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I. CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES 

 

a) Nome da Mantenedora 

Associação Educacional dos Trabalhadores de Brasília - AETB 

 

b) Base Legal da Mantenedora 

Estatuto da Associação Educacional dos Trabalhadores de Brasília – AETB, 

registrada no Cartório de Pessoas Jurídicas sob o N° 06, livro A-1, sem finalidades 

lucrativas. Estatuto arquivado no 2º Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas, cópia 

microfilmada sob nº: 000042615 de 09/1/2004. 

 

c) Nome da IES 

Faculdade Processus 

 

d) Credenciamento e autorização do curso de Direito da IES 

Portaria nº 148 de 16 de janeiro de 2006, publicada no DOU N° 12, 

17/01/2006, Seção 1, P. 25. 

 

e) Endereço da IES 

SEPS 708/907 – Módulo “D” - Asa Sul, CEP: 70390-070 – Brasília-DF 

 

 f) Perfil Institucional 

 

Histórico 

A mantenedora iniciou suas atividades com cursos preparatórios para 

concursos jurídicos especialmente para os cargos de Juiz de Direito e Promotor.   

Em nove de setembro de 1991, o Professor Jaci Fernandes de Araújo 

ministrou a primeira aula do Instituto Processus. O evento teve lugar em uma loja 

térrea do velho Edifício Brasília Rádio Center, no SRTN, localizado na Asa Norte, 

tendo como participantes três alunos matriculados e alguns colegas do professor, 

convidados para compor a platéia.  
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Apesar de sua simplicidade, a nova instituição estava “criando” um conceito 

de qualidade de ensino, conceito este que a acompanha até hoje. 

Na busca incansável pela qualidade do ensino, o Instituto Processus de 

Cultura e Aperfeiçoamento Jurídico não poupou esforços na procura do melhor 

corpo docente, constituído, entre outros, por Promotores, Juízes e 

Desembargadores, que, com sua excelência em educação, ajudaram jovens 

advogados a trilhar, brilhantemente, caminhos árduos do nosso universo jurídico.  

Com o passar dos anos, o Instituto Processus de Cultura e Aperfeiçoamento 

Jurídico assumiu o papel de centro de referência e excelência em estudos jurídicos 

da Capital Federal e do país.  

Assim, desde 1991, o Instituto Processus tem ministrado cursos de formação 

para a carreira jurídica, sendo iniciais o da Magistratura e do Ministério Público. 

Cento e sessenta e dois (162) juízes, ex–alunos da instituição, comprovam na 

prática a excelência e qualidade do ensino da Processus.  

Desde 1999, o Instituto Processus ministra o curso preparatório para o exame 

da OAB que apresenta um índice de aprovação superior à média nacional. Cabe 

destacar que este curso é frequentado por muitos alunos de outras faculdades de 

direito do Distrito Federal, tornando-se um referencial para aqueles que procuram a 

obtenção da tão almejada carteirinha.  

Esses profissionais, que um dia passaram pelos bancos da instituição, estão 

em exercício no Distrito Federal (em sua maioria) e em outras unidades da 

Federação.  

Mas foi, justamente, pela experiência acumulada, em todos esses anos, de 

dedicação total à formação de profissionais para a carreira jurídica que o Instituto 

Processus decidiu pela criação de um curso de graduação nesta área. O objetivo foi 

criar um curso que não apresentasse as mesmas deficiências e problemas de 

formação encontrados nos alunos que chegavam às nossas salas de aula. Mas, 

também, um curso construído com base numa matriz curricular diferenciada, 
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orientada especificamente para a formação dos operadores do Direito das carreiras 

públicas.  

Assim, em 2005, foi protocolada, junto ao MEC, a solicitação para o 

credenciamento da Faculdade Processus de Direito, a qual teve seu efetivo início no 

dia 13 de março de 2006, segundo a portaria n° 148 de 16 de janeiro de 2006. 

Portanto, o curso de Direito na Processus tem 09 (nove) anos de funcionamento. 

Está, atualmente,\ funcionando no prédio da Asa Sul, nos turnos matutino e noturno, 

e conta com 180 vagas anuais.  

No ano de 2005, a Faculdade Processus iniciou construção de um prédio no 

bairro de Águas Claras, setor nobre e em franca expansão da cidade. O objetivo foi 

continuar com a inserção no ensino de graduação e pós-graduação. No primeiro 

semestre de 2009, começam a funcionar nesse prédio dois cursos tecnólogos. O 

primeiro deles é o curso de Secretariado, que conta atualmente com 300 vagas 

(ampliadas pela Portaria Nº 310, de 20 de maio de 2014), autorizado pela Portaria n° 

394 de 28 de agosto de 2008 e reconhecido pela Portaria nº 09 de 02 de março de 

2012. O segundo curso, o de Gestão Financeira foi autorizado pela portaria n° 495, 

de 06 de novembro de 2008, e reconhecido pela Portaria nº 469 de 22 de novembro 

de 2011, que ampliou o número de vagas anuais, de 240 para 300. Por fim, o curso 

de Gestão Pública foi autorizado pela Portaria nº 601, de 29 de outubro de 2014 com 

240 vagas. 

No primeiro semestre de 2013, nesse mesmo prédio, a Faculdade Processus 

deu inicio a mais dois cursos de Graduação. O curso de Ciências Contábeis foi 

autorizado pela Portaria n° 197 de 04 de outubro de 2012 e conta atualmente com 

240 vagas; e o curso de Administração Pública foi autorizado pela Portaria nº 107, 

de 22 de Junho de 2012 e que também conta com um total de 240 vagas. 

Cabe ressaltar que, nos últimos 06 exames da OAB, o curso de Direito da 

Processus obteve em duas oportunidades o melhor resultado entre as Instituições 

privadas de Ensino Superior do DF. 

Na Faculdade Processus existe uma efetiva valorização do professor, 

considerando o magistério não apenas a partir de uma visão social de sacerdócio, 

mas de um sacerdócio devidamente valorizado pelo empregador pela 

correspondente remuneração.  
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Além do curso de Direito da Faculdade Processus ser reconhecido mediante 

a Portaria Nº 267, de 19 de Julho de 2011, quando obteve nota 04 (quatro) na visita 

in loco da comissão do INEP, obteve resultado positivo no ENADE 2012, logrando 

CPC positivo no último ciclo avaliativo. 

 

Missão 

A Faculdade Processus, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, em 

todos os níveis de ensino, seu preparo para o exercício da cidadania e sua formação 

profissional, proporcionando condições para formação de pessoas que se 

autorrealizem, sejam felizes e participem construtivamente da sociedade, exercendo 

a cidadania com justiça social, a partir de uma convivência harmônica e do respeito 

mútuo. 

 

Visão 

Fazer da Faculdade Processus um centro de referência e excelência no 

ensino superior de Brasília e do país.  

 

Objetivos 

A Faculdade Processus tem por objetivos gerais: 

 

I. Qualidade de Ensino - Assegurar a melhoria contínua da qualidade do 

ensino, por intermédio do domínio e do incremento do estudo das áreas de 

conhecimento relacionadas, da tecnologia educacional, bem como de formas 

participativas de avaliação e de reformulação do processo de ensino e 

aprendizagem.  

II. Organização - Manter um sistema organizacional eficiente (mínimo e 

suficiente), flexível e adequado às necessidades da sua área de atuação.   

III. Autonomia - Garantir a autonomia institucional e autossustentação dos 

seus empreendimentos. 

IV. Gestão de Pessoas - Preparar e formar um quadro docente e não 

docente qualificado, comprometido coletivamente com a missão, disposto ao 
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aprendizado contínuo e dedicado seriamente ao aluno, razão de ser do Projeto 

Educativo da Faculdade. 

V. Excelência Acadêmica - Distinguir-se na área do conhecimento 

estabelecida como meta prioritária, em sintonia com a missão e as necessidades do 

contexto em que está inserida.  

 

Busca, ainda, os objetivos secundários:  

 

i. Capacitar profissionais em cursos e programas de pós-graduação, para a 

realização de atividades específicas; 

ii. Desenvolver programas de iniciação científica e de extensão, e estimular 

a pesquisa;  

iii. Participar dos processos de preservação da memória cultural de Brasília - 

Patrimônio Histórico da Humanidade;  

iv. Apoiar e estimular a produção intelectual e científica do corpo docente;  

v. Manter intercâmbio com instituições congêneres, nacionais ou 

estrangeiras; 

vi. Oferecer serviços de qualidade, em todas as áreas em que atuar.  

