em sala de aula. Os recursos didáticos 

utilizados são compostos de textos para discussão e reconstrução, projeção de filmes, reprodução através de 

Datashow e fotos, multimídias, visitas in loco em empresas e desenvolvimento de projetos.  

O curso para atender seus objetivos práticos estimula os alunos a participarem de eventos 

relacionados ao Direito, seminários e workshops, além das atividades simuladas realizadas pelo NPJ. 

 

3.21. Inter-relação das Disciplinas na Concepção e Execução do Currículo 

 

 As competências desenvolvidas durante o Curso mantêm a inter-relação com o objetivo de oferecer 

um embasamento sólido ao egresso. No desenvolvimento das competências teórico-práticas os conteúdos se 

relacionam com o propósito interdisciplinar, favorecendo a compreensão com o uso da contextualização 

curricular.  

 A concepção das competências na estrutura curricular do curso objetiva à formação do profissional 

completo descrito no perfil do egresso. A execução do currículo obedece à forma dos planejamentos das 

disciplinas, que tem a finalidade de serem desenvolvidos em competências básicas que visam à formação 

geral e a teórico-prática, para preparar o profissional para o mercado de trabalho. 

 Assim a execução do currículo orienta o respeito à sua concepção, na medida em que são 

desenvolvidas as competências e se respeita a inter-relação das disciplinas com a flexibilidade e 

reconhecimento dos conhecimentos, habilidades e competências dos alunos, adquiridas fora do ambiente 

escolar e a contextualização com o mundo do trabalho. 
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 O ementário, os programas de ensino e a bibliografia estão em permanente processo de atualização, 

sempre que necessário, o corpo docente sugere e produz modificações e atualizações. Outra medida 

importante, que assegura melhores ações no que tange à atualização, é a discussão setorizada entre docentes 

de áreas com alguma conexão temática ou algum vínculo importante com as ementas objeto de interesse. A 

biblioteca atende à normativa educacional, adota uma política de atualização de periódicos e livros; tem, 

ainda, um conjunto importante de obras clássicas. 

 A aderência entre a formação acadêmica do docente da FAMIPE e as atividades que desempenha é 

elemento de grande valia para a consecução dos objetivos pedagógicos institucionais. Do mesmo modo, o 

corpo técnico-administrativo atende de forma plena aos interesses da FAMIPE, pois gozam de experiência na 

área de gestão e administração.  

 O coordenador está qualificado academicamente e tem o perfil particular buscado pela Faculdade, 

com experiência, inclusive, internacional (Curso de Aperfeiçoamento na Universidade Clássica de Lisboa). A 

Diretoria da FAMIPE, apoiada em uma gestão colegiada das questões pedagógicas e administrativas é um 

elemento que fortalece a FAMIPE, pois evita a adoção de medidas advindas de percepções individuais e 

fortalece a continuidade dos projetos institucionais de forma transparente e comprometida . 

 

3.22. Adequação e Dimensionamento das Cargas Horárias das Disciplinas 

 

 As disciplinas oferecidas pelo Curso estão dimensionadas com carga horária/créditos suficientes para 

a aplicação de todo o conteúdo necessário ao aluno, para que tenha sólida formação e possa chegar ao 

mercado de trabalho com amplo domínio sobre sua área de atuação. Buscam também, o estabelecimento de 

atividades de práticas profissionais que contemplem a experimentação de maneira integrada com a prática e 

articulem a contextualização da teoria.  

 As disciplinas são oferecidas entre 30 e 60 horas aula, durante o semestre, regulamentado pelo 

calendário escolar da FAMIPE. 

 

CONTEÚDOS 
UNIDADES 

CURRICULARES 

CARGA 

HORÁRIA 

CRÉDITOS % 

Formação 

Fundamental 

Introdução ao Estudo do 

Direito I 

810 52 20,15 
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Crime e Sociedade 

História do Direito  

Ciência Política e Teoria 

Geral do Estado 

Sociologia Jurídica 

Direito, Linguagem e 

Interpretações 

Introdução ao Estudo do 

Direito II 

Antropologia Jurídica 

Teoria Geral do Processo 

Teoria Geral da Empresa 

Filosofia do Direito 

Psicologia Aplicada ao 

Direito 

 

Economia Política 

 

Empreendedorismo 

 

 

Formação 

Profissional 

Direito Civil I 

Direito penal I  

Direito constitucional I  

Direito Civil II 

2490 166 61,94 
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Direito Penal II 

Direito Constitucional II 

Direito Processual Civil I 

Direito Civil III 

Direito penal III 

Processo Constitucional 

Direito empresarial I 

Direito Processual Civil II 

Métodos Alternativos de 

Solução de Conflitos 

Direito Civil IV 

Legislação Penal Especial 

Direito administrativo I 

Direito do Trabalho I  

Direito Empresarial II 

Direito Processual Civil III 

Direito Civil V 

Direito Processual Penal I  

Direito Administrativo II 

Direito Processual Civil IV 

Direito do Trabalho II 

Direito empresarial III 



 

63 
 

Direito Civil VI 

Direito Processual Penal II 

Direito Processual do 

Trabalho 

Direito Financeiro 

Direito Internacional 

Público 

Tutela Coletiva de Direitos 

Processo Decisório no STJ e 

STF 

Direito Civil VII 

Direito Regulatório e 

Concorrencial 

Direito Internacional 

Privado 

Tributos e Processo 

tributário 

Direito Eleitoral 

Direito Ambiental e 

Urbanístico 

Direito da Infância e da 

Juventude  

Direitos Intelectuais 

Direitos Humanos 
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Eletiva I* 

Tópicos Especiais em 

Novos Direitos 

Ética Profissional 

Eletiva II* 

  3.300 218 82,09 

Estágio 

Supervisionado 

Prática Jurídica (I, II, III e 

IV) 

300 20 7,46** 

  3.600 238 89,75 

Trabalho de 

Conclusão de 

Curso 

Metodologia cientifica 

 

Trabalho de Conclusão de 

Curso 

120 08 2,99 

Atividade 

Complementar 

De acordo com o 

regulamento de atividades 

complementares.  

Destaca-se 120 horas de 

atividades complementares 

obrigatórias (oficinas de 

leitura, redação e pesquisa 

I e II) 

300 08 + tabela de 

equivalência 

das As 

7,46 ** 

TOTAL  4.020 254 100 

Optativas 

LIBRAS (60 horas) 

Contabilidade para 

advogados (60 horas) 

Medicina Legal (60 horas) 

180 12 4,47 

  4.200 266  

* ELETIVAS: - Direito do Consumidor – 60h; - Direito Imobiliário, Notarial e Registral – 60h; Direito e 

Tecnologia – 60h; Direito da saúde – 60h.  
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** O Curso Superior em Direito da FAMIPE, em seu PPC, estabeleceu as cargas horárias em conformidade 

com o Parecer CNE/CES nº 8/2007. Destarte, o estágio supervisionado e atividades complementares do 

curso de direito não excedem a 20% (vinte por cento) da carga horária total e a duração do curso foi 

estabelecida por carga horária total curricular, contabilizada em horas.  

Ademais, consta no PCC a fixação dos tempos mínimos e máximos de integralização curricular para o curso, 

bem como os tempos letivos, que estão fixados na forma da Lei nº 9.394/96 e constam no Regimento Geral da 

FAMIPE.  

A Duração ideal para integralização do curso é de 10 semestres, sendo a duração mínima de 10 semestre e a 

máxima de 15 semestres. 

 

 

 

3.23. Disciplinas Optativas 
 

 As Optativas são disciplinas que buscam complementar e enriquecer a formação do aluno do Curso. 

Por meio delas, o Discente tem a oportunidade de aumentar o espaço de flexibilidade e autonomia dentro da 

grade curricular de seu curso para diversificar o seu aprendizado pessoal e profissional. Pode, assim, 

desenvolver competências novas e atuais que não fazem parte do núcleo específico de formação oferecido.  

Concebidas pelos professores e especialistas das diferentes áreas, as Disciplinas Optativas não são disciplinas 

direcionadas exclusivamente aos alunos do curso sem restrições temáticas ou de pré-requisitos. 

 As disciplinas Optativas não fazem parte do currículo mínimo dos cursos, constituindo oferta 

suplementar.  

 O Curso oferece as disciplinas LIBRAS (60 horas), Contabilidade para advogados (60 horas) e 

Medicina Legal (60 horas).  

 

3.24. Relações do Perfil do Egresso com a Estrutura Curricular  

 

 As disciplinas distribuídas na estrutura curricular obedecem a uma representação gráfica e sequencial 

que almeja o desenvolvimento de competências e habilidades específicas ao egresso. Equivalência das 

Competências e Habilidades Relacionadas às Disciplinas do curso: 

 



 

66 
 

COMPETÊNCIAS E 

HABILIDADES 

DISCIPLINAS 

Atuar de forma humanística 

na compreensão, 

interpretação e aplicação do 

Direito 

Introdução ao Estudo do Direito I 

Crime e Sociedade 

História do Direito  

Ciência Política e Teoria Geral do Estado 

Sociologia Jurídica 

Introdução ao Estudo do Direito II 

Antropologia Jurídica 

Teoria Geral do Processo 

Teoria Geral da Empresa 

Filosofia do Direito 

Psicologia Aplicada ao Direito 

 

Dominar leitura, 

compreensão e elaboração de 

textos, atos e documentos 

jurídicos ou normativos, com 

a devida utilização das 

normas técnico-jurídicas; 

utilizar da correta utilização 

da terminologia jurídica ou 

da Ciência do Direito 

Direito, Linguagem e Interpretações 

Atividades Complementares Obrigatórias (Oficinas de Leitura 

e Redação) 

 

Imbuir-se de embasamento 

teórico e prático, referente 

aos conhecimentos, 

Direito Civil I, II, III, IV, V, VI e VII 

Direito penalI, II, III 
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habilidades e atitudes 

necessários ao melhor 

desempenho das atividades 

jurídicas. Bem como, utilizar-

se dapesquisa e utilização da 

legislação, da jurisprudência, 

da doutrina e de outras 

fontes do Direito 

Direito constitucional I e II  

Direito Processual Civil I, II III e IV 

Direito empresarialI, II e III 

Legislação Penal Especial 

Direito administrativo I e II 

Direito do Trabalho I, II  

Direito Processual Penal I, II 

Direito Processual do Trabalho 

Direito Financeiro 

Direito Internacional Público 

Direito Regulatório e Concorrencial 

Direito Internacional Privado 

Tributos e Processo tributário 

Direito Eleitoral 

Direito da Infância e da Juventude  

Direito Ambiental e Urbanístico 

 

Ser capaz de identificar e 

analisar problemas 

pertinentes ao Direito 

Processual, através 

daadequada atuação técnico-

jurídica, em diferentes 

instâncias, administrativas 

Processo Decisório no STJ e STF 

Tutela Coletiva de Direitos 

Direito Processual Civil I, II III e IV 

Direito administrativo I e II 

Direito Processual Penal I, II 
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ou judiciais, com a devida 

utilização de processos, atos 

e procedimentos 

Direito Processual do Trabalho 

Tributos e Processo tributário 

 

Utilizar de raciocínio 

jurídico, de argumentação, 

de persuasão e de reflexão 

crítica; dominar o julgamento 

e tomada de decisões 

Métodos Alternativos de Solução de Conflitos 

Psicologia aplicada ao Direito 

Demonstrar competências 

em relação aos desafios 

contemporâneos da 

legislação no Brasil. E 

dominar de tecnologias e 

métodos para permanente 

compreensão e aplicação do 

Direito 

Tópicos Especiais 

Direitos Humanos 

Direito e Tecnologia 

Direitos Intelectuais 

Empreendedorismo 

Direito Regulatório e Concorrencial 

Direito Ambiental e Urbanístico 

Direito Imobiliário, Notarial e Registral 

Direito da Saúde 

Direito do Consumidor 

Desenvolver a capacidade da 

pesquisa científica 

Metodologia Científica 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

Oficinas de Pesquisa I e II 

Integrar teoria e prática Prática Jurídica I, II, III e IV 

 

3.25. Metodologias 
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 A metodologia do Curso Superior emprega os princípios, fundamentos, condições e procedimentos 

de formação de bacharéisnas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização. Nesse sentido, o 

curso organiza a formação de alunos em prol de competências e habilidades que sejam desenvolvidas de 

modo processual no decorrer do curso, percebendo cada conhecimento integrado ao outro, em análise 

teórico-práticas das diferentes perspectivas de atuação do bacharel.   

 O modelo pedagógico proposto fundamenta-se na metodologia interativa, com práticas 

interdisciplinares e possibilidade ampla de atividades acadêmicas, o mais precoce possível, garantindo a 

diversidade de cenários de aprendizagem.  

 A formação do aluno está centrada no caráter social do processo ensinar-aprender e tem como 

influência à concepção dialética que preconiza o aluno como ser histórico e agente de transformações sociais. 

Dessa forma, a FAMIPE reconhece a importância da mediação do professor e outros agentes socia is de 

formação para o favorecimento das múltiplas aprendizagens.   

 Com o direcionamento salientado, o Curso de Graduação em Direito da FAMIPE disponibiliza, aos 

alunos, aulas didático-pedagógicas teóricas e/ou práticas, com aplicação de recursos audiovisuais, que 

incluem televisão, lousa digital, datashow, multimídia, entre outros.  

 O ensino é organizado a partir de uma metodologia que favoreça as atividades de ensino 

individualizado/coletivo e estudo teórico. O curso sempre buscará o desenvolvimento de programas que 

privilegiem a descoberta de novas metodologias, enfocando o uso e adequação dos recursos audiovisuais e 

da informática e de novos métodos e técnicas de ensino, visando ao aperfeiçoamento do trabalho acadêmico. 

Para o desenvolvimento dessa metodologia, destacam-se as seguintes atividades: aulas expositivas, aulas 

práticas nos laboratórios, aulas práticas em ambientes profissionais, seminários e atividades de campo. Serão 

desenvolvidos e revisados continuamente os conteúdos e o desenvolvimento dos planos de estudo para que 

estejam de acordo com a atuação do profissional. 

 O Curso desenvolve um currículo integrado, no qual o desafio é trabalhar a formação acadêmica dos 

discentes do curso por problemas, na busca de caminhos que viabilizem a abordagem interdisciplinar no 

contexto do processo de preparação de alimentos e paradigmas de restaurantes. A metodologia de ensino 

aprendizagem assim delineada busca:  

a) Superar as aulas meramente expositivas por aulas dialógicas, seminários, debates e mesas-

redondas, nos quais se procurará estimular o aluno a atividades individual e coletiva de construção 

do conhecimento, e não a assimilar um conjunto de saberes, como acontece usualmente; 
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b) Enfatizar aos trabalhos de pesquisa extraclasse para as diversas disciplinas do curso, sendo 

sugerido que os docentes possam exigir, sempre que possível, a realização de trabalhos e artigos de 

conclusão das disciplinas;  

c) Utilizar recursos multimídias postos à disposição dos professores na Instituição, através de 

mecanismos que, preferencialmente, o aproximem da atividade profissional a ser futuramente 

desempenhada;  

d) Valer-se da Internet como ferramenta de multiplicação do saber.  

 

 Neste contexto, as práticas pedagógicas a serem empregadas pela FAMIPE são apoiadas em quatro 

concepções de ensino-aprendizagem: aprendizagem autodirigida; aprendizagem baseada em problemas ou 

casos; aprendizagem em pequenos grupos e aprendizagem orientada para a comunidade. No Curso a prática 

é uma das atividades mais proeminentes do processo na formação do aluno, é uma metodologia 

imprescindível à formação das competências delineadas neste documento, bem como objeto fim dos 

objetivos já dispostos neste PPC.  

 É pertinente salientar que a estruturação do Curso de Graduação em Direito, respeita articulações 

entre:  

a) Planos de ensino das disciplinas (ementas, objetivos, conteúdos pedagógicos e bibliografias);  

b) Participação de todos os professores envolvidos  

 O sucesso deste modelo implica, necessariamente, que o conjunto docente se comporte como um 

corpus no qual todos os integrantes assumem papéis indispensáveis ao funcionamento do todo – atitude 

imperiosa na formação de competentes e socialmente legitimados.   

 

3.26. Metodologia Comprometida com o Desenvolvimento do Espírito Científico 

 

Os métodos, técnicas e recursos utilizados visam a integração entre teoria, prática e realidade dos Discentes, 

e se materializam nas seguintes ações: 

a) Aulas expositivas e dialogadas, apoiadas em bibliografia especializada e atual; 

b) Atividades em equipes; 

c) Utilização de recursos tecnológicos, como lousa digital, computadores e vídeos; 

d) Estudos de casos; 
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e) Atividades e projetos desenvolvidos no âmbito nas disciplinas que resultem em produtos úteis 

para os Docentes e Discentes, para a FAMIPE e/ou para a comunidade; 

f) Seminários e wokshops; 

g) Visitas Técnicas a Tribunais, Cartórios, Órgãos Públicos, autarquias e demais organizações que 

sejam padrão de excelência em suas áreas de atuação; 

h) Palestras sobre temas de Direito e áreas afins proferidas por especialistas, professores 

visitantes. 

 

3.27. Atividades Complementares 
 

As Atividades Complementares e de Extensão são práticas acadêmicas obrigatórias para todos os alunos do 

Curso. A realização dessas atividades, a par de constituir requisito essencial à conclusão do curso, visa ao 

atendimento das seguintes finalidades:  

a) Fortalecer a articulação entre teoria e prática por meio de atividades, individuais e coletivas, 

de ensino e extensão, permitindo a transversalidade do currículo;  

b) Incentivar o desenvolvimento da autonomia do aluno na busca do saber dentro e fora da sala 

de aula;  

c) Permitir a flexibilização do currículo do curso, de forma a possibilitar a descoberta de aptidões 

e o aprofundamento de conteúdos temáticos de interesse do graduando;  

d) Estimular a reflexão crítica e a prática de estudos independentes, almejando a uma 

progressiva autonomia profissional e intelectual do aluno;  

e) Incentivar o engajamento do aluno em atividades e experiências dentro e fora do ambiente 

acadêmico;  

f) Favorecer o relacionamento e a convivência entre os diversos grupos sociais inseridos no 

contexto da instituição de ensino.  

 

 As Atividades Complementares buscam complementar o currículo básico do aluno composto pelas 

disciplinas obrigatórias do curso, contribuindo para uma formação interdisciplinar, prática, especializada e 

socialmente contextualizada. Objetiva-se gerar profissionais capazes de formular ou orientar a criação de 

estratégias inovadoras e medir seus riscos.  
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 Desse modo, as ATCs deverão ser na área de Direito ou áreas afins. As atividades complementares da 

FAMIPE atendem ao disposto no art. 8º da Resolução nº 09/2004, do Conselho Nacional de Educação - 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito, que dispõe: 

 

Art. 8º As atividades complementares são componentes curriculares enriquecedores e 

complementadores do perfil do formando, possibilitam o reconhecimento, por avaliação 

de habilidades, conhecimento e competência do aluno, inclusive adquirida fora do 

ambiente acadêmico, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, 

transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o 

mercado do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade.   

 

 Além do enriquecimento interdisciplinar voltado ao aperfeiçoamento do futuro profissional, a 

participação do aluno na realização dessas atividades constitui o marco inicial de uma formação profissional 

do aluno. As Atividades Complementares estão previstas em regulamento próprio, diversificando as 

atividades de ensino e extensão. O regulamento menciona a forma, o conteúdo e o processo para validação 

das atividades complementares. Tais atividades representam um complemento dinâmico ao ensino 

ministrado em sala de aula. 

 Algumas atividades são oferecidas pela FAMIPE e o aluno poderá também realizar atividades externas, 

em outras entidades ou instituições de ensino, bem como participar, como voluntário, em grupos ou 

movimentos sociais. Todo aluno deverá cumprir um total de 300 horas complementares, sendo 120 horas de 

atividades complementares obrigatórias, como requisito essencial para colação de grau, sendo que estas 

horas não podem ser cumpridas em uma única modalidade, mas deverão ser divididas em pesquisa, 

extensão, seminários, simpósios, congressos, conferências, iniciação científica, estágios extracurriculares e 

disciplinas não previstas no currículo pleno, observando sua aderência à formação do aluno.    

 No que tange as atividades complementares obrigatórias as mesmas são realizadas através das oficinas de 

leitura, redação e pesquisa I e II e buscam desenvolver habilidades de leitura, redação e desenvolvimento da 

pesquisa, através de textos argumentativos, acadêmicos e jurídicos a partir das referências bibliográficas 

básicas de componentes curriculares do curso. 

 

3.28. Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 
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 O processo de construção do TCC compreende em etapas sucessivas: escolha do tema, pelo aluno, 

aprovação e desenvolvimento sob a orientação do professor orientador. O TCC concluído é entregue em três 

cópias à coordenação do Curso e apresentado perante banca examinadora.  

 O TCC deve versar sobre assuntos relacionados ao Direito, sob forma de artigo científico.A estrutura 

formal escrita do TCC deve seguir os critérios mais atualizados estabelecidos pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e das Revistas disponibilizadas no acervo da FAMIPE. 

 Compete ao professor orientador: 

a) Orientar a elaboração e a execução do TCC; 

b) Zelar pelo cumprimento do artigo proposto e dos prazos estabelecidos no cronograma; 

c) Observar os horários de orientação;  

d) Avaliar o desempenho e o rendimento do aluno ao longo da execução do artigo e encaminhá-

lo ao coordenador, para formação de banca examinadora; 

e) Orientar o aluno quanto apresentação em multimídia, com antecedência, a banca 

examinadora; 

f) Avaliar o desempenho e rendimento do aluno ao longo da execução do trabalho, fornecendo 

ficha de acompanhamento a ser entregue ao final das atividades de orientação;  

g) Participar da Banca Examinadora, e 

h) Zelar pelo cumprimento do Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC da 

FAMIPE. 

 

 Cada professor poderá orientar quantos alunos forem indicados pelo Colegiado. O professor 

orientador poderá isentar-se da orientação em casos especiais, apresentando à coordenação seu relatório e 

justificativa desde que até a data limite para pedido de afastamento da orientação, divulgada em calendário 

de atividades do curso. Sendo assim, caberá ao coordenador, designar outro professor de continuidade à 

orientação do trabalho do discente. 

Compete ao aluno:  

a) Informar-se sobre as normas do TCC;  

b) Escolher o tema do seu TCC (artigo), sua definição, delimitação e problematização;  

c) Submeter o trabalho aos órgãos de ética em pesquisa da FAMIPE; 
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d) Elaborar e desenvolver o TCC (artigo científico), com os métodos e técnicas aprendidos no 

curso, de acordo com o objetivo e a pesquisa escolhida e cumprindo as etapas e o cronograma 

estabelecidos em conjunto com seu orientador, supervisor e a coordenação do curso;  

e) Verificar e observar os horários de orientação; 

f) Submeter o TCC finalizado à apreciação do professor orientador.  

 

 O aluno poderá requerer a substituição do professor orientador, apresentando à coordenação do 

curso sua justificativa e a proposta do novo orientador, desde que até a data limite para subst ituição de 

professor orientador, divulgada em calendário de atividades do curso. 

 O aluno deverá entregar seu trabalho à coordenação do curso, impreterivelmente, até a data 

estabelecida em calendário de atividades do curso. O não cumprimento deste prazo implica em reprovação e 

encaminhamento para a reapresentação dentro do prazo de trinta (30) dias, devendo ter a nota do trabalho 

escrito reduzida em 20%. 

 O TCC deve, obrigatoriamente: 

I - Apresentar contribuição original do autor;  

II - Ser elaborado seguindo uma metodologia adequada a pesquisa acadêmica;  

III - revelar espírito crítico do autor;  

IV - Ser elaborado pelas normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), pela 

metodologia e manual de TCC da FAMIPE. 

 

 O Supervisor do TCC é um professor do Curso com a tarefa de supervisão da elaboração do artigo 

científico. O supervisor não é responsável pelo desenvolvimento do conteúdo do trabalho, nem pela escolha 

de ferramentas ou procedimentos. Caberá ao Supervisor a função de verificar se o trabalho que está sendo 

desenvolvido se caracteriza como atividade de síntese e integração de conhecimento de aspectos 

relacionados ao Direito. É dever do Supervisor do TCC estabelecer um cronograma de atividades para o 

desenvolvimento do trabalho e também reuniões periódicas obrigatórias (no mínimo quatro ao longo do 

semestre),com o aluno, para avaliar o andamento do trabalho, de forma a assegurar as características 

exigidas para o TCC.  

 Apesar do conteúdo do TCC ser de autoria do aluno, o TCC deverá seguir normas para a estrutura e 

formatação do artigo disponibilizado em manual.  

A apresentação do TCC é determinada da seguinte forma:  
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I – Sob forma de artigo aplicado ao direito; 

II – Individual. 

 

 O artigo escrito deverá ser impresso em papel branco tamanho A4, com fonte Arial 11 e/ou Times 

New Roman 12, espaçamento entre linhas de 1,5 (exceto citações, com espaçamento normal e recuo 

diferenciado). Outros elementos, tais como tabelas, matrizes devem, também, obedecer às normas vigentes 

da ABNT e ao manual oferecido. 

 A avaliação do TCC será expressa por atribuição de graus pela banca examinadora mediante 

apresentação.  

 A data limite para entrega do TCC à coordenação de curso será de trinta (30) dias antes do último dia 

letivo e a data limite para apresentação perante banca será determinado pela coordenação do curso.  

 As bancas examinadoras serão constituídas por três (03) membros, sendo um deles o professor 

orientador, e os outros dois (02) designados pela coordenação do curso, sendo que um deles presidirá a 

apresentação, considerando o tema do artigo científico. Na falta o professor orientador o TCC será marcado 

para uma nova data pela Coordenação do Curso. 

 Em caso de aprovação com restrição, o aluno deve retomar seu artigo, seguindo as orientações da 

banca examinadora, e entregar nova versão do TCC com correções no prazo máximo de sete (07) para fins de 

arquivamento, já com a ficha catalográfica, em dois (02) CDs com etiqueta específica.  

 Os graus resultantes da avaliação devem ser registrados e expressam a aprovação ou reprovação do 

aluno no TCC.  O resultado de reprovação importará na matrícula do aluno no semestre letivo seguinte para 

elaboração de novo TCC.  

 O TCC, bem como fotos, CDs e outros materiais produzidos, serão catalogados e arquivados na 

Biblioteca da FAMIPE.  Casos não previstos serão avaliados pelo Colegiado e Coordenação do Curso. 

 

3.29. Apoio ao Discente  
 

3.29.1. Programa Institucional de Nivelamento  

 

 O Programa Institucional de Nivelamento é organizado pelo NAPp (Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico). Justifica-se pelo oferecimento de um elemento de apoio pedagógico que favoreça aos 

discentes dos primeiros períodos dos Cursos de Graduação da FAMIPE, o processo de construção e 
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elaboração de novos conhecimentos, melhorando seu desempenho nas disciplinas, com um grau maior de 

dificuldade, constantes na matriz curricular de seu Curso.  Com o objetivo de identificar e minimizar 

possíveis defasagens que os alunos tragam de sua formação anterior, são organizadas atividades, em 

horários extraclasses, visando fortalecer os conhecimentos básicos nas seguintes áreas: Língua Portuguesa: 

Este nivelamento promove atividades voltadas para habilidades de leitura, interpretação, análise e produção 

de textos; Matemática/Estatística: aborda conteúdos vinculados às disciplinas de matemática/estatística do 

ciclo básico com a finalidade de suprir as necessidades dos alunos em conteúdos do Ensino Fundamental e 

Médio; Informática: O nivelamento em informática tem como público alvo alunos da instituição que tenham 

pouca desenvoltura na utilização de computadores. O objetivo principal é fornecer condições para que esses 

alunos possam utilizar recursos computacionais como: internet, site de escritório (Office), funções básicas do 

sistema operacional, recursos de impressão, entre outros.  Os alunos que necessitam de tais nivelamentos são 

indicados por seus coordenadores e estabelecem o compromisso de frequência ao programa. Ao final do 

semestre são produzidos relatórios parciais de todas as atividades realizadas, bem como do rendimento dos 

alunos.   

 O NAPp ainda atua com o Grupo de Trabalho em Educação Inclusiva da FAMIPE que se destina 

a identificar e levantar as condições de acessibilidade desses alunos, viabilizando atendimento educacional 

especializado junto ao setor, o NAPp. Com apoio psicopedagógico e psicológico aos estudantes com 

necessidades educacionais especiais.  

 

3.29.2. Programa Institucional de Monitoria 

 

 O programa de Monitoria da FAMIPE tem como objetivo aprimorar os discentes envolvidos na 

monitoria, desenvolver a competência pedagógica e melhorar qualidade do ensino prático. Tal atividade é 

supervisionada por professores ligados ao Curso que têm como atribuições: definir plano de trabalho do 

aluno monitor orientando-o no desempenho da sua função; realizar reuniões periódicas para avaliação e 

orientação do trabalho do aluno monitor e encaminhar ao Coordenador de Curso, relatórios sobre o 

desempenho do monitor.   

 Para a função de monitoria são selecionados alunos que, no âmbito das disciplinas já cursadas, 

demonstram capacidade para o desempenho das seguintes atividades: seguir as orientações do professor 

responsável nas atividades da disciplina; auxiliar o professor na realização de trabalhos práticos e 

experimentais, na preparação de material didático e em atividades de classe e/ou laboratório; auxiliar os 



 

77 
 

docentes no acompanhamento de provas e trabalhos escolares; realizar atividades que auxiliem os discentes 

no melhor aproveitamento dos conteúdos ministrados e na realização de tarefas e trabalhos pedagógicos; 

elaborar relatório mensal de suas atividades, encaminhando-o ao professor responsável; participar de 

reuniões periódicas com o professor responsável para definição das estratégias de trabalho e cumprir doze 

horas semanais de atividades de monitoria, conforme horários estabelecidos pelo professor responsável.  

 

3.29.3. Apoio Extraclasse  

 

São suportes pedagógicos que contemplam metodologias especiais que amparadas em planificação 

pedagógica visam atender as diferentes demandas apresentadas pelo Discente em particular. No 

atendimento de ajuda pedagógica são fornecidas orientações sobre técnicas de estudo, orientações para 

apresentação de aula expositiva, montagem de seminários, organização e metodologia de estudo para as 

avaliações. Essas atividades são desenvolvidas em parceria com NAPp.  

 

 

3.29.4. Apoio Psicopedagógico  

 

 O Serviço-Escola de Psicologia (SEP) disponibilizado pela FUSVE, mantenedora da FAMIPE, é um 

espaço que tem como um de seus objetivos, atender às necessidades da comunidade na promoção da saúde 

mental.   

 Neste sentido, uma das principais funções exercidas é o oferecimento de suporte aos acadêmicos. 

Estes alunos chegam ao setor por livre demanda, ou por intermédio da família, ou como em sua maioria por 

encaminhamento do Coordenador do seu Curso de origem.  

 Com a finalidade precípua de atender à demanda psicossocial dos alunos, bem como dos docentes e 

integrantes do corpo administrativo, o SEP atua no sentido da otimização do funcionamento da comunidade 

acadêmica, a partir de uma visão holística do ser humano e amparado no rigor científico. Através do 

oferecimento de um adequado apoio psicopedagógico, atua sobre os múltiplos fatores que interferem e 

dificultam o desenvolvimento afetivo-emocional e que possam ocasionar uma queda em seu rendimento 

escolar e funcional, respectivamente.  

 Desta forma, a organização e sistematização do SEP se justificam em função do interesse da 

FAMIPE proporcionar o bem-estar afetivo-emocional e a oportunidade de crescimento pessoal aos seus 
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alunos e funcionários, com vistas à sua formação e desempenho enquanto seres humanos íntegros e capazes.  

 

3.29.5. Núcleo de Apoio Psicopedagógico  

 

 O Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPp) da FAMIPE desenvolve atividades de atendimento à 

comunidade acadêmica, por encaminhamentos ou demanda espontânea. A finalidade do NAPp é prestar 

apoio aos Coordenadores de Cursos, professores, alunos e funcionários da FAMIPE, que constituem seu 

público alvo.  

 O NAPp – Núcleo de Apoio Psicopedagógico tem como finalidade contribuir e assessorar a 

comunidade acadêmica universitária em todos os diferentes aspectos que envolvem o processo cotidiano de 

ensino-aprendizagem e desenvolvimento cognitivo e emocional, através das competências profissionais de 

sua equipe de trabalho. No plano psicopedagógico, são realizadas sessões (individuais ou em grupo) com a 

finalidade de favorecer a ultrapassagem de obstáculos que dificultam o aprendizado, com orientação e 

supervisão das ações pedagógicas desenvolvidas nos programas de treinamento que facilitem a integração 

do discente no contexto institucional.  

 Um diferencial do NAPp é o atendimento psicológico (individual ou em grupo) com enfoque 

breve-focal; havendo possibilidade de prolongamento do processo terapêutico, de acordo com demanda e 

avaliação da equipe.  

 O NAPp atua de forma conjunta em situações que envolvam o rendimento acadêmico por 

considerarmos os fatores emocionais, sociais e pedagógicos constituintes do mesmo, não devendo, portanto, 

serem trabalhados de forma isolada. Para obter êxito nas tarefas conta-se com a colaboração dos 

Coordenadores e professores dos Cursos de Graduação ou dos supervisores/chefes de todos os setores da 

FAMIPE. A participação destes é essencial não apenas no que diz respeito ao cuidado em explicar àquele que 

é encaminhado as razões de tal procedimento, mas também à disponibilidade para conosco discutir as 

sugestões que apresentemos para auxiliar na superação das dificuldades existentes. Desta forma, a 

organização e sistematização do Núcleo de Apoio Psicopedagógico se justificam em função do interesse da 

FAMIPE em proporcionar o bem-estar afetivo-emocional e a oportunidade de crescimento pessoal aos seus 

alunos, com vistas à sua formação e desempenho enquanto seres humanos íntegros e capazes; além de 

identificar, acompanhar e intervir pedagogicamente em disciplinas com grande retenção, abandono e/ou 

trancamento.  
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3.29.6. Política de Institucionalização de Acompanhamento de Egresso  

 

 A Política Institucional de acompanhamento de egressos da FAMIPE estabeleceu-se a partir de 

quatro eixos através dos quais se articula à Assessoria de Avaliação da FAMIPE, às Coordenações dos 

Cursos, o Núcleo de Estágios e os setores de Pesquisa e Extensão. São eles:  

a) Incentivo a participação em eventos de atualização e/ou capacitação;  

b) Políticas de incentivo à formação continuada; 

c) Estatística e apontamentos sobre o Egresso no mercado de trabalho;  

d) Avaliação do curso a partir da ótica do egresso. 

 

 A FAMIPE, visando promover um diálogo permanente com o egresso, desenvolve diversas ações, 

favorecendo serviços que promovam a comunicação.  

 

 

 

3.30. Acessos e Registros Acadêmicos  

 

 No ato da matrícula o aluno recebe um número que o acompanha até o final do curso é cadastrado no 

sistema do Portal Acadêmico, recebendo neste momento uma senha, que o possibilita a acessar em qualquer 

parte do país ou fora dele, todos os registros acadêmicos através do site da instituição. As notas, frequência e 

conteúdos de aula são lançados até o dia dez de cada mês pelo professor. Processos como trancamento de 

matrículas, transferências, solicitação de declarações, segunda chamada de prova são feitos diretamente na 

Secretaria Acadêmica.  

 A FAMIPE disponibiliza a cada estudante ingressante o Manual do Aluno, onde se encontram as 

normas internas e outras orientações acadêmicas. O regimento pode ser acessado, na íntegra, no site da 

FAMIPE.  Documentos como: PDI e PPC, bem como informações sobre o processo seletivo, além de outras 

informações sobre processo seletivo, além de outras informações sobre o curso podem ser acessadas, 

diretamente no site da IES. 

 

 

3.31. Condições de Acesso para Portadores de Necessidades Especiais  
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 A FAMIPE tem em sua área construída instalações equipadas com rampas que permitem o acesso dos 

portadores de necessidades especiais, favorecendo desta forma a acessibilidade em todas das dependências 

da FAMIPE, como nos sanitários femininos e masculinos. Tanto nos computadores da biblioteca, quanto no 

laboratório específico e de informática, encontram-se disponíveis caixas de som ou fones de ouvido e o 

software DOSVOX instalado, para favorecimento de pessoas com visão reduzida.  

 

3.32. Educação Inclusiva e Acessibilidade  
 

 A partir da atuação do Grupo de Trabalho em Educação Inclusiva da Mantenedora, serão 

identificados procedimentos e ações que serão desenvolvidos pela FAMIPE no âmbito da educação inclusiva 

e da acessibilidade. Serão propostas metas quanto à organização administrativa aos aspectos financeiros e 

orçamentários, ao processo seletivo, às políticas de atendimento aos discentes, à organização didático-

pedagógica, à infraestrutura e à extensão.  

 Reconhecendo que o papel social da educação superior, atualmente, envolve ultrapassar os limites do 

compromisso tradicional com a produção e a disseminação do conhecimento e cumprir seu papel de 

instituição socialmente responsável a FAMIPE efetiva ações de inclusão educacional e de acessibilidade para 

atender a diversidade dos alunos que a frequentam.  