 

Metas e Prazos Institucionais 

Para atingir a sua missão e objetivos gerais, a FACULDADE tem por meta 

ser, até 2017, a mais qualificada instituição de educação superior particular do 

Distrito Federal nas áreas jurídicas e de gestão e implantar e desenvolver:  

 

1. Os cursos superiores de Tecnologia em Gestão Pública, Gestão 

Financeira, Secretariado, Processos Gerenciais e Gestão em Recursos Humanos; 

2. Os cursos superiores Bacharelados em Direito, Administração Pública e 

Ciências Contábeis. 

3. Uma estrutura acadêmico-administrativa horizontal, voltada para atender 

com eficiência e eficácia à sua comunidade acadêmica;  
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4. O aprimoramento do programa de avaliação institucional integrado ao 

SINAES -Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, como instrumento 

de gestão e da melhoria contínua da qualidade;  

5. Os programas de iniciação científica diretamente relacionados com as 

características de Brasília e para o resgate da memória regional; e  

6. Programas permanentes de extensão, voltados para a difusão dos fatos e 

acontecimentos históricos que conduziram à formação de Brasília e o 

desenvolvimento regional.  

II. CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 

 

a) Nome do Curso 

Bacharelado em Direito 

 

b) Endereço de Funcionamento do Curso 

SEPS 708/907 – Módulo “D” - Asa Sul, CEP: 70390-070 – Brasília-DF 

 

c) Número de Vagas  

180 vagas totais anuais. 

 

d) Turnos de funcionamento do Curso 

Turnos Matutino e Noturno 

 

e) Carga Horária Total do Curso e Tempo de Integralização 

4.280 h/a, na matriz curricular I vigente do segundo ao décimo semestre. A 

matriz curricular II implantada a partir de 2015.2 para os alunos ingressantes possui 

4320 h/a, sendo 240 horas de atividades complementares para ambas. O acréscimo 

de 40 h/a à matriz curricular II se deve ao aumento de uma disciplina optativa. 

- Tempo mínimo de integralização: 05 anos 

- Tempo máximo de integralização: 09 anos 

 

f) Regime de Matrícula 

Seriado semestral, com mínimo de 100 dias letivos. 
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g) Dimensão das Turmas 

Máximo de 60 alunos por turma nas aulas teóricas. 

 

h) Coordenador do Curso 

Professor Msc. Stênio Ribeiro de Oliveira 

 

Formação Acadêmica e Titulação:  

O Professor Stênio Ribeiro de Oliveira tem 06 anos de vínculo laboral com a 

Faculdade Processus, sendo os três primeiros anos como Coordenador Adjunto do 

curso e nos demais como Coordenador do curso de Direito. 

Possui regime de trabalho em Tempo Integral e participa do NDE do curso 

desde antes do seu reconhecimento. 

O Coordenador possui mais de 20 anos de experiência profissional na área 

jurídica e mais de 15 anos de experiência na docência do Ensino Superior dentre os 

quais 08 anos de Gestão Acadêmica.  

Possui experiência na área de ensino, particularmente, mediante 

especialização em Pedagogia (conclusão em 1998) e especialização em Supervisão 

Escolar na Universidade Federal do Rio de Janeiro (conclusão em 2002). Realizou 

mestrado em Direito na Universidade Federal de Pernambuco (conclusão em 2003) 

e mestrado em Aplicações Militares no Ministério da Defesa conclusão em 

(conclusão em 1992). Atualmente ministra a disciplina de Introdução ao Direito no 1° 

semestre do curso na Asa Sul e em Águas Claras, cujo convívio lhe permite a 

recepção aos novos alunos. Ministra, ainda, a disciplina de Legislação Trabalhista 

no curso de Ciências Contábeis no Campus II. Portanto, totaliza 20 h/a semanais na 

Faculdade Processus em regime de tempo integral. 

O Coordenador participa efetivamente de todos os colegiados do curso e 

conduz pessoalmente todas as reuniões do NDE, conforme se verifica nos registros 

acadêmicos, dedicando 20 horas semanais às atividades de gestão acadêmicas. 
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i) Núcleo Docente Estruturante 

 

NOME TITULAÇÃO 
REGIME DE 
TRABALHO 

TEMPO DE 
INSTITUIÇÃO 

TEMPO 
DE NDE 

Alice Rocha da Silva Dr.ª TI 
5 anos 

(60 meses) 

3 anos 

(35 meses) 

Dulce Teresinha Barros 

Mendes de Morais 
Dr.ª TI 

5 anos 

(66 meses) 

5 anos 

(66 meses) 

Jairo Bisol Dr. TP 
2 anos 

(24 meses) 

2 anos 

(24 meses) 

Marcelo de Barros 

Barreto 
Dr. TI 

5 anos 

(66 meses) 

5 anos 

(66 meses) 

Peter Eisenbarth Dr. TI 
1 ano 

(12 meses) 

1 ano 

(12 meses) 

Stênio Ribeiro Msc. TI 
6 anos 

(72 meses) 

6 anos 

(72 meses) 

Sylvia Regina Carmo 

Magalhães Senna 
Dr.ª TI 

3 anos 

(36 meses) 

3 anos 

(35 meses) 

 

A atuação do NDE está regulamentada, conforme instrumento. (Anexo XIII) 
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III. PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE DIREITO 

 

1. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

As concepções curriculares e pedagógicas propostas baseiam-se: na 

resolução CES/CNE nº 9/2004, que institui as diretrizes curriculares nacionais do 

Curso de graduação em Direito; na instrução normativa nº 1/2008, do CNEJ da 

Ordem dos Advogados do Brasil; e na Portaria Normativa 40/2007 do MEC. 

Com o presente Projeto, busca-se a consolidação de uma prática de ensino 

diferenciada, que permita ao profissional alcançar estreita sintonia com os tempos 

modernos e com os novos direitos, de modo a formar bacharéis capazes de 

compreender a formação jurídica inserida em um complexo educacional que 

privilegia a integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão.  

O compromisso da Processus com o curso de Direito é cumprir a sua missão 

social, aqui delineada como sendo o efetivo atendimento às expectativas da 

sociedade brasiliense e brasileira, por meio de cinco vertentes: 

 Formação crítica, emancipatória e pluralista, permitindo ao Bacharel em 

Direito consolidar seu aprendizado e contribuir efetivamente com a nação a partir de 

um forte compromisso com a cidadania, o respeito ao próximo, a ética e a 

responsabilidade social. 

 Desenvolvimento das potencialidades do acadêmico, conferindo ao 

profissional do Direito o domínio técnico e operacional de seu ofício, de modo que 

ultrapasse os aspectos meramente positivistas, possibilitando que o bacharel 

perceba o Direito não como um fim, mas como fenômeno em construção, em 

consonância com as concepções pós-modernas. 

 Adoção de práticas pedagógicas como forma de assegurar o aprendizado, 

multiplicando a percepção das realidades local, nacional e internacional/global, cada 

vez mais articuladas entre si. 
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 Promoção de uma identidade funcional capaz de privilegiar a metodologia 

que dê ao caso concreto especial importância ao problema em si, procurando 

propostas razoáveis a esse espectro de novas hipóteses concretas. 

 Construção do espaço público privilegiado, que ofereça oportunidade de 

reflexão e debate sobre o papel social a ser desempenhado pelo operador jurídico. 

Tendo, portanto, alicerçadas em tais vertentes as concepções curriculares e 

pedagógicas, o presente Projeto Pedagógico do Curso de Direito da Faculdade 

Processus projeta um ensino diferenciado, conjugando conteúdos fundamentais, 

profissionalizantes e práticos para fortalecer a própria base do saber e da técnica, 

elementos indispensáveis para o efetivo exercício da cidadania. 

Por isso, é que as ideias fundamentais dessa nova concepção partem da 

noção de sistema aberto de processo dialógico, de postura dialética do jurista.  
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1.1. CONTEXTO EDUCACIONAL 

 
a) Justificativa do Curso 

A justificativa pela existência de um curso em ciências jurídicas parte 

precipuamente de prioridades como política de qualidade de ensino, assim como de 

inclusão social. 