 A Educação Inclusiva assegura não só o acesso do aluno com necessidades especiais à educação 

superior, mas também promove condições plenas de participação e de aprendizagem a todos os estudantes, 

tendo em vista o direito de todos à educação e à igualdade de oportunidades de acesso e permanência bem-

sucedida. Através do atendimento educacional especializado, com a disponibilização de serviços e recursos e 

a orientação dos alunos e professores quanto à sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas 

turmas comuns do ensino regular, a Educação Inclusiva garante o acesso de alunos que necessitam de 

atendimento diferenciado na educação superior. Geralmente, esses alunos apresentam uma maneira peculiar 

de lidar com o saber ou necessitam de recursos adicionais para viabilizar seus processos de participação e 

aprendizagem nos espaços educacionais.  

 A prática docente inclusiva no ensino superior, frente a discentes com necessidades educacionais 

especiais, envolve ações compartilhadas capazes de orientar o professor na formação de sujeitos, na 

valorização da diversidade, no reconhecimento e no respeito a diferentes identidades e no aproveitamento 

dessas diferenças para beneficiar a todos. Desta forma, a FAMIPE deve instituir políticas de inclusão e 

remover ações de exclusão, valorizando ações pautadas no respeito à diversidade, com investimento em 
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materiais pedagógicos, em qualificação de professores, em infraestrutura adequada para o ingresso, o acesso 

e a permanência e a participação de alunos com necessidades educacionais especiais, estando atenta a 

qualquer forma discriminatória.  

 Dessa forma, uma política educacional dirigida aos alunos com necessidades especiais possibilita 

que venham a alcançar níveis cada vez mais elevados do seu desenvolvimento acadêmico, devendo a 

FAMIPE promover ajustes para que possa atender a todas as necessidades educativas apresentadas por esse 

alunado.  

 

3.33. Ações Decorrentes dos Processos de Avaliação do Curso 
 

 O processo de avaliação da qualidade do curso pressupõe a existência de instâncias coletivas de 

deliberação e avaliação. Estão deverão atuar em acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, com as 

orientações do MEC/INEP para Avaliação, autorização e reconhecimento  e outras legislações pertinentes. 

São instâncias coletivas: 

 

a) Núcleo Docente Estruturante (NDE), responsável pela construção e acompanhamento do projeto 

pedagógico do curso e de todas as atividades a ele relacionadas; 

b) Colegiado de Curso constituído por professores e alunos.  

 

  Esta concepção de gestão participativa possibilitará a avaliação que seja processual e atenda aos 

diferentes campos de um projeto pedagógico de Curso. Dentre os objetivos deste procedimento pretende-se 

atuar sobre: 

a) Metodologias de ensino; 

b) Avaliação e adequação de matriz curricular; 

c) Resultados do ENADE; 

d) Reflexão sobre a prática docente; 

e) Organização de capacitação docente; 

f) Reflexão sobre Curso de Graduação em Direito; 

g) Acompanhamento do egresso; 

h) Articulação FAMIPE-sociedade.  
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Para dar efetividade a proposta disporá dos seguintes meios: 

a) Reuniões regulares com todos os alunos (semestrais); Reuniões com representantes discentes 

(semestrais / 2 ou mais se forem necessárias); 

b) Reunião com o Colegiado do Curso (semestral / 2 ou mais se forem necessárias); 

c) Reunião de professores; 

d) Capacitação docente durante as semanas pedagógicas, uma no início do semestre e outra no 

final do semestre letivo; 

e) Reunião com o Núcleo Docente Estruturante – NDE (semestral / 2 ou mais se forem 

necessárias). 

 

 O processo de avaliação do Curso é contínuo, de permanente interação, visando ao aperfeiçoamento. 

A avaliação do curso requer coragem para refletir e mudar. As mudanças, em geral, implicam rever 

caminhos, posições, atitudes e mesmo dogmas. Neste aspecto, a avaliação necessita de um olhar imparcial, 

crítico. Refletir sobre as próprias falhas não é uma das qualidades mais comuns ao ser humano. Mas estes 

momentos de reflexão trazem o crescimento, a maturidade a consolidação da identidade.  

 Através do resultado da avaliação do curso são realizadas melhorias nas salas de aula, na sala dos 

professores, melhoria nos processos pedagógicos e administrativos, entre outras. 

 

3.34. Articulação entre o PDI e a avaliação do curso 
 

 O PDI considera o processo de avaliação do curso como parte integrante da avaliação interna e 

externa. 

 A avaliação do curso tem como objetivo criar uma cultura de mudanças, de atualização contínua e de 

aperfeiçoamento de estratégias que visam a melhoria da qualidade do ensino, a otimização do desempenho e 

dos compromissos expressos no PDI. 

 

3.35. Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no Processo de Ensino Aprendizagem  
 

 A FAMIPE oferece o Curso de Graduação em Direito na modalidade de educação superior presencial 

e entende que as tecnologias da informação e comunicação possuem potencial formativo que podem 

contribuir com inovações significativas no processo de ensinar e de aprender, favorece a utilização das TICs e 

disponibiliza algumas tecnologias aos professores e alunos.  



 

83 
 

 É notório que o desenvolvimento da informática e das TICs vem desempenhando um papel 

importante na formação organizacional da sociedade, permitindo uma elaboração e propagação permanente 

do conhecimento. Sendo assim, torna-se indispensável a inserção da utilização de recursos e ferramentas que 

otimizem a dinâmica no processo de ensino aprendizagem, proporcionando ao discente melhor 

aproveitamento na construção do conhecimento, considerando ainda a possibilidade de acessar o material 

em tempo e local adequação à sua disponibilidade.  

 As novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) acarretam novos desafios 

pedagógicos às IES, haja vista que suscitam um novo paradigma do papel do profissional na educação, de 

mero transmissor de conteúdos para mediador do processo de construção de conhecimento.  

 Considerando que as TICs proporcionam o acesso à informação, o Curso está em busca de novas 

maneiras de promover o uso de tecnologias da informação e comunicação no processo de ensino-

aprendizagem. A FAMIPE oferece um Laboratório de Informática e o Núcleo de Práticas Jurídicas que 

proporcionam ao professor conduzir o processo de ensino-aprendizagem utilizando metodologias ativas, 

instigando o aluno a identificar situações, refletir, discutir, experimentar, testar,  negociar, simular, relacionar, 

argumentar situações da prática profissional junto com os colegas e professor.  

 O desenvolvimento de atividades de simulação pode ocorrer também em ambientes como salas 

de aula pelo uso de tecnologias leve como simulações rápidas, vídeo aulas, fórum de discussão, vídeos 

fílmicos, dramatizações de casos permitindo inserir inovações ao processo de ensinar e aprender. Esta é uma 

estratégia que desperta o interesse de discentes e a sua motivação para o aprendizado.  

 As TICs são utilizadas de forma sistemática e continua pelos distintos atores sociais do Curso 

viabilizando apoio didático às atividades educacionais em salas de aula e nos laboratórios; no acesso à base 

de dados, bibliografias; no suporte às atividades desenvolvidas nos ambientes de simulação (NPJ); nos 

trabalhos de campo e como recurso de comunicação interativa (uso de ferramentas da web, vídeos e áudio 

digitais, softwares, sites especializados redes sociais e web conferências). 

 As TICs se revelam muito eficientes nas reuniões pedagógicas, onde os professores podem obter 

informações mais precisas e dinâmicas sobre o desempenho dos alunos, através de informações previamente 

coletadas, centralizadas e transformadas em informações úteis.  

 A FAMIPE implementa sistemas escolares que favorecem uma ampliação das modalidades do 

acesso do aluno às informações acadêmicas. A FAMIPE tem implantado o TOTVS, software para gestão 

educacional para aprimoramento da comunicação e integração entre instituição, discentes e docentes. Nesta 

gestão eletrônica são colocadas informações acadêmicas sobre a disciplina, atividades previstas e suas 
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avaliações, como planos de aulas, notas de avaliações, faltas, diário de classe, atividades, material para 

consulta entre outros. O sistema é acessado por docentes e discentes.  

 A onipresença da internet impõe aos educadores a escolha entre manter uma distância ou 

proximidade com seus alunos, abrir ou não sua vida pessoal na rede social. O uso da comunicação com o 

professor por correio eletrônico e aplicativo WhatsApp favorece e agiliza a comunicação e o acesso às 

informações. É possível com esta ação permitir a multiplicação dos tempos de aprendizagem, de 

proximidade com o professor nos momentos de estudo individual. No entanto, sugere-se que limites sejam 

estabelecidos, como uma nova tendência de estender as relações para fora da escola.  

 

3.36. Procedimentos de Avaliação nos Processos de Ensino-aprendizagem 
 

3.36.1. Sistema de Avaliação Pedagógica 

 

 Pelo Regimento da FAMIPE o aproveitamento acadêmico será verificado por avaliações periódicas 

em número de 02 (duas), por semestre. Nenhuma avaliação periódica poderá ser expressa em nota de 

eficiência sem a utilização de, pelo menos 02 (dois) instrumentos diversificados de verificação da 

aprendizagem. Entendem-se como instrumentos diversificados de verificação da aprendizagem: exercícios, 

estudo de casos, seminários, pesquisas de campo, prática em laboratório, leitura de texto e/ou livros, 

trabalhos, provas, elaboração de portfólio, resenha, fichamento de texto, participação em atividades 

acadêmico-científicas, dentre outras, considerando a especificidade, a identidade, a proposta do curso.  

 As avaliações devem ser contínuas, em acordo com o Regimento da FAMIPE. Procurar-se-á evitar ao 

máximo as avaliações tradicionais, que tipicamente conferem nota dez a uma única avaliação, muitas vezes 

uma única prova escrita teórica. Neste sentido, os alunos serão estimulados a realizarem estudos de caso, a 

exercitarem-se para resoluções de problemas socioambientais, a executarem projetos de intervenção 

socioambiental na comunidade e a inferirem a partir da sua inserção na mesma.  

 Enfim, nas avaliações, os alunos do Curso devem explicitar as competências profissionais que 

caracterizam o perfil do egresso do curso, demonstrando conhecimento das questões ambientais e sendo 

capazes de apresentar resoluções para os estudos de caso propostos. Neste caso, não serão avaliados apenas 

nas provas e sim de forma processual com os trabalhos propostos em aula, com as atividades de campo. 
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3.36.2. Coerência do Sistema de Avaliação 

 

 O sistema de avaliação abrange duas grandes partes: nível de desempenho do curso e nível de 

desempenho do Discente. Frequentemente, os processos avaliativos são questionados e repensados no 

intuito de reinventar a função da avaliação, que ainda é criticada por não trazer em seus resultados as 

conclusões relevantes para o aperfeiçoamento daquilo que foi o objeto da sua indagação. Importa estarmos 

cientes de que a avaliação educacional, em geral, e a avaliação da aprendizagem, em particular, são meios e 

não fins, em si mesmas, estando assim delimitadas pela teoria e prática que as circunstancializam. Desse 

modo, entende-se que a avaliação não se dá nem se dará num vazio conceitual, mas sim dimensionada por 

um modelo teórico de mundo e de educação, traduzido em prática pedagógica. (LUKESI3, 2000, p. 28). 

 Nessa perspectiva, a prática da avaliação não pode ser feita simplesmente de forma medida, 

calculada, impressa por um valor numérico. Ela precisa estar ressarcida de valores construídos pelos 

homens, buscando um projeto maior de sociedade que atenda os interesses de toda população. Logo, esse 

construir um significado de coletividade, de bem-estar social deve ter, por parte do educador, propostas de 

ação interdisciplinar, que vise situações práticas associadas às questões políticas e sociais, reverenciando uma 

pedagogia envolvente. Então avaliar o aluno requer muito mais. Exige muito mais, completa Manacorda 4 

(1997, p. 360) "nenhuma batalha pedagógica pode ser separada da batalha política e social". 

 Referindo-se ao processo educativo e ao aluno, assim esclarece: O processo avaliativo não deve estar 

centrado no entendimento imediato pelo aluno das noções em estudo, ou no entendimento de todos em 

tempos equivalentes. Essencialmente, porque não há paradas ou retrocessos nos caminhos da aprendizagem.  

 Todos os aprendizes estarão sempre evoluindo, mas em diferentes ritmos e por caminhos singulares e 

únicos. O olhar do professor precisará abranger a diversidade de traçados, provocando-os a prosseguir 

sempre. (HOFFMANN, 2002, p.68)5. 

 A essa advertência a respeito dos caminhos da aprendizagem, precisamos exigir de nós mesmos, 

educadores, o cuidado no lidar com o espaço educacional, fazendo com que o educando assuma um 

compromisso pedagógico pessoal, ao mesmo tempo em que se sinta bem, pois: Educar supõe prestar atenção 

                                                                 
3LUCKESI, C. C. Avaliação da Aprendizagem Escolar: estudos e proposições. 10 ed. São Paulo: Cortez, 2000.  

4MANACORDA, M. A. História da Educação: da antiguidade aos nossos dias. Tradução de Caetano Lo Monoco; 

revisão da tradução Rosa dos Anjos Oliveira e Paolo Nosella. 6 ed. São Paulo: Cortez. 1997.  

2002. 

5HOFMANN, J. M. L. Avaliar para Promover: as setas do caminho. 2. ed. Porto Alegre: Mediação, 2002.  
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em nós mesmos: em nossos pensamentos e em nossas ações, bem como na coerência entre eles. Educadores 

têm de contemplar, portanto, em sua formação inicial e continuada, a busca da sintonia entre o pensar e o 

viver, o intencional e o gestual. 

 O Coordenador do Curso terá a sensibilidade em destacar os aspectos positivos de cada situação ou 

pessoa avaliada, antes de proceder à crítica do que deve ser corrigido. E mesmo em se tratando dessa crítica, 

se faz necessário distinguir sempre entre a pessoa e a tarefa. A um trabalho incorreto ou menos significativo 

que mereça crítica, devem ser destacados os aspectos: humano e profissional; para condução do julgamento, 

distinguindo sempre o trabalho a ser avaliado, e a pessoa quem o produziu, esta não deve ser alvo de 

julgamento.  

 Tal sutileza é imprescindível no processo avaliativo se preservar os valores éticos da avaliação 

educacional. Somente através desse modo que se obtêm os melhores resultados de todo esse processo 

avaliativo, em termos do crescimento pessoal das pessoas envolvidas no trabalho, de aperfeiçoamento da 

tarefa em si e da expansão de seus efeitos benéficos. A imitação de modelos técnicos e ao mesmo tempo 

éticos dessa natureza ocorrerá, sem dúvida, é desse tipo de lição pedagógica que tanto carece a educação de 

hoje, sobretudo no que diz respeito à falta de respeito na avaliação 

 

3.36.3. Competências Profissionais 

 

 O Curso no seu processo de avaliação valoriza a articulação dos conhecimentos teóricos com as 

experiências práticas, reconhecendo os conhecimentos, competências e habilidades adquiridas pelo aluno 

fora da academia. A busca da interdisciplinaridade se desenvolve por meio de atividades atinentes à 

contextualização curricular via projetos, pesquisas, trabalhos socializados individuais e coletivos, palestras e 

aulas integradas.  

 Verifica-se também o comprometimento dos professores com o sucesso do aluno e o respeito ao 

desenvolvimento da pessoa humana e as diversidades culturais e das relações étnicos-raciais preparando 

adequadamente a inserção do cidadão no mercado de trabalho altamente competitivo. 

 

3.36.4. Estratégias de Flexibilização Curricular, Contextualização e Interdisciplinaridade 

 

 Experiências anteriores, em instituições e na prática profissional, diretamente ligadas ao desempenho 

profissional dos alunos, matriculados em qualquer dos períodos letivos do curso são passíveis de 
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aproveitamento, mediante análise e avaliação do processo pela coordenação do curso, tendo a participação 

dos professores das áreas objeto de aproveitamento, levando-se em consideração conteúdo, duração, 

abrangência, pertinência e compatibilidade com a formação e o perfil profissional pretendidos e mediante 

fixação, pelo Colegiado de Curso, de critérios para os seguintes aspectos: 

a) Pontuação; 

b) Conteúdo e duração a serem aproveitados e sua relação com a disciplina ou com a prática 

curricular; 

c) Forma de complementação de conteúdos e duração necessários para o atendimento ao 

currículo do curso. 

 

3.36.5. Coerência dos procedimentos de avaliação dos processos de ensino e de aprendizagem 

com a concepção do curso 

 

 A concepção de avaliação que norteia o processo ensino-aprendizagem do curso inspira-se no modelo 

que utiliza a avaliação como mediadora do processo de promoção humana. 

 Tem-se verificado o interesse coletivo em privilegiar propostas de avaliação continuada de 

aprendizagem com a utilização de diferentes instrumentos ao longo do semestre letivo: a avaliação sendo um 

processo contínuo de coleta e análise de dados deve ser realizada por meio de técnicas e instrumentos 

diversos, dependendo dos objetivos propostos. 

 Sendo a avaliação um meio de diagnosticar e de verificar em que medida os objetivos propostos para 

o processo ensino-aprendizagem são atingidos, o professor é que define o ato de avaliar os resultados de sua 

interação com a turma e a desta com a disciplina. 

 A existência da avaliação continuada permite o acompanhamento, por parte da coordenação, do 

comprometimento do corpo docente com a filosofia do curso e da responsabilidade do aluno como autor na 

construção do processo avaliativo. 

 Neste sentido, o Curso preconiza a importância do professor e do aluno como peças essenciais para se 

atingir o projeto institucional de qualidade. 

 O sistema utilizado vislumbra aspectos que contribuem para o aprimoramento constante do curso, 

tais como: 

a) Relação entre a teoria e a prática profissional em cada disciplina; 

b) A didática; 
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c) O planejamento estratégico educacional; 

d) A administração educacional; 

e) A adequação da carga horária das disciplinas ao conteúdo tratado em sala de aula;  

f) A disponibilidade do professor. 

 O sistema de avaliação também visa à elucidação da relação entre o conhecimento adquirido e o perfil 

desejado do egresso. Em contrapartida, a coerência da retroalimentação nos processos de avaliação do curso 

contribui com o aprimoramento constante do curso, indicando caminhos para novos projetos e programas 

internos. Ao selecionar as técnicas e instrumentos de avaliação da aprendizagem, o docente considera:  

a) Os objetivos que definiu para o ensino-aprendizagem; 

b) A natureza do componente curricular ou área de estudo; 

c) Os métodos e procedimento s utilizados no desenvolvimento da disciplina; 

d) As condições de realização: tempo, recursos, espaço físico etc.; 

e) O número de alunos por turma. 

 

Como exemplos de técnicas/instrumentos para se verificar o desenvolvimento cognitivo/afetivo do aluno, 

destacam-se: observação, autoavaliação, entrevista, apresentação de seminários, debates, painéis, testes, 

provas, visitas técnicas, projetos, entre outros, e os procedimentos de avaliação contidos no plano de aula de 

cada disciplina contemplam os seguintes critérios: 

a) Motivação e incentivo; 

b) Estabelecimento dos objetivos; 

c) Adequação dos conteúdos; 

d) Clareza de apresentação; 

e) Ordenação e conhecimento do assunto; 

f) Adequação da linguagem e recursos didáticos; 

g) Capacidade de síntese; 

h) Flexibilidade na utilização do planejamento. 

 

 

3.37. Vagas 

 

 A FAMIPE possui uma infraestrutura física, tecnológica e de recursos humanos e materiais 
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compatíveis com as propostas pedagógicas oferecidas pelo curso. Visando assegurar que as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, possam ser desenvolvidas de forma efetiva e adequada pelas comunidades 

docentes, discentes e funcionários, a FAMIPE disponibiliza no âmbito dos cursos, ambientes específicos para 

a realização dessas atividades. 

 A infraestrutura física conta com instalações apropriadas e em número suficiente para atender toda a 

comunidade acadêmica, como salas de aulas, salas especiais, laboratórios (informática e prática jurídica), 

biblioteca e outros. Os recursos tecnológicos disponíveis atendem aos objetivos dos cursos e a sua proposta 

pedagógica, para oferecer um atendimento mais eficaz e humanizado, os setores da Instituição se valem de 

recursos tecnológicos apropriados para o desenvolvimento de suas funções, atendimento e controles.  

 A formação atual do corpo docente e técnico-administrativo busca atender os delineamentos da 

proposta pedagógica dos cursos, valorizando titulação, formação acadêmica, experiência profissional, 

habilidades e competências sendo reavaliados pela Instituição.  

 Os materiais didático-pedagógicos disponíveis para auxiliar na formação profissional em cada 

unidade curricular são em quantidade suficiente nas bibliotecas da Instituição, tendo o tratamento técnico 

adequado para que sua utilização seja efetiva conforme consta nos projetos pedagógicos.  

 O Curso de Graduação em Direito da FAMIPE, considerando as vagas autorizadas/desejada 

possui a sua disposição todos os recursos próprios e os recursos comuns a todos os cursos da FAMIPE, como 

ambientes de convivência e os setores de atendimento aos discentes.  

 As informações relacionadas ao corpo docente, as instalações físicas especificas como 

laboratórios, sala de coordenação e de professores, acervo de livros, periódicos, bases de dados, multimídias 

e outros itens necessários para a execução encontram se descritas deste projeto.  

 

3.38. Práticas Pedagógicas 

 

 A prática pedagógica do Curso de Graduação em Direito da FAMIPE busca o desenvolvimento de 

competências e a capacidade de integração destas competências. 

 A prática pedagógica do curso prevê que as avaliações das disciplinas sejam realizadas 

individualmente e/ou coletivamente pelos alunos e ministradas por professores especializados nas diversas 

áreas do conhecimento. 
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DIMENSÃO 2 

 

4. CORPO DOCENTE E TUTORIAL 

 

 O corpo docente é constituído de professores que, além de reunirem qualidades de educador e 

pesquisador, assumem o compromisso de respeitar os princípios e valores explicitados no Estatuto e neste 

Regimento Geral, no Plano de Carreira Docente e demais normas aprovadas pelos colegiados superiores da 

FAMIPE. 

 

4.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante – NDE 
 

  O Núcleo Docente Estruturante (NDE) da FAMIPE é composto pela coordenação do curso e quatro 

professores do curso e tem a função precípua da implementação e melhoria do Projeto Pedagógico do Curso 

de Graduação, contribuindo para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso, para a integração 

curricular interdisciplinar, desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, entre outras funções.  

     O NDE do Curso de Graduação em Direito da FAMIPE é composto pelo (a) coordenador (a) do curso 

e por docentes do curso, sendo que participaram da elaboração do Projeto Pedagógico do Curso apresentado 

à Comissão Avaliadora, e tem clara responsabilidade com sua implantação. O curso apresenta 100% de seus 

docentes componentes do NDE em Regime Integral e Parcial e com titulação acadêmica obtida em 

programas de pós-graduação stricto sensu com formação acadêmica aderente à área do curso. 

 

4.2. Atuação do Coordenador 
 

 Conforme o Regimento FAMIPE, o coordenador do Curso tem as seguintes atribuições: 

 

Art. 31. Caberá especificamente ao Coordenadores de Curso: 

 

I - Impulsionar e aprimorar o trabalho conjunto da Comunidade Acadêmica, em benefício do Ensino de 

Graduação; 
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II - Coordenar a elaboração do Catálogo Geral da FAMIPE, com a estrutura de cada Curso, em termos de 

grade curricular, carga horária e pré-requisitos de avaliação; 

 

III - apreciar a proposta do Calendário Acadêmico da FAMIPE, a ser aprovado pelo CONSEPE;  

 

IV - Manter sob sua supervisão o sistema acadêmico de Ensino de Graduação; 

 

V - Promover a compatibilização dos horários de aulas de cada Unidade de Ensino com o espaço físico 

disponível; 

 

VI - Supervisionar o estrito cumprimento dos currículos dos Cursos de Graduação; 

 

VII - opinar, a nível do Ensino de Graduação, sobre mudanças de Curso, de turnos, de transferências 

internas, externas e de adaptações;  

 

VIII - opinar, a nível do Ensino de Graduação, sobre processo de cancelamento, substituição e inclusão de 

disciplinas;  

 

IX - Aprovar modelos padronizados, a nível do Ensino de Graduação, respeitados o Regimento Geral e a 

Legislação vigente; 

 

X - Divulgar, na área da FAMIPE, informações sobre órgãos e entidades de financiamento de projetos de 

Ensino de Graduação; 

 

XI - sugerir e intermediar frente à Direção Geral e à Coordenação-Geral de Ensino, convênios com Entidades 

particulares e públicas, objetivando a realização e o desenvolvimento das atividades de Ensino de 

Graduação; 

 

XII - examinar e emitir parecer sobre alterações no sistema acadêmico-administrativo, a nível do Ensino de 

Graduação, procedendo o seu encaminhamento aos Órgãos Superiores, para deliberação; 
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XIII - apreciar e emitir parecer sobre os relatórios anuais do Colegiado de Curso, a nível do Ensino de 

Graduação, para encaminhamento aos Órgãos Superiores; 

 

XIV - fazer elaborar os Projetos visando a implantação de Cursos de Graduação, bem como seus Processos de 

Renovação de Reconhecimento;  

 

XV - Examinar processos referentes a questões de Ensino de Graduação; 

 

XVI - receber e analisar as representações de natureza administrativa e disciplinar, a nível do Ensino de 

Graduação, emitindo pareceres para a Coordenação-Geral de Ensino tomar as providências cabíveis;  

 

XVII - emitir pareceres, a nível do Ensino de Graduação, sempre que consultado pela Coordenação-Geral de 

Ensino; 

 

XVIII - incentivar e fiscalizar o funcionamento dos Colegiados de Cursos; 

 

XIX - participar, sempre que necessário, das reuniões de Colegiados de Cursos; 

 

XX - Coordenar, supervisionar e fiscalizar todas as atividades didático-pedagógicas da FAMIPE no ensino de 

graduação; 

 

XXI - viabilizar condições para a efetivação dos Trabalhos de Conclusão de Cursos de Graduação;  

 

XXII - analisar as estratégias adotadas pelos Cursos de Graduação, com vistas ao aperfeiçoamento de ações 

didático-pedagógicas e sugerir novos procedimentos, com o envolvimento de Docentes e Discentes;  

 

XXIII - elaborar, conjuntamente com a Coordenação-Geral de Ensino, planejamentos e estratégias para o 

desenvolvimento e expansão do Ensino de Graduação da FAMIPE.  

 

XXIV - convocar e presidir o Colegiado de Curso;  
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XXV - elaborar os horários de funcionamento do Curso;  

 

XXVI- coordenar as atividades do Curso, em estreito entendimento com a Coordenação-Geral de Ensino; 

 

XXVII - zelar pela qualidade do Ensino e demais atividades escolares do Curso, assim como, pelo 

desempenho, frequência e atividade dos Professores;  

 

XXVIII -   zelar   pelos   laboratórios   e   outros   serviços   necessários   ao   ensino   do   Curso e   por   sua 

manutenção;  

 

XXIX - autorizar   a expedição dos diplomas    de   alunos    concluintes    dos   Cursos sob sua 

responsabilidade; 

 

XXX - promover a auto avaliação do Curso sob a sua responsabilidade;  

 

XXXI - propor aos Órgãos competentes a lotação de docentes, conforme as suas necessidades, opinando 

também sobre o afastamento ou relocação dos mesmos;  

 

XXXII- decidir sobre os recursos, contra atos de professores, interpostos por alunos, relacionados com o 

ensino e os trabalhos escolares; 

 

XXXIII- coordenar a elaboração de lista de títulos bibliográficos e outros materiais necessários ao Curso sob 

sua responsabilidade;  

 

XXXIV - emitir parecer em assuntos de sua competência, quando solicitado pelas instâncias superiores, a 

saber: Coordenação-Geral de Ensino, Direção-Geral ou Superintendência Acadêmica;  

 

XXXV - zelar pela regularidade e qualidade do ensino ministrado no Curso sob sua responsabilidade.  
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4.3. Participação do Coordenador e dos Docentes no Colegiado de Curso 
 

 Os cursos são considerados pela FAMIPE como unidades acadêmicas de ensino. O Curso de Direito é 

o primeiro curso em processo de autorização para o Credenciamento da FAMIPE. 

 O Colegiado de Curso é presidido pelo Coordenador do Curso e têm os representantes do Corpo 

Docente, escolhidos pelos seus pares, com mandato de um ano e os representantes do Corpo Discente 

escolhido por seus pares, com mandato de um ano. O processo para a  formação do Colegiado de curso é 

realizado na forma prevista do Regimento da FAMIPE, conforme segue: 

 

Art. 36. O Colegiado de Curso, resultante da reunião de professores das 

disciplinas de um mesmo curso, e/ou ciclo básico, para todos os efeitos de 

organização administrativa e didático-científica.  

 

Parágrafo único. Constituem cada Colegiado de Curso os professores das 

disciplinas que o integram e 1 (um) representante estudantil, indicado pelo 

órgão de representação estudantil da Instituição.  

 

Art. 37. O Coordenador de Curso é o presidente do Colegiado do respectivo 

curso.  

 

Art. 38. O Colegiado de Curso reúne-se ordinariamente, em datas fixadas pelo 

Coordenador, e extraordinariamente quando convocada pelo seu Coordenador, 

por iniciativa própria, por solicitação do Diretor ou a requerimento de 1/3 (um 

terço) de seus membros.  

 

Art. 39. Compete ao Colegiado de Curso:  

 

I - Colaborar com o Coordenador na elaboração do Projeto Pedagógico do 

Curso;  
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II - Opinar e aprovar o calendário de atividades do curso, tais, como, o 

cronograma de reuniões ordinárias, atividades extras classe, entre outras;  

 

III - Analisar os resultados apresentados pelos concluintes, com a finalidade de 

conhecer o seu desempenho, e propor mudanças curriculares, quando for o 

caso;  

 

IV - Opinar sobre a reestruturação ou reformulação do currículo do curso;  

 

V - Elaborar projetos de ensino, pesquisa e extensão, submetendo-os à 

aprovação do CONSEPE;  

 

VI - Exercer as demais competências previstas em lei e neste Regimento. 

 

 

4.4. Dedicação do Coordenador à Administração do Curso 
 

 Atualmente a  Coordenadora do Curso, Professora Yolanda de Souza Capute dedica das 20 horas 

semanais especificas do curso para o atendimento a demanda administrativa e necessárias para a autorização 

do curso de direito, vinculada ao credenciamento da FAMIPE.    

  

 

4.5. Experiência Profissional, de Magistério Superior e de Gestão Acadêmica do (a) 
 Coordenador (a)     

 

 A Coordenadora do Curso de Graduação em Direito da FAMIPE possui graduação e pós-

graduação stricto sensu (mestrado) e lato Sensu (especialização/MBA), experiência de magistério de  5 anos. 

Com experiência não acadêmica acima de 10 anos e experiência em gestão administrativa e financeira de 9 

anos. 

 

4.6. Regime de trabalho do Coordenador do Curso 
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 O Curso de Graduação em Direito é coordenado por professora contratado em Regime Integral, 

designado pela instituição por portaria especifica.   

 

4.7. Carga Horária de Coordenação de Curso 
 

 Atualmente, o Coordenador Curso de Graduação em Direito disponibiliza 20 horas para atuação das 

atividades no Curso, notadamente para a autorização do curso vinculada ao credenciamento da FAMIPE. 

 

4.8. Titulação e Regime de Trabalho do Corpo Docente do Curso  

 

 O corpo docente do Curso compõe-se de doutores, mestres e especialistas. Para garantir a qualidade de 

ensino do Direito da FAMIPE, é necessário que o docente tenha uma visão de pesquisador, com atitudes 

investigativas e críticas. Deve ser profissional competente, consciente de sua importância na formação da 

filosofia da Instituição, além de estar sempre na busca de novos conhecimentos e qualificação profissional, 

trabalhando em perfeita união com teoria e prática, formalizando novas metodologias, que o leva a 

contribuir com o contexto da realidade educacional que está inserido.   

 O perfil desejado para o docente do Curso inclui potencial de participação, flexibilidade e qualificação 

técnica para operacionalização das estratégias delineadas no âmbito do coletivo do curso.  O professor, que é 

compreendido como educador, tutor e orientador, assume papel relevante no desenvolvimento e construção 

do conhecimento, comprometido com o sujeito e a promoção de sua cidadania. Cabe ainda ao professor, 

atuar projetando os caminhos que os estudantes deverão percorrer na grande rede hipertextual que é o 

currículo hoje. Além disso, ele precisa ser um dinamizador de grupos, responsável não mais por formar 

alunos isoladamente, mas por constituir comunidades de aprendizagem em que os sujeitos que nelas atuam 

sejam capazes de desenvolver projetos em conjunto, se comunicar e aprender colaborativamente.  

 A Coordenação do Curso se preocupa com a capacitação contínua dos docentes para implementar e 

revitalizar o PPC. 

 O corpo docente do curso de graduação em Direito da FAMIPE para os dois primeiros anos, no que 

se refere ao regime de trabalho  está constituído na seguinte proporção:  

20% horistas 

40% regime integral 

40% regime parcial 
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4.9.  Titulação do Corpo Docente do Curso – Percentual de Doutores 
 

 O corpo docente do curso de graduação em Direito da FAMIPE para os dois primeiros anos, no que 

se refere à titulação está constituído na seguinte proporção:  

 

20% Doutores 

80% Mestres 

 

Assim, 100% do corpo docente do curso possui titulação obtida em programas de pós-graduação stricto 

sensu. 

 

4.10. Experiência Profissional do Corpo Docente 

 Cumpre destacar que o corpo docente do curso, 100% possuem comprovada experiência profissional 

há mais de 5 anos, fora do magistério.  

 Atividades relacionadas à advocacia, gestão, consultoria, dentre outras, de relevante importância no 

contexto da atualização profissional, são de conhecimento e ação dos professores que formam o corpo 

institucional, portanto, considerados como fundamentais para o desenvolvimento das diversas atividades 

que envolvem o Curso de Direito da FAMIPE. 

 

  

4.11. Experiência no Magistério Superior do Corpo Docente 
 

70% do corpo docente previsto para os dois primeiros anos possui experiência de magistério superior de pelo 

menos,  3 anos. 

 

 

4.12. Funcionamento do Colegiado de Curso 

 

 Constituem cada Colegiado de Curso os professores das disciplinas que o integram e 1 (um) 

representante estudantil, indicado pelo órgão de representação estudantil da Instituição.  

 

 O Coordenador de Curso é o presidente do Colegiado do respectivo curso.  
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 O Colegiado de Curso reúne-se ordinariamente, em datas fixadas pelo Coordenador, e 

extraordinariamente quando convocada pelo seu Coordenador, por iniciativa própria, por solicitação do 

Diretor ou a requerimento de 1/3 (um terço) de seus membros.  

 

 Compete ao Colegiado de Curso:  

 

I - Colaborar com o Coordenador na elaboração do Projeto Pedagógico do Curso;  

 

II - Opinar e aprovar o calendário de atividades do curso, tais, como, o cronograma de reuniões ordinárias, 

atividades extras classe, entre outras;  

 

III - Analisar os resultados apresentados pelos concluintes, com a finalidade de conhecer o seu desempenho, 

e propor mudanças curriculares, quando for o caso;  

 

IV - Opinar sobre a reestruturação ou reformulação do currículo do curso;  

 

V - Elaborar projetos de ensino, pesquisa e extensão, submetendo-os à aprovação do CONSEPE;  

 

VI - Exercer as demais competências previstas em lei e neste Regimento. 

 

   

4.13. Produção Científica, Cultural, artística ou tecnológica 

 

No curso de graduação em Direito, pelo menos 50% dos docentes têm de 7 a 9 produções nos últimos 3 anos.
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DIMENSÃO 3 

 

5. INFRAESTRUTURA 

 

Para o perfeito funcionamento do Curso de Graduação em Direito da FAMIPE, a IES dispõe de salas 

de aula, com quadro branco para aulas expositivas; salas específicas com recursos de multimídia; auditório 

para eventos extracurriculares como palestras, atividades simuladas, seminários e jornadas; salas específicas 

com computadores com acesso à internet. 

 Uma descrição sucinta da infraestrutura da FAMIPE pode ser assim apresentada: salas de aula; 01 

Núcleo de Prática Jurídica; 01 laboratório de informática; 01 biblioteca; 01 auditório; área de convivência e 

lazer; 01 lanchonete e áreas administrativas.  

A infraestrutura de acessibilidade a portadores de necessidades especiais inclui: rampas de acesso 

com corrimões, para o acesso do estudante com deficiência física aos espaços de uso coletivo da FAMIPE. As 

rampas obedecem às inclinações especificadas na Lei 2.105 de 08/10/98, seção 04, artigos 122 a 125; 

Banheiros especiais (masculinos e femininos), adaptados que dispõem de portas largas, barras de apoio nas 

paredes e espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira de rodas; Vagas especiais permanentes, no 

estacionamento, para deficientes físicos; Além das instalações mencionadas, sempre que detectada a 

existência de turmas com pessoas com necessidades especiais. 

A FAMIPE disponibiliza salas de aula no andar térreo. 

 

5.1. Gabinete de Trabalho para Professores em Tempo Integral – TI 

 

O Curso possui em sua estrutura física gabinetes de trabalho para os professores que atuam em 

tempo integral, no ensino, pesquisa e extensão, orientação de projetos, além do NDE, com sala própria, com 

acessibilidade, equipadas com mesas, cadeiras, arquivos, equipamentos e computadores conectados à 

internet por wifi e banda larga, nas dependências de funcionamento do curso.  

 

 

 

 

 



 

100 
 

5.2. Espaço de Trabalho para Coordenação do Curso e Serviços Acadêmicos 
 

 As instalações da Coordenação do Curso constituem-se de uma sala própria, com computador, 

telefone, equipamento e mobiliário específico e funcionários para atendimento ao Coordenador, Professores 

e Alunos suficientes para o desenvolvimento das funções administrativo-pedagógicas. 

 

5.3. Sala de Professores 
 

 O Curso de Graduação em Direito da FAMIPE possui instalações destinadas aos docentes de maneira 

geral: uma sala dos professores e uma sala de reuniões. A Sala dos professores equipada com wifi; 

computadores para professores, impressora em rede; pontos livres para acesso à internet, através de 

notebooks; pontos para acesso cabeado, além de acesso à rede wifi em toda a IES.   

 Através do site da FAMIPE, o professor pode disponibilizar material didático e avisos aos alunos. 

 Cada professor recebe uma senha e um e-mail personalizado, que permitem acesso ao Portal 

Acadêmico no site da Instituição, ao projeto pedagógico, ao e-mail, acesso à rede wifi, mesas e cadeiras em 

quantidade suficiente para a acomodação dos professores.   

 Este ambiente permite o acesso a mesas coletivas, computadores, sanitários e sala de descanso (sofás e 

TV).  

 

5.4. Salas de Aula 
 

 Todas as salas de aula da FAMIPE apresentam dimensões e acústica necessárias para atender à 

quantidade de alunos em seu interior; com climatização e iluminação que obedecem aos índices 

estabelecidos segundo normas para salas de aula.   

 O mobiliário e aparelhagem específica são suficientes, adequados e ergonômicos, sendo diariamente 

executados serviços de limpeza e manutenção, que colaboram na conservação dos móveis, pisos e 

equipamentos existentes.  
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5.5. Acesso dos Alunos aos Equipamentos de informática 
 

    A Assessoria de Recursos Técnicos e Administrativos é a responsável pelo planejamento e gestão de 

todo o trabalho informatizado dos diversos setores, bem como pelo planejamento de modificação e 

ampliação dos recursos e da estrutura da FAMIPE, que dispõem de equipamentos para uso acadêmico, 

disponíveis das 14 às 22h30 distribuídas no laboratório, área de uso comunitário. O laboratório de 

informática está equipado com Datashow, 40 terminais em rede, disponibilizados para consultas e pesquisas.   

 A aquisição de software para os laboratórios ocorre mediante a solicitação por parte dos professores 

aos responsáveis pelos laboratórios. A FAMIPE adotou a forma de licenciamento do Office 365, da Microsoft, 

que permite a instalação ilimitada nos laboratórios, incluindo fornecimento de e-mail Institucional para 

alunos e professores, versões de aplicativos. 

 A utilização da Internet através de wifi é gratuita na forma de contas, utilizando matrícula no curso e 

senha para acesso, nos laboratórios e sala dos professores, também é gratuita e ilimitada para os professores.  

 

5.6. Biblioteca 

 

 A Biblioteca está localizada nas dependências da FAMIPE, está constituída de amplo acervo de livros, 

folhetos, obras de referência, periódicos, materiais especiais, bases de dados eletrônicas, entre outros e tem 

como objetivo a disseminação da informação nas diversas áreas do conhecimento. Como parte integrante dos 

processos de Ensino, Pesquisa e Extensão, atende o corpo docente, discente e administrativo, além da 

comunidade local. 

 A Biblioteca da FAMIPE possui excelente iluminação obtida por meio de luminárias espalhadas por 

toda a área uniformemente, além da grande incidência de iluminação natural devido à belíssima arquitetura 

do prédio. Possui extintores de incêndio, localizados em pontos estratégicos; aparelhos de ar condicionado.  

 Os mobiliários e os equipamentos, à disposição dos usuários, estão adequados a cada tipo de 

ambiente e possuem acabamentos que estão dentro dos padrões utilizados para o grande fluxo de pessoas;   

 As condições de preservação das instalações da Biblioteca e do acervo consistem na limpeza diária de 

toda a área, assim como, do acervo, prateleiras e equipamentos, de acordo com as especificações para 

conservação de materiais bibliográficos. Como não há problemas com umidade no setor, por ser ampla e 

arejada pelas condições climáticas de Miguel Pereira, e por constituir-se de acervo recente, não houve 

necessidade de implantação do sistema antimofo.   
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 A área de estudo é adequada aos padrões estabelecidos para bibliotecas universitárias, e destinados 

somente à leitura e estudo. 

 Situada em andar térreo, possui em sua área externa, banheiros e bebedouros, assim como, porta 

especial e terminal de pesquisa exclusivo para portadores de necessidades especiais, de acordo com as 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, bem como atendimento preferencial a estes 

usuários.  

 Os usuários possuem acesso à Internet nos computadores disponíveis para pesquisa e consulta ao 

acervo, além de wifi gratuito para os dispositivos pessoais.  

 

Informatização da Biblioteca  

 

 Todos os processos e serviços da Biblioteca encontram-se informatizados em uma base de dados, 

interligada por toda instituição, desde o momento da aquisição até a disseminação da informação.   

 Pesquisas, empréstimos, renovações e reservas de livros, periódicos, mapas e materiais de 

multimídias, são controlados pelo próprio sistema, não havendo necessidade de ferramentas manuais para 

essas atividades.  

 

5.7. Bibliografia Básica 
 

 O acervo da bibliografia básica, informatizado e tombado junto ao patrimônio da FAMIPE, dispõe de 

três títulos por Programa de Aprendizagem (unidade curricular), disponível na proporção média de um 

exemplar para 5 vagas anuais, de cada uma das unidades curriculares. 

  

 Não obstante, a FAMIPE já possua acervo virtual através de contrato com empresa especializada 

denominada "MINHA BIBLIOTECA", plataforma eletrônica prática e inovadora que oferece às Instituições 

de Ensino Superior o acesso a milhares de livros técnicos, científicos e profissionais de qualidade. Os alunos 

podem acessar via internet o acervo com mais de 7.500 mil títulos das principais editoras acadêmicas do país. 

 

5.8. Bibliografia Complementar 

 

 O acervo atende, plenamente, as indicações bibliográficas complementares, referidasnos programas 

das disciplinas, com a proporção de cinco indicações (no mínimo dois exemplares) por unidade curricular. 
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5.9. Periódicos Especializados 
 

 De maneira geral, a Biblioteca da FAMIPE organiza a assinatura de periódicos de acordo com as 

solicitações dos coordenadores e necessidade dos usuários. Periódicos informativos como jornais e revistas 

gerais (Veja, Isto é, Exame etc.) são assinados ininterruptamente.  

 Também é disponibilizado o acesso online às revistas e jornais especializados na área e de grande 

circulação.  Há o acesso gratuito às bibliotecas virtuais Pearson, assim como as bases de periódicos ProQuest. 

Como possibilidade de pesquisa há também o acesso (restrito) ao Portal CAPES.   

 Além desse acervo geral, na Biblioteca da IES existem assinaturas de periódicos especializados, 

indexados e correntes, sob a forma virtual, abrangendo as principais áreas temáticas, distribuídas entre as 

principais áreas do Curso.   

 A FAMIPE assina o Portal de Periódicos da CAPES, sendo disponibilizado acesso a todos os usuários 

da Biblioteca em computadores devidamente registrados.  

 

Assinalamos ainda, periódicos específicos para o curso de Direito, de Acesso Livre, por serem considerados 

os melhores na atualidade. Exemplificam-se cinco periódicos, com nível de qualidade A1 (Qualis), a saber:  

 

Revista Direito GV (http://direitosp.fgv.br/publicacoes/revista/revista-direito-gv);  

Revista de Direitos e Garantias Fundamentais da FDV (http://sisbib.fdv.br/index.php/direitosegarantias);  

Revista de Direito Brasileira (http://www.rdb.org.br/ojs/index.php/rdb/index);  

Revista Direito, Estado e Sociedade (http://www.jur.puc-rio.br/revistades/index.php/revistades/index) e  

Revista Veredas do Direito (http://www.domhelder.edu.br/revista/index.php/veredas/index). 

 

5.10. Laboratório Didático especializado – NPJ (Para o Curso de Direito) 
 

 No curso de direito da FAMIPE há laboratórios didáticos especializados implantados com respectivas 

normas de funcionamento, utilização e segurança no critério quantidade de equipamentos adequada aos 

espaços físicos e alunos vagas pretendidas/autorizadas. 

 

 

 

http://www.domhelder.edu.br/revista/index.php/veredas/index
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5.11. Laboratório de Informática 
 

 O laboratório de informática está equipado com datashow e 40 terminais em rede, disponibilizados 

para consultas e pesquisas.   

 A Sala de Informática da FAMIPE foi criada para apoiar as atividades dos diversos Órgãos 

Acadêmicos e Cursos. O nome “Sala de Informática” caracteriza o conceito de utilização generalizada do 

ambiente, em proveito do ensino e da aprendizagem. Ora pode ser um laboratório, ora uma sala multimídia, 

ora um ambiente de pesquisa na Internet.   
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6. ANEXOS 

 

ANEXO I – NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE 

E  COMPOSIÇÃO DO CORPO DOCENTE DOS 02 (DOIS) PRIMEIROS ANOS 

 

Composição do Núcleo Docente Estruturante - NDE 

Profa. Me. Yolanda de Souza Capute – Integral 

Prof. Me. Rafael Bezerra - Parcial 

Profa. Dra. Fátima Rocha - Integral 

Prof. Me. Ricardo Maia – Parcial 

Profa. Me. Maria Helena Lessa – Parcial 

 

Corpo Docente para o 2 (dois) primeiros anos do Curso de Graduação em Direito da FAMIPE 

Prof. Me. Rafael Bezerra - Parcial   

Profa. Dra. Fátima Rocha - Integral 

Prof. Me. Ricardo Maia – Parcial 

Profa. Me Maria Helena Lessa – Parcial 

Profa. Me. Ana Morena Capute - Horista 

Profa. Me Fernanda Carvalhal – Horista 

Profa. Me. Maria Fernanda Caravana - Parcial  

Prof. Me. Francisco Ibrahim - Integral 

Prof. Dr. Carlos Eduardo Cardoso - Integral 

 

Abaixo, quadro de docente por disciplina dos 2 primeiros anos do Curso: 

 

DOCENTES COMPONENTE CURRICULAR 

Ana Morena Sayão Capute Nunes Direito, Linguagem e Interpretações; Métodos 

Alternativos de Solução de Conflitos; Oficinas de 

Redação; Oficinas de Leitura. 
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Carlos Eduardo Cardoso Oficinas de Pesquisa I e II. 

Fátima Niemeyer da Rocha Psicologia Aplicada ao Direito. 

Fernanda Caraline de Almeida Carvalhal Direito Civil II. 

Francisco Antônio Ibrahim Netto Teoria Geral do Processo; Teoria Geral da Empresa; 

Direito Processual Civil I e II; Direito Empresarial. 

Maria Fernanda Caravana de Castro Moraes Ricci História do Direito. 

Maria Helena Casemiro Borges Lessa Direito Civil I; Direito Civil III. 

Rafael Bezerra de Souza Moreira Ciência Política e Teoria Geral do Estado; Sociologia 

Jurídica; Antropologia Jurídica; Direito Constitucional I e 

II;  Filosofia do Direito; Processo Constitucional. 

Ricardo Fernandes Maia Introdução ao Estudo do Direito I e II; Crime e 

Sociedade; Direito Penal I, II e III. 
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REGULAMENTO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) 

 

CAPÍTULO I 

DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Art.1º. O presente Regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) dos Cursos de Graduação da Universidade Severino Sombra. 

Art.2º. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) constitui-se de um grupo de docentes, com atribuições 

acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e contínua atualização 

do projeto pedagógico do curso.  

 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art.3º. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

a) Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

b) Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no 

currículo; 

c) Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas de 

necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas 

relativas à área de conhecimento do curso; 

d) Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Graduação;  

e) Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos estabelecidos pelo projeto 

pedagógico; 

f) Acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando ao Colegiado de Curso a abertura de 

processo seletivo para contratação ou substituição de docentes, quando necessário. 

 

CAPÍTULO III 

DA CONSTITUIÇÃO 
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Art. 4º. O Núcleo Docente Estruturante será constituído por: 

a) O Coordenador do Curso, como seu presidente; 

b) Um mínimo de 5 (cinco) professores pertencentes ao corpo docente do curso; 

Art.5º. A indicação dos representantes docentes será feita pelo Colegiado de Curso para um mandato de 2 

(dois) anos, com possibilidade de recondução, assegurando uma estratégia de renovação parcial dos 

integrantes do NDE de modo a garantir a continuidade no processo de acompanhamento do curso.  

 

CAPÍTULO IV 

DA TITULAÇÃO E FORMAÇÃO ACADÊMICA DOS DOCENTES 

 

Art. 6º. Dos docentes que compõem o NDE, pelo menos, 60% possuem titulação acadêmica obtida em 

programas de pós-graduação Stricto Sensu. 

Art. 7º. O percentual de docentes que compõem o NDE com formação acadêmica na área do curso é de, 

pelo menos, 60% (sessenta por cento). 

 

CAPÍTULO V 

DO REGIME DE TRABALHO 

 

Art.8º. Os docentes que compõem o NDE são contratados em regime de horário parcial ou integral, sendo 

pelo menos 20% em tempo integral; 

 

CAPÍTULO VI 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE 

 

Art.9º. Compete ao Presidente do Núcleo Docente Estruturante: 

a) convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade; 

b) representar o NDE junto aos demais órgãos da instituição; 

c) encaminhar as deliberações do Núcleo Docente Estruturante; 

d) designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo Núcleo Docente Estruturante 

e) designar um representante do corpo docente para secretariar as reuniões e lavrar as atas;  
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f) coordenar a integração com os demais Colegiados e setores da instituição. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DAS REUNIÕES 

 

Art.10º. O Núcleo Docente Estruturante reunir-se-á, ordinariamente, por convocação de iniciativa do seu 

Presidente, 2 (duas) vezes por semestre e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou 

pela maioria de seus membros titulares. 

Art 11º. As decisões do Núcleo serão tomadas por maioria simples de votos, com base no número de 

presentes. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Art 12º. Os percentuais relativos a titulação e regime de trabalho dos componentes do NDE deverão ser 

garantidos pela Instituição no prazo mínimo de 6 (seis) meses. 

 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art 13º. Os casos omissos serão resolvidos pelo Núcleo Docente Estruturante ou por órgão superior, de 

acordo com a competência dos mesmos. 

Art 14º. O presente Regulamento entrará em vigor após o credenciamento da FAMIPE.  
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ANEXO II - EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS 

 

1º PERÍODO 

 

Disciplina: Introdução ao Estudo do Direito I Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA:  

Finalidades da Introdução ao Direito. Disciplinas formadoras da Introdução ao Direito. Conceito de Direito. 

Relações do Direito com outras áreas do saber. Direito e Estado. Grandes dicotomias do Direito. Enciclopédia 

Jurídica: ramos do Direito público e ramos do Direito privado. Direito e moral. Regras de trato social. Fontes 

do Direito. Fontes materiais ou reais. Fontes formais. Codificação do Direito. Valores jurídicos.  

 

OBJETIVOS:  

Desenvolver a capacidade de análise crítica do direito e suas instituições, com ênfase no direito como 

fenômeno cultural, histórico e social. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GUSMÃO, Paulo Dourado. Introdução ao Estudo do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 2015.  

MASCARO, Alysson Leandro. Introdução à Ciência do Direito. São Paulo: Atlas Jurídico, 2015.  

REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. São Paulo: Saraiva, 2002. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BETIOLI, Antonio Bento. Introdução ao Direito - 14ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2015.  

DINIZ, Maria Helena. Compêndio de Introdução à Ciência do Direito. 26ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Introdução ao Estudo do Direito: Teoria Geral do Direito - Didática 

Diferenciada. São Paulo: Método, 2017.   

NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 2017.  

VENOSA, Silvio de Salvo. Introdução Ao Estudo Do Direito: Primeiras linhas. 5ª ed. São Paulo: Atlas 

Jurídico, 2016.  
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Disciplina: Crime e Sociedade Carga Horária: 60  h/a 

 

EMENTA  

Introdução ao Estudo do Direito Penal. Conceito e evolução história. Escolas Penais. Política Criminal, 

Direito Penal Máximo e Direito Penal Mínimo. Princípios de Direito Penal, Minimalismo Penal. A Norma 

Penal. Fontes do Direito Penal.  Introdução ao Estudo do Processo Penal. Conceito e evolução histórica. 

Princípios e garantias constitucionais do Processo Penal. Sistemas processuais. Garantismo Penal. 

Criminologia, notas introdutórias. 

 

OBJETIVOS:  

Proporcionar ao aluno uma visão preliminar do fenômeno criminal na sociedade contemporânea, criar um 

mínimo arsenal teórico e instrumental para análise de problemas, criminais. Refletir sobre o espaço que vem 

sendo reservado ao Direito Penal como instrumento de solução de conflitos a partir de casos concretos. 

Tornar o aluno capaz de manejar as diferentes formas de explicar o crime e justificar a pena. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BATISTA, Nilo. Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro. Rio de Janeiro, 2011.  

BUSATO, Paulo Cesar. Direito Penal – Parte Geral. São Paulo: Atlas Jurídico, 2017.  

NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal, Volume 1. São Paulo: Forense Jurídica, 2017.   

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. São Paulo: Martins Fontes,1999.  

DURKHEIM, Emile. As regras do método sociológico. São Paulo: Edipro, 2012. 

JAPIASSU, Carlos Eduardo Adriano. Curso de Direito Penal Geral. Volume 1.  São Paulo: Editora Forense, 

2015.  

PACELLI, Eugenio e CALLEGARI, Andre. Manual de Direito Penal. 3ª ed. São Paulo: A 

SMANIO, GianpaoloPoggio e FABRETTI, Humberto Barrionuovo. Introdução ao Direito Penal. 4ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2015. 

Disciplina: História do Direito Carga Horária: 60 h 
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EMENTA: 

O Direito das Sociedades Antigas. A história inserida em seu próprio tempo: reflexões sobre o direito 

contemporâneo. Direito Medieval e Dogmática Canônica. Direito na Sociedade Moderna. História do Direito 

no Brasil. A história do Direito e a Ciência Jurídica moderna: compreensão histórica do fenômeno jurídico. O 

Positivismo nas Ciências Sociais e na História. A construção do Direito no Brasil: pluralismo e diversidade 

cultural. 

 

OBJETIVOS: 

Identificar os principais elementos que caracterizaram a experiência jurídica das sociedades humanas em sua 

trajetória histórica. Compreender as diferentes formas históricas de realização da Justiça. Construir uma 

visão histórico-crítica do desenvolvimento das diferentes formas do Direito tendo em vista a afirmação dos 

direitos humanos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LOPES, José Reinaldo de Lima. O direito na história – lições introdutórias. 5ª ed. São Paulo, 2014. 

ROCHA, José Manuel de Sacadura. História do Direito no Ocidente: Antiguidade - Oriente, Grécia, Roma e 

Ibéricos. 1ª ed. São Paulo: Forense Jurídica, 2015.  

WOLKER, Antonio Carlos. Fundamentos de História do Direito. 9ª ed. São Paulo: Forense, 2015.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALTAVILA, Jayme de. Origem dos direitos dos povos. 11ª ed. São Paulo: Icone, 2013. BAGNOLI, Vicente. 

Introdução à História do Direito. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

CASTRO, Flávia Lages.  História do direito geral e Brasil. 13ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. 

FERES JÚNIOR, João; JASMIN, Marcelo. História dos conceitos:  debates  e  perspectivas. Rio  de  Janeiro: 

Loyola, 2006. 

MATHIAS, Carlos Fernando; MARCOS, Rui de Figueiredo; NORONHA, Ibsen. História do Direito 

Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2014. 

 

Disciplina: Ciência Política e Teoria Geral do Estado Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA: 
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Introdução à ciência política. Conceitos, métodos e institutos da ciência política aplicados ao direito. Origens 

filosóficas e sociopolíticas da formação do estado. Conceito 

de Estado. Os elementos constitutivos do Estado. Estado e direito. Poder constituinte. Constitucionalismo. 

Constituição. Normas constitucionais. Estrutura do estado e catálogo de direitos fundamentais. Regimes, 

formas e sistemas de governo. O estado democrático e social de direito. Princípios fundamentais da 

Constituição brasileira. 

 

OBJETIVOS: 

Introduzir os alunos no estudo da ciência política, enfocando seus principais conceitos, métodos e institutos 

aplicados ao direito. Apresentar os conceitos fundamentais da teoria geral do estado. Proporcionar aos 

alunos a compreensão do fenômeno jurídico a partir de parâmetros políticos e sociológicos, relacionando 

com os limites epistemológicos da ciência jurídica. Permitir um entendimento introdutório do direito público 

e do direito constitucional em especial. Desenvolver uma visão crítica sobre os processos de construção do 

estado e do direito. Possibilitar a elaboração conjunta de conceitos fundamentais através da interação 

docente-discente. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 24ª ed. São Paulo: Malheiros, 2017. 

CICCO, Claudio de e GONZAGA, Alvaro de Azevedo. Teoria Geral do Estado e Ciência Política - 7ª Edição. 

São Paulo: RT,  

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 33ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FRIEDE, Reis. Curso de ciência política e teoria geral do estado e. 5ª ed. São Paulo: Freitas Bastos, 2013.  

KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 

MALUF, Sahid. Teoria Geral do Estado. 33ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  

STRECK, Lenio Luiz e MORAIS, Jose Luis Bolzan de. Ciência Política e Teoria do Estado. Livraria do 

Advogado, 8ª ed, 2013. 

WEBER, Max. Ciência e Política. Duas vocações. São Paulo: Cultrix, 2015.  
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Disciplina: Sociologia Jurídica Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA: 

Introdução às ciências sociais. O conceito de sociologia jurídica. Principais modelos teóricos. Interface entre 

as ciências sociais e o direito. O mundo do ser e o mundo do dever-ser. Fato social e fato jurídico. O caráter 

empírico da sociologia jurídica: métodos. A ordem social e a construção do direito. Direito e transformação 

social. Legitimidade e legalidade. A aplicação/construção do direito e os vetores sociopolíticos. Sociologia e 

direito: a lei do mais forte? A sociedade de classes e o poder constituinte. A gênese e os fundamentos do 

direito à luz das ciências sociais. A indissociabilidade entre o sistema sociopolítico e o sistema jurídico. A 

crítica das instituições e o ideal de neutralidade do jurista. Direito e Ideologias. 

 

OBJETIVOS: 

Fornecer aos alunos ferramentas para a elaboração de uma visão crítica do direito. Introduzir os alunos na 

aplicação de métodos sociológicos à pesquisa do direito. Apresentar uma visão geral do sistema sociopolítico 

e do sistema jurídico. Ressaltar o caráter interdisciplinar do estudo do direito. Construir conjuntamente 

conceitos a partir da interação docente-discente. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DIAS, Reinaldo. Sociologia do Direito: a abordagem do fenômeno jurídico como fato social. 2ª ed. Rio de 

Janeiro: Atlas, 214. 

ROCHA, José Manuel de Sacadura. Sociologia Geral e Jurídica: Fundamentos e Fronteiras. 4ª ed. São Paulo: 

Forense, 2015. 

SABADELL, Ana Lúcia. Manual de sociologia jurídica: introdução à uma leitura externa do Direito. 7ª ed. 

rev. atual e ampl. São Paulo: RT, 2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de sociologia jurídica. 11ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 

2015. 

FARIA, José Eduardo. Direito e Conjuntura. GV Law São Paulo: Saraiva, 2008.  

FILHO, Willis Santiago Guerra; CARNIO, Henrique Garbelini. Introdução à Sociologia do Direito. 1ª ed. São 

Paulo: RT, 2015. 
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FORACCHI, Marialice. Sociologia e Sociedade. São Paulo, LTC.  

FOUCAULT, Michel. A Verdade e as Formas Jurídicas; Rio de Janeiro: NAU, 2014. 

 

 

Disciplina: Direito, Linguagem e Interpretações Carga Horária: 60h 

 

EMENTA: 

A comunicação oral e escrita; o processo sócio-lingüístico, numa aplicação de recursos lingüísticos na 

formação profissional e social. A língua como sistema de normas, produção de texto.Expressão na 

modalidade escrita em textos de caráter argumentativo. Expressão oral para a prática jurídica. Expressão 

verbal e escrita para a prática jurídica.  

OBJETIVOS: 

Identificar os tipos textuais utilizando na língua portuguesa. Identificar a adequação sintática e vocabular 

dos textos de acordo com a função. Ampliar a capacidade de leitura e interpretação dos significados nas 

artes. Utilizar estratégias de leitura como ferramenta para uma interpretação adequada. Identificar os 

diversos tipos de expressões artística e suas linguagens. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CÂMARA, J. Matoso Jr. Manual de Expressão Oral e Escrita. 23° ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2004.  

DAMIÃO, Regina Toledo e HENRIQUES, Antonio. Curso de Português Jurídico. 12ª ed. São Paulo: Atlas, 

2015.  

MEDEIROS, João Bosco; TOMASI, Carolina. Português Forense: Língua Portuguesa para Curso de Direito. 

8ª.ed. São Paulo: Atlas, 2016. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ACQUAVIVA, Marcus Claudio. DICIONARIO ACADEMICO DE DIREITO. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2015.  

ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2017.  

SOURIOUX, Jean-Louis. Análise de Texto: método geral e aplicações no direito. São Paulo: Martins Fontes, 

2002.  

TERCIOTTI, Sandra Helena; RICINO, Léo. Redação na Pratica: um guia que faz a diferença na hora de 

escrever bem. São Paulo: Saraiva, 2012. 
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XAVIER, Ronaldo Caldeira. Português no Direito. 16ª ed. São Paulo: Forense, 2010.  

 

2º PERÍODO 

 

Disciplina: Introdução ao Estudo do Direito II Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA: 

Direito, moral e justiça. Conceito, características e tipos de normas jurídicas. Direito público e direito 

privado. Sistemas de direito. Direito objetivo e Direito subjetivo. Fontes do direito. Noção de Relação 

jurídica. Teoria do sistema jurídico. Fundamentos do sistema jurídicos. Antinomias. Completude do 

ordenamento e os processos de integração normativa. Validade, vigência e eficácia. Direito adquirido, ato 

jurídico perfeito e coisa julgada. 

 

OBJETIVOS:  

Desenvolver a capacidade de análise crítica do direito e suas instituições, com ênfase no direito como 

fenômeno cultural, histórico e social. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BOBBIO, Norberto.  O positivismo jurídico; São Paulo: Ícone, 1999. 

FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 9ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2016. 

MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 2017.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BARREIRA, Glauco e FILHO, Magalhães. Curso de Hermenêutica Jurídica. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2013.  

DIMOULIS, Dimitri. O caso dos denunciantes invejosos. Introdução prática às relações entre direito, moral e 

justiça. São Paulo: RT, 2014. SARAIVA 

FRIEDE, Reis. Ciência Do Direito, Norma, Interpretação E Hermenêutica Jurídica 9ª Ed. São Paulo: Manole, 

2015. 

NUNES, Rizzato. Manual de Introdução ao Estudo do Direito. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008.  
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STRECK, Lenio Luis.  Hermenêutica jurídica e(m) crise uma exploração hermenêutica da construção do 

direito; Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. 

 

Disciplina: Antropologia Jurídica Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA: 

Introdução à antropologia jurídica. A antropologia jurídica e os ramos do saber. Histórico da evolução da 

antropologia jurídica e a história do direito. O estudo da pessoa, dos valores, da sociedade e do direito. Os 

fundamentos antropológicos do direito. A expressão ético-moral do direito enquanto projeção filosófico-

antropológica da pessoa. Da pessoa aos direitos humanos. A construção filosófico-antropológica do valor da 

pessoa, do sujeito de direito e do justo. A visão cultural axiológica da justiça e do direito. Teoria crítica das 

estruturas sociais e das instituições jurídicas. 

 

OBJETIVOS: 

Capacitar os alunos a identificar e aplicar os meios de avaliação propostos nas  teorias  jurídico-

antropológicas  visando  à  crítica  reflexiva  da  sociedade contemporânea e suas instituições jurídicas. 

Proporcionar aos alunos a compreensão do fenômeno   jurídico   como   manifestação   axiológica   da   

formação   ética   da   pessoa. Apresentar o direito a partir de premissas multidisciplinares.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. 2ª ed. São Paulo: 2009 . 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 20ª ed. Petrópolis: Vozes,  

ROUSSEAU. Jean-Jacques. Contrato social. São Paulo: RT, 2014. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DAMATTA, Roberto Augusto.  Relativizando uma introdução à antropologia social; Rio de Janeiro: Rocco, 

1987. 

LARAIA, Roque de Barros.  Cultura um conceito antropológico; Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2016.  

LEVI-STRAUSS, Claude. Antropologia estrutural. 1ª ed. São Paulo: UBU, 2017.  

ROULAND, Norbert. Nos confins do direito. Tradução de Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão. São 

Paulo: Martins Fontes, 2008. 
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SACCO, Rodolfo. Antropologia  jurídica:  contribuição  para  uma  macro história  do  direito. São Paulo: 

Martins Fontes, 2013. 

 

Disciplina: Teoria Geral do Processo Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA: 

Noções preliminares. Sociedade e tutela jurídica. Conflitos de interesses. A função jurisdicional. O Direito 

material e o Direito processual. O processo e o Direito Processual. Princípios Gerais do Direito Processual. 

Norma Processual. Objeto e natureza. Fontes da norma. Eficácia da lei processual no espaço e no tempo. 

Interpretação da lei processual. Evolução histórica do Direito Processual Brasileiro. Jurisdição, Ação e 

Processo. Órgãos do Poder Judiciário. Serviços auxiliares da Justiça. Funções essencia is à justiça.  

 

OBJETIVOS: 

Introduzir ao acadêmico as primeiras noções do Direito Processual, estudando os institutos genericamente 

de modo a possibilitar a utilização nas três vertentes do Direito Processual, a saber: Civil, Penal e Trabalhista. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DINAMARCO, Cândido Rangel; LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. 2ª ed. Teoria Geral do Novo Processo 

Civil. São Paulo: Malheiros, 2017. 

FUX, Luiz. Teoria Geral do Processo Civil. 2ª ed. São Paulo: Forense, 2016.  

WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil. Vol.1. 16ª ed. São 

Paulo: RT, 2016. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DIDIER JR. Sobre a Teoria Geral do Processo - Essa desconhecida. 4ª ed. São Paulo: Juspodivum, 2017.  

ISAIA, Cristiano Becker. Processo civil e hermenêutica. 1ª ed. Curitiba: Juruá,2017. 

GRECO, Leonardo. Instituições de Processo Civil, vol. 1. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense Jurídica, 2015.  

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil 

- Teoria Geral do Processo Civil - Vol. 1 - 3ª Ed. São Paulo: RT, 2017.  

RODRIGUES, Horácio Wanderley. Teoria Geral do Processo. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2016.  
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Disciplina: Direito Civil I Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA: 

A Constitucionalização e compreensão social do Direito Civil. Os sujeitos de direito. Questões atinentes a 

Pessoa natural e jurídica. Personalidade. Capacidade. Direitos da Personalidade. Dos Bens. Análise dos fatos 

jurídicos. Descrição dos defeitos do Negócio Jurídico. Caracterização das hipóteses de Nulidade e 

Anulabilidade. Impacto do tempo no direito: análise da Prescrição e Decadência. 

 

OBJETIVOS: 

As pessoas como sujeitos da relação jurídica. A importância do domicílio como elemento caracterizador da 

competência jurisdicional. Apontar os bens nas suas mais diversas classificações como objetos da relação 

jurídica.  Estabelecer as correlações entre fato jurídico, ato lícito e ato ilícito.  Interpretar e aprofundar os 

conceitos alusivos ao negócio jurídico. A prescrição como fator extintivo da pretensão do autor e consolidar 

as hipóteses decadência dispostas no atual Código Civil. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GONÇALVES. Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro - Vol. 1 - Parte Geral - 14ª Ed. São Paulo: Atlas, 2017. 

PEREIRA, Caio Mário.  Instituições de Direito Civil Volume I.30ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017 

TARTUCE, Flávio. Direito Civil. Volume I. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 22ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005. FIUZA, Cesar. 

Direito Civil. Curso Completo. 13ª ed., 2009.  

RIZZARDO, Arnaldo. Introdução ao Direito e Parte Geral do Código Civil. 8ª ed., São Paulo: Forense, 2016.   

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil – Parte Geral - Vol.2, 17ª ed. São Paulo: 2017 

WALD, Arnoldo. Direito Civil. Introdução e parte geral. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003.  

 

Disciplina: Direito Penal I Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA: 
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Teoria do crime, conceito, elementos e evolução histórica. Tipicidade, conduta, nexo de causalidade, 

resultado, tipicidade. Tipicidade Conglobante. Tipo penal doloso e culposo. Crimes omissivos e comissivos. 

Classificação dos Crimes. Ilicitude, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever 

legal, exercício regular do direito. Consentimento do ofendido. Culpabilidade, inexigibilidade de conduta 

diversa, potencial consciência da ilicitude, imputabilidade penal. Concurso de pessoas. Autoria e 

participação. Concurso de crimes, concurso material e formal. Teoria dos Crimes aberrantes. 

 

OBJETIVOS:  

Proporcionar ao aluno uma visão ampla e crítica sobre a teoria do crime, capacitando a resolução de casos 

concretos, criando um mínimo arsenal teórico e instrumental para análise de problemas, criminais. Capacitar 

o aluno ao conhecimento sobre o espaço que vem sendo reservado ao Direito Penal como instrumento de 

solução de conflitos a partir de casos concretos. Tornar o aluno capaz de manejar as diferentes formas de 

explicar o crime e justificar a pena. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito penal. 23ª ed. ,v.1.. São Paulo: Saraiva, 2017.  

MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal. 33ª ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2017.  

NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal, Volume 1. São Paulo: Forense Jurídica, 2017.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Geral. Vol. 1. São Paulo: Impetus, 2017.  

JESUS, Damásio de. Direito Penal Vol. 1 - Parte Geral - 36ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

MASSON, Cleber. Código Penal Comentado.5ª ed. São Paulo: 2017 

PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro: Parte Geral. Vol. 1 – 15ª Edição. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2017. 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito penal brasileiro: parte geral. 

10ª ed. rev. e atual. São Paulo: RT, 2013. 

 

Disciplina: Direito Constitucional I Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA: 
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A República Federativa do Brasil enquanto um estado democrático e social de direito. Organização do 

Estado brasileiro. Organização político-administrativa. Entes federados e distribuição de competências. 

Separação dos Poderes. Poder Executivo. Poder Legislativo. Poder Judiciário. Funções essenciais à Justiça. 

Segurança pública. Defesa do estado e das instituições democráticas. 

 

OBJETIVOS: 

Relacionar os princípios fundantes do Estado brasileiro e seus reflexos na formação de sua estrutura 

organizacional. Apresentar o organograma dos Poderes e das funções essenciais à Justiça. Relacionar a 

estrutura dos órgãos públicos a partir da correlata distribuição de atribuições e competências. Demonstrar as 

facetas de intervenção do estado relacionando-as com a elaboração e execução das políticas públicas de 

matriz constitucional. Introduzir os conceitos de tributação e finanças através dos respectivos comandos 

constitucionais. Apresentar os domínios de atuação do Estado brasileiro.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 40ª ed. São Paulo, Saraiva, 2015.  

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

MORAES, Guilherme Peña de. Curso de Direito Constitucional. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2017.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BARROSO, Luís Roberto.  Curso de direito constitucional contemporâneo. Os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo. 5ª ed. Rio de Janeiro:  Saraiva, 2014. 

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito constitucional. 31ª ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2016.  

CLEVIN, CLEMERSON MERLIN. Direito Constitucional Brasileiro - Organização do Estado e Dos Poderes - 

Vol. 2. São Paulo: RT, 2014.  

CUNHA JR. Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 11ª ed. São Paulo: Juspodvm, 2017.  

MOTTA, Sylvio. Direito Constitucional. 26ª ed. São Paulo: Atlas, 2016. 

 

3º PERÍODO 

 

Disciplina: Direito Civil II Carga Horária: 60 h 
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EMENTA: 

A Teoria Geral Obrigações. Tipos de obrigações. Exame sobre as questões atinentes aos direitos obrigacionais 

e aos direitos reais. Classificação das obrigações. Análise dos efeitos das obrigações. Exames das questões 

sobre inexecução das obrigações e seus efeitos. Análise das hipóteses de transferência das obrigações. Estudo 

da Responsabilidade civil e seus pressupostos. Análise da Responsabilidade subjetiva e responsabilidade 

objetiva. Exame das questões relativas sobre a responsabilidade extracontratual e responsabilidade 

contratual. Busca da compreensão das excludentes da responsabilidade civil.  Reflexão sobre as questões 

atinentes a liquidação do dano. Análise da responsabilidade pelo fato de terceiro e pelo fato da coisa.  

 

OBJETIVOS: 

Desenvolver no futuro bacharel para o perfeito exercício ético-profissional nas funções que lhe forem 

atribuídas dentro da órbita do Direito Obrigacional. Construir o  raciocínio coerente e adaptado à 

modalidade de relação obrigacional estudada. Analisar casos práticos sobre atos ilícitos e mecanismos de 

reparação de danos, dentro da órbita de Responsabilidade Civil.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GONÇALVES. Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro - Vol. 2 - Teoria Geral das Obrigações - 14ª Ed. São 

Paulo: Atlas, 2017. 