Evidente que é preciso levar em consideração alguns aspectos que relevam a 

complexidade do tema, como a realidade de expansão dos cursos jurídicos no País 

e também pode-se considerar uma crise dos modelos epistemológico da ciência 

jurídica e do próprio modelo de ensino. 

Parece claro que a política promovida e institucionalizada pelo SINAES 

(Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior) – regulamentada pela Lei n. 

10.861, de 14.04.2004 – que já começa a produzir efeitos e apresenta como fio 

condutor a ideia nuclear de promoção dos valores democráticos, do respeito à 

diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional. 

Todas as ideias balizadas pelo comprometimento público de responsabilidade social 

e gestão democrática norteadores da condução da república. 

A melhoria no que diz respeito ao aperfeiçoamento das instituições jurídicas e 

políticas, bem como à administração da justiça e ao ensino jurídico, é via de mão 

dupla. A formulação e discussão de uma política de educação continuada como 

preceitua o SINAES, bem como a própria Resolução 09 de 2004 e a Constituição 

Federal, no que se refere à educação, deve ser estruturada e pensada na 

elaboração do PPC. 

Essa é a diferença entre um curso e outro – amplamente oferecidos –, afinal o 

emaranhado normativo e complexo de disposições legais que regulamentam o 

ensino jurídico passam a fazer sentido ou não quando colocados em prática, isto é, 

dentro do espaço público de manifestação do ensino aprendizagem: a sala de aula. 



15 

 

Importante também considerar, nessa eleição de referências, a memória 

institucional para que a proposta pedagógica se adeque à verdadeira intenção dos 

gestores, bem como dos docentes e discentes que procuram a Faculdade. 

Nesse sentido, inevitável incluir nesta proposição curricular a vocação do 

curso de Direito da Processus que nasceu vinculado à proposta de formação dos 

quadros das carreiras jurídicas do Estado. 

 Considerando esses referenciais institucionais, o curso de Direito da 

Faculdade Processus buscou se enquadrar aos paradigmas estabelecidos pela 

Resolução 09, de 29 de setembro de 2004, e pela Lei 9394/96, com o objetivo de: 1. 

integrar a realidade local com o preceituado pelos documentos referidos; 2. adequar 

as práticas pedagógicas assim como as metodologias de ensino para tornar factível 

o projeto pedagógico de curso; 3. promover um espaço permanente de avaliação e 

discussão da implementação dos três eixos propostos nas diretrizes curriculares 

nacionais com o eixo transversal dos direitos fundamentais que os permeia. 

A inclusão de um eixo transversal objetiva, especificamente, viabilizar a 

interdisciplinaridade entre os componentes curriculares, o que dá consistência 

teórica e prática ao projeto pedagógico desde os semestres iniciais até a 

constituição e atuação do Núcleo de Prática Jurídica responsável, nos últimos 

semestres, pelas práticas simulada e real. 

A eleição dos direitos fundamentais como eixo transversal tem implicações 

teóricas e práticas que representam o diferencial da proposta de ensino na 

graduação do curso de Direito da Faculdade Processus. 

As implicações teóricas estão relacionadas com o fomento da formação crítico 

e dogmática do aluno na sua percepção do ordenamento jurídico, tendo sempre 

como base referencial o constitucionalismo. As implicações práticas representam o 

diferencial de formação do discente no que diz respeito à abertura de possibilidades 

de aplicação do Direito. 

Dessa forma, pode-se efetivar a integração entre teoria e prática almejadas 

pelo projeto pedagógico de curso promovendo uma formação dogmática-crítica na 

graduação que: 
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 Embora tenha como foco o ensino, possa integrar diferentes espaços de 

aprendizagem como: a sala de aula, o núcleo de prática, as atividades de extensão, 

os fóruns acadêmicos, as monitorias, grupos de iniciação científica e trabalhos de 

conclusão de curso monográficos com defesa oral. 

 Possibilite a utilização da metodologia do ensino integradora como 

instrumental necessário para a efetivação do projeto pedagógico de curso. 

 

Dentro dessa perspectiva, foi produzida a estrutura curricular, levando-se em 

consideração também os seguintes elementos: 

 

 Estrutura curricular prevista na Resolução 09, de 29 de setembro de 2004 do 

Conselho Nacional de Educação - CNE, que compreende um rol de disciplinas para 

cada um dos eixos de formação fundamental, profissional e prática; 

 Atenção a uma progressão sequencial de conteúdos para organização dos 

componentes curriculares para atender a qualidade do ensino e os interesses dos 

alunos, compondo um perfil particular do egresso compatível com o mercado; 

 Realização efetiva da interdisciplinaridade por meio da inclusão do eixo 

transversal demonstrada nas atividades descritas nos planos de ensino e 

aprendizagem, além da disciplina de Fundamentos dos Direitos Humanos; 

 Promoção da flexibilidade do currículo mediante a disciplina de Temas 

Emergentes.  

 Desenvolvimento de Projeto de Motivação às Ações Interdisciplinares. 

(Anexo XII) 

A atualização efetiva do PPC – Projeto Pedagógico de Curso – busca fazer 

com que cada um dos envolvidos no curso de Direito se torne intrinsecamente ligado 

pelo desafio que representa a construção e a ação universitária.  
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b) Contexto Regional Educacional 

 Brasília tem antecedentes singulares, a partir de sonho revelado por Dom 

Bosco, santo italiano nascido em 1815 e fundador da Ordem dos Salesianos, em 30 

de agosto de 1883. Nesse sonho, Dom Bosco vislumbrou uma depressão bastante 

larga e comprida, partindo de um ponto onde se formava um grande lago, entre os 

paralelos 15º e 20º, e que repetidamente uma voz lhe dizia que quando viessem 

escavar as minas, surgiria aqui a terra prometida.  

Setenta e sete anos depois era inaugurada Brasília, a “Capital da Esperança”, entre 

os paralelos 15o e 20o. Em 31 de dezembro de 1956, antes do início da construção 

da cidade, ficou pronta a Ermida Dom Bosco, às margens do Lago Paranoá, 

exatamente na passagem do paralelo 15º.  

Diferentemente do que muitos pensam, Brasília tem suas origens muito antes do 

início da construção da capital nos idos de 1956.  

A primeira ideia de localizar no sertão do Brasil a sede do governo deu-se no século 

XVIII e é atribuída ao marquês de Pombal. Os inconfidentes mineiros, em 1789, 

incluíram a transferência da capital para o interior como um dos objetivos de seu 

movimento. Depois da independência, na sessão da Assembleia Geral Constituinte 

do Império de 7 de junho de 1823, o deputado Antônio Ferreira França leu memorial 

de José Bonifácio de Andrada e Silva, em que este propunha a instalação da capital 

na recém criada comarca de Paracatu do Príncipe. O nome seria Brasília ou 

Petrópole. 

A partir de 1839, passou-se a imaginar a construção de uma cidade no Planalto 

Central entre os rios São Francisco, Maranhão ou Tocantins. A Constituição de 1891 

estabeleceu a mudança da Capital, fato ratificado pela Constituição de 1934. Na 

Assembleia Nacional Constituinte, em 1946, as opiniões se dividiram quanto ao local 

da nova capital. O deputado Juscelino Kubitschek defendeu a localidade de Pontal, 

no Triângulo Mineiro, como mais favorável para a instalação do novo Distrito 

Federal; o deputado Artur Bernardes sugeriu que se repetisse simplesmente o texto 

da constituição de 1891; já o deputado João Café Filho opinou a favor de Goiânia. 

Por fim, a Constituição de 18 de setembro de 1946 determinou que a capital fosse 
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transferida para o Planalto Central. Posteriormente, no primeiro comício de sua 

campanha eleitoral, em Jataí (GO), no dia 4 de abril de 1955, o candidato a 

Presidente da República Juscelino Kubitschek, quando interpelado em praça pública 

se de fato efetuaria a mudança da capital, respondeu que cumpriria a Constituição.  