PEREIRA, Caio Mário.  Obrigações. Volume II. 29ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. 

TARTUCE, Flávio. Direito Civil. Volume 2. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

PEREIRA, Caio Mário.  Responsabilidade Civil. 11ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. 

PEREIRA, Caio Mário. Obrigações e Contratos - Pareceres. São Paulo: Atlas, 2012.  

NERY, Rosa Maria De Andrade; NERY JR, Nelson. Instituições de Direito Civil - Vol. 2. São Paulo: RT, 2015. 

SCHEREIBER, Anderson. Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2007. 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Obrigações e Responsabilidade Civil - Vol.2, 17ª ed. São Paulo: 2017 

 

Disciplina: Direito Penal II Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA: 
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Teoria Geral da Pena. Pena Privativa de Liberdade. Pena restritiva de Direitos. Pena de Multa. Aplicação e 

dosimetria da pena. Regimes prisionais; aberto, semiaberto e fechado. Suspensão condicional da pena. 

Livramento condicional. Medidas de Segurança. Efeitos da condenação. Extinção da punibilidade. 

 

OBJETIVOS:  

Proporcionar ao aluno uma visão ampla e crítica sobre a teoria da pena, capacitando a resolução de casos 

concretos, criando um mínimo arsenal teórico e instrumental para análise de problemas, criminais. Capacitar 

o aluno ao conhecimento sobre o espaço que vem sendo reservado ao Direito Penal como instrumento de 

solução de conflitos a partir de casos concretos. Tornar o aluno capaz de manejar as diferentes formas de 

visualizar o papel da pena no âmbito da ressocialização. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito penal. Parte Especial. 17ª ed. ,v.2. São Paulo: Saraiva, 2017.  

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito penal. Parte Especial. 13ª ed. ,v.3. São Paulo: Saraiva, 2017.  

NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal, Volume 2. São Paulo: Forense Jurídica, 2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal - vol. 2. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Especial. Vol. 2. São Paulo: Impetus, 2017. 

MASSON, Cleber. Direito Penal - vol. 2 - parte especial.  

MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal. Parte especial. Vol.2  34ª ed. rev. e atual. São Paulo: 

Atlas, 2017. 

SOUZA, Artur de Brito Gueiros; JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano; FRAGOSO, Christiano. Direito Penal - 

Col. Direito Uerj 80 Anos - Vol. 1. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2015.  

 

Disciplina: Direito Constitucional II Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA: 

Hermenêutica jurídica e hermenêutica constitucional. Métodos e técnicas de interpretação jurídico-

constitucionais. Princípios da interpretação constitucional. Jurisdição constitucional. Introdução ao estudo 

dos direitos fundamentais. Histórico da evolução conceitual e prática dos direitos fundamentais. 



 

124 
 

Características dos direitos fundamentais. Dimensões dos direitos fundamentais. Regras e princípios de 

interpretação e aplicação prática dos direitos fundamentais. Direitos humanos e direitos fundamentais. A 

dignidade da pessoa humana como vetor axiológico do direito e dos direitos fundamentais. Direitos 

fundamentais em espécie. 

 

OBJETIVOS:  

Introduzir os conceitos da hermenêutica e o papel desta na aplicação∕construção do direito constitucional. 

Apresentar os diversos métodos e as diversas técnicas hermenêuticas. Por um lado, proporcionar aos alunos 

a compreensão global dos direitos fundamentais, e, por outro, apontar o catálogo de direitos fundamentais 

segundo o direito constitucional positivo brasileiro. Analisar o catálogo de direitos fundamentais da 

Constituição Federal de 1988 a partir do estudo da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Relacionar o 

estudo dos direitos fundamentais ao estudo dos direitos humanos, utilizando balizas da doutrina 

constitucionalista e internacionalista. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito constitucional. 32ª ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2017.  

SILVA, José Afonso da. Direito Constitucional Positivo. 40ª São Paulo: Malheiros, 2016.  

SILVA, José Afonso da. Processo Constitucional de Formação das Leis. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2017.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BARROSO, Luís Roberto. A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional Contemporâneo: A 

Construção de um Conceito Jurídico à Luz da Jurisprudência Mundial. 1ª ed. São Paulo: Forum, 2012. 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito constitucional. 40ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015.  

MASSON, Nathalia; FARAGE, Bruno. Direito Constitucional II - Col. Saberes do Direito - Vol. 3. São Paulo: 

Saraiva, 2012.  

REIS, Jorge Renato dos; LEAL, Rogério Gesta (Org.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios 

contemporâneos. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2007. 

PEIXINHO, Manoel Messias. Interpretação da Constituição e os Princípios Fundamentais. 4ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2015. 

 

Disciplina: Teoria Geral da Empresa Carga Horária: 60 h 



 

125 
 

 

EMENTA: O conceito de empresa. Teoria Geral das sociedades.  As várias espécies de sociedades. A 

limitação da responsabilidade dos sócios. Autonomia patrimonial. Distinção entre sociedade empresária e 

não-empresária. As sociedades de pessoas. Sociedade simples. Sociedades por quotas de responsabilidade 

limitada. 

 

OBJETIVOS: 

Proporcionar ao discente a noção fundamental dos institutos do Direito empresarial; Estimular a 

compreensão da atividade empresarial, inclusive, quanto à função Social da Empresa; Identificar as 

modalidades de empresário e relação com a empresa. Compreender a relevância das sociedades empresárias 

para o exercício da atividade econômica. Identificar os tipos societários existentes e suas peculiaridades. 

Relacionar os institutos societários nos diversos tipos societários. Desenvolver uma visão crítica diante do 

fenômeno societário e das necessidades do contexto atual no que tange ao bom funcionamento do organismo 

societário frente à teoria da empresa e seus reflexos no seio da sociedade comercial.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MAMEDE, Gladstone. Direito Empresarial Brasileiro: Direito Societário. Vol.2. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2017. 

MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial. 40ª ed. São Paulo: Atlas, 2016.  

TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial: Teoria Geral e Direito Societário - Vol.1. São Paulo: 

Atlas, 2017.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CAMPINHO, Sergio. Curso de Direito Comercial - Direito de Empresa. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 

COELHO, Fábio Ulhoa. Novo Manual de Direito Comercial. 29ª ed. São Paulo: RT, 2017.  

FAZZIO JUNIOR, Waldo. Manual de Direito Comercial. 18ª edição. São Paulo: Atlas, 2017. 

MARTINS, Fran. Contratos e Obrigações Comerciais. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2016.  

ROVAI, Armando Luiz. Curso de Iniciação Ao Direito de Empresa - 2ª Ed. São Paulo: Elsevier, 2011.  

 

Disciplina: Direito Processual Civil I Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA: 
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Direito Processual: Conceito, Natureza, Fontes e Evolução Histórica. A Influência da Tecnologia no Direito 

Processual. A Norma Processual. Eficácia. Jurisdição. Competência. Ação. Aspectos Econômicos e Éticos do 

Processo. Processo e Procedimento. Novo Procedimento de Cumprimento de Sentença. Pressupostos 

Processuais.  Sentença. Coisa Julgada.  

 

OBJETIVOS: 

Como método moderno de solução da litigiosidade civil, o processo civil encontra extrema importância, pois 

através dele é que se pode converter o direito material expresso na lei, em realidade para a sociedade. O bom 

domínio e manejo dos institutos do Direito Processo Civil I (Processo de Conhecimento) permitem ao 

operador do Direito provocar a jurisdição estatal da forma correta, como também possibilita a condução do 

processo de forma que possa na exposição dos fatos ao Estado e na sustentação de sua tese jurídica, obter 

sentença judicial que definirá quem, dentre os litigantes, de fato é o titular do direito violado.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo Processo Civil Brasileiro. 3ª ed. São Paulo: Atlas Jurídico, 2017.  

DIDIER JR. Curso de Direito Processual Civil – Vol.1., São Paulo: Juspodivm, 2017.  

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ARRUDA, Alvim. Manual de Direito Processual Civil. 17ª ed. São Paulo: RT, 2017.  

BUENO, Cássio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil - Anotado - 3ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  

CRAMER, Ronaldo; CABRAL, Antonio do Passo. Comentários ao novo Código de Processo Civil. 2ª ed., 

2016.  

NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 12ª ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2016. 

RODRIGUES, Horácio Wanderley. Teoria Geral do Processo. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2016.  

 

Disciplina: Filosofia do Direito Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA: 
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Introdução à filosofia do direito. O direito e a tradição filosófica. O direito e a justiça na filosofia grega antiga. 

Considerações sobre o direito na filosofia moderna e contemporânea. Jusnaturalismo e juspositivismo. A 

filosofia do direito e o direito positivo. Direito como ciência. A ciência jurídica e seu objeto. Os fundamentos 

filosóficos do direito. O direito como um sistema positivo de normas. A expressão ético-moral do direito 

enquanto projeção filosófico-antropológica da pessoa. A visão cultural  axiológica  da justiça e do direito. 

Introdução às teorias da justiça. O direito enquanto projeção axiológica da justiça. Pessoa e justiça. Critérios 

ético-morais de validez do direito. Noções gerais de argumentação jurídica. Filosofia do direito e filosofia 

econômica. 

 

OBJETIVOS: 

Capacitar os discentes a identificar, esquematizar e  aplicar  os  métodos jurídico-hermenêuticos propostos 

visando à compreensão integral do fenômeno jurídico. Refletir, através de postura crítica, sobre os conceitos 

e institutos jurídicos. Esclarecer a importância da relação entre a filosofia do direito e o sistema jurídico de 

direito positivo. Fazer com que as considerações esposadas sejam transpostas à análise do direito vigente. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MASCARO, Alysson. Filosofia do direito. São Paulo: Atlas, 2016. 

TROPER, Michel. A Filosofia do Direito. 1ª ed. São Paulo: Martins Editora, 2008.  

KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Saraiva, 2002. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BANKOWSKI, Zenon. Vivendo plenamente a lei. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.KELLY, John M. Uma breve 

história da teoria do direito ocidental. 1ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 

FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Estudos de filosofia do direito: reflexões sobre o poder, a liberdade, a 

justiça e o direito. São Paulo: Atlas, 2009. 

MARCONDES, Danilo. Textos básicos de Filosofia do Direito. São Paulo: Zahar, 2014.  

SANDEL, Michael. Justiça: o que é fazer a coisa certa? São Paulo: Civilização Editora, 2011.  

 

4º PERÍODO 

 

Disciplina: Direito Civil III Carga Horária: 60 h 
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EMENTA: 

A Teoria geral dos contratos. As estipulações em favor de terceiro, contratos aleatórios e contratos 

preliminares. Caracterização do vício redibitório e da evicção. Descrição das hipóteses de revisão e extinção 

dos contratos.  

 

OBJETIVOS: 

Fomentar a compreensão do o aluno para o entendimento de conceitos e princípios fundamentais da 

disciplina dos contratos. Construir a compreensão da relação crédito-débito-responsabilidade e suas 

repercussões no mundo jurídico. Desenvolver no discente a capacidade para o exercício de atividades 

relacionadas à execução de atos contratuais (celebração, execução, dissolução, interpretação e rescisão 

contratual). 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GONÇALVES. Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro - Vol. 3 - Contratos e Atos Unilaterais - 14ª Ed. São 

Paulo: Atlas, 2017. 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Contratos. Vol.III. 21ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017.  

TARTUCE, Flávio. Direito Civil. Volume III. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

THEODORO JUNIOR, Humberto. O Contrato e Sua Função Social - 4ª Ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

NADER, Paulo. Curso de Direito Civil - Contratos - Vol. 3 - 8ª Ed. 2016 

RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 16ª ed., São Paulo: Forense, 2017.  

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil – Contratos - Vol.3, 17ª ed. São Paulo: 2017 

WALD, Arnold. Direito Civil - Contratos Em Espécie - Vol. 3 - 20ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

 

Disciplina: Direito Penal III Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA: 

Dos crimes em espécie: Dos crimes contra a pessoa. Dos crimes contra a Honra. Dos crimes contra a 

liberdade individual. Dos crimes contra o Patrimônio. Dos crimes contra a Família. Dos crimes contra a 
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Dignidade Sexual. Dos crimes contra a Paz Pública. Dos crimes contra a Fé pública. Dos crimes contra a 

Administração Pública.  

 

OBJETIVOS:  

Proporcionar ao aluno uma visão ampla e crítica sobre os elementos que compões a análise dos crimes em 

espécie, capacitando a resolução de casos concretos, criando um mínimo arsenal teórico e instrumental para 

análise de problemas, criminais. Capacitar o aluno ao conhecimento sobre o espaço que vem sendo reservado 

ao Direito Penal como instrumento de solução de conflitos a partir de casos concretos. Tornar o aluno capaz 

de manejar as diferentes formas de visualizar a adequação típica correta aos casos apresentados.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito penal. Parte Especial. 11ª ed. ,v.5. São Paulo: Saraiva, 2017.  

BUSATO, Paulo Cesar. Direito Penal – Parte Especial. Vol. 3. São Paulo: Atlas Jurídico, 2017.  

MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal. Parte especial. Vol.3  30ª ed. rev. e atual. São Paulo: 

Atlas, 2016. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal - vol. 3. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Especial. Vol. 3. 14ª ed. São Paulo: Impetus, 2017.  

NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - Vol. 1 - 10º Ed. São Paulo: 

Forense Jurídica, 2017. 

MASSON, Cleber. Direito Penal - vol. 3 - parte especial. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2017.   

PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código Penal: Jurisprudência; Conexões Lógicas Com os Vários Ramos 

do Direito. 11ª ed. São Paulo: RT, 2017 

 

Disciplina: Processo Constitucional Carga Horária: 30 h 

 

EMENTA: 

Ações e remédios constitucionais: Mandado de Segurança, Habeas  Corpus,  Habeas   Data; Mandado   de   

Injunção   e  Ação   Popular.   Tutela constitucional  dos  interesses  difusos e coletivos. Constitucionalidade 

das leis. Direito Processual Constitucional. Análise   do   controle   de constitucionalidade   no   Brasil,  em   
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seus   modelos   difuso   e concentrado. Caracterização dos controles de constitucionalidade difuso e 

concentrado no Brasil e seus efeitos.  

 

OBJETIVOS: 

Apontar os instrumentos adequados que possibilitem a aplicação das normas de constituição para 

manutenção dos direitos do indivíduo e das instituições. Compreender  os mecanismos de controle de 

constitucionalidade. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ABBOUD, Georges. Processo Constitucional Brasileiro - 1ª Ed. São Paulo: RT, 2016. 

DANTAS, Paulo Roberto de Figueiredo. Direito Processual Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2017.   

DIMOULIS, Dimitri; LUNARDI, Soraya. Curso de Processo Constitucional: Controle de Constitucionalidade 

e Remédios Constitucionais. 5ª ed, São Paulo: RT, 2017.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DELLORE, Luiz. Estudos sobre coisa julgada e controle de constitucionalidade. Rio de Janeiro: Forense, 2013.   

DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos direitos fundamentais. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2014.   

MEDINA, José Miguel Garcia. Prequestionamento, Repercussão Geral Da Questão Constitucional, 

Relevância Da Questão Federal - 7ª Ed. São Paulo: RT, 2017. 

UCHÔA, Rostonio. Processo Constitucional e Controle de Constitucionalidade. São Paulo: Lumen Juris, 

2015. 

TAVARES, Andre Ramos. Curso de Direito Constitucional. 15ª ed. São Paulo:  

 

Disciplina: Direito Empresarial I Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA: 

Introdução ao Estudo do Direito Cambiário. Títulos de Créditos. Teoria Geral dos Títulos de Créditos. Aceite. 

Endosso. Protesto. Aval. Títulos em Espécie: Letra de Câmbio; Nota Promissória; Duplicata; Cheque. Outros 

Títulos de Crédito. 

 



 

131 
 

OBJETIVOS:  

Compreender a peculiaridade da relação obrigacional decorrente da emissão de título de crédito. Identificar 

os institutos aplicáveis às obrigações de cunho cambial frente aos institutos similares no Direito civil. 

Possibilitar a identificação das variações das obrigações cambiais decorrentes de cada título de crédito.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MAMEDE, Gladstone. Direito Empresarial Brasileiro: Títulos de Crédito. Volume 3. São Paulo: 9ª ed., 2016. 

MARTINS, Fran. Títulos De Crédito. Rio de Janeiro: Forense, 2016. 

TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial. Vol.2. São Paulo: Atlas, 2017.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALMEIDA, Amador Paes de. Teoria e Prática dos Títulos de Crédito. 30ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014.  

BIMBATO, José Mário. Lei das Duplicatas. 1ª ed. São Paulo: Manole, 2014. 

BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito Societário. 15ª ed. São Paulo: Atlas, 2017  

CAMPINHO, Sergio. Curso de Direito Comercial - Direito de Empresa. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 

NEGRÃO, Ricardo. Curso de Direito Comercial e de Empresa - Vol. 2 - 6ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  

 

Disciplina: Direito Processual Civil II Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA: 

Institutos fundamentais dos recursos no processo civil. Novas tendências do direito processual brasileiro. 

Recursos cíveis. Meios autônomos de impugnação das decisões judiciais, tal como previstos no Código de 

Processo Civil, na Legislação Extravagante e na Constituição da República, com suas respectivas 

interpretações doutrinárias e aplicação jurisdicional. 

 

OBJETIVOS: 

Ampliar os conhecimentos do corpo discente, capacitando-o no trato com a doutrina, legislação e 

jurisprudência, alinhando preceitos teóricos que o preparem para a realidade forense. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DIDIER JR. Curso de Direito Processual Civil – Vol.2., São Paulo: Juspodivum, 2017.  
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HARTMANN, Rodolfo Kronemberg. Curso Completo do Novo Processo Civil. São Paulo: Impetus, 2017. 

WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil. Vol.2. 16ª ed. São 

Paulo: RT, 2016. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DINAMARCO, Candido Rangel. Instituições de Processo Civil. Vol. 3. 7ª ed. São Paulo: Malheiros, 2017  

SOUZA, Artur Cesar de. Tutela Provisória - Tutela de Urgência e Tutela de Evidência - 2ª Edição. Portugal: 

Almedina, 2017. 

MARIONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 5ª ed. São Paulo: RT, 2016.   

CRAMER, Ronaldo. Precedentes Judiciais. Teoria e Prática. 1ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. 

CARPER, Artur Thompsen. Ônus Da Prova No Novo Cpc: Do Estático Ao Dinâmico. São Paulo: RT, 2017.  

 

Disciplina: Métodos Alternativos de Solução de Conflitos Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA: 

Acesso à Justiça no Estado Democrático de Direito. Sistema Multiportas de Resolução de Conflitos. 

Autonomia da Vontade. Teoria do Conflito. Teoria dos Jogos. Técnicas hetero e autocompositivas de solução 

de conflitos. Fundamento jurídico, aspectos sociais e psicológicos. Construção de consenso. Comunicação 

não violenta. Facilitação de diálogos. Conciliação. Mediação. Negociação. Arbitragem. Justiça Restaurativa. 

Processos circulares. 

 

OBJETIVOS:  

Fornecer ao discente acesso aos principais conceitos e técnicas de mediação e conciliação, considerando a 

recente reforma do Código de Processo Civil. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de; PANTOJA; Fernanda Medina; PELAJO, Samantha. (Org.). A 

Mediação no Novo Código de Processo Civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.  

CALMON, Petronio. Fundamentos da mediação e da conciliação. Brasília: Ed. Gazeta Jurídica.  

VASCONCELOS, Carlos Eduardo de. Mediação de conflitos e práticas restaurativas. 5ª ed. Rio de Janeiro: 

Atlas, 2017.  
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CAHALI, Francisco Jose. Curso De Arbitragem - 6ª Ed. São Paulo: RT, 2017. 

CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. (Trad.: de Ellen Gracie Northfleet). Porto Alegre: 

Fabris, 1988. 

HALE, Durval; PINHO, Humberto Dalla Bernardina de; CABRAL, Trícia Navarro Xavier. O marco legal da 

mediação no Brasil: comentários à lei n° 13.140, de 26 de junho de 2015. São Paulo: Atlas, 2015.  

SCAVONE JR., Luiz Antonio. Manual de arbitragem: mediação e conciliação. 7ª ed. São Paulo: Forense, 2016.  

TARTUCE, Fernanda. Mediação Nos Conflitos Civis - 3ª Ed. São Paulo: Grupo Gen, 2016. 

 

 

Disciplina: Psicologia Aplicada ao Direito Carga Horária: 30 h 

 

EMENTA:  

Introdução ao estudo da Psicologia. Aspectos psicológicos das relações humanas. Psicologia e sua interface 

com o Direito. Atuação dos psicólogos no sistema jurídico: guarda, adoção, ato infracional, crime e violência. 

O normal e o patológico: psicopatologia e comportamento criminoso. Psicologia e solução de conflitos.  

 

OBJETIVOS:  

Despertar no discente o interesse em conhecer os aspectos da psicologia que são instrumentais para o 

exercício do direito. Levar o aluno a conhecer as principais áreas de atuação do psicólogo no âmbito jurídico. 

Oportunizar a compreensão dos fatores determinantes do comportamento criminoso.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GOMIDE Paula Inez Cunha; STAUT JÚNIOR, Sérgio Said. Introdução à Psicologia Forense. Curitiba: Juruá, 

2016. 

GONÇALVES, Hebe Signorini. Psicologia Jurídica no Brasil. São Paulo: Nau, 2011.  

SAFFI, Fabiana; SERAFIM, Antonio de Pádua. Psicologia e Práticas Forenses. São  Paulo: Manole  Editora, 

2014. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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CARVALHO, Maria Cristina Neiva de; MIRANDA, Vera Regina. Psicologia Jurídica. Temas de Aplicação. 

Curitiba, Juruá, 2015. 

EDINETE MARIA ROSA E LUZIANE ZACCHÉ AVELLAR. Psicologia, Justiça e Direitos Humanos. 

Curitiba: Juruá, 2017.  

FIORELLI, Jose Osmir; MANGINI, Rosana CathyaRagazzoni. Psicologia Jurídica. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 

2017.  

HUSS, Matthew T. Psicologia Forense. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

PINHEIRO, Carla. Psicologia Jurídica. Col. Direito Vivo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva,  2017. 

 

5º PERÍODO 

 

Disciplina: Direito Civil IV Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA:  

Contratos em espécies. Análise sobre a constituição e efeitos dos contratos de troca, doação e locação. 

Explicitação do contrato de corretagem e empreitada. Caracterização do contrato de empréstimo. Análise dos 

contratos de depósito, mandato, gestão de negócios e demais contratos de espécies. Teoria Geral  dos  

Contratos  Empresariais.  Contratos Empresariais Contratos de  Concessão  de  Crédito.  Contra to  de  

Alienação  Fiduciária. Contratos de  Transferência  de Tecnologia.  Contrato de  Franquia.  Contratos no  

Mercado  de  Capitais.  Garantias Contratuais.  Execução  e Elaboração dos Contratos Empresariais. Novas 

Modalidades Contratuais. 

 

OBJETIVOS: 

Garantir aos discentes o conhecimento de diferentes espécies contratuais possibilitando-lhes uma visão 

prática da disciplina. Propiciar a compreensão e interpretação de princípios e conceitos fundamentais dos 

contratos empresariais. Desenvolver as questões indispensáveis para o exercício da advocacia em atividades 

relacionadas ao campo do direito contratual cível e empresarial.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CARNACCHIONI, Daniel Eduardo. Curso de Direto Civil - Contratos Em Espécie. São Paulo: RT, 2015.  

FORGIONI, Paula A.. Contratos Empresariais - Teoria Geral e Aplicação - 2ª Ed. São Paulo, RT, 2016.  

PAMPLONA FILHO, Rodolfo; GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo Curso de Direito Civil - Contratos Em 

Espécie - Vol. 4 - Tomo II - 10ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BERTOLO, José Gilmar. Contratos e Instrumentos particulares comentados. 2ª ed. São Paulo: J H Mizuno, 

2014.  

COELHO, Fabio Ulhoa. Tratado de Direito Comercial: Relações Societárias, Mercado de Capitais - Vol. 4. São 

Paulo: Saraiva, 2015.  

FONTOURA, Rodrigo Brandão. Contratos de Prestação de Serviços e Mitigação de Riscos. 1ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2015.  

FRANCO, Vera Helena de Mello. Contratos - Direito Civil e Empresarial - 5ª Ed. São Paulo: RT, 2014.  

RIBEIRO, Marcia Carla Pereira; GALESKI JR, Irineu. Contratos Empresariais Em Espécie: Coleção Direito 

Comercial - Vol.5. 2ª ed. São Paulo: RT, 2015.   

WAISBERG, Ivo. Direito Bancário - Contratos e Operações Bancárias - 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2016  

 

Disciplina: Legislação Penal Especial Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA:  

Das leis penais especiais. Crimes Hediondos. Organização criminosa. Tortura. Tráfico de Drogas. Crimes 

contra a criança e adolescente. Abuso de autoridade. Crimes de trânsito. Lei Maria da Penha. Lavagem de 

dinheiro.  

 

OBJETIVOS:  

Proporcionar ao aluno uma visão ampla e crítica sobre os elementos que compões a análise dos crimes em 

espécie, em especial, os crimes previstos na legislação especial, capacitando a resolução de casos concretos, 

criando um mínimo arsenal teórico e instrumental para análise de problemas, criminais. Capacitar o aluno ao 

conhecimento sobre o espaço que vem sendo reservado ao Direito Penal como instrumento de solução de 
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conflitos a partir de casos concretos. Tornar o aluno capaz de manejar as diferentes formas de visualizar a 

adequação típica correta aos casos apresentados tendo como base os crimes previstos na  legislação penal 

extravagante. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BARROSO, Darlan; JUNIOR, Marco Antonio Araujo. Leis Penais Especiais - Col. Elementos do Direito - Vol. 

18 - 4ª Ed. São Paulo: RT, 2016.  

NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - Vol. 1 - 10ª Ed. São Paulo: 

Forense, 2017.  

NUCCI, Guilherme de Souza Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - Vol. 2 - 10ª Ed. São Paulo: 

Forense, 2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CALLEGARI, André Luís; WEBER, Ariel Barazzetti. Lavagem de Dinheiro - 2ª Ed. São Paulo: Atlas, 2017 

GONCALVES, Victor Eduardo Rios; JUNIOR, José Paulo Baltazar. Legislação Penal Especial Esquematizado 

- 3ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  

MASSON, Cleber; MARÇAL, Vinícius. Crime Organizado - 3ª Ed. São Paulo: Método, 2017.   

PINTO, Ronaldo Batista; CUNHA, Rogério Sanches. Violência Doméstica - 6ª Ed. São Paulo: RT, 2015.  

RANGEL, Paulo; BACILA, Carlos Roberto. Lei de Drogas - Comentários Penais e Processuais - 3ª Ed. Atlas, 

2015.   

 

Disciplina: Direito Administrativo I Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA: 

Princípios administrativos. Órgãos da Administração Pública direta e indireta. Poderes e Deveres. Atos 

Administrativos. Contratos Administrativos. Licitação. Serviços Públicos. 
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OBJETIVOS: 

Analisar, sob a ótica constitucional, a estrutura da Administração Pública brasileira, de modo a compreender 

as diversas funções do Estado, no intuito de propiciar ao aluno a diversidade dos critérios identificadores da 

função administrativa e sua importância para o bom funcionamento econômico, político e jurídico estatal.   

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual do Direito Administrativo. 31ª ed. Atlas, 2017.  

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30ª. ed. Forense, 2017.  

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo. 42ª ed. Malheiros, 2016. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CARVALHO, Matheus. Manuel de Direito Administrativo. 4ª ed. Ed. Juspodivm, 2017. 

MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 7ª ed. Saraiva, 2017.  

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 33ª ed. São Paulo: Malheiros, 2016.  

OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Licitações e contratos administrativos: teoria e prática. 6ª ed. Método, 

2017.  

TORRES, Rony Charles L. Leis de Licitações Públicas Comentadas. 8ª ed. Ed. Juspodivm, 2017.  

 

Disciplina: Direito do Trabalho I Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA: 

Origem e evolução do direito do trabalho. Princípios. Fontes. Interpretação, integração e aplicação do Direito 

do Trabalho. Relação de trabalho x relação de emprego. Espécies de trabalhadores: empregado público x 

servidor público. Trabalhador autônomo, avulso, por empreitada, representante comercial, trabalha dor 

eventual, voluntário e estagiário. Empregados domésticos. Empregados rurais. Empregador. Terceirização. 

Contrato de trabalho. CTPS. Duração do contrato de trabalho. Salário x remuneração: conceitos, natureza 

jurídica, efeitos, meios de pagamento. Sobressalário: gratificações, prêmios, comissões, abonos, diárias de 

viagem, participação nos lucros. Equiparação salarial e reenquadramento. Jornada de trabalho e horas 

extraordinárias. Compensação da jornada de trabalho e banco de horas. Trabalho noturno. Repouso semanal 

remunerado. 
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OBJETIVOS:  

Propiciar ao aluno uma visão interdisciplinar sobre as relações jurídicas aplicáveis ao Direito do Trabalho, 

fundadas na dignidade da pessoa humana e no valor social do trabalho e da livre-iniciativa, vislumbrando 

situações especiais para capacitar o aluno ao raciocínio e prática jurídica trabalhista.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CASSAR, Volia Bomfim. Direito do Trabalho. 14ª ed. Método, 2017.  

MARTINEZ, Luciano. Curso de Direito do Trabalho. 8ª ed. Saraiva, 2017.   

SARAIVA, Renato; SOUTO, Rafael Tonassi. Direito do Trabalho para concursos públicos. 19ª ed. Editora 

Juspodivm, 2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BORGES, Leonardo Dias; CASSAR, Vólia Bomfim. Comentários à Reforma Trabalhista - Lei 13.467, de 13 de 

Julho de 2017. Método, 2017.  

SCALÉRCIO, Marcos; MINTO, Túlio Martinez. Nova CLT comparada conforme a reforma trabalhista. LTR, 

2017.  

ROMAR, Carla Teresa Martins. Direito do Trabalho esquematizado. Saraiva, 2017.  

RESENDE, Ricardo. Direito do trabalho esquematizado. 6ª ed. Método, 2016. 

CISNEIROS, Gustavo. Direito do Trabalho sintetizado. Método, 2016.  

 

Disciplina: Direito Empresarial II Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA: 

Sociedade anônima: noções gerais e características. Companhia aberta e mercado de capitais. Capital social: 

formação e alterações. Ações: espécies e características. Direitos e deveres do acionista controlador. 

Assembleia geral. Administração. Fusão. Incorporação. Transformação e cisão. Acordo de acionistas. Grupo 

de controle. Direitos dos minoritários. Capital pulverizado. Joint Ventures. Grupo de sociedades. Fusões e 

aquisições e sua regulação pelo sistema da concorrência. Mercado de capitais e sua regulação pela CVM. 
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OBJETIVOS: 

Compreender a relevância das sociedades anônimas para o exercício da atividade econômica. Desenvolver 

uma visão crítica diante do fenômeno societário e das necessidades do contexto atual no que tange ao bom 

funcionamento do organismo societário frente à teoria da empresa e seus reflexos no seio da sociedade 

comercial. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito Societário. 15ª ed. São Paulo: Atlas, 2017  

CAMPINHO, Sergio. Sociedades Anônimas. - 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  

MARTINS, Fran. Comentários a Lei das Sociedades Anônimas. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CARVALHOSA, Modesto. Acordo de Acionistas - 2ª Ed. Saraiva2015 

HANSZMANN, Felipe Atualidades Em Direito Societário e Mercado de Capitais. São Paulo: Lumen Juris, 

2016.  

HOOG, Wilson Alberto ZappaLei Das Sociedades Anônimas - Comentada - 6ª Ed. Porto Alegre: Juruá, 2017  

MAMEDE, Gladston; MAMEDE, Eduarda Cotta. Manual de Redação de Contratos Sociais, Estatutos e 

Acordos de Sócios - 3ª Ed. São Paulo: Atlas, 2015.  

TEIXEIRA, Elisa Duarte; RIOS DA ROCHA, Dinir Salvador. Direito Societário - Fusões, Aquisições, 

Reorganizações Societárias e Due Diligence - Série Gvlaw. São Paulo: Saraiva, 2012.  

 

Disciplina: Direito Processual Civil III Carga Horária: 60 h/a 

 

EMENTA:  

Teoria Geral da Execução. Títulos Judiciais e Extrajudiciais. A Sentença como Título Executivo. Liquidação. 

Sujeitos do Processo de Execução. As Partes e o Órgão Judicial. Competência. Os Bens no Processo de 

Execução. Responsabilidade Patrimonial. Fraude à Execução. Fase de Cumprimento de Sentença. Processo de 

Execução. Espécies de Execução: Obrigação de Entregar Coisa Certa, Obrigação de  Entregar Coisa Incerta, 

Obrigação de Fazer, Obrigação de Não Fazer, Obrigação de Pagar Quantia Certa, Execução contra a Fazenda 

Pública, execução de Prestação Alimentícia, Insolvência Civil, Defesas do Executado. 
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OBJETIVOS: 

Desenvolver o estudo da tutela jurisdicional executiva e dos respectivos atos procedimentais realizados no 

plano do processo, enfatizando os princípios inerentes, bem como aprofundar o estudo das reformas 

processuais, concluindo com a abordagem das espécies de execução e das principais alterações do Código de 

Processo Civil. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DIDIER JR. Curso de Direito Processual Civil – Vol.5., São Paulo: Juspodivum, 2017. WAMBIER, Luiz 

Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil. Vol.3. 16ª ed. São Paulo: RT, 2016. 

THEODORO JR., H. Curso de Direito processual civil. Vol. III. 50ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ASSIS, Araken de. Manual da Execução - 19ª Ed. RT, 2017.   

BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. Vol. 5. 5ªed. Sao Paulo: Saraiva, 

2014.  

DONIZETE, Elpídio. Novo Código de Processo Civil Comentado - 2ª Ed. São Paulo: Atlas, 2017.  

CARDOSO, Hélio Apoliano. Exceção de Pré - Executividade - Teoria e Prática - 3ª Ed. J. H. Mizuno 2015.  

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil – Execução. Vol. 3 - 6ª Ed. 

São Paulo: RT, 2014. 

 

6º PERÍODO 

 

Disciplina: Direito Civil V Carga Horária: 60 h/a 

 

EMENTA:  

Abordagem das noções gerais sobre o Direito das Coisas. Teorias conceituais da Posse. Estudo das formas de 

tutela. Autotutela e tutela judicial e dos interditos. Identificação dos direitos reais. Caracterização da 

Propriedade. Delimitação da função social da propriedade. Modos de Aquisição da propriedade imobiliária. 

Modalidades de perda da propriedade imóvel. Direitos de vizinhança. Propriedade em Condomínio. Exame 

sobre as questões sobre o Condomínio Edilício. Restrições ao direito de propriedade. Reflexão Aquisição e 
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perda da propriedade imóvel. Propriedade resolúvel. Propriedade literária, científica e artística. Direitos 

reais limitados de gozo ou fruição. Direitos reais de garantia. Promessa irretratável de venda.  

 

OBJETIVOS: 

Conceituar os direitos reais; Conceituar a noção de posse através das teorias clássicas; Compreender as 

diferentes concepções da natureza jurídica da posse; Relacionar e definir os vícios que contaminam a posse; 

Identificar as formas de proteção da posse (extrajudicial e judicialmente), os interditos possessórios, rito, 

juízo petitório e possessório, liminar possessória, fungibilidade das pretensões possessórias, cumulação com 

pedidos de reparação do dano gerado pelo ilícito, natureza dúplice da medida; Identificar e reconhecer as 

características da propriedade; Estabelecer e analisar a relevância da função social destinada à propriedade, a 

partir da teoria da constitucionalização do direito privado no que se refere a propriedade; Conceituar a 

aquisição da propriedade pela usucapião e reconhecer sua natureza jurídica; Identificar cada tipo de 

usucapião e seus requisitos específicos; Reconhecer os princípios que regem o registro imobiliário e suas 

características; Compreender o sistema da acessão, o direito de retenção e suas modalidades; Identificar os 

princípios e regras acerca do direito de vizinhança; Reconhecer e diferenciar as diversas formas de 

condomínio: o voluntário, o necessário, o legal e o condomínio edilício; Analisar o instituto do direito de 

superfície; Apresentar as características da servidão predial e servidão legal; Compreender o direito real de 

habitação, usufruto e o direito real de uso; Identificar a natureza jurídica da promessa de compra e venda; 

Diferenciar penhor, hipoteca e anticrese. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GONÇALVES. Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro - Vol. 5 – Direito das Coisas - 14ª Ed. São Paulo: Atlas, 

2017. 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Contratos. Vol. IV. 24ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016.  

TARTUCE, Flávio. Direito Civil. Volume IV. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NERY, Rosa Maria De Andrade; NERY JR, Nelson. Instituições de Direito Civil - Vol. 4. São Paulo: RT, 2016. 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 22ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005.  

RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas. 8ª ed., São Paulo: Forense, 2016.  

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: - Direitos Reais Vol.V, 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2016. 
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Disciplina: Direito Processual Penal I Carga Horária: 60 h/a 

 

EMENTA: 

Interpretação, Integração e Aplicação da Norma Processual Penal. Direito Processual Penal no tempo, no 

espaço e em relação as pessoas. Estudo dos elementos que caracterizam o exercício do direito estatal de 

julgar e punir o indivíduo através do conhecimento das normas e princípios que regulamentam a lide penal.  

 

OBJETIVOS: 

Capacitar o aluno no que tange ao conhecimento do conceito de jurisdição penal e suas principais 

características, os principais princípios processuais constitucionais no processo penal, enfocando as 

discussões doutrinárias acerca das fontes, formação e a aplicação do processo penal. As especificidades do 

processo penal. Princípios de processo penal. Aplicação e interpretação da lei processual penal. Inquérito 

policial. Ação penal. Jurisdição e competência. Questões e processos incidentes. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal - 5ª Ed.  São Paulo: RT, 2017. 

OLIVEIRA, Eugenio Pacelli de. Curso de Processo Penal - 21ª Ed. São Paulo: Atlas, 2017.  

TOURINHO FILHO, Fernando Costa. Manual de Processo Penal - 17ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

AVENA, Norberto Cláudio Pâncaro. Processo Penal - 9ª Ed. São Paulo: Método, 2017. 

CAPEZ, Fernando. Código de processo penal comentado. 2ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017.  

LIMA, Marcellus Polastri. Curso de Processo Penal - 9ª Ed. São Paulo: Gazeta Jurídica, 2016.   

LOPES JR. Aury. Direito Processual Penal - 14ª Ed. 2017 

RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 24ª ed. São Paulo: Atlas, 2016.  

 

 

Disciplina: Direito Administrativo II Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA: 
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Agentes Públicos. Servidores Públicos. Responsabilidade Civil do Estado. Bens Públicos. Intervenção do 

Estado na propriedade. Desapropriação. Atuação do Estado no domínio econômico. Controle da 

Administração Pública.  Processo Administrativo.  

 

OBJETIVOS:  

Analisar, sob a ótica constitucional, a estrutura da Administração Pública brasileira, de modo a compreender 

as diversas funções do Estado, no intuito de propiciar ao aluno a diversidade dos critérios identificadores da 

função administrativa e sua importância para o bom funcionamento econômico, político e jurídico estatal.   

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual do Direito Administrativo. 31ª ed. Atlas, 2017.  

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30ª. ed. Forense, 2017. 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo. 42ª ed. Malheiros, 2016. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CARVALHO, Matheus. Manuel de Direito Administrativo. 4ª ed. Ed. Juspodivm, 2017. 

MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 11ª ed. Saraiva, 2017.  

MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 7ª ed. Saraiva, 2017.  

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 33ª ed. São Paulo: Malheiros, 2016.  

TORRES, Rony Charles L; HOLANDA JR, André de. Leis Especiais para Concursos – VOL. 23. Improbidade 

Administrativa. 3ª ed. Juspodivm, 2017.  

 

Disciplina: Direito Processual Civil IV Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA: 

Processo cautelar: Noções gerais. Medidas cautelares. Peculiaridades. Fungibilidade. Requisitos da tutela 

cautelar. Poder geral de cautela. Medidas cautelares típicas e atípicas. Elementos do processo cautelar. 

Procedimento. Medida liminar e contra cautela. Sentença e coisa julgada. Execução das medidas cautelares. 

Recursos no processo cautelar. Procedimentos especiais: Generalidades. Conceito. Jurisdição contenciosa e 

voluntária. Pressupostos. Iniciativa. As diversas espécies de procedimentos de jurisdição contenciosa e 

voluntária no código do processo civil. 
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OBJETIVOS: 

Propiciar aos estudantes de Direito noções gerais que possibilitem uma adequada compreensão do 

conhecimento jurídico-científico relacionado ao Direito Processual Civil, particularmente, no tocante ao 

Processo Cautelar. A disciplina pretende o estudo da jurisdição cautelar, a partir de sua natureza, exame das 

espécies de processo cautelar específicos e não específicos do CPC, assim como as tutelas diferenciadas e de 

urgência.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALVIM, Eduardo Arruda. Tutela Provisória - 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil – Execução. Vol. 4 - 6ª Ed. 

São Paulo: RT, 2014. 

MITIDIERO, Daniel. Antecipação da Tutela: Da Tutela Cautelar à Técnica Antecipatória. 3ª ed. São Paulo, 

RT, 2017.  

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALVIM, J. E. C.Ação Monitória No Novo CPC - Teoria e Prática. Porto Alegre: Juruá, 2017.  

FREIRE, Rodrigo da Cunha Lima; SÁ, Renato Montans de; MENNA, Fábio. Processo Civil V: Medidas 

Cautelares - Coleção Saberes do Direito Vol. 26, 2014.  

MEDINA, José Miguel Garcia. Curso de Direito Processual Civil Moderno - 3ª Ed. RT, 2017.  

SILVA, Edward Carlyle Direito Processual Civil - 3ª Ed. São Paulo: Impetus, 2014.  

TESSER, André Luiz Bäuml. Tutela Cautelar e Antecipação de Tutela. RT, 2014.  

 

Disciplina: Direito do Trabalho II Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA: 

Duração do trabalho. Intervalos para descanso. Repouso semanal remunerado. Trabalho da mulher e do 

menor. Segurança e medicina do trabalho. Aviso prévio. Extinção do contrato de trabalho. Estabilidades. 

FGTS. Prescrição e decadência. Direito coletivo do trabalho. Organização sindical. Negociação coletiva. 

Direito de greve. 
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OBJETIVOS: 

Interpretar a consolidação das leis do trabalho e as leis esparsas referentes à relação de trabalho. Estimular o 

senso crítico do aluno em relação aos institutos trabalhistas. Proporcionar a compreensão das peculiaridades 

do Direito coletivo do trabalho. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho - 14ª Ed. São Paulo: Método, 2017.  

MARTINEZ, Luciano. Curso De Direito Do Trabalho - 8ª Ed.  São Paulo: Saraiva, 2017.  

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho. 29ª ed.  São Paulo: Saraiva, 2014.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DA MOTA, Paulo Henrique. Negociação Coletiva de Trabalho. Ltr, 2016 

DELGADO, Mauricio Godinho. Direito Coletivo do Trabalho - 7ª Ed. São Paulo: LTr, 2017.  

GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de Direito do Trabalho - 11ª Ed. Forense, 2017.  

SILVA, Homero Batista Mateus da. Curso de Direito do Trabalho Aplicado - Parte Geral - Vol. 1 - 4ª Ed. RT, 

2017 

SILVA, Homero Batista Mateus da. Curso de Direito do Trabalho Aplicado - Jornadas e Pausa - Vol. 2 - 4ª Ed. 

RT, 2017.  

 

Disciplina: Direito Empresarial III Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA: 

Teoria geral do direito falimentar. Requerimento de falência. Sistema da impontualidade. Sistema da 

execução frustrada. Sistema da execução frustrada. Sistema dos atos de falência. Sentença declaratória de 

falência. Processo de falência. Efeitos. Responsabilidade dos sócios e administradores na falência da 

sociedade. Arrecadação de bens. Verificação de créditos. Realização do ativo. Pagamento do passivo. 

Encerramento da falência. Extinção das obrigações. Recuperação extrajudicial. Procedimento. Recuperação 

judicial. Procedimento. Plano de recuperação. Assembleia geral de credores. 
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OBJETIVOS: 

Identificar os institutos inerentes ao direito falimentar, desenvolvendo no discente a habilidade de avaliar a 

melhor alternativa para a situação concreta. Conhecer os procedimentos relacionados à falência e a 

recuperação judicial e extrajudicial. Compreender as correntes doutrinárias que dominam o entendimento do 

tema, principalmente no que concerne à responsabilidade dos sócios e os direitos dos credores.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CAMPINHO, Sergio. Curso de Direito Comercial - Falência e Recuperação de Empresa - 8ª Ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017.  

MAMEDE, Gladstone. Direito Empresarial Brasileiro: Falência e Recuperação de empresas. Volume 4. São 

Paulo: 8ª ed., 2016. 

TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial. Vol.3. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2017.  

Curso de Direito Comercial - Falência e Recuperação de Empresa - 8ª Ed. 2017 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ABRÃO, Carlos Henrique; TOLEDO, Paulo F. Campos Salles. Comentários à Lei de Recuperação de 

Empresas e Falência - 6ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2016.  

AYOUB, Luiz Roberto / Cavalli, Cássio Machado. A Construção Jurisprudencial da Recuperação Judicial de 

Empresas - 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2016.  

FAZZIO JUNIOR, Waldo. Lei de Falência e Recuperação de Empresas - 7ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2015.  

SALOMAO, Luis Felipe; SANTOS, Paulo Penalva. Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência - Teoria e 

Prática - 3ª Ed. São Paulo: Forense, 2017.  

SIQUEIRA, Julio Cesar Teixeira De. Recuperação Judicial de Empresas Médias e Pequenas - Guia Prático 

Para o Credor e o Devedor. São Paulo: Trevisan, 2016.  

 

7º PERÍODO 

 

Disciplina: Direito Civil VI Carga Horária: 60 h/a 

 

EMENTA: 
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Direito de Família e a Instituição Familiar. Casamento, filiação, invalidade, dissolução, regime de bens, 

relação jurídica entre pais e filhos. Poder Familiar e Autoridade Parental. Guarda Compartilhada. Alimentos 

e Alimentos Gravídicos.. Adoção. Tutela. Curatela. A União Estável e seu Regime Jurídico. O divórcio atual: 

Judicial e Administrativo. Investigação de Paternidade. A Nova Adoção. A Síndrome da Alienação Parental. 

 

OBJETIVOS: 

Transmitir de forma clara e didática o conteúdo da disciplina sob o prisma dos novos paradigmas do Direito 

de Família – Dignidade, Liberdade e Afetividade - demonstrando a atualização de institutos tradicionais 

como o casamento, autoridade parental, adoção, filiação, guarda e alimentos. Formar profissionais com um 

consistente conteúdo teórico permitindo que o seu raciocínio capte os casos práticos em associação com a lei, 

a doutrina e a jurisprudência. Permitir que os profissionais absorvam os novos paradigmas do Direito de 

Família a partir da Constituição de 1988, bem como a interdisciplinaridade desse ramo de Direito. 

Demonstrar a repercussão desta disciplina na futura atuação profissional e no cotidiano de nossas vidas, bem 

como o seu reflexo em outros ramos do Direito e ciências afins. O valor do afeto e da consanguinidade.  

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GONÇALVES. Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro - Vol. 6 – Direito de Família - 14ª Ed. São Paulo: Atlas, 

2017. 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Direito de Família. Vol. V. 23ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2015.  

TARTUCE, Flávio. Direito Civil. Volume V. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 31ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  

GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil - Direito de Família - 

Vol. 6 - 7ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  

MADALENO, Rolf. Curso de Direito de Família 7ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.  

RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas. 8ª ed., São Paulo: Forense, 2016.  

VENOSA, Silvio de Sálvio. Direito Civil: Direito de Família. Vol.5. 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2016.  

 

Disciplina: Direito Processual Penal II Carga Horária: 60 h/a 
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EMENTA: 

Estabelecimento das relações entre os elementos teóricos constantes no procedimento de busca da jurisdição 

e a concretização do direito penal através do sentido prático que envolve  a instrumentalidade processual.  

 

OBJETIVOS:  

Propiciar ao discente a possibilidade de entender como é instrumentalmente a utilização do processo como 

ponto de legitimidade para persecução penal e a consequente tutela jurisdicional, conhecendo os principais 

ritos processuais, medidas cautelares, contra cautelares, espécies de recursos  com os princípios e aspectos 

doutrinários que norteiam o estudo de cada instituto presente na ementa.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual Dos Recursos Penais - 2ª Ed. São Paulo, RT, 2017.  

DEZEM, Guilherme Madeira. Curso de Processo Penal - 3ª Ed. São Paulo: RT, 2017  

TOURINHO FILHO, Fernando Costa. Prática de Processo Penal - 35ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2014.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

AMARAL, Cláudio do Prado. Prisão, Liberdade e Medidas Cautelares no Processo Penal. São Paulo: J. H. 

Mizuno, 2012.  

CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 24ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017.  

LOPES JR., Aury. Prisões Cautelares - 5ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  

NUCCI, Guilherme de Souza Manual de Processo Penal e Execução Penal - 13ª Ed. São Paulo: Forense, 2016 

NUCCI, Guilherme de Souza Tribunal do Júri - 6ª Ed. São Paulo: Forense, 2015  

 

Disciplina: Direito Processual do Trabalho Carga Horária: 60 h/a 

 

EMENTA:  

Princípios aplicáveis ao processo trabalhista. Organização, composição e funcionamento da Justiça do 

Trabalho. Jurisdição e Competência. Conflitos Trabalhistas: autodefesa, autocomposição, heterocomposição, 

comissões de conciliação prévia. Atos, prazos e nulidades processuais. Partes e procuradores. Substituição 

processual. Sucessão Processual. Procedimentos: comum, sumaríssimo, sumário. Petição Inicial. Defesa do 
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Reclamado. Fase probatória. Sentença. Recursos Trabalhistas. Execução. Procedimentos especiais. Dissídios 

Coletivos. 

 

OBJETIVOS: 

Propiciar ao aluno a compreensão dos princípios e regras do direito processual trabalhista, visando à solução 

de conflitos individuais e coletivos nas relações trabalhistas, de forma a assegurar a dignidade da pessoa 

humana diante do modelo processual em vigor, permitindo, assim, o aprimoramento da prática profissional.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CAIRO JR, José. Curso de Direito Processual do Trabalho. 11ª ed. Ed. Juspodivm, 2017.  

CISNEIROS, Gustavo. Processo do Trabalho sintetizado. Método, 2016.  

SARAIVA, Renato; ARYANNA, Manfredini. Curso de Direito Processual do Trabalho. 14ª ed. Ed. 

Juspodivm, 2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

LEITE, Gisele; RICALDE, Maria do Carmo. Execução no Processo do Trabalho - de acordo com a Reforma 

Trabalhista. Contemplar, 2017.  

MIESSA, Élisson; CORREIA, Henrique. Súmulas, Orientações jurisprudenciais e informativos do TST – 

organizados por assunto (2017) conforme a reforma trabalhista. Ed. Juspodivm, 2017.  

CISNEIROS, Gustavo. Manual de Audiência e Prática Trabalhista. 3ª ed. Método, 2017.  

MIESSA, Élisson. Manual dos Recursos Trabalhistas. 2ª ed. Ed. Juspodivm, 2017.  

GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Meio ambiente do trabalho: direito, segurança. 5ª ed. Ed. Juspodivm, 2017. 

 

Disciplina: Direito Financeiro  Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA: 

Introdução ao Direito Financeiro. As necessidades públicas e a atividade financeira do Estado. Conceito. 

Natureza. Princípios e Normas Gerais. Fontes. Receitas e Despesas públicas. O Orçamento. Leis 

orçamentárias. A fiscalização orçamentária. Introdução ao Direito Tributário. Poder de tributar. Competência 

tributária.  Capacidade tributária ativa.   
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OBJETIVOS: 

Transmitir aos acadêmicos os princípios norteadores do Direito Financeiro e respectivas normas jurídicas. 

Ambientar o acadêmico com os conceitos de Orçamento e fiscalização orçamentária. Compreender a 

atividade financeira do Estado, para a correta compreensão das fontes de receita pública e execução de 

despesas. Introdução ao direito tributário e o poder de tributar.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças. 19ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2015.  

HARADA, Kiyoshi. Curso de Direito Financeiro e Tributário, 26ª edição. São Paulo, Atlas, 2017.  

TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 19ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ABRAHAM, Marcus. Curso de Direito Financeiro Brasileiro - 4ª Ed. Rio de Janeiro: Forense 2017.  

GIACOMONI, James. Orçamento Público - 17ª Ed. São Paulo: Atlas, 2017. 

OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro - 7ª Ed. São Paulo: RT, 2015.  

PALUDO, Augustinho Vicente. Orçamento Público, Administração Financeira e Orçamentária - 2ª Ed. São 

Paulo: Método, 2015. 

PIRES, Adilson Rodrigues; TORRES, Heleno Taveira. Princípios de Direito Financeiro e Tributário. São 

Paulo: Renovar, 2006.  

 

Disciplina: Direito Internacional Público Carga Horária: 60 h/a 

 

EMENTA: 

Breve histórico do Direito Internacional Público. O Estado como pessoa de DIP: importância e elementos. 

DIP (bases sociológicas, denominação, divisão, moral internacional, sanções e principais teorias).Fontes do 

GIP. Sujeitos do DIP. Estado e seus elementos constitutivos. Organizações Internacionais: a ONU e os 

organismos regimentais. Coletividades não-estatais. Reconhecimento de Estado e Governo. Sucessão de 

Estados.A regulamentação dos espaços na ordem internacional: espaços marítimos, espaço aéreo e espaço 

exterior. Órgãos dos Estados na ordem internacional: chefe de Estado, Chefe de Governo, Ministro das 

Relações Exteriores, agentes diplomáticos e cônsules. Modos pacíficos de solução de controvérsias: 
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jurisdicionais e não-jurisdicionais. Sanções no Direito Internacional. Segurança coletiva. Direito Internacional 

Humanitário. Litígios Internacionais - soluções pacíficas, a guerra: declaração, efeitos e classificação. 

 

OBJETIVOS: 

Proporcionar ao acadêmico a possibilidade de compreender a importância do Direito internacional público 

enquanto sistema jurídico de uma sociedade baseada na cooperação e no consentimento mútuo de seus 

atores. Identificar as fontes internacionais para aplicação no exercício da profissão.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GUERRA, Sidney. Curso de Direito Internacional Publico. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  

MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 10ª ed. São Paulo: RT, 2016. 

REZEK, Francisco. Direito Internacional Público - Curso Elementar - 16ª Ed.São Paulo: Saraiva, 2016. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ACCIOLY, Hildebrando; SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento; CASELLA, Paulo Borba. Manual de Direito 

Internacional Público, 23ª ed., Saraiva, 2017. 

AMARAL JR, Alberto do. Curso de Direito Internacional Público. São Paulo: 4ª ed., Atlas, 2013.  

DEL'OLMO, Florisbal de Souza. Curso de direito internacional público. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. 

MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público; Rio de Janeiro: Renovar, 

2011. 

RANGEL, Vicente Marotta. Direito e Relações Internacionais.9ª Ed. São Paulo: RT, 2010.  

 

Disciplina: Tutela Coletiva de Direitos Carga Horária: 30 h 

 

EMENTA: 

Noções e conceitos preliminares. Direito individual e direito coletivo. Processo individual e processo 

coletivo. Direito coletivo lato sensu e direito coletivo stricto sensu. Direitos difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. A tutela coletiva. Previsão constitucional. Previsão legal. Microssistema de tutela coletiva. 

Principais diplomas normativos. Direito coletivo material e sua caracterização. Sujeitos do direito coletivo 

material. Direito processual coletivo. Sujeitos processuais do direito coletivo. Institutos do processo coletivo. 

Ações coletivas. Legitimados. Objeto. Rito processual. O papel da Defensoria Pública. O papel do Ministério 
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Público. Inquérito civil. Audiência pública. Termo de ajustamento de conduta e mecanismos extrajudiciais de 

resolução dos conflitos. Ação civil pública. Ação de improbidade. Ação popular. Mandado de segurança 

coletivo. 

 

OBJETIVOS: 

Distinguir os conceitos básicos de direito individual, processo individual, direito coletivo e processo coletivo. 

Expor as diferenças e aproximações entre o processo individual e o processo coletivo. Apresentar o direito 

coletivo enquanto conjunto de direitos materiais supraindividuais e como conjunto de regras e princípios 

próprios de direito processual. Dar enfoque às questões envolvendo as normas de direito processual coletivo 

e suas peculiaridades. Proceder ao estudo das ações coletivas em espécie e o alcance da atuação judicial dos 

legitimados processuais. Desenvolver a visão prática do direito coletivo, através do estudo de casos e de 

criteriosa seleção jurisprudencial. Expor o caráter promissor da tutela coletiva de direitos, seja através da 

solução jurisdicional, seja através da resolução extrajudicial dos conflitos, bem como apontar os principais 

desafios à sua plena operacionalização. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. v. 4. 11.ª 

edição. Salvador: Juspodivm, 2017. 

MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio 

cultural, patrimônio público e outros interesses. 30.ª edição. São Paulo: Saraiva, 2017.  

ZAVASKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7.ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ASSAGRA DE ALMEIDA, Gregório. Codificação do direito processual coletivo brasileiro. Belo Horizonte: 

Del Rey. 

MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação civil pública: em defesa do meio ambiente, do patrimônio cultural e 

dos consumidores – Lei 7.347/1985 e legislação complementar. 14.ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2016. 

MAZZILLI, Hugo Nigro. O processo coletivo e o novo Código de Processo Civil de 2015. [conferência]. 

Disponível em: http://www.mazzilli.com.br/pages/informa/pro_col_CPC_15.pdf. 
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MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações coletivas e meios de resolução coletiva de conflitos no direito 

comparado e nacional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 

SHIMURA, Sérgio. Tutela coletiva e sua efetividade. São Paulo: Editora Método. 

 

 

Disciplina: Processo Decisório no STJ e no STF Carga Horária: 30 h 

 

EMENTA: 

O desenho institucional do STJ e do STF na Constituição de 1988. A Redação dos Votos. Regimento Interno e 

a Dinâmica das Sessões; Opinião Pública e Legitimidade; Relações do Supremo com os outros Poderes; 

Transformações no Comportamento Decisório do STJ e do STF após a Constituição de 1988.  

 

OBJETIVOS:  

Analisar as peculiaridades e características próprias da atividade jurisdicional exercida pelo STJ e pelo STF. 

Proceder ao estudo das missões institucionais do STJ e do STF, relacionando-as aos principais institutos e 

instrumentos processuais de petição às Cortes Superiores. Desenvolver um estudo comparativo entre o 

processamento e julgamento ordinário e o processo decisório extraordinário. Apresentar as competências 

constitucionais dos Tribunais Superiores à luz dos novos princípios jurídico-processuais e constitucionais. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALVIM, Teresa Arruda; DANTAS, Bruno. Recurso Especial, Recurso Extraordinário e A Nova Função Dos 

Tribunais Superiores no Direito Brasileiro. 4ª ed. São Paulo: RT, 2017.  

CUNHA, J. S. Fagundes. (Org.) O direito nos Tribunais Superiores: com ênfase no novo direito processual 

civil. Curitiba: Bonijuris, 2015. 

COUTINHO, Diogo R.; VOJVODIC, Adriana (orgs.). Jurisprudência Constitucional: Como Decide o STF? São 

Paulo: Malheiros, 2009.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FRAZÃO, Ana; TEPEDINO, Gustavo. (Coord.) O Superior Tribunal de Justiça e a reconstrução do direito 

privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 
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HORBACK, Beatriz Bastide; FUCK, Luciano Felício. (Coord.) O Supremo por seus assessores. 1. ed. São 

Paulo: Almedina, 2014. 

OLIVEIRA, Fabiana Luci de. Justiça, profissionalismo e política: o STF e o controle de constitucionalidade 

das leis no Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 2011. 

PRADO, Geraldo. Limite às interceptações telefônicas e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. 

ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. 

SOKAL, Guilherme Jales. O julgamento colegiado nos tribunais: procedimento recursal, colegialidade e 

garantias fundamentais do processo. São Paulo: Editora Método, 2012. 

 

Disciplina: Prática Jurídica I Carga Horária: 75 h 

 

EMENTA: 

A advocacia criminal. Procuração. Inquérito policial. Do processo comum. Da Denúncia e Queixa Crime. Do 

procedimento do júri. Recursos. Habeas corpus. Execução penal. 

 

OBJETIVOS: 

Desenvolver habilidade pratica do direito penal e processo penal para aplicação e produção criativa do 

Direito; Estimular a capacidade de utilização do raciocínio lógico, da persuasão e de reflexão; capacidade de 

julgar e tomar decisões; capacidade de elaboração de peças jurídicas que traduzam os comportamentos antes 

enumerados.  

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

Neste componente curricular não há bibliografia, em razão da temática prática. A utilizaçao de manuais de 

práticas ou de modelos prontos não será incentivada. O material de aprendizagem constitui a bibliografia 

básica e complementar na esfera de Direito Penal e Processual Penal. 

 

8º PERÍODO 

 

Disciplina: Direito Civil VIII Carga Horária: 60 h 
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EMENTA: 

Introdução ao Direito Sucessório. Estudo das formas de sucessão. Caracterização da vocação hereditária. 

Investigação sobre aceitação e Renúncia. Exame das questões sobre a exclusão de sucessores. Caracterização 

das Herança jacente e vacante. Estudo da sucessão testamentária. Investigação sobre a revogação e 

rompimento do testamento. Aprofundamento ao efeitos da caducidade e desconhecimento de herdeiros 

necessários. Exame das questões atinentes ao inventário e partilha. 

 

OBJETIVOS: 

Identificar as formas e a natureza jurídica da sucessão mortis causa. Enfrentar conflitos intertemporais, 

envolvendo a ultratividade da norma revogada; Compreender a natureza jurídica da herança; Identificar as 

implicações a cessão do direito hereditário. Indicar e descrever as espécies e as causas de indignidade e 

deserdação. Identificar as diferentes formas de suceder e partilhar a herança legítima. Análise e caracterizar 

as espécies de testamento e os codicilos.   Analisar os requisitos necessários para haver substituição e direito 

de acrescer. Identificar cada aspecto do procedimento do inventário e da partilha. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GONÇALVES. Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro - Vol. 7 – Direito das Sucessões - 11ª Ed. São Paulo: 

Atlas, 2017. 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Direito das Sucessões. Vol. VI. 24ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017. 

TARTUCE, Flávio. Direito Civil. Volume VI. 10ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CARVALHO, Luiz Paulo Vieira de. Direito das Sucessões. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2017.  

CASSETTARI, Christiano. Divórcio, Extinção de União Estável e Inventário Por Escritura Pública - Teoria e 

Prática - 8ª Ed. São Paulo: Atlas, 2017.  

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Direito das Sucessões. Vol VI. 29ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2015. 

JÚNIOR, Cláudio Habermann. Teoria e Prática Das Sucessões, Testamentos Inventários e Partilhas. São 

Paulo: RT, 2016. 

NERY, Rosa Maria De Andrade; NERY JR, Nelson. Instituições de Direito Civil - Vol. 6.  
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Disciplina: Direito Regulatório e Concorrencial  Carga Horária: 60h 

 

EMENTA: 

Intervenção do Estado no domínio econômico. O novo papel do Estado. Planejamento econômico.A ordem 

econômica e financeira constitucional e a subordinação da administração pública aos princípios gerais da 

atividade econômica. Fundamentos da Teoria da Regulação. A intervenção do estado no domínio econômico. 

Estado como agente normativo e regulador. Estado incumbido da prestação de serviços econômicos de 

interesse geral. Agências reguladoras. Parcerias público-privadas. Consórcios públicos. Regulação por 

contrato. Controle de Atos Regulatórios.Regulação e Concorrência: defesa da concorrência e política 

antitruste.  Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. 

 

OBJETIVOS: 

Aproximar o discente da política econômica e financeira constitucional, conferindo-lhe elementos para 

compreender o papel das agências reguladoras, das parcerias público-privadas e da concessão de 

determinados serviços públicos à iniciativa privada. Busca-se discutir e abordar a essência da regulação 

estatal.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

AGUILAR, Fernando Heren. Direito Concorrencial - Doutrina, Jurisprudência e Legislação - Col. Direito 

Econômico. São Paulo: Saraiva, 2016.  

ARAGÃO, Alexandre Curso de Direito Administrativo - 2ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. 

FONSECA, Joao Bosco Leopoldino. Direito Econômico - 9ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017.  

 

Bibliografia Complementar: 

ARAGÃO, Alexandre. O Poder Normativo das Agências Reguladoras. Rio de Janeiro: Forense, 2011.  

CARDOSO, Henrique Ribeiro. O Poder Normativo Das Agências Reguladoras - 2ª Ed. 2017. São Paulo: 

Lumen Juris, 2017.  

COUTINHO, Diogo R..Direito e Economia Política na Regulação de Serviços Públicos. São Paulo: Saraiva, 

2014.  

GABAN, Eduardo Molan; DOMINGUES, Juliana Oliveira.Estudos de Direito Econômico e Economia da 

Concorrência. Porto Alegre: Juruá, 2013.  
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MATTOS, César Costa Alves de; SANTOS VIEGAS, Cláudia Assunção dos; BACCHI, Fabiana Mesquita 

Direito Econômico Concorrencial - Série Gvlaw Direito Econômico. São Paulo: Saraiva, 2013.  

 

Disciplina: Direito Internacional Privado Carga Horária: 30 h/a 

 

EMENTA: 

Conceitos básicos, objetivo e classificação. Fontes do Direito Internacional Privado. Problemas de aplicação 

de lei estrangeira. Elementos de conexão. Condição jurídica do estrangeiro. Conflito de jurisdição e conflito 

de leis em espécie. Contratos internacionais. As fontes do DIPr e os conflitos entre elas. Processo civil 

Internacional: competência internacional e imunidade de jurisdição. Cooperação inter-jurisdicional. 

Aplicação e prova do direito estrangeiro. Cartas Rogatórias, e sentenças estrangeiras. Parte especial do DIPr: 

lei aplicável às pessoas e bens, contratos internacionais, direito de família e sucessão internacional.  

 

OBJETIVOS: 

Proporcionar ao aluno a possibilidade de compreender o objetivo do Direito internacional privado, enquanto 

instrumento jurídico condutor da escola, pelo julgador, da legislação mais adequada à situação particular 

que envolva legislações estrangeiras. Identificar as fontes internacionais de direito internacional privado para 

aplicação no exercício da profissão. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BASSO, Maristela. Curso de Direito Internacional Privado - 5ª Ed.  São Paulo: Atlas, 2016.  

DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen. Direito Internacional Privado. 13ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. 

JAEGER JUNIOR, Augusto; DEL ' OLMO, Florisbal de Souza. Curso de Direito Internacional Privado - 12ª 

Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ARAUJO, Nadia.  Direito Internacional Privado Teoria e Prática Brasileira; Rio de Janeiro: Renovar, 2011.  

CASELLA, Paulo Borba; SANCHEZ, Rodrigo Elian. Cooperação Judiciária Internacional. São Paulo: 

Renovar, 2002.  
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GAMA, Lauro. Contratos Internacionais à luz dos princípios do UNIDROIT 2004; Rio de Janeiro: Renovar, 

2006. 

MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Direito Internacional Privado - 2ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017.  

RECHSTEINER, Beat Walter. Direito Internacional Privado – Teoria e Prática. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2017. 

 

Disciplina: Economia Política Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA: 

Conceitos básicos. Origens. Principais teorias econômicas. Princípios de micro e macroeconomia. Introdução 

à Economia Política. Os aspectos jurídicos. O pensamento econômico e sua evolução. As divisões da Ciência 

Econômica, Conceitos fundamentais. Intervenção do Estado na Economia. Temas atuais.  

 

OBJETIVOS: 

Capacitar os alunos a entenderem as relações econômicas através da análise dos principais pensadores 

econômicos. Permitir os alunos a analisarem a sociedade contemporânea através das questões econômicas. 

Levar os alunos a terem uma visão crítica e reflexiva da sociedade, observando sua dinâmica como 

desdobramentos das relações econômicas. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GREMAUD, Amaury Patrick; VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de; TONETO JÚNIOR, Rudinei. 

Economia brasileira contemporânea.8ª ed. São Paulo: Atlas, 2017. 

PAULO NETTO, José. Economia política: uma introdução crítica. 8ª. ed. São Paulo: Cortez, 2012.  

MANKIW, N. Gregory. Introdução à Economia: Princípios de Micro e Macroeconomia. 2ª ed. São Paulo: 

Campus, 2001.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CASTRO, Antônio B. de. Introdução a Economia: Uma Abordagem Estruturalista. 38ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 2012. 

GASTALDI, J. Petrelli. Elementos de Economia Política. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 
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ROSSETTI. Introdução à Economia. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2016.   

SILVA, Marcus Fernandes Gonçalves da. Formação Econômica Do Brasil - Uma Reinterpretação 

Contemporânea. São Paulo: Elsevier, 2011.  

VASCONCELLOS, Marco Antônio S. de; ENRIQUEZ GARCIA, Manuel. Fundamentos de economia. 5ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2014. 

 

 

Disciplina: Tributos e Processo tributário Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA: 

Tributos: conceito e classificação. O iter tributário: fato gerador, relação Fisco-Contribuinte, lançamento e 

pagamento. Impostos federais. Impostos estaduais. Impostos municipais. Taxas. Contribuições especiais. 

Empréstimos compulsórios.Teoria Geral do Processo Tributário. O Contencioso Tributário. Processo 

Administrativo Tributário. Processo Judicial: ações de titularidade do contribuinte. Procedimento e Processo 

Administrativo Tributário. Processo judicial tributário: ações de iniciativa da Fazenda Pública e do sujeito 

passivo. 

 

OBJETIVOS: 

Identificar as espécies tributárias que compõem o Sistema Tributário Nacional, destacando as entidades 

estatais competentes para o seu lançamento. Propiciar ao aluno o entendimento do sistema tutelar de direitos 

de índole tributária, seja no âmbito administrativo ou judicial. Enfocar os aspectos penais aplicáveis ao 

Direito tributário, destacando as peculiaridades do instituto. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

COELHO, Sacha Calmon. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 15ª edição Rio de Janeiro: Forense: 2016.  

MELO, José Eduardo Sores de. Processo Tributário Administrativo e Judicial - 3ª Ed. São Paulo: 

QuartierLatin, 2015. 

TORRES, Ricardo Lobo. Direito Tributário Brasileiro. 13ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro - 13ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.  
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CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo: Malheiros, 2017.  

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário - 38ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2017.  

MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro - Administrativo e Judicial. 10ª ed. São Paulo: RT, 

2017.  

SABBAG, Eduardo. Manual de Prática Tributária - 8ª Ed. São Paulo: Grupo Gen, 2016.  

  

 

Disciplina: Direito Eleitoral Carga Horária: 30 h 

 

EMENTA: Organização Judiciária Eleitoral Brasileira. Alistamento Eleitoral. Partidos Políticos. Convenções 

Eleitorais e Registro de Candidatos. Lei da Ficha Limpa. Inelegibilidades.  Reeleição e Condutas vedadas aos 

agentes públicos. Propaganda Política. Votação.  Apuração.  Diplomação.  Ações e Procedimentos Eleitorais.  

Recursos Eleitorais.  

 

OBJETIVOS: 

Fornecer ao discente conhecimento da regulamentação eleitoral brasileira e desenvolver uma visão crítica 

sobre o processo eleitoral, cada uma das fases que o compõe, desde a organização judiciária eleitoral até a 

fase de diplomação e recursos eleitorais.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GOMES, José Jairo. Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral - 2ª Ed. São Paulo: Atlas, 2016.   

GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral - 13ª Ed. São Paulo: Atlas, 2017.   

RAMAYANA, Marcos. Direito eleitoral. 13ª Ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2013. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ARAGÃO, Murillo de. Reforma Política: o Debate Inadiável. São Paulo: Civilização Brasileira, 2014.  

CANDIDO, Joel Jose. Direito Eleitoral Brasileiro - 16ª Ed. São Paulo: Edipro, 2016.  

GOMES, José Jairo. Recursos Eleitorais - 3ª Ed. São Paulo: Atlas, 2016.  

MORAES, Filomeno; SALGADO, Eneida Desiree; AIETA, Vânia Siciliano. Justiça Eleitoral, Controle Das 

Eleições e Soberania Popular. Rio de Janeiro: Íthala, 2016.  

PRETTI, Gleibe. Direito Eleitoral - Col. Legislações. 1ª ed. São Paulo: Alfacon, 2016. 
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Disciplina: Prática Jurídica II Carga Horária: 75 h 

 

EMENTA: 

Trabalhista: Estudo programático do Direito material e formal. Formulação prática de peças na área 

trabalhista. Acompanhamento de processos no judiciário trabalhista e participação em audiência. 

 

OBJETIVOS: 

Desenvolver a capacitar o aluno nas práticas de direito do trabalho e processual, através do atendimento à 

comunidade local. Capacidade de julgar e tomar decisões; capacidade de elaboração de peças jurídicas que 

traduzem os comportamentos antes enumerados e atuação em práticas simuladas. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

Neste componente curricular não há bibliografia, em razão da temática prática. A utilizaçao de manuais de 

práticas ou de modelos prontos não será incentivada. O material de aprendizagem constitui a bibliografia 

básica e complementar  na esfera de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho. 

 

 

9º  PERÍODO 

 

Disciplina: Direito Ambiental e Urbanístico Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA: 

Meio Ambiente: Conceito. Direito ambiental: objeto metodologia, autonomia, relação com outras disciplinas. 

Crise ambiental e ética ambiental. Políticas de educação ambiental, segundo a Lei 9795/99. Direitos difusos. 

Meio Ambiente na Constituição da República. Princípios e fundamentos do Direito Ambiental. Política 

Nacional do Meio Ambiente. Licenciamento ambiental e estudo prévio de impacto ambiental. 