Em 15 de março de 1956, já empossado Presidente da República, Juscelino 

Kubitschek assinou a Mensagem de Anápolis. Estavam lançadas as bases da 

Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), transformada na Lei nº 2.874, 

de 19 de setembro de 1956, que sacramentou o nome “Brasília” para a futura capital 

e viabilizou o monumental empreendimento de construção do chamado Plano Piloto 

e a consequente transferência da capital da República da cidade do Rio de Janeiro 

para o Planalto Central.  

Em 21 de abril de 1960, o Presidente da República Juscelino Kubitschek inaugurou 

a cidade de Brasília como a nova Capital do Brasil. 

O desenvolvimento do Distrito Federal deu-lhe características econômicas e 

populacionais únicas: a elevada renda média da população; a predominância 

econômica das atividades terciárias e, ainda, uma grande dependência financeira e 

do volume de atividades vinculadas às organizações públicas. 

 

O fato de ser a sede do Governo Federal e de ter parte significativa de sua 

economia voltada à prestação de serviços e receber repasses orçamentários da 

União aumentou a exigência por maior nível de qualificação da mão-de-obra. Essa 

maior exigência reflete-se nos dados relacionados à escolaridade da população. 

 

Alguns dados socioeconômicos de Brasília demonstram seu crescimento e sua 

posição cada vez mais relevante no contexto geral do país. Segundo dados do 

último censo demográfico do IBGE, realizado em 2010, o Distrito Federal tinha uma 

população total, até outubro de 2010, de 2.570.160 habitantes, sendo 1.228.880 

homens e 1.341.280 mulheres. (Cf. evolução populacional do DF na Tabela 1). Essa 
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população está distribuída em uma área de 5.787,80 km², o que resulta numa 

densidade demográfica de 444,07 habitantes por km².  

A população do Distrito Federal é jovem, com uma média de 26,55 anos e com uma 

taxa de crescimento populacional de 2,88%, sendo que no grupo etário de 15 a 64 

anos essa taxa aumenta para 3,48%.  

 

Evolução Populacional do DF 

 

 

Tabela: evolução populacional do Distrito Federal até o ano 20101. 

                            

 

Dados Populacionais 

O Distrito Federal possui 2.482.210 habitantes, conforme contagem 

populacional do IBGE para 2010 (Cf. Tabelas 2 e 3). Somadas as populações dos 

municípios limítrofes com o DF, o chamado Entorno, chega-se a um total de 

2.570.160 habitantes, divididos conforme a tabela x. Lembrando que os dados 

referentes à população e domicílios disponíveis pelo IBGE reportam-se ao Censo de 

2010. 

                                            
1
 Fonte: IBGE: Censo Demográfico 1991, Contagem Populacional 1996, Censo Demogra'fico 2000, Contagem 

Populacional 2007 e Censo Demográfico 2010. 

Disponível em:    

Disponível em http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/populacao.php?lang=&codmun=530010&search=%7Cbrasilia. Acesso 

em 02.08.2015 
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Tabela 2 - População residente, por situação do domicílio e localização da área, 

segundo as mesorregiões, as microrregiões, os municípios e o sexo - Distrito 

Federal - 20102. 

Sinopse do Censo Demográfico 2010 

População residente 2570160 pessoas 

População residente urbana 2482210 pessoas 

População residente rural 87950 pessoas 

Homens 1228880 homens 

Homens na área urbana 1180777 homens 

Homens na área rural 48103 homens 

Mulheres 1341280 mulheres 

Mulheres na área urbana 1301433 mulheres 

Mulheres na área rural 39847 mulheres 

Homens de 15 a 19 anos de idade 108791 homens 

                                            
2
  Sinopse do Censo Demográfico do ano de 2010 disponível em 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/sinopse/sinopse_tab_uf_zip.shtm. Acesso em 

02/4/2015 
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Homens de 20 a 24 anos de idade 120373 homens 

Homens de 25 a 29 anos de idade 127512 homens 

Homens de 30 a 34 anos de idade 118507 homens 

Homens de 35 a 39 anos de idade 100047 homens 

Homens de 40 a 44 anos de idade 88786 homens 

Homens de 45 a 49 anos de idade 72525 homens 

Homens de 50 a 54 anos de idade 55965 homens 

Mulheres de 15 a 19 anos de idade 111954 mulheres 

Mulheres de 20 a 24 anos de idade 125420 mulheres 

Mulheres de 25 a 29 anos de idade 140920 mulheres 

Mulheres de 30 a 34 anos de idade 134291 mulheres 

Mulheres de 35 a 39 anos de idade 112672 mulheres 

Mulheres de 40 a 44 anos de idade 98974 mulheres 

Mulheres de 45 a 49 anos de idade 84568 mulheres 

Mulheres de 50 a 54 anos de idade 67172 mulheres 

 

 

 

 

TABELA 3 : Sinopse do Censo demográfico 2010. 3 

 O quadro acima demonstra a situação da população e domicílios de Brasília, 

conforme dados do Censo de 2010. Interessante destacar-se que a população de 20 

a 39 anos somava 979.742 habitantes, faixa etária com plenas condições para o 

exercício profissional e de desenvolvimento de atividades educacionais. Tudo isso 

sem levar em consideração a faixa etária de 40 a 64 anos, com 633.534 habitantes, 

que também não está fora do mercado de trabalho e nem da educação.  

 

 

                                            
3
 Tabela disponível em 

http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=530010&idtema=1&search=distrito-
federal|brasilia|censo-demografico-2010:-sinopse-. Acesso em 20/3/2015. 
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 Desenvolvimento Socioeconômico 

 Em 2012, o DF manteve a sétima posição entre as maiores economias do 

país, com crescimento do PIB de 3,9% e valor do PIB per capita chegando  a R$ 

64.653, sendo o maior do país no ano de 2012. 4 

 

 O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do Distrito Federal é o mais alto 

de todos as unidades da Federação, 0,824, seguido por São Paulo, com um IDH de 

0,783, Santa Catarina com um IDH de 0,774 e Rio de Janeiro com um índice de 

0,0761. taxa de analfabetismo é de 4,35%. (Cf. Figura 1 que descreve a distribuição 

do IDHM- Índice de Desenvolvimento Humano Municipal no Distrito Federal.)5 

 

 

                                            
4
  Pesquisa Distrital por  Amostra de Domicílios- Distrito Federal 2013-2014. Disponível em 

http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/populacao.php?lang=&codmun=530010&search=%7Cbrasilia. Acesso em 
02.08.2015 
5
  Disponível em http://www.pnud.org.br/atlas/ranking/Ranking-IDHM-UF-2010.aspx Acesso em 03/07/2015 
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Figura 1: Distribuição do IDHM no DF6 

 

 Com relação à educação, do total da população do DF, 28,99% são 

estudantes e a maioria (19,38%) frequenta a escola pública. De acordo com a PDAD 

divulgada em 2013, existe forte correlação entre o grau de instrução e a renda 

domiciliar, conforme observa-se no Gráfico 1, relacionando as regiões 

administrativas do Distrito Federal: 

 

 

 

Gráfico 1: População com nível superior, segundo as Regiões Administrativas do 

DF-     2013.7 

                                            
6
 Disponível em http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2014/11/regiao-do-df-supera-curitiba-e-passa-ter-

segundo-maior-idh-do-pais.html. Acesso em 2/12/2014 
7
  Disponível em 

http://www.codeplan.df.gov.br/images/CODEPLAN/PDF/pesquisa_socioeconomica/pdad/2013/Pesquisa%20PDAD-

DF%202013.pdf. Acesso em 02/04/2015 
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 De acordo com os dados divulgados no fim de 2014 pelo PDAD (Pesquisa 

Distrital por Amostra de Domicílios- Distrito Federal) , a renda familiar no DF 

alcançou R$5.015, em 2013. Em 2014, a renda domiciliar per capita no Brasil atingiu 

R$ 1.052, sendo que no DF o valor registrado foi de  R$ 2.055,00, o maior do país. 8 

 O Distrito Federal é a sétima economia brasileira, mantendo o DF entre as 

dez maiores economias do país, atrás apenas de Santa Catarina, Paraná, Rio 

grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo. 

 É  possível afirmar que a economia do DF é dinâmica e em 2012 o índice de 

volume do PIB-DF, que mede o produto real gerado pela atividade econômica 

expandiu 3,2% em 2012, ou seja, superior ao valor da média brasileira que foi de 

1,0%. Para esse desempenho, contribuíram as variações positivas de 3,2% do valor 

adicionado a preços básicos e também 3, 2% de impostos sobre produtos líquidos 

de subsídios. Vale ressaltar que no valor adicionado, o setor industrial cresceu 4,8%, 

o de serviços cresceu 3,2 % e o agropecuário retraiu 15,9%. 9 

 Apesar de a pesquisa apontar para  um crescimento superior à média 

nacional, o PIB do DF caiu de 4.0% em 2011 para 3,9% em 2012. Isso porque a 

variação nominal do valor do PIB-DF foi menor do que à do PIB Brasil.10  

 O PIB per capita do DF calculado na época do estudo foi de R$ 64.653, valor 

equivalente a cerca do triplo do PIB per capita nacional, de R$ 22.646, conforme o 

gráfico abaixo. (Cf. Gráfico 2) 

                                            
8
  Dados disponíveis em tp://ftp.ibge.gov.br/Pib_Municipios/2012/pibmunic2012.pdf 

Acesso em 02/08/2015. 

9
   Dados da pesquisa socioeconômica do Distrito Federal divulgada no fim de 2014. Disponível em 

http://www.codeplan.df.gov.br/images/CODEPLAN/PDF/pesquisa_socioeconomica/2014/ESTUDOS/PIB-

DF%202012.pdf. Acesso em 21/3/2015 

10
  A variação nominal é o produto da variação em volume pela variação de preços da economia. Dados 

disponíveis  em 

http://www.codeplan.df.gov.br/images/CODEPLAN/PDF/pesquisa_socioeconomica/2014/ESTUDOS/PIB-

DF%202012.pdf. Acesso em 03/05/2015 
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Gráfico 2: Ranking do  PIB per capita das unidades da Federação e do Brasil no ano 

de 2012.11 

 A pesquisa12 descreve ainda que, em 2012, o DF manteve pontos fortes de 

sua economia: alto nível de formalização do trabalho, renda elevada da população, 

expressividade da administração pública. A economia do DF conseguiu crescer 

3,2%, nível mais alto do que a economia nacional, com a estrutura produtiva 

obtendo resposta do setor de serviços de 94%  do valor adicionado bruto.  

                                            
11

  Gráfico disponível em 

http://www.codeplan.df.gov.br/images/CODEPLAN/PDF/pesquisa_socioeconomica/2014/ESTUDOS/PIB-

DF%202012.pdf. Acesso em 03/05/2015.  

12
 http://www.codeplan.df.gov.br/images/CODEPLAN/PDF/pesquisa_socioeconomica/2014/ESTUDOS/PIB-

DF%202012.pdf. Acesso em 03/05/2015. 
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 Fica constatado que os bons resultados na economia são confirmados pelos 

dados do mercado de trabalho. Em relação às características do emprego formal, 

em dezembro de 2013 o número de empregos formais no DF foi de 1, 302 milhões, 

correspondente a um crescimento de 10,21% com relação a 2012. 13  

  Sobre o desemprego em 2012, a taxa média manteve-se praticamente 

estável, já que passou de 12,4% em 2011 para 12,3% em 2012, que foi considerada 

a menor taxa registrada desde 1992. 14 para O mesmo estudo apresenta que os 

setores de emprego com melhor desempenho foram a Administração Pública (saldo 

de 71,4 mil postos) e Serviços (com 45,6 mil postos). Estes mesmos setores também 

tiveram os melhores resultados em termos relativos com o acréscimo de 7,1 mil 

postos pela Administração Pública e 4,6 mil postos em Serviços.15 (Cf. Tabela 4) 

 

 

Tabela 4: Estoque de empregos formais no Distrito Federal16 

 A massa de rendimentos local sinaliza a capacidade de consumo da 

sociedade e, em 2012, houve aumento de 8,3% em termos nominais e alcançou R$ 

54,85 bilhões valor correspondente a 4,6% do montante nacional. A manutenção da 

                                            
13

  Dados disponíveis em 
http://portal.mte.gov.br/data/files/FF808081475961470147CC2E52081AB2/RAIS_2013_DF.pdf. Acesso em 
24/5/2015 
14

 Disponível em 
http://www.codeplan.df.gov.br/images/CODEPLAN/PDF/pesquisa_socioeconomica/2014/ESTUDOS/PIB-
DF%202012.pdf. Aceesso em 30/6/2015 
15

  Dados sobre as características do emprego formal- RAIS 2013 disponíveis em 
http://portal.mte.gov.br/data/files/FF808081475961470147CC2E52081AB2/RAIS_2013_DF.pdf. Acesso em 
22/6/2015. 
16

  Disponível em  
http://portal.mte.gov.br/data/files/FF808081475961470147CC2E52081AB2/RAIS_2013_DF.pdf. Acesso em 
22/6/2015.Dados conforme o Cadastro Central de Empresas (Cempre), do IBGE, disponibilizados na pesquisa 
do PIB-DF em  
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expansão da economia do Distrito Federal foi garantida com o nível de emprego, a 

massa salarial e a expansão do crédito.  

 

Educação 

Em 2012 da população total do DF, 28,99 % eram estudantes e destes, a maioria 

(19,38%) frequentava a escola pública. Com relação à escolarização, 29, 67 % dos 

moradores residentes no DF informaram ter o ensino fundamental incompleto, 

enquanto 17,27% possuíam nível superior. Totalizando 3,99%, um conjunto de 

pessoas que se declararam analfabetos, sabem ler, escrever e cursam alfabetização 

de adultos (Cf Gráfico 3 ). 17 

 

 

Gráfico 3: População por nível de escolaridade- DF 2013 

 

                                            
17 http://www.codeplan.df.gov.br/images/CODEPLAN/PDF/pesquisa_socioeconomica/pdad/2013/Pesquisa%20PDAD-

DF%202013.pdf 
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Com relação à região de estudo ficou demonstrado pela PDAD que a Região 

Administrativa que mais recebe estudantes é o Plano Piloto com uma porcentagem 

de 19,08%.  

 

 

Tendo em vista os dados demonstrados acima, a Faculdade Processus, ao 

pleitear a renovação do reconhecimento do curso de Bacharelado em Direito, vai ao 

encontro das necessidades da educação superior na região, além de contribuir com 

o Plano Nacional de Educação do Governo Federal.  

Cultura 

Brasília foi inscrita na lista de bens do Patrimônio Mundial pela Organização 

das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura - UNESCO em 7 de 

dezembro de 1987, por ser um marco da arquitetura e urbanismo modernos. 

Diferente das cidades tradicionais, suas ruas, seus prédios, suas praças, seus 
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jardins e seu comércio foram planejados antes de sua construção. As atividades 

comerciais encontram-se divididas em setores: hospitalar, hoteleiro, bancário, de 

diversões, habitacional e outros. 

O arquiteto Oscar Niemeyer e o urbanista Lucio Costa, que pensaram 

Brasília, participaram do movimento modernista e, dentro dessa proposta, nasceu 

Brasília, cidade com características peculiares e excepcionais. 

Figurando na lista do Patrimônio Mundial como único bem contemporâneo a 

merecer tal distinção, ao lado de outras cidades centenárias do Brasil e do mundo, 

Brasília é um invento singular, original e único, um desafio ao gênio humano na 

preservação de uma nova proposta de viver e, também, na preservação de seu 

passado recente, que vive em sua paisagem natural, nos objetos do cotidiano, nos 

acampamentos pioneiros e na memória dos candangos. Cidade rodoviária, cidade 

jardim, cidade monumento, símbolo de uma nação são algumas das denominações 

que reportamos a Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade. 

A compreensão da importância e complexidade da preservação desse 

patrimônio reafirma a necessidade de políticas públicas capazes de dotar a cidade 

de instrumentos jurídicos e institucionais que assegurem a proteção do seu 

patrimônio histórico, artístico e cultural. 