Responsabilidade em matéria ambiental: civil, penal e administrativa. Espaços territoriais especialmente 

protegidos: Código Florestal e Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Introdução ao direito 
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urbanístico: princípios e diretrizes. A ordem constitucional brasileira e o direito urbanístico. Estatuto da 

cidade e interpretação da norma urbanística: plano das diretrizes, plano dos instrumentos de política urbana, 

plano de gestão democrática da cidade. Função social da cidade; função social da posse e da propriedade 

pública e privada. Eficácia jurídica e social da norma urbanística: competência, validade, hierarquia, 

vigência, finalidade, incidência e legitimidade. Direito a cidade e tutela urbanística do patrimônio histórico, 

cultural e paisagístico. 

 

OBJETIVOS: 

Qualificar os discentes na seara de Direito Ambiental e Urbanístico, com ênfase nos seus fundamentos éticos, 

sociais, políticos e econômicos. Propiciar a compreensão interdisciplinar jurídica, além de pautas filosóficas, 

sociológicas, de ciência política, economia, e de humanidades em geral, com ênfase na vontade e na 

confiança. Auxiliar no desenvolvimento social, com atuação prática. Desenvolver o raciocínio, despertando o 

interesse da confiabilidade. Apreensão, o espírito de investigação, de pesquisa no desenvolvimento da 

ciência jurídica, especializando o profissional na área ambiental e urbanística.  

 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 19ª ed. São Paulo: Atlas, 2017.  

FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito ambiental brasileiro. 17ª ed. ampl. São Paulo: Saraiva, 

2017. 

SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. 7ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FIORILLO, Celso A. Pacheco; FERREIRA, Renata Marques Estatuto da Cidade Comentado - Lei 10.257/2001 

- Lei do Meio Ambiente Artificial - 6ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2014.  

LEHFELD, Lucas de Souza; CARVALHO, Nathan Castelo Branco de; BALBIM, Leonardo Isper Nassif. 

Código Florestal Comentado e Anotado - Artigo Por Artigo - 3ª Ed. São Paulo: Método, 2015.  

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 24ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 

Malheiros, 2016. 

PINTO, Victor Carvalho. Direito Urbanístico - Plano Diretor e Direito de Propriedade. 4ª ed. São Paulo: RT, 

2014.  
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SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Princípios do Direito Ambiental - 2ª Ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017. 

 

Disciplina: Direito da Infância e do Adolescente Carga Horária: 30 h 

 

EMENTA: 

Breve  Histórico  da  Proteção  à  Criança  e  ao  Adolescente. Princípio  da  igualdade  absoluta  de  direitos 

entre  os  filhos;  Princípio  da  afetividade; Princípio  da  solidariedade  familiar;  Princípio  da  proteção  

integral  à  criança  e  ao  adolescente; Princípio do melhor interesse da criança e do adolescente; Princípio da 

paternidade responsável. A Doutrina Jurídica para proteção à criança e ao adolescente.Poder Familiar. 

Guarda, Tutela e Adoção. Violação dos Direitos da Criança e do Adolescente. Alienação parental.  Política 

Nacional da Juventude. A Atuação Do Ministério Público.  Ministério Público Estadual – a questão do 

trabalho infantil. Conselho  Tutelar. Medidas de proteção. Medidas socioeducativas. Procedimentos. 

Recursos. Crimes. Infrações Administrativas.  

 

OBJETIVOS: 

Analisar os princípios contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Relacionar os institutos do estatuto 

com os direitos civil e penal. Identificar as medidas protetivas e sócio-educativas e os crimes praticados 

contra a criança e o adolescente, evidenciando a importância da atuação do Ministério Público e o Conselho 

Tutelar.   

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BERTOLO, José Gilmar. Estatuto da Criança e do Adolescente: Doutrina, Legislação e Prática Forense. 1ª ed. 

São Paulo:J H Mizuno, 2012.   

CUNHA, Rogério Sanches; ROSSATO, Luciano Alves; LÉPORE, Paulo Eduardo. Estatuto da Criança e do 

Adolescente - Comentado Artigo Por Artigo - 9ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  

ISHIDA, Valter Kenji. Estatuto da Criança e do Adolescente:  Doutrina  e  Jurisprudência. 16ª ed. São Paulo:  

Juspodivm, 2016.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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ARAÚJO JR., Gediel Claudino de. Prática No Estatuto da Criança e do Adolescente - 2ª Ed. São Paulo: Atlas, 

2017. 

DI MAURO, Renata Giovanoni. Procedimentos Civis No Estatuto da Criança e do Adolescente - 2ª Ed. São 

Paulo: Saraiva, 2017. 

LÉPORE, Paulo Eduardo; RAMIDOFF, Mário Luiz; ROSSATO, Luciano Alves.Estatuto   da   juventude 

comentado: Lei n. 12.852/13. São Paulo: Saraiva, 2014.  

MACIEL. Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade. Curso de Direito da Criança e do Adolescente - Aspectos 

Teóricos e Práticos - 10ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  

TRINDADE, Jorge. Direito da Criança e do Adolescente: uma abordagem multidisciplinar. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2010.  

 

Disciplina: Direitos Intelectuais Carga Horária: 30 h 

 

EMENTA: 

Proteção jurídica constitucional da propriedade intelectual. Direitos do Autor: evolução, aspectos 

patrimoniais e morais. Cessão x licença dos Direitos autorais. Plágio, segredo, concorrência.  Biografias não 

autorizadas. Propriedade industrial: marca, patente, registro. INPI. Proteção a programas de computador. 

Funções do Ministério da Cultura x Ministério da Ciência e Tecnologia x Ministério da Comunicação. 

Segredo Industrial x Segredo Comercial. Desenho Industrial e marca tridimensional. Direitos intelectuais e 

contrato de trabalho. Aspectos judiciais, novas Tecnologias e redes sociais.  

 

OBJETIVOS: 

Compreender os direitos intelectuais sob o ponto de vista dos direitos do autor e da propriedade industrial, 

por meio de uma reflexão a respeito do uso consciente das novas tecnologias da informação e comunicação e 

redes sociais na interação com a expressão artística, científica e literária fazendo um contraponto com o 

ordenamento jurídico, para que o aluno possa analisar os desafios que trazem as novas tecnologias aos 

direitos intelectuais. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 6ª ed. Forense, 2015.  
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PAESANI, Liliane Minardi. Manual de Propriedade Intelectual: direito de autor, direito de propriedade 

industrial e direitos intelectuais sui generis. 2ª ed. Atlas, 2015. 

SANTOS, Manuel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro; ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral – 

Propriedade Intelectual.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ASSIS, Ingrid Pereira; CANÁRIO, Caique Gusmão Andrade. Direitos autorais e internet: a propagação de 

conteúdo via redes sociais. Simpósio Internacional de Tecnologia e Narrativas Digitais. Disponível em: 

http://www.labcomdata.com.br/wp-content/uploads/2015/12/AssisIPPaper.pdf 

BRANCO JR., Sérgio Vieira. Direitos Autorais na Internet e o Uso de Obras Alheias. Rio de Janeiro: Lúmen 

Júris, 2007. 

GANDELMAN, Henrique. De Gutemnerg à internet – direitos autorais na era digital. Ed. Record, 2001. 

SANTOS, Manoel Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (coord.). Sinais Distintivos e Tutela Judicial e 

Administrativa. São Paulo: Saraiva, 2007. 

RAMOS, André Luiz Santa Cruz; GUTERRES, Thiago Martins. Lei de Propriedade Industrial Comentada. 

Ed. Juspodivm, 2016.  

 

 

Disciplina: Direitos Humanos Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA: 

Introdução ao estudo dos direitos humanos. Histórico da evolução conceitual e prática dos direitos humanos. 

Direitos humanos, direito natural e direito positivo. Os fundamentos dos direitos humanos e a tradição 

jusfilosófica. O valor da pessoa e a dignidade da pessoa humana. O papel central dos direitos humanos para 

a ciência jurídica. O caráter histórico dos direitos humanos e suas dimensões. A abertura hermenêutica dos 

conceitos de pessoa e de direitos humanos. Cultura e direitos humanos. Direitos humanos e razão. A justiça 

internacional e os tratados internacionais de direitos humanos. Ceticismo e violação dos direitos humanos. A 

crise do discurso dos direitos humanos. Os direitos humanos na atualidade. Diretrizes nacionais para a 

educação em direitos humanos.  

 

OBJETIVOS: 
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Realçar o papel central da pessoa e dos direitos humanos para a ciência jurídica. Apresentar os direitos 

humanos a partir da evolução histórica dos conceitos colhidos nas tradições filosófica e jurídica. 

Problematizar as questões culturais que envolvem a temática dos direitos humanos. Apontar o caráter 

histórico, aberto e hermenêutico dos direitos humanos. Apresentar os mecanismos internacionais de 

interpretação e aplicação dos direitos humanos e seus diplomas normativos garantidores. Discutir a crise do 

discurso dos direitos humanos e sua apropriação pelo sistema político. Discutir as questões atuais relativas 

aos direitos humanos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

COMPARATO, Fabio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 8.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

DOUZINAS, Costas. O fim dos direitos humanos. São Leopoldo: Unisinos, 2009.  

PIOVESAN, Flavia. Temas de direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2017.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 11 ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 

PIOVESAN, Flavia. Direitos humanos e justiça internacional: um estudo comparativo dos sistemas regionais 

europeu, interamericano e africano. São Paulo: Saraiva, 2006. 

RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral Dos Direitos Humanos na Ordem Internacional - 6ª Ed. 2016 

TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de direito internacional dos direitos humanos. Porto 

Alegre: Sergio A. Fabris, 2017.  

VILLEY, Michel. O direito e os direitos humanos. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007.  

 

Disciplina: Metodologia Científica Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA: 

Escolher e delimitar o tema para elaboração do projeto do trabalho de curso na forma de artigo científico; 

desenvolver estudos para realização da pesquisa bibliográfica e/ou de campo, sobre o tema do projeto 

escolhido; organização de resumos, relatórios e análise dos dados coletados para elaboração do artigo 

científico; iniciar a redação do artigo científico; e ainda, com estudo de caso de forma interdisciplinar com as 

disciplinas do mesmo período da matriz curricular ou ainda como revisão de literatura. 
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OBJETIVOS: 

Desenvolver subsídios para o aluno despertar sua aptidão para a pesquisa, e aprofundar seus conhecimentos 

da metodologia para elaboração de projeto do trabalho de curso e iniciar a redação do artigo científico. 

Reconhecer a importância do estudo da metodologia científica para o desenvolvimento e apresentação do 

TCC. Identificar os tipos de trabalhos científicos a fim de possibilitar a produção dos mesmos na academia. 

Identificar as partes do projeto pesquisa bem como adquirir competências para sua elaboração e 

apresentação gráfica na divulgação dos trabalhos realizados.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

KÖCHE, José C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 23. ed. 

Petrópolis: Vozes, 2010.  

MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica para o curso de Direito. São Paulo: Atlas, 2006.  

SEVERINO, Antônio J. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BARROS, Aidil J.S.; LEHFELD, N.A.S. Fundamentos de metodologia científica: um guia para a iniciação 

científica. 2. ed. São Paulo: Makron, 2000.  

BOAVENTURA, Edivaldo M.Metodologia da pesquisa: monografia, dissertação, tese. São Paulo: Atlas, 2004.  

RUDIO, Franz V. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 34. ed. Petrópolis: Vozes, 2007. 144 p.  

SALOMON, Délcio V. Como fazer uma monografia. 11. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004.  

VERGARA, Sylvia Constant. Métodos de pesquisa em Administração. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

 

Disciplina: Prática Jurídica III Carga Horária: 75 h 

 

EMENTA: 

Cível: Procuração. Petição inicial. Resposta do réu. Procedimento ordinário. Incidentes do procedimento. 

Recursos. Execução. Procedimentos cautelares. Procedimentos especiais. Assistência judiciária. 

A organização Administrativa e judiciária. Protesto de títulos e documentos. Comissão de valores 

mobiliários. Organização judiciária de interesse comercial. Contratos de natureza comercial. Jurisprudência. 

Microempresas. Peças processuais. Visitas e audiências. 
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OBJETIVOS: 

Analisar criticamente o papel do profissional do Direito como participante e corresponsável pela construção 

do conhecimento na área das ciências jurídicas e pela formação da cidadania e de consciência crítica. 

Desenvolver as competências e as habilidades para julgar, tomar decisões e elaborar peças processuais na 

área cível. 

Instrumentar o exercício da advocacia através da confecção de peças processuais. Despertá-lo para atender os 

prazos e observar suas prerrogativas. Desenvolver a argumentação jurídica sob as modalidades escrita e oral. 

Habituar o aluno ao contato com a jurisprudência de diversas instâncias. Habilitar o aluno nas esferas 

administrativas de interesse para o Direito Empresarial. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

Neste componente curricular não há bibliografia, em razão da temática prática. A utilizaçao de manuais de 

práticas ou de modelos prontos não será incentivada. O material de aprendizagem constitui a bibliografia 

básica e complementar  na esfera de Direito Civil, Processual Civil e Direito Empresarial. 

 

10º Período 

Disciplina: Empreendedorismo Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA: 

Motivação. Empreendedorismo no Brasil. Prática Empreendedora. Ferramentas úteis ao empreendedor 

(marketing e administração estratégica). Plano de Negócios – etapas, processos e elaboração. 

Empreendedorismo no Direito. 

 

OBJETIVOS: 

Apresentar aos discentes os conceitos e ferramentas da gestão empreendedoras que poderão ser usadas por 

eles em seu trajeto profissional. A ênfase nas ferramentas de administração estratégica e de marketing 

também servirá como ligação da área do direito com a administração e como estímulo para que o aluno 

busque compreensão e aperfeiçoamento em outras áreas acadêmicas. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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BAKER, Michael. Administração de Marketing. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

DOLABELA, Fernando. Oficina do Empreendedor. São Paulo: Editora de Cultura, 1999.  

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo corporativo – como ser empreendedor, inovar e se 

diferenciar na sua empresa.  Rio de Janeiro: Campus, 2003. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

HOOLEY, Graham J.; SAUNDERS, John A.; PIERCY, Nigel F. Estratégia de Marketing e Posicionamento 

Competitivo. Sao Paulo: Prentice Hall, 2001. 

CHIAVENATTO, Idalberto - Empreendedorismo - Dando Asas ao Espírito Empreendedor. Ed Atlas, 2002  

DOLABELA, Fernando. O Segredo de Luísa. São Paulo: Cultura, 1999. 

HARVARD, BUSINESS REVIEW. Empreendedorismo e estratégia – Rio de Janeiro: Campus, 2002.  

SALIM, C. S.; HOCHMAN, N.; RAMAL, C.; RAMAL, S. A. Construindo planos de negócios – todos os 

passos necessários para planejar e desenvolver negócios de sucesso, 3ª. Ed. Rio de Janeiro: Campus, 2005.  

 

 

Disciplina: Tópicos Especiais em Novos Direitos Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA: 

Reflexões sobre os novos direitos nos novos tempos. Multiparentalidade e novas famílias. Transgenitalização 

e registro civil. Identidade de gênero. Uniões poliafetivas. Reprodução assistida, células tronco e Biodireito. 

Biodireito e bioética. Desjudicialização e advocacia extrajudicial: Direito de Laje, Legitimação de posse e 

legitimação fundiária. Usucapião extrajudicial. Regularização fundiária. Direito e pós-modernidade. 

Neoconstitucionalismo e novos direitos fundamentais e sociais.  

 

OBJETIVOS: 

Inserir o aluno em uma discussão que envolve teoria e prática, a partir da realidade social existente, 

discutindo até que ponto a pós-modernidade influencia e contribui para a visão dos novos direitos no 

ordenamento jurídico, no intuito de conduzir os discentes a um amadurecimento dos principais tópicos que 

afligem e, ao mesmo tempo, encantam diversas áreas do saber. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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DINIZ, Maria Helena. O Estado Atual do Biodireito - 10ª Ed. Saraiva, 2017. 

CASSETARI, Christiano. Multiparentalidade e ParentalidadeSocioafetiva - Efeitos Jurídicos - 3ª Ed. Atlas, 

2017. 

STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise. 10.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 

2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

Artigos atuais sobre o tema. 

 

Disciplina: Ética Profissional Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA: 

Introdução ao estudo Deontologia Jurídica. Compreensão da Ética e da moral e sua relevância para as 

profissões jurídicas.  Exame das questões relativas ao Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e do 

Código de Ética dos Advogados. 

 

OBJETIVOS: 

Transmitir a importância e o valor da ética profissional. Demonstrar conhecimento na aplicação e 

interpretação do código de ética profissional. Respeitar o código de ética do advogado, visando ao seu 

posicionamento e à sua postura na atuação na advocacia. Aprofundar conhecimentos sobre as prerrogativas, 

direitos e obrigações do advogado, no exercício da sua profissão. Conhecer a estrutura adotada, e as regras 

aplicadas pela Ordem dos Advogados do Brasil. Apresentar formulações críticas sobre o campo de atuação 

profissional do advogado. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

JULIÃO, Rodrigo de Farias. Ética e Estatuto da Advocacia - 2ª Ed. São Paulo: Atlas, 2015.  

JUNIOR BIELA. Estatuto da Advocacia e A Ética do Profissional - Preparando-Se Para o Exame de Ordem - 

4ª Ed. São Paulo: LTr, 2016  

LOBO, Paulo. Comentários ao Estatuto da Advocacia e da OAB - 8ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ADEODATO, Joao Mauricio. Ética e Retórica - Para Uma Teoria da Dogmática Jurídica - 5ª Ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012.   

BITTAR, Eduardo C. B. Curso de Ética Jurídica - Ética Geral e Profissional - 13ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2016.  

COSTA, Elcias Ferreira da. Deontologia Jurídica - Ética Das Profissões Jurídicas - 4ª Ed. São Paulo: Forense, 

2013.   

GONZAGA NETO, Luiz. Ética Jurídica - Um Estudo Comparativo. São Paulo: Martins Fontes, 2011.  

ROCHA, José Manuel de Sacadura. Ética Jurídica. São Paulo: Forense, 2014. 

 

Disciplina: Prática Jurídica IV Carga Horária: 75 h 

 

EMENTA: 

Familia: Procuração. Petição inicial. Resposta do réu. Procedimento ordinário. Incidentes do procedimento. 

Recursos. Execução. Procedimentos cautelares. Procedimentos especiais. Assistência judiciária. 

 

OBJETIVOS: 

Analisar criticamente o papel do profissional do Direito como participante e corresponsável pela construção 

do conhecimento na área das ciências jurídicas e pela formação da cidadania e de consciência crítica. 

Desenvolver as competências e as habilidades para julgar, tomar decisões e elaborar peças processuais na 

área de direito de família. E notadamente colocar em prática os métodos alternativos de solução de conflitos. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

Neste componente curricular não há bibliografia, em razão da temática prática. A utilizaçao de manuais de 

práticas ou de modelos prontos não será incentivada. O material de aprendizagem constitui a bibliografia 

básica e complementar  na esfera de Direito de Familia, Métodos Alternativos de Solução de Conflitos e 

Direito da Infância e da Juventude. 

 

 

Disciplina: Trabalho de Conclusão do Curso Carga Horária: 60 h 
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EMENTA: 

Elaboração e Apresentação de Artigo Científico e Defesa Pública em Banca do Trabalho de Conclusão de 

Curso TCC. 

 

OBJETIVOS: 

Desenvolver habilidades para a realização de pesquisa na área do Direito; Aprimorar as habilidades na 

utilização dos instrumentos da pesquisa científica; aprofundar os conhecimentos no âmbito das ciências 

jurídicas; analisar criticamente e expor com clareza o assunto escolhido; Elaborar o Artigo Científico e 

apresentar defesa pública do TCC em Banca Examinadora. 

 

PROGRAMA:  

1. A elaboração do artigo Científico: Estrutura e Conteúdo. 

2. Estrutura do artigo científico e ordenação do tema; cronograma; referências e referencias a serem 

consultadas.  

3. Normalização dos trabalhos acadêmicos em vigência na FAMIPE.  

4. Regulamento para elaboração para o Trabalho de Conclusão do Curso de Direito. 

 

ESTRATÉGIAS:  

O plano de ensino será desenvolvido mediante atividades individuais e coletivas (seminário), aulas 

expositivas e orientações individuais. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:  

Conforme o Regulamento de TCC do Curso de Direito. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

KÖCHE, José C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 23. ed. 

Petrópolis: Vozes, 2010.  

MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica para o curso de Direito. São Paulo: Atlas, 2006.  

SEVERINO, Antônio J. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
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BARROS, Aidil J.S.; LEHFELD, N.A.S. Fundamentos de metodologia científica: um guia para a iniciação 

científica. 2. ed. São Paulo: Makron, 2000.  

BOAVENTURA, Edivaldo M.Metodologia da pesquisa: monografia, dissertação, tese. São Paulo: Atlas, 2004. 

RUDIO, Franz V. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 34. ed. Petrópolis: Vozes, 2007.  

SALOMON, Délcio V. Como fazer uma monografia. 11.  d. São Paulo: Martins Fontes, 2004.  

VERGARA, Sylvia Constant. Métodos de pesquisa em Administração. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2015.  

 

 

OPTATIVAS: 

 

Disciplina: LIBRAS Carga Horária: 60 h 

 

Disciplina: Medicina Legal Carga Horária: 60 h 

 

Disciplina: Contabilidade para advogados Carga Horária: 60 h 

 

 

ELETIVAS: 

 

Disciplina: Direito e Tecnologia Carga Horária: 60 h 

 

Disciplina: Direito do Consumidor Carga Horária: 60 h 

 

Disciplina: Direito Imobiliário, Notarial e Registral Carga Horária: 60 h 

 

Disciplina: Direito da Saúde Carga Horária: 60 h 
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ANEXO III - ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º O presente Regulamento tem por finalidade normatizar as Atividades Complementares nas 

modalidades presencial em conformidade à legislação vigente.  

Art. 2º As Atividades Complementares são componentes curriculares que possibilitam os reconhecimentos, 

por avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do 

ambiente universitário, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as ações de extensão junto 

à comunidade.  

Art. 3º As Atividades Complementares serão desenvolvidas no âmbito de cada curso nas modalidades 

presencial e o total de sua carga horária será estipulada no Projeto Pedagógico do Curso de cada curso.  

Art. 4º A carga horária total a ser cumprida pelo estudante será definida pelo Projeto Pedagógico de cada 

curso, a partir do 1º (primeiro) período em, pelo menos, 05 tipos de atividades previstas neste regulamento.  

Art. 5º As atividades desenvolvidas constarão no histórico escolar, com a atribuição da carga horária, 

conferida pelo Coordenador do curso.  

Art. 6º Caberá ao estudante requerer, por escrito, até 30 dias após a realização da atividade, a averbação da 

carga horária para sua contabilização, sem atribuição de grau. 

 

CAPITULO II 

DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
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Art. 7º A finalidade das Atividades Complementares é enriquecer o processo de ensino-aprendizagem 

privilegiando as atividades de cunho comunitário e de interesse coletivo; atividades de assistência 

acadêmica, de iniciação científica e tecnológica; atividades culturais. 

Parágrafo único. O que caracteriza este conjunto de atividades complementares é a flexibilidade de carga 

horária semanal, com controle do tempo total de dedicação do estudante durante o semestre ou ano letivo, 

de acordo com o Parecer do CNE/CES nº 492/2001. 

Art. 8º São objetivos das Atividades Complementares: 

I -   Buscar uma maior integração entre os corpos docente e discente.  

II -  Contribuir na flexibilidade dos currículos.  

III -  Proporcionar aos estudantes diálogo com outras realidades e a discussão sobre as dimensões técnico-

instrumental, crítico-teórico e humana.  

IV -  Aprofundar o grau de interdisciplinaridade na formação acadêmica dos estudantes.  

Art. 9º As Atividades Complementares são compostas por tarefas desenvolvidas pelo estudante e 

reconhecidas pelo Curso.  

Art. 10. Para fins deste Regulamento, são consideradas Atividades Complementares aquelas previstas no 

anexo para os cursos da FAMIPE. 

Art. 11. Cada discente tem a responsabilidade de desenvolver e controlar seu planejamento de Atividades 

Complementares ao longo do Curso. 

Art. 12. A conclusão dos Cursos da FAMIPE está condicionada ao cumprimento integral da carga horária das 

Atividades Complementares, respeitando o que estabelece o Art. 4º deste regulamento. 

Art. 13. As Atividades Complementares podem ser realizadas a qualquer momento, inclusive durante as 

férias escolares, desde que respeitados os procedimentos estabelecidos neste Regulamento.  

Parágrafo Único - O prazo para a comprovação das horas das atividades complementares realizadas será de 

até seis meses após a realização da atividade, salvo por motivo de caso fortuito ou força maior, que será 

analisado pela Coordenação do Curso.  

Art. 14. Eventos realizados antes do início do curso ou durante o trancamento não serão aceitos.  
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Art. 15. Excluem-se das Atividades Complementares aquelas atividades exercidas no Estágio 

Supervisionado, Prática de Ensino e, em seminários ou palestras que fazem parte da carga horária de 

disciplinas específicas do curso.  

Art. 16. Serão registradas e convalidadas as Atividades Complementares somente de alunos regularmente 

matriculados na FAMIPE. 

§ 1º Somente poderão ser integralizadas no cômputo das horas das atividades complementares, inclusive 

para os alunos matriculados no último ano do curso, aquelas cuja comprovação tenha sido protocolizada até 

o último dia letivo. 

§ 2º Para o aluno que não cumprir o disposto no parágrafo anterior, é obrigatória a matrícula no semestre 

subsequente, com pagamento de 02 (dois) créditos, sendo-lhe possível a conclusão dos estudos se 

comprovada a integralização das Atividades Complementares somente ao final deste.  

 

CAPITULO III 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 17. A Coordenação de Curso é o órgão responsável pela supervisão e validação das Atividades 

Complementares.   

Art. 18. À Coordenação compete:  

I -  Avaliar o mérito acadêmico e formativo da Atividade Complementar realizada, bem com a adequação da 

documentação exigida para validação e registro da carga horária correspondente.  

II -  Dirimir quaisquer dúvidas dos estudantes referentes ao presente Regulamento.  

III -  Responsabilizar-se pelo Planejamento das atividades complementares oferecidas pela Instituição ao 

longo de cada semestre.  

Art. 19. Os registros administrativo e acadêmico do cumprimento da carga horária referente às Atividades 

Complementares são responsabilidades da Secretaria da Coordenação do Curso ao qual o curso está 

vinculado e/ou órgão a ser criado para este fim.  

§ 1º No curso de Direito a atribuição definida no caput será da Secretaria do NPJ. 
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Art. 20. Para a abertura do processo, o(a) aluno(a) deverá trazer o comprovante original e uma cópia 

xerocada para ser autenticada pelo funcionário da Secretaria da Coordenação do Curso a documentação será 

encaminhada via protocolo. 

Art. 21. Não poderá ser computada carga horária à guia de Atividades Complementares às atividades 

acadêmicas relativas às disciplinas obrigatórias e optativas dos currículos dos Cursos de Graduação. 

Art. 22. Serão consideradas as horas relativas às participações externas quando o comprovante de 

participação esteja devidamente autenticado ou contenha algo que legitime a sua aferição.  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 23. Os alunos que ingressarem nos Cursos da FAMIPE, por meio de algum tipo de transferência ficam 

também sujeitos ao cumprimento da carga horária das Atividades Complementares, podendo solicitar à 

Coordenação do Curso o cômputo da carga horária atribuída pela Instituição de Ensino Superior de origem, 

observada a seguinte condição: 

Parágrafo Único - As Atividades Complementares realizadas na Instituição de Ensino Superior de origem 

devem ser compatíveis com as estabelecidas neste Regulamento. 

Art. 24. Atos complementares e omissos que se fizerem necessários, para o aperfeiçoamento das atividades 

complementares, serão expedidos pela Direção Geral da FAMIPE.  
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ANEXO 

 

Para a integralização da carga horária correspondente às Atividades Complementares serão considerados os 

valores determinados pela seguinte tabela: 

 

ATIVIDADE 
NÚMERO DE 

HORAS 

Programa de monitoria bolsista (por semestre) 40 

Programa de monitoria voluntária (por semestre) 40 

Estágio disciplinar concursado (por semestre) 15 

Estágio disciplinar não concursado (por semestre) 10 

Estágio não curricular concursado (por semestre) 40 

Estágio não curricular não concursado (por semestre) 15 

Programa de extensão universitária comunitária 40 

Programa de extensão universitária não comunitária 15 

Programa de Liga Científica como dirigente (por semestre) 20 

Programa de Liga Científica como membro (por semestre) 15 

Programa de Pesquisa como participante da pesquisa (por semestre) 40 

Programa de Iniciação Científica  não curricular (por semestre) 15 

Disciplina optativa além das curriculares 20 

Curso de extensão (até 40 horas) 15 

Curso de extensão (entre 41 e 80 horas) 25 

Curso de extensão (acima de 80 horas) 40 

Conferência 20 

Palestra 10 

Seminário como participante 20 

Seminário como palestrante 40 

Seminário como membro organizador 40 

Simpósio como participante 20 
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Simpósio como palestrante 40 

Simpósio como membro organizador 40 

Congresso como participante 20 

Congresso como palestrante 40 

Congresso como membro organizador 40 

Presidente do Centro Acadêmico (por semestre) 15 

Dirigente do Centro Acadêmico (por semestre) 10 

Representante discente no CONSEPE (por semestre) 20 

Membro do Colegiado de Curso FAMIPE (por semestre) 20 

Representante de Turma (por semestre) 20 

Obs: Para o Curso de Direito o aluno deverá realizar 120 horas de Atividades 
Complementares Obrigatórias (ACO) do 1º ao 4º semestre, através das oficinas de 
leitura, redação e pesquisa . 

(30 horas cada 
oficina) 

Obs: Demais atividades e documentos exigidos para reconhecimento da atividade 
complementar serão avaliados pela coordenação de curso ao qual está matriculado. 
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ANEXO IV - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 

 

– NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA – 

REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

DA NATUREZA DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

Art. 1º O estágio curricular supervisionado (ECS), componente curricular obrigatório integrado à proposta 

pedagógica, indispensável à consolidação dos desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil do 

formando, devendo cada instituição, por seus colegiados próprios, aprovar o correspondente regulamento, 

com suas diferentes modalidades de operacionalização, conforme estabelecido em legislação, é um momento 

de formação profissional, seja pelo exercício direto in loco, ou pela presença participativa em ambientes 

próprios de atividades da área profissional específica (Unidade Concedente), sob responsabilidade da 

Coordenação do Curso de Direito da Faculdade de Miguel Pereira - FAMIPE, mediante o trabalho de 

orientação e acompanhamento dos professores supervisores de curso. 

Art. 2º O ECS é normatizado pela Lei Federal nº 11.788/09 de 25/09/2008, pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN), estabelecidas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) e pelo Projeto Pedagógico do 

Curso (PPC). 

§ 1º O ECS é direcionado pelo Parecer CNE/CES Nº 329/2004, que trata da carga horária mínima dos cursos 

de graduação, bacharelados, na modalidade presencial, os estágios e atividades complementares e/ou 

práticas.   

§ 2º Para inscrição como estagiário o aluno deve atender os preceitos do Art. 8º da Lei nº 8.906/94 (Estatuto 

da OAB). 

Art. 3° O Estágio Supervisionado de Prática Jurídica, de acordo com a Resolução CNE/CES nº 9, de 29 de 

setembro de 2004, alterada em seu Art. 7º pela Resolução nº 3, de 14 de julho de 2017, institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito, integra o currículo pleno do Curso de Graduação 

em Direito sendo composto de atividades exclusivamente práticas, simuladas e reais, realizadas sob a 

supervisão, orientação, controle e avaliação do Núcleo de Prática Jurídica.    

§ 1º As atividades de Estágio Supervisionado poderão ser reprogramadas e reorientadas em função do 

aprendizado teórico-prático gradualmente demonstrado pelo aluno, na forma definida na regulamentação 

do Núcleo de Prática Jurídica, até que se possa considerá-lo concluído, resguardando, como padrão de 
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qualidade, os domínios indispensáveis ao exercício das diversas carreiras contempladas pela formação 

jurídica. 

§ 2º Constituem-se campos de estágio profissional de advocacia (Unidades Concedentes) as instituições 

públicas e privadas de cunho jurídico, que tenham condições de proporcionar vivência efetiva de situações 

concretas profissionais, além de infraestrutura material e de recursos humanos adequados ao 

desenvolvimento do plano das atividades do ECS podendo, assim como, pessoas jurídicas de direito privado 

e os órgãos da administração públicos direta, autárquicos e fundacionais de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como profissionais liberais de nível superior, 

devidamente registrados no respectivo conselho de fiscalização profissional, podendo oferecer estágio, 

observadas as determinações da lei 11.788/08, em seu Art. 9º.  

§ 3º É de responsabilidade da Unidade Concedente a indicação de um funcionário tecnicamente habilitado e 

com experiência profissional, responsável por orientar, monitorar e avaliar as atividades desenvolvidas pelo 

acadêmico no estágio supervisionado. 

§ 4º O aluno pode estagiar na própria Instituição de Ensino em que trabalha, desde que esta ofereça as 

condições necessárias para o desenvolvimento do plano de atividades do ECS, inclusive disponibilizando 

um profissional apto a supervisionar as atividades de estágio. 

Art. 4º Consta como campo de estágio supervisionado do curso de Direito da FAMIPE: 

I - Na própria Instituição de Educação Superior, por meio do seu Núcleo de Prática Jurídica, que deverá estar 

estruturado e operacionalizado de acordo com regulamentação própria, aprovada pelo seu órgão colegiado 

competente, podendo ser celebrado convênio com a Defensoria Pública para prestação de assistência jurídica 

suplementar;  

II - Em serviços de assistência jurídica de responsabilidade da FAMIPE, por ela organizados, desenvolvidos e 

implantados;  

III - Nos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e das Procuradorias e 

demais Departamentos Jurídicos Oficiais;  

IV - Em escritórios e serviços de advocacia e consultorias jurídicas, devidamente conveniado à FAMIPE. 

Parágrafo Único. As instituições, organizações, públicos ou privadas, se definem como Unidades 

Concedentes (UC) devendo formalizar termo de convênio junto à FAMIPE bem como termo de compromisso 

de estágio firmado pelo aluno de modo deixar claros objetivos, direitos e deveres das partes envolvidas. 

  

DOS OBJETIVOS DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 



 

182 
 

 

DO OBJETIVO GERAL 

 

Art. 5º O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) tem por objetivo promover a prática efetiva da advocacia como 

uma dimensão fundamental do estudo do Direito. Assim sendo, as atividades desenvolvidas neste âmbito 

devem proporcionar a seus alunos a oportunidade de um aprendizado prático, através do contato direto com 

o ambiente e realidade da advocacia.  

Parágrafo Único: As atividades de que tratam o caput deste artigo visam à formação do bacharel em Direito 

como profissional íntegro e conhecedor dos seus respectivos espaços de trabalho futuro, o que lhe 

possibilitará atingir o perfil do egresso delineado nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC). 

 

DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Art. 6º O Estágio Curricular Supervisionado (ECS) será definido no plano de atividades para cada etapa a ser 

desenvolvido. O aluno deve cumprir a carga horária, atingindo os objetivos definidos pela legislação vigente 

e por este regulamento e especificados com carga horária e do perfil do egresso para definir o plano de 

atividades de ECS. 

 

DAS ESPECIFICIDADES DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Art. 7º É objetivo específico do ECS proporcionar ao aluno-estagiário ambientação com os espaços de atuação 

e desenvolvimento da advocacia, de acordo com a legislação vigente. 

§ 1º Entende-se por atividades de práticas no NPJ e unidades conveniadas, o atendimento a clientes 

previamente agendados para acolhimento e orientação jurídica. 

§ 2º Dentre as atividades relacionadas ao estágio curricular supervisionado estão:  

a) Elaboração de redação de petições iniciais; 

b) Preparação, quando solicitada, de pareceres relativos aos casos apresentados nos plantões de 

movimentações processuais;  

c) Elaboração de trabalhos jurídicos; 

d) Acompanhamento de publicações no diário oficial;  
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e) Assistência de julgamentos e audiências nos tribunais. 

§ 3º O plano de atividades, estruturado em parceria com a UC e equipe de professores supervisores da 

FAMIPE, deve proporcionar ao aluno-estagiário o máximo de informações, respeitando as especificidades e 

características da unidade concedente. 

 

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 

 

Art. 8º O Núcleo de Prática Jurídica – NPJ/FAMIPE é constituída por coordenador do Núcleo de Prática 

Jurídica, professores supervisores de curso e secretaria de apoio ao NPJ, com o objetivo de planejar, 

organizar, monitorar e controlar o ECS de ensino do curso de Direito, com as seguintes atribuições: 

I - Garantir o cumprimento da Lei Federal 11.788/09, que normatiza o ECS; 

II - Zelar pelo cumprimento do Regimento Geral da Faculdade de Miguel Pereira e do Regulamento do NPJ; 

III - Estabelecer, em conjunto, o planejamento para o período acadêmico, com o desdobramento em planos de 

ação para as atividades internas e externas; 

IV - Atuar em conjunto, de forma proativa e coordenada para que as atividades do NPJ atendam aos 

objetivos e resultados previstos nos planos de ação; 

V - Orientar o discente quanto às suas responsabilidades e condições exigidas para a realização do ECS;  

VI - Manter e ampliar os convênios entre a Faculdade de Miguel Pereira e as Unidades Concedentes;  

VII - Arquivar e registrar documentos comprobatórios da execução do estágio supervisionado dos diferentes 

cursos, conforme planos de atividades e instrumentos instituídos pela equipe. 