Brasília é detentora da maior área tombada do mundo protegida pelo 

instrumento do tombamento – 112,25 km². Tratando-se da Capital da Nação 

Brasileira, sede dos poderes e da Administração Federal, suas necessidades 

presentes e futuras hão de superar todas as previsões. Precisará, portanto, de 

adequações em sua estrutura urbana, em consonância com as diretrizes de 

preservação de suas características essenciais que lhe garantam essa qualidade de 

vida e personalidade ímpar. 

O turista aprendiz de Brasília deve começar sua jornada pela perplexidade, 

recomendava a escritora Clarice Lispector, em seu ultra poético mapa de 

sensações, imagens, fantasias e um cruzar por labirintos e espelhos ao ar livre da 

cidade que se erguia no Planalto. O guia de Clarice foi publicado em forma de 

crônica. Mas o mapa mais legítimo e certo mesmo é o plano-piloto de Brasília, 
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invenção e desenho de Lucio Costa, que em suas etapas oferece um roteiro de 

Brasília. Surgiu de um traçado veloz, como um sinal da cruz e que poderia 

simbolizar também uma borboleta ou um avião. 

Para conhecer a Brasília do século XXI, é preciso estar atento a todos os 

caminhos, programas culturais, estilos e espaços que vão se tornando pontos 

convergentes para a música, o teatro e a dança, as artes plásticas, o encontro do 

público com os artistas da atualidade. Entre referências fundamentais, estão 

logicamente os museus do Catetinho e da Memória Candanga, o MAB, o Memorial 

dos Povos Indígenas, os Três Poderes, o Teatro Nacional, a Catedral, Memorial JK, 

entre muitos outros atrativos que esta Capital oferece. 

 

Turismo e Lazer  

A Capital Federal tem forte perfil para o turismo e lazer, graças à sua 

condição de capital, à sua localização, às características naturais da região e às 

construções e realizações da capacidade humana, em empreendimentos hoteleiros 

e turísticos de nível internacional. 

Brasília, que durante a semana tem o ar característico da burocracia de uma 

capital, transforma-se em um espetáculo de atrações esportivas e de lazer aos 

sábados, domingos e feriados. Na cidade do poder, a agitação do dia-a-dia dá lugar 

à diversão. Os parques, as largas avenidas e o Lago Paranoá se transmudam em 

espaços tomados por moradores e visitantes de várias partes do Brasil.  

No coração da cidade, ao lado da Torre de TV, está a área de lazer mais 

visitada do Plano Piloto, o Parque Sarah Kubitschek. São quatro milhões de metros 

quadrados, onde o paletó e a gravata dão vez à bermuda e ao tênis. À disposição 

dos visitantes, quadras de basquete, vôlei, futebol de areia, kartódromo, lago, praça 

de fontes, hípica, ciclovia, trilhas para caminhadas, rampas de skate, pista de 

patinação, playground e aluguel de triciclos. Ao longo do parque, famílias inteiras 

ocupam os quiosques e as churrasqueiras do bosque, à sombra dos eucaliptos. 
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Outra boa alternativa de passeio é também a Água Mineral, ondeo visitante 

pode nadar tranquilamente nas piscinas de água corrente, conhecer o orquidário de 

flores raras ou caminhar pelo bosque natural, entre os pés de pequi, ipê-amarelo e 

pau-terra. Já no Jardim Zoológico, no prolongamento da Avenida das Nações, está a 

atração predileta das crianças, pois abriga mais de mil tipos de animais de todos os 

cantos da Terra. Há pistas internas para pedestres e automóveis, pelas quais são 

alcançados os lagos artificiais e quiosques para piqueniques. 

Além disso, os fins de semana em Brasília sempre abrem possibilidade para 

se assistir a uma competição esportiva, já que a cidade integra o calendário nacional 

e internacional de várias modalidades. Por exemplo, campeonatos de vôo livre, 

ciclismo, competições de atletismo, tênis, vela e automobilismo. Todos os eventos 

têm como cenário a bela arquitetura da cidade projetada por Oscar Niemeyer e 

Lucio Costa. 

 

Educação Superior e o Curso de Direito  

Existem atualmente no Brasil 1.091 cursos de bacharelado em Direito, dos 

quais 182 são ministrados por instituições públicas e 947 por IES privadas. Nas 

universidades existem 406 cursos, nos Centros Universitários 130, as faculdades 

detém 611 cursos de Direito, e existe um curso ministrado por um Instituto Federal. 

No Brasil são ofertadas 220.579 vagas nos cursos de Direito, sendo que os 

candidatos somam 925.839, quer dizer, uma relação de 4,19 candidatos/vaga. Os 

matriculados no curso de Direito somam no Brasil 769.889, dos quais 318.809 nas 

Universidades, 124.846 nos Centros Universitários, 325.333 nas Faculdades e 185 

no Instituto Federal. 

Os concluintes do curso de Direito no Brasil somam 95118, dos quais 45.915 

são formados pelas Universidades, 15.804 pelos Centros Universitários, 37.299 

pelas Faculdades e 27 pelo Instituto Federal. 

O Distrito Federal conta atualmente com 71 Instituições de Ensino Superior 

ativas. Dessas instituições 20 ofertam o curso de Direito, quer dizer, 28,16% das 



32 

 

mesmas. De todos esses cursos, nenhum deles tem um curso cuja matriz esteja 

voltada para as carreiras públicas, como é o caso do projeto do curso de Direito 

elaborado pela Faculdade Processus. A seguir o nome das instituições que ofertam 

o curso de Direito no Distrito Federal e suas respectivas vagas: 

Vagas Direito no DF18 

INSTITUIÇÃO VAGAS 

Universidade de Brasília –UnB 100 

Universidade Paulista – UNIP 928 

Centro Universitário de Brasília – 

UNICEUB 
1440 

Universidade Católica de Brasília – 

UCB 
400 

Faculdades Integradas da UPIS – 

UPIS 
160 

Centro Universitário do Distrito 

Federal – UDF 
500 

Escola de Direito de Brasília – EDB 200 

Centro Universitário Euro-Americano 

– UNIEURO 
1492 

Centro Universitário Planalto do 

Distrito Federal – UNIPLAN 
541 

Faculdade Anhanguera de Brasília – 

FAB 
100 

                                            
18 Fonte: emec.mec.gov.br 
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Faculdade Processus – PFD 180 

Faculdade Projeção – FAPRO 200 

Estácio Brasília 128 

Instituto de Educação Superior de 

Brasília – IESB 
840 

Instituto de Ensino Superior Planalto – 

IESPLAN 
200 

Faculdade Anhanguera de Brasília – 

FAB 
100 

Faculdade Fortium 120 

Faculdades Integradas da União 

Educacional do Planalto Central – 

FACIPLAC 

128 

Faculdades Integradas Promove de 

Brasília 
200 

Faculdade Brasiliense de Negócios 100 

TOTAL 8357 

 
 

 
1.2. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO 

 

A Política Institucional de Ensino prioriza a sólida formação profissional e de 

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

para um aprendizado alicerçado no tripé: prática, pesquisa e extensão. Mas, 

também, consentaneamente com a Resolução n° 9/2004 CNE, o curso de 
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graduação em Direito da Processus contempla conteúdos e atividades que atendem 

os seguintes Eixos: 

I – Eixo de Formação Fundamental, com o objetivo de integrar o aluno nesse 

campo, principalmente para estabelecer 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, além do enfoque dogmático, 

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

Direito, de qualquer natureza, estudados sistematicamente e contextualizados, 

segundo a 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 outras 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, Direitos Humanos; e 

 III – Eixo de Formação Prática, objetivando a integração entre a prática e os 

conteúdos teóricos desenvolvidos nos demais Eixos, especialmente nas atividades 

relacionadas com o Estágio Curricular Supervisionado, Trabalho de Conclusão de 

Curso e Atividades Complementares. 

 

Com isso, verifica-se que as políticas de ensino estão voltadas ainda para um 

eixo que se preocupa com a disponibilização dos mais modernos instrumentos de 

ensino e, para tal, faz uso, já, das ferramentas de ensino a distância, em várias 

unidades de ensino, bem como de instrumentos virtuais de aproximação 

professor/aluno, por meio do qual são disponibilizados planos de ensino, material de 

apoio ao aluno, dentre outros. 

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 dos 
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programas de disciplinas do Curso, não se esquecendo de que as questões de 

ordem metodológica e pedagógica são objetos de atenção permanente.  