 

DAS ATRIBUIÇÕES NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Art. 9º Do Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica: 

I - Assegurar o cumprimento da Lei 11.788/08 que dispõe sobre o estágio supervisionado na federação, 

articulando com as políticas da FAMIPE; 

II - Garantir o cumprimento do Regimento Geral da FAMIPE e do Regulamento do NPJ; 

III - Articular o espaço de estágios com os demais setores da FAMIPE, definindo estratégias adequadas para 

atender às políticas no tocante à prática do estágio supervisionado e à formação profissional;  
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IV - Mediar e aprimorar a política do NPJ como espaço de articulação e de envolvimento dos possíveis 

ingressantes na FAMIPE, graduando e estagiário nas demais organizações do município de Miguel Pereira e 

do seu entorno; 

V - Elaborar, juntamente com a equipe NPJ, estratégias, planejamentos, planos de ação, projetos para o 

desenvolvimento e expansão do NPJ; 

VI - Promover parcerias com a Coordenação do Curso nos projetos que envolvam o estagiário em espaços 

com perfil e aderência jurídica destinados ao crescimento do futuro profissional; 

VII - Supervisionar os registros administrativos, documentais e de acompanhamento relacionados do aluno-

estagiário; 

VIII - Manter atualizado o diagnóstico quanto ao quantitativo de alunos matriculados, necessidades de 

redimensionamento de professores supervisores, bem como o número de Unidades Concedentes (UC) para 

atendimento eficiente da demanda de estágios; 

IX - Acompanhar, examinar e opinar junto à equipe de professores supervisores sobre os estudos de casos 

específicos e de pedidos relacionados à carga horária de estágios; 

X - Manter uma avaliação continuada do espaço NPJ, bem como dos instrumentos de supervisão e 

acompanhamento do estagiário nas Unidades Concedentes (UCs), possibilitando sua reestruturação sempre 

que necessário; 

XI - Elaborar relatórios semestrais em concordância com a equipe de supervisores, professores supervisores 

de curso e secretaria de apoio e enviá-los para os setores de direito; 

XII - Incentivar a pesquisa e a iniciação científica entre os docentes e discentes estagiários e posterior inclusão 

no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); 

XIII - Participar de eventos regionais e nacionais pertinentes ao estágio supervisionado de ensino na 

FAMIPE, notadamente com apresentação e publicação de trabalhos; 

XIV - Pesquisar locais para prática do estagiário e viabilizar a celebração de convênio junto as UCs que 

atendam às necessidades dos estagiários e ao perfil do egresso no curso; 

XV - Promover momentos de educação permanente no tocante ao estágio supervisionado, através de estudo 

de artigos, experiências bem-sucedidas, filmes e outras ferramentas para aprimoramento da equipe de 

professores supervisores e demais docentes interessados sobre o assunto em pauta; 

XVI - Deliberar com os órgãos competentes e de direito sobre casos omissos neste Regulamento. 

Art. 10. Do professor supervisor de curso: 
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I - Orientar e acompanhar o cumprimento da entrega na Secretaria do NPJ dos documentos pelo aluno 

estagiário; 

II - Elaborar em conjunto com a UC o plano de atividades ECS e acompanhar a sua execução considerando os 

objetivos e as atividades a serem desenvolvidas em cada etapa do estágio; 

III - Monitorar os prazos estabelecidos no cronograma, orientar e acompanhar o aluno estagiário no 

desenvolvimento das atividades previstas no plano de atividades; 

IV - Orientar, supervisionar e avaliar no mínimo de atividades realizadas em UC de acordo com os objetivos 

de cada etapa do estágio; 

V - Acompanhar a frequência e avaliar o desempenho do aluno estagiário através de relatórios de atividades 

parciais e das observações pelo responsável pelo estágio na UC; 

VI - Acompanhar a elaboração do relatório final, orientando o aluno estagiário quanto à forma, bem como 

dirimir as dúvidas quanto ao seu conteúdo; 

VII - Validar e encaminhar à coordenação do NPJ listagem de alunos e documentos comprobatórios do 

cumprimento de carga horária e atividades de estágio, ao final de cada período letivo; 

VIII - Avaliar, em parceria com a coordenação do NPJ, as instalações da UC do estágio e sua adequação à 

realização do ECS, conforme Art. 7, inc. II, Lei nº11.788/08; 

IX - Elaborar, para a Coordenação do NPJ, o relatório final de acompanhamento dos alunos estagiários, 

construído ao longo do período letivo; 

X - Manter atualizadas as pastas de registros junto à Secretaria do NPJ com os documentos comprobatórios 

da realização do estágio supervisionado conforme determinado neste regulamento; 

XI - Informar o aluno estagiário sobre os procedimentos para a realização do estágio supervisionado para o 

próximo período letivo; 

XII - Realizar o lançamento de notas e orientações dadas ao estagiário no sistema educacional, e cumprir as 

demais exigências junto à Secretaria Acadêmica de Graduação da FAMIPE. 

Art. 11. Da Secretaria de Apoio ao Núcleo de Prática Jurídica: 

I - Conferir renovação de matrícula junto à Secretaria Acadêmica antes de expedir toda e qualquer 

documentação para o aluno estagiário; 

II - Verificar a existência de convênio e seu prazo de vigência, quando solicitada carta de apresentação pelo 

estagiário;  

III - Encaminhar os Termos de Compromisso aos professores supervisores de curso, após visto pela 

Coordenação do Núcleo de Prática Jurídica; 
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IV - Providenciar a carta de apresentação para encaminhamento do estagiário junto à UC;  

V - Solicitar dos professores supervisores de estágios a verificação da pertinência e adequação do Termo de 

Compromisso de Estágio - TCE, e das condições propostas para o estágio; 

VI - Providenciar documentos solicitados para apresentação do estagiário junto à UC; 

VII - Solicitar dos professores supervisores visto nos termos de compromisso de estágio para que tomem 

conhecimento das condições de oferecimento do estágio; 

VIII - Manter atualizado o cadastro das UCs de estágio; 

IX - Intermediar novas formalizações e renovação de convênio com UCs e unidades intervenientes;  

X - Atualizar a ficha de controle dos estagiários no momento do arquivamento dos documentos; 

XI - Providenciar crachá de identificação para os estagiários; 

XII - Atualizar, semestralmente e sempre que houver alterações, o quadro de horários das atividades dos 

professores supervisores no NPJ; 

XIII - Arquivar, em pasta própria, os documentos comprobatórios de estágio depois de visto pelo professor 

supervisor do curso; 

XIV - Confeccionar memorandos, ofícios e outras formas oficiais a comunicação interna e externa, quando 

solicitados pela Coordenação do NPJ; 

XV - Coordenar o envio e recebimento de correspondências, internas e externas; 

XVI - Solicitar recursos materiais junto ao almoxarifado e/ou departamento de compras. 

Art. 12. Do aluno estagiário: 

I - Definir, em parceria com o professor supervisor, a UC onde será realizado o estágio, preenchendo a 

documentação exigida para a realização do estágio; 

II - Verificar junto à Secretariado NPJ a existência de convênio da FAMIPE com a UC definida para a 

realização do ECS; 

III - Providenciar informações sobre a UC para a formalização do TCE – Termo de Compromisso de Estágio; 

IV - Apresentar ao professor supervisor a proposta da UC do plano de atividades de estágio para a 

formalização do TCE; 

V - Informar ao professor supervisor sobre a regularidade de documentação junto à Secretaria do NPJ para 

início do acompanhamento do seu estágio; 

VI - Conhecer e utilizar toda a documentação e informações de estágio e quando necessário, dirimir as 

dúvidas na Secretaria do NPJ e/ou com o professor supervisor, respeitando o horário e dia do professor 

supervisor do NPJ; 



 

187 
 

VII - Cumprir todas as exigências legais e regulamentares da Central de Estágio - CE e requisitos do TCE 

para a realização do ECS; 

VIII - Tomar conhecimento e respeitar todas as normas vigentes da UC do estágio, reportando ao professor 

supervisor toda e qualquer situação que mereça orientação ou esclarecimentos; 

IX - Cumprir de forma integral as atividades previstas no Plano de Atividades, observando as normas e 

peculiaridades da UC; 

X - Elaborar os relatórios de atividades realizadas, apresentando-os ao professor supervisor de estágio para 

avaliação de conteúdo e parecer; 

XI - Atuar na UC demonstrando as especialidades adquiridas no curso, de modo que possa colocar em 

prática suas competências e especificidades, observando os aspectos técnicos e administrativos que 

contribuam de forma significativa e integrada para a sua formação profissional.  

 

DAS ATRIBUIÇÕES NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DA UNIDADE CONCEDENTE 

 

Art. 13. São atribuições do orientador do estágio na UC onde ocorrerão às atividades de observação, 

participação e coparticipação previstas no plano de atividades do ECS: 

I - Definir, em parceria com o professor supervisor de estágio da FAMIPE, as condições para 

desenvolvimento das atividades considerando os objetivos e especificidades da unidade concedente; 

II - Acompanhar, de forma geral, as atividades de estágio definidas pelo plano de atividades do ECS.  

 

DA CARGA HORÁRIA E FREQUÊNCIA NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Art. 14. A carga horária e as atividades de cada período de estágio são definidas e fixadas na matriz 

curricular e segue um plano de atividades, conforme as orientações do perfil do egresso definida nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais, sendo elaboradas pelos professores supervisores de estágio, sob a 

Coordenação do NPJ. 

§ 1º É vedada a realização concomitante de mais de uma prática jurídica/clínica.  

Art. 15. Em cada etapa do estágio o aluno cumprirá carga horária na FAMIPE e na instituição campo de 

estágio, conforme previsto no plano das atividades de ECS. 

§ 1º O aluno que não cumprir a carga horária destinada às atividades do ECS durante o período regular 

poderá, mediante justificativa documentada e submetida à avaliação da Coordenação do NPJ e do professor 
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supervisor de estágio, completá-las em período especial, determinado no plano de estudos específico de cada 

curso. 

§ 2º O não cumprimento das atividades e cronograma previstos no plano de estudos em conformidade com o 

artigo 10 incisos I e II da Lei 11.788/08 levará o aluno a reprovação.  

§ 3º O aluno matriculado no último período que não tiver condições de cumprir toda a carga horária 

destinada às atividades do ECS durante o período regular e especial, não terá direito a colar grau devendo 

matricular-se no semestre seguinte para cumprimento das atividades e integralização da carga horária. 

§ 4º O aluno não poderá realizar concomitantemente, em um único semestre letivo, a carga horária total 

correspondente ao estágio, definida pela legislação, de acordo com o regimento geral da FAMIPE e o Projeto 

Pedagógico do Curso. 

§ 5º A avaliação do ECS segundo o Regimento da FAMIPE, e a legislação vigente observará o desempenho, a 

frequência às atividades e cumprimento de carga horária, respeitando-se as especificidades do curso. 

Art. 16. A frequência e a carga horária são lançadas em documentação própria, mediante a presença do aluno 

nos espaços onde ocorrem atividades do ECS em diferentes Unidades Concedentes – UC. 

Parágrafo Único. O aluno portador de atestado médico e/ou licença médica pautados na legislação vigente 

terá as faltas justificadas, mas não será isento do cumprimento das atividades e carga horária previstas.  

Art. 17. Os alunos que trabalham em Unidade Pública ou Privada, dentro da área de formação em Direito, 

podem requerer o cumprimento da carga horária de estágio na mesma unidade, cumprindo as seguintes 

etapas: 

I - Requerer o documento de solicitação de reconhecimento de atividades profissionais de estágio curricular 

supervisionado, seguindo modelo do NPJ, acompanhado da descrição de atividades desenvolvidas no 

espaço de trabalho, ratificada pelo responsável do setor; 

II - Submeter à avaliação e à aprovação do supervisor de estágio do curso, ratificada pela Coordenação do 

NPJ; 

III - A carga horária será determinada pelo supervisor de estágio de curso e a coordenação do NPJ após 

estudo das atividades desenvolvidas pelo estagiário dentro de seu ambiente de trabalho; 

IV - Fica obrigatório para Solicitação de Reconhecimento de Atividades Profissionais como Estágio 

Curricular Supervisionado a apresentação do Plano de Atividades desenvolvido pelo graduando na 

respectiva empresa e o prazo de 15 dias a contar do pedido para análise e validação pelo professor 

supervisor de estágio do curso. 
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V - Aprovada a solicitação de reconhecimento, o aluno estagiário desenvolverá suas atividades práticas 

segundo o Regulamento do NPJ. 

Parágrafo Único. As atividades requeridas, para fins de validação, devem estar em concordância com o perfil 

do egresso descrito nas DCNs e no PPC. 

 

DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 

Art. 18. O ECS obrigatório deverá acontecer no semestre determinado pelo PPC.  

Art. 19. Será considerado aprovado o aluno que, atendendo aos critérios de avaliação obtiver nota igual ou 

superior a 7 (sete), em escala que variará de 0 (zero) a 10 (dez); 

§ 1º A avaliação das tarefas simuladas decorre da média ponderada das notas para os autos de processo 

simulado, em caso individualizado para o aluno (peso dois), prova de audiência simulada (peso um) e exame 

de deontologia (peso um). 

§ 2º O estagiário que obtiver nota inferior a 7 (sete) e não menor que 3 (três) será submetido a processo 

avaliativo final, definido pelo professor supervisor do curso, considerando os critérios de avaliação e os 

objetivos não atingidos, visando lograr sua aprovação. 

 

DA ÉTICA PROFISSIONAL DO ESTAGIÁRIO 

 

Art. 20. Ao aluno estagiário e demais envolvidos nos campos de desenvolvimento do estágio supervisionado, 

será exigida as atitudes, posturas e comportamento: 

I - Cumprimento de horários definidos para as atividades de estágio (pontualidade, assiduidade);  

II - Cumprimento do Plano de atividades de estágio curricular supervisionado; 

III - Respeito às normas de estágio; 

IV - Reconhecimento de que as observações e avaliações realizadas durante o estágio são de responsabilidade 

de cada aluno e, portanto, devem ser explicitadas tão somente na documentação e no espaço específico das 

aulas de estágio na FAMIPE; 

V - Demonstração de atitudes de respeito para com todos os sujeitos sociais da UC onde estiver atuando;  

VI - Isenção de julgamentos, participação e/ou coparticipação, quando da observação, da participação e da 

execução das atividades nas instituições/órgãos públicos e privados; 
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VII - Reconhecimento como indivíduo em aprendizagem e aperfeiçoamento que se revela enquanto ser 

humano e profissional. 

 

DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DO NPJ  

 

Art. 21. O NPJ funcionará de segunda à sexta-feira, em horário previamente definido pelo Coordenador do 

NPJ. 

Art. 22. No âmbito da Prática Profissional, o horário de atendimento ao público será fixado de acordo com a 

demanda e com os horários de plantões dos estagiários.  

§ 1º O estagiário escolherá pela ordem de matrícula, de acordo com as vagas oferecidas, uma hora semanal 

destinada ao seu plantão obrigatório, a qual poderá ser seguida de uma hora suplementar facultativa.  

§ 2ºA matrícula na disciplina de Prática Jurídica será realizada pelo aluno em conjunto com todas as demais 

disciplinas do Curso de Direito, observada a forma e os prazos estabelecidos pela FAMIPE. 

 

DAS PENALIDADES DISCIPLINARES 

 

Art. 23. São aplicáveis aos estagiários as seguintes sanções: 

I - Advertência por escrito; 

II - Subtração de carga horária; 

III - Suspensão; e 

IV - Reprovação. 

§ 1º O Estagiário será advertido por escrito, para constar dos seus assentamentos, sempre que for impontual, 

faltoso, desidioso ou demonstrar sinais de desinteresse nas suas atividades. 

§ 2º Não havendo prazo judicial em curso, será aplicada a penalidade de subtração de carga horária nos 

seguintes casos: 

I - De uma hora, se deixar de acompanhar processo sob sua responsabilidade ou se deixar de cumprir os 

prazos acadêmicos previstos pela Coordenação do NPJ.  

II - De duas horas, se: 

a) Deixar de elaborar minuta de petição necessária ao impulsionamento processual;  

b) Extraviar ou deixar de entregar peças nos protocolos judiciais ou cartoriais; 

c) Deixar de comparecer as audiências às quais for designado; 
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d) Reincidir na hipótese do parágrafo primeiro; 

e) Faltar a plantão obrigatório no NPJ; 

III - De cinco a dez horas, se praticar atos de indisciplina, faltar com respeito ou com a urbanidade. 

§ 3º - Será suspenso, sem contagem de carga horária nesse período: 

a) Por 15 (quinze) dias, se reincidir nos casos de parágrafo anterior; 

b) Por 30 (trinta) dias quando der causa ao extravio de pasta, petição ou documento;  

c) Por 60 (sessenta) dias nas hipóteses do parágrafo anterior, quando houver prazo judicial em curso.  

§ 4º - Será reprovado no semestre, nas seguintes hipóteses: 

a) Patrocínio particular de interesse das partes que procurem o NPJ; 

b) Solicitação, a qualquer título, de quantias, valores, bens ou vantagens em razão de sua atribuição de 

estagiário no âmbito do NPJ; 

c) Captação de clientela do NPJ para si ou para outrem; 

d) Prática de qualquer conduta tipificada na lei penal como crime ou contravenção;  

e) No "Estágio Profissional", infringir o Estatuto da Advocacia e da OAB, seu Regulamento Geral ou seu 

Código de Ética e Disciplina. 

§ 5º As sanções de advertência e subtração de carga horária serão aplicadas pelo Orientador, mediante 

relatório sucinto que justifique a sanção, ad referendum do Coordenador do NPJ. As penalidades de 

suspensão e reprovação, propostas pelo Orientador por meio de relatório circunstanciado, serão aplicadas 

pelo Coordenador do NPJ, cabendo recurso, em cinco dias, ao Coordenador Geral do Curso de Direito.  

§ 6º Nos casos do parágrafo 4º, o Coordenador do NPJ oficiará à OAB/RJ, comunicando o fato.  

 

DA MATRÍCULA NO NPJ 

 

Art. 24. As inscrições para a matrícula no NPJ, observados os pré-requisitos previstos na grade curricular, 

obedecerão as mesmas datas fixadas, a cada semestre, pelo calendário oficial expedido pela FAMIPE. 

Art. 25. Para a primeira matrícula no NPJ é indispensável que o aluno esteja no sétimo período, assim 

considerado aquele que tenha sido aprovado em todas as disciplinas até o 6º período (inclusive) ou ter 

cumprido 3/5 (três quintos) da grade curricular do Curso de Direito, tendo logrado aprovação em Direito 

Processual Civil II. 

Art. 26. Realizada a primeira matrícula na Prática Jurídica, o aluno terá o prazo de 3 (três) meses, para 

comprovar junto à Secretaria do Núcleo de Prática Jurídica, sua regular inscrição no quadro de estagiários da 
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Ordem dos Advogados do Brasil, na Subseção do Estado do Rio de Janeiro, apresentando fotocópia da 

Carteira ou Cartão de Estagiário da OAB/RJ, ressalvados os casos de exercício de atividade incompatível 

com a advocacia. 

Parágrafo Único - Será considerada como comprovação temporária, a apresentação do protocolo do 

requerimento de inscrição no quadro de estagiário, sendo, nesta hipótese, admitida a prorrogação de acordo 

com o prazo que a OAB/RJ fixar para tramitação do requerimento. 

Art. 27. O não cumprimento do disposto no artigo anterior importará em tornar ineficaz o estágio 

profissional. 

Parágrafo Único - Conforme previsto no Regulamento das Aferições Finais para comprovação de Estágio 

Profissional, expedido nos termos do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Rio de 

Janeiro, o(a) aluno(a) sem impedimento ou incompatibilidade para obter inscrição nos quadros de estágio 

que deixar de providenciar a mesma no prazo de 3 (três) meses perderá o direito de realizar a aferição de 

término de estágio profissional. 

 

DO ESTÁGIO NOS PERÍODOS ESCOLARES 

 

Art. 28. O NPJ funcionará durante todo o ano, não interrompendo suas atividades nos períodos de férias 

escolares, salvo o período de recesso judiciário. 

Art. 29. A Prática Jurídica durante o período de férias escolares é facultativa para o aluno.  

§ 1º A carga horária de estágio poderá ser aproveitada para complementação das setenta e cinco horas 

mínimas que o estagiário não tiver logrado concluir no semestre letivo imediatamente anterior.  

§ 2º Quando destinado à complementação da carga horária do período, o estágio de férias será denominado 

"recuperação". Somente será permitida a realização da complementação da carga horária ao estagiário que 

tenha atingido pelo menos 55 (cinquenta e cinco) horas de estágio. 

§ 3º Será considerado aprovado o aluno que complementar a carga horária atingindo às 75 horas mínimas 

exigidas e obtiver, após a correção da tarefa simulada de recuperação, média igual ou superior a 7,0 (sete).  

Art. 30. Também será admitido no estágio de férias, o aluno aprovado que desejar antecipar a carga horária 

antes do início do semestre letivo, observada a ordem prevista deste Regulamento, sendo a validade do 

estágio de férias condicionada à matrícula acadêmica do aluno no período letivo. 

 

DAS PARTES PATROCINADAS PELO NPJ 
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Art. 31. O NPJ atenderá às partes gratuitamente, prestando assistência jurídica consistente em consultas, 

orientações, intermediação de acordos e patrocínio em Juízo. 

Art. 32. O Coordenador do NPJ fixará, por meio de Portaria, as localidades para atuação contenciosa nas 

atividades da prática jurídica real, em cada um dos Núcleos de Prática Jurídica. 

Art. 33. Será prestado patrocínio à parte que tenha direito à gratuidade nos termos da Constituição Federal e 

na forma da lei. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 34. Os honorários de sucumbência auferidos nas causas patrocinados pelos integrantes do NPJ, 

reverterão em favor da Entidade Mantenedora. 

Art. 35. Os casos omissos serão decididos pelo Coordenador do NPJ, ratificados pelo Coordenador do Curso 

de Direito, obedecendo aos preceitos legais. 
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ANEXO V –TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO (TCC) 

 

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC 

 

Capítulo I 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS - PROJETO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Art. 1º. A presente resolução institui o Regulamento do Trabalho de Conclusão do Curso de Direito da 

FAMIPE.  

Art. 2º. O Trabalho de Conclusão de Curso consiste no planejamento, na execução e na apresentação de 

atividade orientada de pesquisa ou de extensão, em qualquer área do conhecimento jurídico, por meio do 

qual o discente demonstra as competências e habilidades desenvolvidas em consonância com o Projeto 

Pedagógico do Curso de Direito.  

Art. 3º. O Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivos propiciar aos discentes o aprofundamento 

temático nas áreas jurídicas de seu interesse e o desenvolvimento das habilidades necessárias ao exercício de 

profissões nas quais são chamados contemporaneamente a atuar.  

Art. 4º. O Trabalho de Conclusão de Curso será apresentado na forma de Artigo Científico.  

Art. 5º. O Trabalho de Conclusão de Curso é componente curricular obrigatório, compreendendo na 

disciplina de Metodologia Científica e de Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, com 60 horas cada uma 

delas. 

Art. 6º. Para se matricular nas disciplinas relativas à Metodologia Científica e de Trabalho de Conclusão de 

Curso - TCC, o discente deverá ter concluído as atividades complementares obrigatórias nas oficinas de 

leitura, redação, pesquisa I e II para a disciplina de Metodologia Científica, já para a disciplina TCC o 

acadêmico deverá ter sido aprovado na disciplina Metodologia Científica. 

 

Capítulo II 

PROJETO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Art. 7º. Na disciplina de Metodologia Científica, o discente deverá elaborar o Projeto do Trabalho de 

Conclusão de Curso.  

Parágrafo único. O discente também deverá escolher seu orientador, nos termos do presente regulamento.  
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Art. 8º. Em atendimento ao previsto no artigo anterior, o discente deverá elaborar Projeto de Trabalho de 

Conclusão de Curso, contendo, no mínimo:  

I – tema e problema;  

II – justificativa;  

III – objetivos;  

IV – metodologia e referencial teórico;  

V – cronograma;  

VI – referências.  

Art. 9º.  Para aprovação na disciplina de Metodologia Científica o discente deverá:  

I – cumprir a carga horária de encontros, fazer a Avaliação 1 em forma de prova, entregar a Ficha de 

Acompanhamento da atividades exigidas pelo professor da disciplina;  

II – entregar, para o professor da disciplina na Avaliação 2 01 (um) exemplar do Projeto de Trabalho de 

Conclusão de Curso, gravado em mídia CD ou DVD, acompanhado do Termo de Aceite de Orientação e, 

assinado pelo seu orientador, da Ficha de Acompanhamento de Orientação, de acordo com prazo fixado pelo 

Coordenador do Curso;  

III – obter nota maior ou igual a 7,0 (sete) tanto na Avaliação 1 quanto na Avaliação 2, atribuídas em 

avaliação realizada por seu orientador.  

Parágrafo Único. Em caso de reprovação, o discente deverá cursar novamente a disciplina TCC, não se 

admitindo matrícula em turma especial.  

Art. 10. O professor da discipina atribuirá uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, levando em conta a 

qualidade do Projeto do Trabalho de Conclusão de Curso, assim como o desempenho do estudante em 

termos de assiduidade e comprometimento na execução das atividades exigidas.  

 

Capítulo III 

EXECUÇÃO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Art. 11. Na disciplina de TCC, o discente deverá executar e apresentar o Trabalho de Conclusão de Curso.  

Art. 12. Para aprovação na disciplina de TCC, o discente deverá: 

 I – cumprir a carga horária de encontros e as atividades exigidas pelo orientador;  

II – entregar, na Coordenação do Curso de Direito, 01 (uma) via impressa da Ficha de Acompanhamento de 

Orientação;  
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III – obter nota maior ou igual a 7,0 (sete), atribuída em avaliação realizada pelo professor da disciplina.  

Parágrafo Único. Em caso de reprovação, o estudante deverá cursar novamente a disciplina de TCC, não se 

admitindo matrícula em turma especial.  

Art. 13. O professor da disciplina atribuirá uma nota de 0 (zero) a 10,0 (dez), levando em conta a qualidade 

do desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso, assim como o desempenho do discente em termos 

de assiduidade e comprometimento na execução das atividades exigidas.  

Art. 14. Na disciplina de TCC, o discente deverá concluir, apresentar e defender o Trabalho de Conclusão de 

Curso.  

Art. 15. Em atendimento ao previsto no artigo anterior, o discente deverá entregar o Trabalho de Conclusão 

de Curso, na Coordenação do Curso de Direito, de acordo com o prazo fixado pelo Coordenador do Curso 

no início do semestre letivo sob pena de reprovação.  

Parágrafo Único. Em caso de reprovação, o discente deverá cursar novamente a disciplina de TCC, não se 

admitindo matrícula em turma especial, e ficará sujeito às datas estabelecidas pelo Coordenador de Curso, 

não podendo realizar a defesa de seu trabalho fora do respectivo prazo.  

Art. 16. No ato da entrega, o discente deverá entregar:  

I – 3 (três) cópias impressas e encadernadas do Trabalho de Conclusão de Curso em que o número de cópias 

será igual a 3 (três);  

II – 1 (uma) cópia do Trabalho de Conclusão de Curso, gravado em mídia CD ou DVD. 

Art. 17. Para aprovação na disciplina da TCC, além da efetuado nos termos previstos no artigo anterior, o 

discente deverá apresentar e defender o Trabalho de Conclusão de Curso, em apresentação pública, perante 

banca examinadora, composta por três avaliadores, incluído o orientador, obtendo nota maior ou igual a 7,0 

(sete). 

§1º. A composição da banca examinadora será indicada pelo Coordenador do Curso de Direito;  

§2º. A apresentação pública de avaliação do TCC ocorrerá, preferencialmente - exclusiva ou 

complementarmente, no Auditório da FAMIPE.  

Art. 18. Na apresentação pública referida no artigo anterior, o discente disporá de 20 (vinte) minutos para 

apresentar seu Trabalho de Conclusão de Curso, podendo utilizar equipamento audiovisual e outros 

recursos didáticos.  

§1º. Após a apresentação do discente, cada examinador procederá à sua arguição, dispondo, para tanto, de 

até 10 (dez) minutos.  



 

197 
 

§2º. Serão garantidos ao discente 10 (dez) minutos para responder à arguição de cada examinador. §3º. As 

questões relacionadas aos limites e à distribuição do tempo para as atividades de avaliação serão definidas 

pela banca examinadora, independente das previsões dispostas no caput e nos parágrafos anteriores deste 

artigo.  

Art. 19. Cada examinador atribuirá ao estudante uma nota de 0 (zero) a 10,0 (dez), levando em conta o texto 

escrito, a exposição oral e as respostas dadas durante a arguição pela banca examinadora.  

§1º. Será utilizada, para atribuição de nota a Ficha de Avaliação Individual, na qual cada examinador 

registrará e justificará sua nota, considerando os aspectos expressamente indicados.  

§2º. A nota final do discente corresponderá ao resultado da média aritmética das notas atribuídas pelos 

membros da comissão examinadora, sendo considerado aprovado o discente que obtiver nota final igual ou 

maior a 7,0 (sete).  

§3º. A nota final será transcrita em Ata de Banca de Examinadora, assinado por cada avaliador e pelo 

discente, sendo, em seguida, entregue na Coordenação do Curso de Direito. §4º. Em caso de reprovação, o 

discente deverá cursar novamente a disciplina de TCC, não se admitindo matrícula em turma especial, e 

ficará sujeito às datas estabelecidas pelo Coordenador do Curso de Direito, não podendo realizar a defesa de 

seu trabalho fora do respectivo prazo.  

Art. 20. Após a apresentação pública de apresentação e defesa, o discente aprovado deverá submeter a 

versão definitiva do seu Trabalho de Conclusão de Curso, com chancela prévia do orientador, a Biblioteca da 

FAMIPE.  

 

Capítulo V 

ORIENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Art. 21. Trabalho de Conclusão de Curso será desenvolvido individualmente pelo discente, sob orientação de 

um professor do Curso de Direito da FAMIPE. 

Art. 22. O discente formalizará a indicação de seu orientador mediante entrega do Termo de Aceite de 

Orientação, devidamente preenchido e assinado, na Coordenação do Curso de Direito.  

§1º. A aceitação da orientação será realizada mediante a assinatura do professor no Termo de Aceite de 

Orientação.  

§2º. Na indicação de orientador, deverá ser observado, sempre que possível, a distribuição de acordo com as 

áreas de interesses dos professores, bem como a distribuição equitativa de orientandos entre eles.  
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Art. 23. O professor em regime de trabalho integral deverá orientar, no máximo, 8 (oito) discentes 

simultaneamente, enquanto o professor em regime de trabalho parcial deverá orientar, no máximo, 4 

(quatro) estudantes simultaneamente.  

§1º. O Coordenador de Curso divulgará, semestralmente, o número de vagas disponíveis por orientador.  

§2º. O professor poderá orientar menos discentes, desde que existam professores suficientes para orientação 

de todos os discentes e observado o limite máximo de orientandos fixados neste artigo.  

Art. 24. Extinto o vínculo do orientador com a FAMIPE, o orientador deixará a orientação e o novo 

orientador será indicado pelo Coordenador do Curso. 

Art. 25. Excepcionalmente, será admitida a substituição de orientador, mediante requerimento apresentado 

pelo discente em novo Termo de Aceite ao Coordenador de Curso, com anuência expressa do novo 

orientador e do discente, desde que respeitado o número de orientandos por professor fixados neste 

regulamento.  

Art. 26. O orientador ofertará 1 (uma) hora semanal para atividades de orientação dos estudantes 

matriculado nas disciplinas relativas ao Trabalho de Conclusão de Curso.  

 

Capítulo VI 

ATRIBUIÇÕES DO ORIENTADOR E DEVERES DO ESTUDANTE 

 

Art. 27. São atribuições do orientador:  

I – participar das reuniões convocados pelo Coordenador de Curso; 

II – assinar o Termo de Aceite de Orientação, respeitando o limite de orientandos fixado neste regulamento;  

III – orientar, acompanhar e avaliar o discente na elaboração do Projeto do Trabalho de Conclusão de Curso;  

IV – submeter, quando necessário, o Projeto do Trabalho de Conclusão de Curso ao Comitê de Ética em 

Pesquisa - CEP, antes do início da coleta de dados;  

V – autorizar a alteração do Projeto do Trabalho de Conclusão de Curso, mediante justificativa apresentada 

pelo discente;  

VI – orientar, acompanhar e avaliar o discente na execução do Trabalho de Conclusão de Curso; VII – 

participar das bancas examinadoras para quais estiver designado;  

VIII – presidir as bancas examinadoras nas quais se encontram seus orientados;  

IX – preencher e assinar, juntamente com os demais membros da banca examinadora, a Ata do Trabalho de 

Conclusão de Curso.  
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X – entregar a Ata do Trabalho de Conclusão de Curso, devidamente preenchida e assinada por todos os 

membros da banca avaliadora, ao Coordenador de Curso, imediatamente após a apresentação pública e 

defesa.  

Art. 28. São deveres dos discentes: 

 I – entregar, na Coordenação do Curso de Direito, 01 (uma) via do Termo de Aceite de Orientação, assinado 

pelo orientador, de acordo com o prazo fixado pelo Coordenador do Curso;  

II – participar das reuniões com o orientador para discussão e aprimoramento do Trabalho de Conclusão de 

Curso, além de executar com diligência as atividades designadas pelo professor.  

III – entregar, na Coordenação do Curso 01 (um) exemplar do Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso, 

gravado em mídia CD ou DVD, junto da Ficha de Acompanhamento, assinado pelo seu orientador, de 

acordo com o prazo fixado pelo Coordenador de Curso; 

 IV – entregar, na Coordenação do Curso de Direito, 3 (três) cópias impressas e encadernadas do Trabalho de 

Conclusão de Curso e em mídia CD ou DVD, de acordo com o prazo fixado pelo Coordenador de Curso;  

V – em conjunto com o Coordenador de Curso, agendar data, horário e local para apresentação e defesa do 

Trabalho de Conclusão de Curso, após ajuste com os integrantes da banca examinadora; VI – comparecer em 

dia, hora e local determinados para apresentação e defesa do Trabalho de Conclusão de Curso.  

Art. 29. A responsabilidade pela elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso é integralmente do discente, 

o que não exime o orientador de desempenhar adequadamente, nos termos do presente regulamento, as 

atribuições decorrentes de sua atividade de orientação.  

§1º. O não cumprimento pelo discente dos deveres indicados no artigo anterior autoriza o professor a 

desligar-se dos encargos de orientação, por meio de comunicado escrito e justificado ao Coordenador de 

Curso.  

§2º. Após receber notificação do desligamento de seu orientador, emitida pelo Coordenador de Curso, o 

discente poderá apresentar recurso ao Colegiado do Curso de Direito, no prazo de 5 (cinco) dias.  

 

Capítulo VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 30. Este regulamento poderá ser alterado mediante proposta do Colegiado do Curso de Direito ou pelo 

Núcleo Docente Estruturante do Curso de Direito, com aprovação do Colegiado do Curso.  
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Art. 31. A revisão deste regulamento será realizada após o término do 1º período letivo de 2018, 

acompanhada de consulta aos discentes e docentes do Curso de Direito.  

Art. 32. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de Direito.  

Art. 33. Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

Miguel Pereira/RJ, 29 de setembro de 2017 

 

 

Profa. Me. Yolanda Souza Capute 

Coordenadora do Curso de Direito 
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ANEXO VI - REGULAMENTO GERAL DE PESQUISA CIENTÍFICA 

 

  A diretriz “Indissociabilidade entre Ensino – Pesquisa – Extensão” reafirma a Pesquisa 

como processo acadêmico. Nessa perspectiva, o suposto é que as ações de pesquisa (geração de 

conhecimento) adquirem maior efetividade se estiverem vinculadas ao processo de formação de 

pessoas (ensino) e de interação transformadora entre a instituição de ensino e outros setores da 

sociedade (extensão). 

  A produção de conhecimento científico, tecnológico e de inovação na FAMIPE se traduz, 

principalmente, pelo desenvolvimento de atividades de pesquisa que contribuam para o 

crescimento social, à medida que os avanços obtidos se revertam em benefícios para a comunidade 

e possibilitem a constante qualificação dos indivíduos envolvidos no processo. 

  Assim, o Programa Institucional de Pesquisa (PIP) da FAMIPE visa criar mecanismos de 

incentivo para o desenvolvimento de pesquisas relevantes para a comunidade acadêmica e para a 

sociedade, ao mesmo tempo em que fomenta a melhoria do processo de ensino-aprendizagem por 

intermédio da articulação entre ensino, pesquisa e extensão. 
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TÍTULO I – DAS DEFINIÇÕES GERAIS 

 

5.12. CAPÍTULO I – DAS DIRETRIZES GERAIS 
 

Art. 1º   Este Regulamento tem como objetivo estabelecer diretrizes e normas para as atividades 

do Programa Institucional de Pesquisa Cientifica (PIP),que englobam a Pesquisa docente, a Iniciação à 

Pesquisa discente e a Capacitação técnico-científica realizadas nas dependências da FAMIPE ou em 

instituições parceiras. 

 

Parágrafo Único: Este Regulamento é voltado ao Programa Institucional de Iniciação Cientifica (PIC), ao 

Programa de Iniciação Científica Júnior (PIC-JR) e ao Programa de Capacitação Técnico-Científica. 