Diante desses prismas, a ação didático-pedagógica é voltada à formação de 

um profissional capaz de formular e de resolver problemas, de questionar e de 

reconstruir realidades em âmbito interno, regional ou nacional, sobretudo pela 

formação crítica que se pretende esboçar na construção plena dos cursos da IES.  

As políticas em destaque são traduzidas por diversos projetos, dentre os 

quais: 

1. Reforço ao Aprendizado, com vistas a ampliar a autonomia intelectual do 

aluno por intermédio da iniciação científica e trabalhos temáticos multidisciplinares 

conduzidos, principalmente, pelo Núcleo de Pesquisa e atividades de monitoria; 

2. Estímulo às Ações Interdisciplinares (Anexo XII), articulando planos de 

ensino, incentivando avaliação instrumentalizada por produtos de pesquisa jurídica e 

atividades de extensão;  

3. Apoio ao Docente, realizando Cursos de Capacitação, que contemplem uso 

de novas tecnologias de ensino, que representem, ao docente, maior 

responsabilidade pelo aprendizado e não somente pelo ensino; 

4. Apoio ao Educando, com vistas a acompanhar o processo de 

aprendizagem em todas as disciplinas e atividades curriculares, mediante atuação 

permanente do Núcleo de Apoio ao Estudante, política de nivelamento apoiada nas 

atividades de monitoria; 

5. Ampliação dos espaços para as práticas jurídicas, com vistas a diversificar 

os ambientes apropriados para desenvolvimento do estágio, em condições reais de 

trabalho e ênfase nas atividades de arbitragem, conciliação e mediação; 

6. Implementação de observatório Curricular e Empregabilidade, com o 

desiderato de auxiliar o NDE a manter o currículo do Curso atualizado com as 

demandas do mercado profissional do Direito, conforme projeto. (Anexo X); 
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7. Acompanhamento de Egressos, com o objetivo de manter o apoio 

institucional ao ensino continuado e apoio à empregabilidade mediante diagnósticos 

do observatório curricular e do engajamento destes Egressos nas atividades de 

extensão; 

8. Consolidação de Projeto de Estímulo às Ações Interdisciplinares mediante 

a leitura e debates acerca de obras clássicas da literatura jurídica com conteúdos 

pronunciadamente interdisciplinares, envolvendo alunos de diferentes semestres do 

curso. 

 

O Curso de Graduação em Direito, particularmente, possibilita a formação 

profissional do aluno, atendendo, dentre outras, as seguintes habilidades e 

competências previstas nas respectivas Diretrizes Curriculares: 

 

I – Leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos 

ou normativos, com a devida utilização das normas técnico-jurídicas; 

II – Interpretação e aplicação do Direito; 

III – Pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de 

outras fontes do Direito; 

IV – Adequada atuação técnico-jurídica em diferentes instâncias, 

administrativas ou judiciais, com a devida utilização de processos, atos e 

procedimentos; 

V – Correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito; 

VI – Utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de 

reflexão crítica; 

VII – Julgamento e tomada de decisões; e 
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VIII – Domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e 

aplicação do Direito.    

 

As reformas curriculares de cursos da Instituição e a criação de novos cursos 

procuram sempre atender a pressupostos e princípios orientadores contidos no 

Projeto de Desenvolvimento Institucional, na legislação educacional e profissional 

vigentes, e, no caso do Direito, nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 

Graduação em Direito.  

Citam-se, também, os princípios do compromisso da Instituição com os 

interesses coletivos, com a indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão, o 

entendimento do processo de ensino/aprendizagem como multidirecional e 

interativo, o respeito às individualidades inerentes a cada aprendiz e a importância 

da figura do professor como basilar na aplicação das novas tecnologias, como na 

perspectiva pós-moderna da educação brasileira.  

Cabe destacar que o Projeto valoriza a interdisciplinaridade como meio de 

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

e de dar condições para uma educação permanente capaz de superar dicotomias 

entre ensino e pesquisa, procurando ainda incentivar a compreensão das relações 

professor e aluno, professor e professor, conteúdo metodológico, objetivos, 

avaliação, ensino e aprendizagem e estrutura organizacional. Traduzidos por um 

Projeto de Estímulo às Ações Interdisciplinares, cujo escopo é implementar uma 

disciplina organizacional de integração e articulação de conhecimentos, é afirmativa 

de que a interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, mas estabelece interconexão 

por meio da prática acadêmica sob uma abordagem relacional. 

Embora tenha se tornado lugar comum falar em ensino jurídico crítico, é 

possível por meio de metodologias de ensino alternativo e criativo fazer com que a 

sala de aula deixe de se constituir como um ponto único de convergência do ensino 

jurídico, transformando-se em um ponto de partida de um processo qualificado de 

aprendizagem, num espaço dialógico e privilegiado de racionalidade reflexiva. 
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A integração de diferentes espaços de aprendizagem, como os 

proporcionados pela extensão e pela pesquisa, entrecruzados com múltiplas 

possibilidades de linguagens e formas de expressão provocam no aluno uma 

vontade de superar a tradicional. 

 

 

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE UM PERFIL DE FORMAÇÃO 
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Legenda da figura 

 

1 – EIXO DAS DISCIPLINAS FUNDAMENTAIS 

Antropologia do Direito 

História do Direito 

Sociologia Geral e Jurídica 

Introdução ao Direito 

Filosofia Geral e Jurídica 

Ciência Política e Teoria Geral do Estado 

Economia 

Psicologia Jurídica 

 

2 – EIXO PROFISSIONALIZANTE 

Teoria Geral do Processo 

Direito Civil 

Direito Constitucional 

Direito Internacional e Direito Internacional dos Direitos Humanos 

Direito Penal 

Direito Processual Civil 

Direito Processual Penal 

Direito do Trabalho I 

Direito Processual do Trabalho 

Direito da Seguridade Social 

Direito Tributário 

Direito Empresarial 

Direito do Consumidor 

Direito Ambiental 

Direitos da Criança e do Adolescente  

Direito Econômico 

Direito Financeiro 

Fundamentos dos Direitos Humanos 

Técnica de Sentença 

Temas Emergentes de Direito do Estado 
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Direito Eleitoral e Partidário (optativa) 

Linguagem Brasileira dos Sinais – LIBRAS (optativa) 

Mediação, Negociação e Arbitragem 

Direito Digital 

Direito Agrário 

Ética Profissional 

 

3 – EIXO PRÁTICO 

Estágio Supervisionado 

Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso) 

Atividades Complementares 

 

4 – EIXO TRANSVERSAL (TRANSDISCIPLINARIEDADE); 

 Objetiva perpassar os demais eixos com a função de equilibrar os conteúdos 

dogmáticos e críticos de forma a estabelecer uma contínua transdisciplinariedade e 

conexão com a matriz axiológica do Estado Democrático de Direito. 

 

 

1.3. OBJETIVOS DO CURSO 

 

Objetivo Geral 

O curso de graduação em Direito da Faculdade Processus, em consonância 

com as diretrizes pedagógicas expostas no PDI, apresenta como objetivo geral, 

construído de forma coletiva pelo corpo docente, a formação dogmático-crítica para 

a qualificação de profissionais jurídicos capazes de intervir e de instrumentalizar o 

Direito para o exercício das funções públicas do Estado Democrático de Direito, bem 

como para atuar na esfera das relações sociais e estatais que formam o seu 

contexto político-jurídico, garantindo o desenvolvimento de valores humanistas e a 

melhoria das condições de empregabilidade do educando. 
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Objetivos Específicos 

De forma específica, o curso objetiva: 

1- A construção de um aprendizado que dimensiona o ensino, a pesquisa e 

a extensão como momentos interligados do processo educacional crítico-dogmático; 

2- Proporcionar uma visão reflexiva a partir de um trabalho integrado e 

interdisciplinar entre os componentes curriculares do eixo de formação fundamental 

com os de formação profissional e prática desde os primeiros semestres; 

3- Proporcionar, por meio das atividades simuladas, a preparação teórica de 

direito material e processual, também de desenvolvimento da expressão oral para a 

prática no NPJ (Núcleo de Prática Jurídica), bem como na futura prática profissional; 