 
5.13. CAPÍTULO II – DOS OBJETIVOS 
 

Art. 2º  O Programa Institucional de Pesquisa Científica da FAMIPE tem por objetivos:  

 

I – incentivar a participação dos estudantes de graduação e de pós-graduação em projetos de 

pesquisapara que desenvolvam, ética e criticamente, o pensamento e as políticas científicas, 

tecnológicas e de inovação; 

II – integrar o corpo docente, discente e administrativo nas atividades de pesquisa científica; 

III – articular institucionalmente ensino, pesquisa e extensão;  

IV – aumentar a produção e a divulgação científica da FAMIPE; 

V – qualificar os estudantes para os programas de graduação e pós-graduação; 

VI – aprimorar o processo de formação de profissionais para o mercado de trabalho; 

VII – possibilitar a produção e disseminação de novos conhecimentos; 

VIII – qualificar e requalificar seu corpo docente e técnico-administrativo; 

IX – manter a comunidade acadêmica atualizada em relação aos avanços científicos, 

tecnológicos e de inovação; 

X – promover a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. 

 

5.14. CAPÍTULO III – DOS OBJETIVOS E FINALIDADES ESPECÍFICOS DE CADA PROGRAMA 
 

Art. 3º  Programa Institucional de Iniciação Cientifica (PIC) 
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§ 1º  O PICé voltado para despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais em 

estudantes de graduação, mediante a participação em projetos de pesquisa, orientados por pesquisador da 

FAMIPE. 

§ 2º   O PICpoderá ser desenvolvido de forma remunerada, sendo considerado discente bolsista 

aquele que for contemplado com uma bolsa de Iniciação Científica para o desenvolvimento de atividades de 

pesquisa em projeto de pesquisa orientado por um pesquisador da FAMIPE. 

 

§ 3º  As bolsas de Iniciação Científica oriundas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica (PIBIC) são destinadas a apoiar o desenvolvimento do pensamento científico e iniciação à pesquisa 

de estudantes de graduação, com vistas a estimular a participação em projetos de pesquisa e despertar o 

pensamento científico. 

 

I – O valor e o prazoda bolsa de PIBIC serão determinados pela Presidência da FUSVE, de 

acordo com a disponibilidade financeira da mantenedora,conforme edital do Programa e 

em consonância com os critérios do CNPq e da FAPERJ. 

II – O PIC poderá ainda ser desenvolvido de forma voluntária, sendo considerado discente 

voluntário aquele que desenvolver as mesmas atividades de pesquisa acima referidas e 

sem a percepção de remuneração. 

 

Art. 4º  Programa Institucional de Iniciação Científica Júnior (PIC-JR) 

 

§ 1º  O PIC-JRé voltado para despertar a vocação científica de estudantes do penúltimo e último 

ano do Ensino Médio das escolas conveniadas com a FAMIPE, mediante a participação em projetos de 

pesquisa devidamente cadastrados na Coordenadoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão (CPGPE) da 

FAMIPE. 

 

§ 2º  O PICTI-JRpoderá ser desenvolvido de forma remunerada, sendo considerado discente 

bolsista aquele que for contemplado com uma bolsa de Iniciação Científica para o desenvolvimento de 

atividades de pesquisa em um projeto de pesquisa desenvolvido na FAMIPE. 
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§ 3º  As bolsas de Iniciação Científica denominadas PIBIC-JR (Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica Júnior)são destinadas a apoiar o desenvolvimento do pensamento científico, tecnológico, 

inovador e de iniciação à pesquisa de estudantes do penúltimo e último ano do Ensino Médio  

 

I – O valor da bolsa de PIBIC-JR será determinado pela Presidência da FUSVE, de acordo 

com a disponibilidade financeira da Mantenedora,conforme edital do Programa e em 

consonância com os critérios do CNPq e da FAPERJ. 

II – O PIC-JR poderá ainda ser desenvolvido de forma voluntária, sendo considerado 

discente voluntário aquele que desenvolver as mesmas atividades de pesquisa acima 

referidas e sem a percepção de remuneração.. 

 

§ 4º  A FAMIPE, através da Coordenadoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, poderá buscar 

apoio para pagamento de bolsas nas Instituições de fomento à Pesquisa, obedecendo aos critérios estipulados 

por estas instituições para sua concessão. 

 

Art. 5º  Capacitação Técnico-Científica (CTC): 

 

§ 1º  A Capacitação Técnico-Científica (CTC) tem como objetivo disponibilizar exclusivamente aos 

egressos da FAMIPE, a participação nas atividades dos projetos de pesquisa certificados pela Coordenadoria 

de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. 

 

§ 2º  Para participar da Modalidade Capacitação Técnico-Científica (CTC) o egresso deverá 

preencher formulário próprio onde deverá indicar o projeto do qual deseja participar, sendo necessário o 

aceite/assinatura do coordenador do Projeto de Pesquisa para a sua participação nos trabalhos em 

desenvolvimento. 

 

§ 3º  Após o aceite expresso do coordenador do Projeto de Pesquisa, o candidato deverá 

encaminhar requerimento à Coordenadoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão para análise e aprovação. 

 

§ 4º  O Candidato deverá apresentar no ato da inscrição: 

I – Currículo Lattes atualizado; 
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II – formulário de plano de trabalho e cronograma de atividades; 

III – formulário preenchido para o requerido projeto. 

 

§ 5º  Das obrigações do candidato egresso: 

a) Se aprovado na Modalidade Capacitação Técnico-Científica (CTC) o egresso se obriga a 

dedicar de 12 a 20 horas semanais às atividades técnico-científicas. 

b) Apresentar, ao final do programa, relatório em formulário próprio informando o 

desenvolvimento de suas atividades técnico-científicas. 

c) Apresentar apólice de seguro de vida anexada à sua documentação, após aprovação de sua 

candidatura, correspondente ao período de participação no programa. 

 

§ 6º  A Modalidade Capacitação Técnico-Científica (CTC) será oferecida de forma voluntária e sem 

remuneração. 

 

5.15. CAPÍTULO IV – DO PESQUISADOR 
 

Art. 6º  Para participar do Programa Institucional de Pesquisa Científica (PIP), o pesquisador deverá 

preencher os seguintes requisitos:  

 

I – Possuir o título de especialista,mestre ou doutor, ou livre docência reconhecidos pelo MEC, 

válidos no território nacional;  

II – possuir currículo cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes do CNPq;  

III – ser docente do quadro efetivo da FAMIPE; 

IV – ser integrante de Grupo de Pesquisa vinculado à FAMIPE e certificado junto ao Diretório 

de Grupos de Pesquisa do CNPq; 

V – apresentar projeto de pesquisa que não esteja em desenvolvimento ou que não tenha sido 

concluído na FAMIPE ou em outra instituição. 

 

Art. 7º  Compete ao professor orientador: 
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I – Estar devidamente registrado na Coordenadoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da 

FAMIPE. 

II – Submeter resumos, se inscrever e participar de eventos científicos promovidos pela 

Coordenadoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão e por outras instituições. 

III – Submeter os trabalhos dos alunos vinculados ao seu projeto nos eventos previstos no item 

II. 

IV – Preencher os formulários anuais de relatórios resumidos sobre a pesquisa ou quando 

solicitado pela Coordenadoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, bem como apresentar 

relatório ao fim do prazo estipulado para a sua realização, sob pena de imediata suspensão de 

gratificações e impedimento de abertura de novos projetos, até regularização da pendência.  

V -  Os Relatórios deverão ser encaminhados à Coordenadoria de Pós-Graduação, Pesquisa e 

Extensão, através do formulário on-line, disponível no site da FAMIPE. 

VI - Qualquer movimentação acadêmica ou profissional do coordenador do projeto de 

pesquisa e dos pesquisadores associados (titulação, licença, desligamento da instituição ou 

desligamento do projeto) deverá ser comunicada imediatamente à Coordenadoria de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão através de documento escrito. 

VI – Participar semestralmente do programa de planejamento e atualização promovido pela 

IES. 

VII – Cobrar dos integrantes do projeto a atualização do currículo Lattes, em especial na 

ocasião do envio do relatório anual. 

VIII – Gerar com regularidade produções científicas (resumos em congressos, artigos, 

capítulos de livro, etc.), devidamente indexadas, relativas à pesquisa em desenvolvimento. 

IX – Divulgar os resultados da pesquisa em periódicos indexados e recomendados pelas 

agências governamentais de fomento à pesquisa e pela Coordenadoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa e Extensão. 

X – Orientar o estudante no desenvolvimento do plano de trabalho, na execução das 

atividades, na elaboração dos relatórios e na apresentação dos resultados da pesquisa em 

todos os eventos científicos da FAMIPE e naqueles que participarem em outras instituições.  

XI – Incluir o nome do estudante sob sua orientação, em todas as publicações e em trabalhos 

apresentados em congressos e seminários, quando o este efetivamente tiver participado da 

obtenção dos resultados. 
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XII – Mencionar o vínculo dos autores com a FAMIPE e agradecimento à FUSVE pelo suporte 

financeiro em todas as publicações resultantes dos projetos de pesquisa.  

XIII – Responsabilizar-se pela veracidade e precisão das informações contidas nas publicações 

resultantes dos projetos de pesquisa. 

XIV – Participar da organização e das bancas avaliadoras dos eventos de iniciação científica da 

FAMIPE. 

XV – Atuar como consultor, quando solicitado pela Coordenadoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa e Extensão. 

XVI – Comunicar imediatamente ao Comitê Institucional do PIBIC, caso ocorra, a necessidade 

de cancelar a bolsa do discente sob sua supervisão, sob pena de ter de restituir à IES os valores 

pagos indevidamente. 

 

 

5.16. CAPÍTULO V – DO ESTUDANTE 

 

Art. 8º  A participação do estudante poderá ocorrer das seguintes formas: 

 

I – Iniciação Científica voluntária; 

II – Iniciação Científica como bolsista da FAMIPE; 

III – Iniciação Científica com financiamento externo: bolsista do PIBIC doCNPq, da FAPERJ ou 

outras fontes de recursos públicos ou privados. 

IV – Iniciação Científica Júnior da FAMIPE voluntária; 

V – Iniciação Científica Júnior com bolsa do Programa Jovens Talentos para a Ciência da 

FAPERJ/CECIERJ destinado aos alunos do Ensino Médio de escolas públicas estaduais; 

VI – capacitação técnico-científica para egressos dos cursos da FAMIPE. 

 

Art. 9 º Para participar do Programa de Iniciação Científicao estudante deverá preencher os seguintes 

requisitos:  

   I – Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação e ou pós-graduação da 

FAMIPE; 

   II– ter cursado todas as disciplinas do 1.º período e não estar no último período do curso;  
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   III– ter disponibilidade de tempo para se dedicar ao projeto de, no mínimo, 8 h semanais;  

   IV – atender aos requisitos específicos de cada projeto de pesquisa, fixados no processo de 

seleção; 

   V – ter currículo Lattes cadastrado no CNPq. 

 

Art. 10 Compete ao estudante, sob orientação e responsabilidade do professor orientador:  

 

I – Executar, individualmente, o plano de trabalho aprovado;  

II – colaborar na execução de tarefas de campo, laboratório ou na biblioteca, relacionadas com 

o projeto de pesquisa;  

III – apresentar nos eventos de Iniciação Científica da FAMIPE os resultados parciais ou finais 

da pesquisa;  

IV – apresentar relatórios de atividades, conforme definido no projeto de pesquisa. 

 

Parágrafo único. É proibido atribuir ao estudante de IniciaçãoCientífica atividades didáticas próprias do 

professor/pesquisador ou funções meramente burocráticas. 

 

 

TÍTULO II – DOS PROJETOS DE PESQUISA 

 

5.17. CAPÍTULO VI – DA COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS 

 

Art. 11 A Coordenação dos Programas de Incentivo à Pesquisa será de responsabilidade da 

Coordenadoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão que, junto ao Colegiado de Pesquisa, prestarão 

contas perante a Direção da FAMIPE, ou unidade equivalente, pelo gerenciamento dos Programas, devendo 

fazer cumprir o presente Regulamento. 

 

 

5.18. CAPÍTULO VII – DOS PROJETOS DE PESQUISA 
 



 

210 
 

Art. 12 O Projeto de Pesquisaé a proposta de investigação científica de um professor, com início e fim 

definidos, fundamentado em objetivos específicos, com vistas à obtenção de resultados, desenvolvimento de 

um produto, análise e otimização de processos ou colocação de fato novo em evidência.  

 

§ 1º   O Projeto de Pesquisa deve ser compatível com as linhas de pesquisa da FAMIPE. As linhas de 

pesquisa representam temas aglutinadores de estudos científicos que se fundamentam em tradição 

investigativa, de onde se originam projetos cujos resultados guardam afinidade entre si.  

 

§ 2º   O Projeto de Pesquisa se desenvolverá nas modalidades previstas neste Regulamento, a saber:  

 

I – Modalidade Projeto Individual de Pesquisa: será desenvolvido por único pesquisador que 

deverá, obrigatoriamente, preencher os requisitos necessários e previstos neste Regulamento.  

II – Modalidade Projeto Integrado: será desenvolvido por dois ou mais pesquisadores, 

podendo ou não ser de natureza interdisciplinar, com a participação de membros de áreas 

distintas de atuação. 

 

§ 3º  Independentemente da modalidade do projeto de pesquisa, este poderá se desenvolver das 

seguintes formas: 

 

I – Fluxo Contínuo: será desenvolvido de forma voluntária pelos pesquisadores e discentes 

envolvidos. 

II – Com bolsa ou Auxílio à Pesquisa: será desenvolvido com bolsa ou auxílio à Pesquisa da 

FUSVE, conforme edital e disponibilidade financeira da mantenedora da FAMIPE ou por 

meio das agências de fomento externo. 

 

Art. 13 O desenvolvimento da pesquisa deverá respeitar o prazo e as normas previstas no presente 

Regulamento. 

 

Art. 14 A seleção dos projetos de pesquisa será realizada dentro das normas previstas neste 

Regulamento, considerando-se: 
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I – As propostas de desenvolvimento de projetos de pesquisas deverão ser encaminhadas à 

Coordenadoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, segundo os requisitos, prazos e 

modelos dispostos em Edital próprio e seus resultados serão divulgados mediante 

correspondência individual. 

II – Caberá à Coordenadoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão avaliar a compatibilidade 

dos projetos propostos com a estrutura da instituição. No caso de projetos que envolvam a 

utilização de recursos materiais, caberá uma avaliação da viabilidade de seu financiamento 

por parte da instituição. 

III – Serão consideradas pelos avaliadores a qualidade técnico-científica, a viabilidade e a 

relevância do projeto de pesquisa. 

IV – Todos os projetos de pesquisa e relatórios finais serão submetidos a um Comitê de 

Avaliação composto por avaliadores ad hoc, especialistas nas áreas correlatas às propostas. 

V – O proponente terá direito, uma única vez, de solicitar revisão do parecer proferido pelo 

avaliador ad hoc,por meio de solicitação escrita encaminhada à Coordenadoria de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão, no prazo máximo de até 72 horas após comunicação do 

parecer. 

VI – Da decisão do pedido de revisão não caberá novo pedido de revisão ou recurso. 

VII – As Pesquisas que envolverem seres humanos serão também avaliadas por um Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) indicado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEPE) 

quando da submissão do projeto na Plataforma Brasil. 

 

 

5.19. CAPÍTULO VIII – DO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA 

 

 

Art. 15 O interessado em participar do Programa de Pesquisa da FAMIPE deverá submeter proposta 

de projeto próprio através do formulário on-line disponível no site da FAMIPE, devidamente preenchido e 

acompanhado dos documentos inerentes, dentro do prazo estipulado em Edital próprio. 

 

Art. 16 Os projetos apresentados dentro do prazo previsto no Edital próprio serão encaminhados ao 

Comitê Científico Institucional que, após avaliação, emitirá parecer consubstanciado em relação às propostas. 
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Art. 17 OComitê Científico Institucional, composto por especialistas nas diversas áreas do 

conhecimento, será responsável por analisar a qualidade técnico-científica do projeto, sua viabilidade, 

relevância, cronograma de execução, bibliografia, originalidade e adequação do currículo Lattes do 

proponente ao projeto. 

 

Art. 18 Após análise pelos consultores os projetos encaminhados receberão pareceres de “Aprovado”, 

“Em Exigência” ou “Reprovado”. 

 

Art. 19 Todos os proponentes serão notificados do resultado do projeto apresentado, acompanhado 

de parecer e justificativa, por meio de correspondência sigilosa individual. 

 

Art. 20 O proponente que receber em seu projeto o parecer “Aprovado” será comunicado para a 

devida formalização e regularização do projeto junto à Coordenadoria de Pós-Graduação, Pesquisa e 

Extensão, de acordo com os prazos e normas publicadas em Edital próprio. 

 

Art. 21 O proponente que receber em seu projeto o parecer “Em Exigência” será notificado da decisão 

e receberá da Coordenadoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão o projeto com as devidas 

recomendações dos consultores para que no prazo máximo de até 15 (quinze) dias possa sanar as deficiências 

apontadas e reapresentar a proposta, para nova análise. 

 

I – Após o ajuste do projeto, de acordo com as recomendações propostas pelos consultores ad 

hoc, este será reencaminhado aos consultores para nova avaliação e deferimento.  

II – O não atendimento às exigências dentro do prazo previsto nesta cláusula acarretará no 

arquivamento definitivo do projeto, devendo o proponente, caso seja de seu interesse, 

promover uma nova submissão, de acordo com os prazos e normas próprias do Edital da 

época. 

 

Art. 22 O proponente que receber em seu projeto o parecer “Reprovado” será notificado da decisão 

através do e-mail informado no cadastro, podendo recorrer da decisão conforme previsto neste 

Regulamento. 



 

213 
 

 

Art. 23 Todos os pareceres serão encaminhados aos proponentes para ciência, sempre com resguardo 

da identidade dos consultores ad hoc. 

 

Art. 24 O projeto que envolver recursos materiais sofrerá, além da avaliação do Comitê Científico 

Institucional, uma análise de sua viabilidade financeira pela FUSVE, de acordo com este Regulamento.  

 

Art. 25 O projeto que envolver participação de seres humanos, além da avaliação dosComitês 

Científico Institucional será também avaliado por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).  

 

Parágrafo Único Na hipótese prevista neste artigo, o proponente deverá incluir, obrigatoriamente, o modelo 

do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) do(s) sujeito(s) da pesquisa e demais documentações, 

disponíveis no site da FAMIPE. 

 

Art. 26 Cabe à Coordenadoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão e ao Colegiado de Pesquisa o 

parecer final de aprovação, avaliados ainda sob os seguintes critérios: 

 

I – Análise do parecer; 

II – titulação acadêmica e produção científica do pesquisador ou dos pesquisadores 

envolvidos no projeto; 

III – compatibilidade do projeto com a estrutura da Instituição e com as metas presentes no 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da FAMIPE; 

IV – adequação às linhas de pesquisa do(s) curso(s) ao(s) qual(is) esteja o projeto vinculado; 

V – em caso de pedidos de pesquisadores que participaram anteriormentede projetos de 

pesquisa na FAMIPE, também será julgada a produção científica gerada durante a execução de 

projetos anteriores ou em andamento e demais pendências; 

 

 

5.20. CAPÍTULO IX – DOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À SUBMISSÃO 
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Art. 27 Para submissão do Projeto o pesquisador deverá apresentar à Coordenadoria de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão, dentro dos prazos previstos em Edital próprio ou de fluxo contínuo, 

proposta de pesquisa, de acordo com os formulários on-line, disponíveisna página da Coordenadoria de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão, disponível no site da FAMIPE. 

 

§ 1º  A proposta que envolva recursos materiais específicos deverá conter uma planilha 

orçamentária detalhada do material necessário, inclusive com a previsão do custo total estimado. 

 

§ 2º  A aprovação do projeto de pesquisa NÃO implicará compra automática do material listado no 

corpo do projeto, sendo vetada a realização de despesa em nome da FUSVE por parte dos pesquisadores 

envolvidos. 

 

§ 3º  Caso o projeto seja aprovado, o coordenador deverá encaminhar um novo pedido de compras 

à Coordenadoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. 

 

§ 4º  A proposta do projeto de pesquisa deverá conter o levantamento prévio das referências 

bibliográficas. 

 

§ 5º  A entrega da documentação incompleta implicará na não aceitação da proposta. 

 

§ 6º  Só será aceita nova proposta de projeto de pesquisa de pesquisador em dia com o envio de 

relatório final do projeto anteriore sem nenhuma pendência na Coordenadoria de Pós-Graduação, Pesquisa e 

Extensão. 

 

5.21. CAPÍTULO X – DA GRATIFICAÇÃO DE PESQUISA 
 

Art. 28 Quando a gratificação de pesquisa for oferecida pela FUSVE a aprovação do projeto de 

pesquisa não implicará implementação automática de gratificação de pesquisa. Esta dependerá do Edital 

específico, com o prazo de duração, número de vagas, valor do auxílio e disponibilidade financeira da 

instituição. 
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§ 1º A gratificação de pesquisa somente será usufruída por pesquisadores que participem de 

Diretórios de Grupos de Pesquisa do CNPq certificados pela FAMIPE. 

 

§ 2º As gratificações a que farão jus os pesquisadores e os discentes serão objeto de normas 

específicas, da Coordenadoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, da Direção e da mantenedora da 

FAMIPE.  

 

§ 3º As gratificações de pesquisa estarão vinculadas à avaliação da produção científica do 

pesquisador, com base nos dados informados no currículo Lattes. 

 

5.22. CAPÍTULO XI – DO PRAZO 

 

Art. 29 O prazo para a realização da pesquisa é de até 24 (vinte e quatro) meses, havendo a 

possibilidade de prorrogação do prazo por mais 12 meses, mediante requerimento próprio.  

 

Parágrafo Único - O pedido de prorrogação poderá ser deferido ou não, mediante análise da produtividade, 

currículo Lattes e produção científica. 

 

5.23. CAPÍTULO XII – DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

 

Art. 30 A desistência da atividade de pesquisa deverá ser informada à Coordenadoria de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão, por meio de carta de desistência contendo relatório parcial e justificativa. 

 

 

5.24. CAPÍTULO XIII – DA AVALIAÇÃO DOS PESQUISADORES 

 

 

Art. 31 Todos os pesquisadores (coordenador do Projeto e demais pesquisadores associados)serão 

avaliados anualmente pela Coordenadoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. 

 

§ 1º  A avaliação incidirá sobre a produção científica do pesquisador (coordenador do Projeto e 

demais pesquisadores associados)nos últimos cinco anos. 
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§ 2º  As informações referentes à avaliação serão retiradas do Currículo Lattes do pesquisador. 

 

 

5.25. CAPÍTULO XIV – DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

 

 

Art. 32 A FAMIPE poderá oferecer apoio financeiro para apresentação de trabalhos em eventos 

nacionais ou internacionais. Podem pleitear o apoio pesquisadores, bolsistas de iniciação científica e 

estudantes de pós-graduação da FAMIPE com projetos de pesquisa certificados pela Coordenadoria de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão. 

§ 1º  O evento para o qual o pesquisador solicitar apoio deverá ser de reconhecida qualidade 

científica ou tecnológica e de inovação. 

§ 2º  O auxílio compreende 25% (no Brasil) e 50% (no exterior) do valor da passagem e da inscrição 

no evento; diárias fixas (incluem hospedagem, alimentação e outros), de acordo com a tabela FUSVE, 

devendo ser solicitado conforme formulário disponível no site da instituição. 

§ 3º  Será de responsabilidade do coordenador do projeto solicitar o auxilio, mediante 

requerimento escrito, com justificativa e identificação dos participantes.  

§ 4º  Será permitida somente uma concessão deste auxílio a cada ano, por pesquisador (discente ou 

docente). 

§ 5º  A solicitação de ajuda de custo deverá ser preenchida no formulário específico disponível no 

site da FAMIPE e entregue naCoordenadoria do curso correspondente com os demais documentos: 

a. Carta de encaminhamento do solicitante justificando o pedido. 

b. Cópia do trabalho a ser apresentado. 

c. Programa do evento, outros contatos previstos e dados adicionais considerados importantes 

para o julgamento do pleito. 

d. Comprovante de aceitação do trabalho e inscrição no evento ou convite para a sua 

apresentação. 

e. Orçamento detalhado da solicitação. 
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§ 6º  Caso o solicitante ainda não tenha recebido o comprovante de aceitação do trabalho na 

abertura do processo, deverá comunicar o fato, por escrito, anexando-o aos documentos de inscrição. A 

conclusão da análise do pedido estará condicionada à entrega desse comprovante.  

§ 7º  Esta modalidade de apoio não se destina a financiar a participação de pesquisadores, como 

professores ou conferencistas convidados em cursos promovidos em outros estados da federação ou no 

exterior. 

§ 8º  O solicitante deverá realizar a prestação de contas no retorno do evento científico. 

§ 9º  O valor de passagens e da inscrição nos eventos estão condicionados a 25% (Nacional) e a 50% 

(Exterior). 

§ 10º  A concessão do auxílio financeiro constante no caput deste artigo estará sujeita à avaliação da 

produção científica do pesquisador com base nos dados informados no currículo Lattes.  

§ 11º   O atendimento da solicitação de auxílio estará sujeito ainda à disponibilidade financeira da 

FUSVE e à tabela de valores para ajuda de custo em eventos científicos publicada pela mantenedora da 

FAMIPE. 

 

 

 

 

5.26. CAPÍTULO XV – DAS MODALIDADES DOS PROJETOS DE PESQUISA DESENVOLVIDOS 
NA FAMIPE 

 

Art. 33 Por meio da Coordenadoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão a FAMIPE poderá 

oferecer as seguintes modalidades nos projetos de pesquisa: Iniciação Científica, Iniciação Científica Júnior, 

Programa Jovens Talentos Para a Ciência da FAPERJ/CECIERJ e Capacitação Técnico- Científica. 

§ 1º   Terá direito ao certificado de Iniciação Científica, Iniciação Científica Júnior ou Capacitação 

Técnico-Científica o aluno ou egresso que participar de programa de pesquisa por um período igual ou 

superior a seis meses, apresentando relatório e anexando a produção científica do respectivo período de 

participação na pesquisa. 

§ 2º   A emissão comprobatória de participação no programa Jovens Talentos para a Ciência da  

FAPERJ/CECIERJ será realizada pela Coordenação Geral do programa na Fundação CECIERJ.  
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§ 3º   O discente ou egresso que não apresentar a produção científica terá direito a uma declaração 

de participação no projeto, desde que apresente um relatório. 

§ 4º   Os alunos do ensino médio das escolas públicas participantes do Programa Jovens Talentos 

para a Ciência da FAPERJ/ CECIERJ deverão apresentar relatório final referente às atividades desenvolvidas 

junto ao projeto de pesquisa ao qual estejam vinculados, para encaminhamento à Coordenação Geral da 

Fundação CECIERJ, respeitando-se os prazos da agência de fomento da bolsa. 

§ 5º   O referido relatório é individual, devendo conter a assinatura do aluno ou egresso com o “de 

acordo” do coordenador ou do pesquisador/orientador do projeto de pesquisa no qual esteja inserido e 

anexando a cópia da produção científica. 

§ 6º   As atividades desenvolvidas pelos alunos ou egressos, no plano de trabalho são de inteira 

responsabilidade do coordenador e do pesquisador/orientador do projeto de pesquisa. 

§ 7º   Qualquer alteração (troca, abandono, desempenho insuficiente, desistência, conclusão do 

curso) em relação aos alunos de Iniciação Científica e aos egressos da Modalidade Capacitação Técnico-

Científica deverá ser comunicada oficialmente à Coordenadoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, pelo 

coordenador do projeto ou pelo pesquisador/orientador. 

 

 

 

 

 

5.27. CAPÍTULO XVI – DOS CONVÊNIOS COM OUTRAS INSTITUIÇÕES 
 

 

Art. 34 Todas as propostas de convênio com outras instituições, decorrentes ou necessárias à 

realização das atividades de pesquisa, deverão ser encaminhadas à Coordenadoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa e Extensão para análise, adequação e submissão ao setor jurídico da FUSVE. 

 

 

5.28. CAPÍTULO XVII – DO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS 
PROGRAMAS 
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Art. 35 À Coordenadoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão caberá realizar, anualmente, um 

evento (fórum, seminário, congresso, jornada ou encontro), nos quais os bolsistas deverão apresentar suas 

produções científicas sob a forma de pôsteres, resumos ou apresentações orais. O desempenho do bolsista 

deverá ser avaliado pelo Comitê Institucional. 

 

Parágrafo Único À FAMIPE, em conjunto com a Coordenadoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, 

caberá publicar os resumos dos trabalhos dos bolsistas que serão apresentados durante o processo de 

avaliação. 

 

 

5.29. CAPÍTULO XVIII – DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DISCENTE 
 

Art. 36 O processo de seleção de concessão de bolsas de iniciação científica discente será amplamente 

divulgado mediante edital publicado no site da FAMIPE bem como disponibilizado em seus quadros de 

aviso. 

 

Art. 37 A bolsa será concedida por um período máximo de 12 (doze) meses, podendo ser renovada 

nos casos permitidos por lei, por mais um período de, no máximo, 12 (doze) meses. 

 

Art. 38 As bolsas concedidas por instituições de fomento (sejam aquelas solicitadas diretamente pelo 

pesquisador ou as direcionadas para a instituição), deverão respeitar os critérios estabelecidos pela 

concedente do auxílio. 

§ 1º  Para concorrer às bolsas de iniciação científica as propostas devem ser encaminhadas 

mediante formulário eletrônico, disponível no siteda FAMIPE, em conformidade com as condições 

estabelecidas neste Regulamento e dentro dos prazos estabelecidos no Edital. 

§ 2º   As renovações para o mesmo bolsista concorrerão em igualdade de direito com as novas 

solicitações e dentro da cota de bolsas disponibilizadas pela mantenedora da instituição.  

§ 3º  A solicitação de renovação de bolsa deverá ser entregue à Coordenadoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa e Extensão com no mínimo 2 (dois) meses de antecedência do término da bolsa, por meio de 

formulário disponível no site da FAMIPE, anexando o relatório de iniciação científica (modelo disponível no 

site da FAMIPE) e a cópia da produção científica do período da concessão. 
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§ 4º   Entre as produções científicas, o bolsista deverá apresentar, para concorrer à renovação da 

bolsa, comprovação de apresentação e publicações de trabalhos em eventos internos ou externos à FAMIPE. 

§ 5º   As propostas enviadas fora do prazo estipulado no Edital, com documentação incompleta ou 

com preenchimento incorreto dos formulários não serão analisadas. 

§ 6º  O número de bolsas a serem concedidas ficará a critério da mantenedora. 

§ 7º  As bolsas serão concedidas segundo a disponibilidade financeira da FUSVE, a relevância do 

projeto apresentado, a abrangência temática e a viabilidade técnica do plano de trabalho a ser desenvolvido 

por bolsista. 

§ 8º  As bolsas concedidas por instituições de fomento seguirão seu calendário e  disponibilidade 

financeira, respectivamente, isentando a FUSVE de quaisquer responsabilidades. 

 

5.30. CAPÍTULO XIX – DA LIBERAÇÃO DAS BOLSAS DE INCENTIVO À PESQUISA 
 

Art. 39 Para o pagamento da bolsa serão observadas as seguintes normas: 

 

I – O pagamento ao bolsista será processado mensalmente obedecendo a um cronograma 

estabelecido pela FUSVE. As bolsas concedidas por instituições de fomento seguirão seus 

critérios de pagamento e cronogramas. 

II – Os valores das bolsas serão fixados pela presidência da FUSVE, em norma específica e 

serão respeitados em relação às bolsas de pesquisa concedidas pelas instituições de fomento. 

III – O pagamento será efetuado diretamente ao bolsista pela tesouraria da FUSVE. O 

pagamento das bolsas por instituições de fomento obedecerá aos critérios por elas definidos. 

IV – O pagamento da bolsa pela FUSVE ocorrerá no mês subsequente ao de competência. O 

pagamento da bolsa pelas instituições de fomento obedecerá aos critérios e cronogramas por 

elas definidos. 

V – A FUSVE não realizará pagamento de meses retroativos àqueles de concessão da bolsa.  

VI – A seleção dos discentes de graduação, além dos critérios predeterminados no Edital, 

seguirá os seguintes critérios: 

a) Produtividade científica do pesquisador dos últimos cinco anos. 

b) Avaliação do discente de acordo com a seguinte relação: 
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b.1) Tempo de curso: a partir do 2.º período, até o penúltimo, inclusive.  

b.2) Desempenho acadêmico pelo CRA (Coeficiente de Rendimento Acadêmico), maior que 

7,0 (sete). 

b.3) Currículo da Plataforma Lattes. 

b.4) Inexistência de intercorrências previstas no regime disciplinar do corpo discente, 

conforme estabelecido pelo Regimento Geral da FAMIPE. 

c) Avaliação do Plano de Atividades e do Cronograma de Trabalho (conforme modelo 

disponível no site da FAMIPE).  

d) Tempo de participação no Projeto de Pesquisa. 

VII – A seleção dos discentes de ensino médio das escolas conveniadas, além dos critérios 

predeterminados no Edital, seguirá os seguintes critérios: 

a) Avaliação do histórico do discente em relação à: 

a.1) Frequência. 

a.2) Série de curso. 

a.3) Desempenho do discente no curso (Histórico Escolar). 

a.4) Inexistência de intercorrências previstas no regime disciplinar do corpo discente, 

conforme estabelecido pelo Regimento Geral da escola de origem.  

b) Os alunos do ensino médio serão selecionados com base apenas no desempenho escolar, 

conforme mencionado anteriormente. A adesão do aluno a um projeto de pesquisa se dará 

mediante a seleção do projeto, independentemente da seleção inicial dos alunos. 

c) Os discentes das escolas conveniadas serão pré-selecionados pela Coordenadoria de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão, mediante critérios mencionados acima. Os alunos serão 

integrados a um projeto de pesquisa, somente após sua seleção, pelo pesquisador 

interessado em orientá-los. 

c.1) Os alunos das escolas conveniadas deverão apresentar uma apólice de seguro de vida 

vigente durante o período de participação do projeto de pesquisa. 

 

 

5.31. CAPÍTULO XX – DAS CLÁUSULAS GERAIS 
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Art. 40 O uso de infraestrutura e de recursos materiais de outra instituição para a realização das 

pesquisas deverá ser oficializado mediante convênio entre a FAMIPE e a futura conveniada. 

 

Art. 41 Caso sejam incluídos pesquisadores provenientes de outras instituições como coparticipantes, 

far-se-á necessário apresentar documentação complementar e sua oficialização. 

 

Art. 42 A interrupção no desenvolvimento das atividades de pesquisa deverá ser informada à 

Coordenadoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, mediante comunicado oficial, acompanhado de 

relatório parcial e de justificativa. 

 

Art. 43 Todas as declarações pertinentes à realização de pesquisas deverão ser solicitadas à 

Coordenadoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. 

 

Art. 44 Das decisões da Coordenadoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão caberá um único 

recurso para o Colegiado de Pesquisa, no prazo máximo de 72 horas. 

 

Parágrafo Único O recurso deverá ser entregue impresso, na Secretaria da Coordenação de Pesquisa, 

devidamente instruído com os documentos que justifiquem o pedido de revisão da decisão. 

 

Art. 45 A Coordenadoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão se resguarda o direito de, a qualquer 

momento, solicitar informações ou documentos adicionais que julgar necessárias.  

 

Art. 46 Os discentes participantes dos programas de pesquisa farão jus a certificado comprobatório 

das atividades desenvolvidas em projeto de pesquisa, mediante apresentação de relatório e da cópia da 

produção científica. 

 

Art. 47 A concessão das bolsas da FUSVE e as bolsas institucionais de agências de fomento à pesquisa 

estão condicionadas à assinatura do Termo de Compromisso. Após o prazo de 15 dias da divulgação do 

resultado da seleção, a não assinatura do Termo ensejará reclassificação dos bolsistas.  
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Art. 48 É de competência da instituição a oferta de seguro-saúde ou equivalente, que dê cobertura de 

despesas médicas e hospitalares ao bolsista, nos eventuais casos de acidentes e sinistros que possam ocorrer 

em suas instalações. Os alunos das escolas conveniadas deverão apresentar uma apólice de seguro de vida 

vigente durante o período de participação do projeto de pesquisa. 

 

Art. 49 Não será permitido acumular bolsa de incentivo à pesquisa com outra modalidade de bolsa 

disponibilizada pela FAMIPE, sendo vedado, ainda, acumular bolsa de pesquisa da FAMIPE com bolsas de 

outras instituições de fomento ou de quaisquer agências nacionais ou internacionais. 

 

Art. 50 O discente que apresentar débito de qualquer natureza com a instituição estará impedido de 

receber a bolsa a que fizer jus. 

 

Art. 51 Não será permitido repassar ou dividir o valor da bolsa entre duas ou mais pessoas.  

 

Art. 52 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão 

com o Comitê Institucional do PIBIC e o Colegiado de Pesquisa, em conformidade com o Regulamento Geral 

da FAMIPE e demais normas e legislações pertinentes.  

 

Art. 53 Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Superior de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (CONSEPE) da FAMIPE. 

 

 

 

Miguel Pereira,  outubro de 2017. 

 

 

 

Prof. Dr. Carlos Eduardo Cardoso 

Coordenador de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão 

 