4- Qualificar os acadêmicos a transitarem por diferentes linguagens – como 

as da literatura, do cinema, da fotografia e das formas de conhecimento 

proporcionando a construção das habilidades e competências descritas nas 

Diretrizes Curriculares; 

5- Proporcionar ao educando novas alternativas de práticas jurídicas, 

voltadas para as técnicas de mediação e arbitragem, negociação coletiva, 

constituindo interdisciplinaridade com outras áreas de conhecimento; 

6- Divulgar e produzir conhecimentos, bem como atitudes, posturas e 

valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os 

capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que garantam, a todos, respeito 

aos direitos legais e valorização da identidade, na busca da consolidação da 

democracia brasileira; 

7- Ensinar História e Cultura Afro-Brasileira e Africana objetivando o 

reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos  

afro-brasileiros, bem como a garantia de reconhecimento e igualdade de valorização 

das raízes africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias e 

asiáticas; 
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8- Formar bacharéis aptos ao desempenho das funções e cargos nas áreas 

pertinentes e específicas do Direito, particularmente na esfera pública, atendo-se ao 

contexto sócio-politico-ecônomico atual, às necessidades regionais e locais e 

também às exigências da globalização; 

9- Estimular o comprometimento ético-social para o atendimento à 

comunidade menos favorecida, em sintonia com uma nova ordem social 

democrática, solidária, comunitária, justa e participativa, tendo como foco, em 

especial, tutelar o direito das crianças, do adolescente, dos idosos e das minorias; 

10- Integrar a educação ambiental às disciplinas do Curso de modo 

transversal, contínuo e permanente; 

11- Atualizar e debater temas jurídicos mediante jornadas de estudos, 

eventos culturais integrados, participação em congressos, seminários e similares, 

bem como por meio de publicações em revista jurídica institucional e livros jurídicos 

do Curso; 

12- Incentivar a produção científica dos docentes, bem como sua contínua 

capacitação; 

Avaliar-se e reavaliar-se periodicamente. 

 

1.3.1. COERÊNCIA DOS OBJETIVOS DO CURSO COM O PERFIL 

PROFISSIONAL DO EGRESSO, ESTRUTURA CURRICULAR E CONTEXTO 

EDUCACIONAL. 

 

A intersecção entre os objetivos do Curso e o perfil do egresso é 

representada pela formação de profissionais para atuação, com ênfase, nas 

carreiras públicas do universo jurídico, com conhecimento dogmático-crítico que 

permita a leitura e a implementação das bases axiológicas do ordenamento jurídico, 

fato coerente com o contexto educacional. 
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A via condutora eleita pelo currículo do curso foi a dos direitos fundamentais, 

portanto surge que cada componente curricular deve ser trabalhado de forma 

articulada com os valores cardeais do Estado de Direito. 

As diretrizes curriculares do Curso de Direito da Processus foram concebidas 

com vistas a atender principalmente às necessidades locais. 

Brasília, como Capital da República, é uma cidade eminentemente político-

administrativa, ligada às atividades funcionais públicas, evidenciando a necessidade 

de uma preocupação com esse gigantesco segmento. 

Para suprir essas e outras especificidades, a matriz curricular mescla as 

disciplinas e também o corpo docente, pois possui professores de outras áreas 

correlacionadas ao Direito. 

A base para o Projeto Pedagógico começa com a formação em Ciência 

Política, prosseguindo com as disciplinas de Fundamentos de Sociologia Geral e 

Antropologia Geral, Filosofia Geral e Filosofia Jurídica, Economia e Direito 

Constitucional. 

A Disciplina de Fundamentos de Sociologia Geral e Antropologia Geral 

estabelece relação direta com a disciplina Direito Ambiental e se ocupa com as 

relações Étnico-raciais, além do ensino de História Afro-brasileira e Africana.  

A Disciplina Filosofia e a Disciplina Ciência Política são suportes para a 

estruturação axiológica do Direito, contribuindo para um pensar teórico 

interdisciplinar de todo o Curso de Direito desta Instituição de Ensino Superior. 

 A Disciplina de Psicologia Jurídica, em articulação com a de Fundamentos de 

Sociologia Geral e Antropologia Geral, enfatiza os Direitos Fundamentais e 

Humanos, relacionando-se com temas do Direito Civil, Penal, Internacional, do 

Trabalho e Ambiental. 

A Disciplina Economia nos permite compreender conceitos e construir 

análises fundamentais do Direito Empresarial, Econômico, Financeiro e do 

Consumidor. 
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A Disciplina de Direito Constitucional permite reflexões sobre o Direito 

Administrativo, Penal, Civil, Internacional e ambiental. 

O eixo transversal do currículo apoia-se nos Direitos Fundamentais, 

permeando toda a matriz curricular, bem como a atuação dos núcleos de pesquisa, 

de extensão e de Prática Jurídica. 

O Direito Administrativo e o Direito Tributário estão interrelacionados com a 

Ciência Política bem como o Direito Constitucional. 

O Direito do Trabalho possui interrelação com a disciplina Economia, 

Fundamentos de Sociologia Geral e Antropologia Geral e do Direito Empresarial. 

As disciplinas de Direito Processual Civil e Direito Processual Penal estão 

interrelacionadas às disciplinas de Direito Civil, Direito Penal, Direito Administrativo e 

Direito Eleitoral. 

A Disciplina de Temas Emergentes confere flexibilidade e atualização 

curricular, além da disciplina de Técnicas de Sentença, que explora o processo 

decisório do magistrado, conferindo ao curso seu objetivo de formação de 

profissional apto ao exercício de carreiras públicas. 

O Instituto Processus, de onde se originou a Faculdade de Direito, é 

conhecido no Distrito Federal por sua alta capacidade em preparar pessoas para a 

aprovação em concursos públicos, em especial para as carreiras jurídicas. 

Tal característica acaba por se refletir no perfil do aluno que busca a 

graduação em seu curso jurídico: um futuro agente público. 

Há que se considerar que na área jurídica a formação obtida junto a 

universidades está voltada ao preparo para o futuro advogado: um especialista em 

leis, um construtor de interpretações da regra jurídica que atua na justiça comum e 

nos Tribunais superiores. 

Já o agente público exige uma formação modelada às necessidades das 

carreiras específicas de delegado, magistrado, promotor de justiça, agente 

penitenciário e outras. O foco da Faculdade Processus é exatamente esse futuro 
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profissional que, por morar no Distrito Federal, tem acesso e se propõe a ingressar 

nos quadros do Estado. 

Embora não se descarte a alta importância de serem atendidos os 

dispositivos legais, reguladores dos cursos de graduação na área jurídica, há que se 

pensar em ir além. É preciso que o aluno de Direito da Faculdade Processus 

conheça a base teórica do Direito, que esteja pronto, ao final do curso, para exercer 

suas funções como bacharel e que, também, esteja em condições de se submeter 

às exigentes provas dos concursos públicos, sem perder de vista a necessária 

preparação para superar o exame de ordem. 

Para colimar com esse objetivo, propõe-se que os semestres da graduação 

sejam norteados por um eixo transversal, qual seja, os Direitos Fundamentais, o 

que torna o tema comum a todas as disciplinas, ao longo do curso, permitindo 

utilizar práticas de ensino e avaliações comuns a um grupo de matérias ministradas, 

favorecendo a transdisciplinariedade.  

 

1.4. PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 

As preocupações com o perfil desejado para o egresso do curso de Direito da 

Faculdade Processus estão relacionadas com o contexto de predominância das 

atividades públicas no Distrito Federal. De fato, este abriga as sedes de grande 

parte das estruturas das instituições do estado brasileiro (Administração Pública 

Direita, Autarquias e Fundações), bem como os Tribunais Superiores, o que está a 

demonstrar a necessidade de formação de profissionais habilitados para ocupar os 

quadros jurídicos com vocação para o serviço público.  

Essa demanda não possui apenas uma dimensão quantitativa, mas também 

qualitativa, pois não se trata de uma mera reposição do quadro técnico-jurídico do 

Estado. Trata-se da operacionalização de um novo ordenamento constitucional, que 

inaugurou o Estado Democrático de Direito e que deve perpassar toda a estrutura 

das atividades e funções públicas.  
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Assim, o curso de Direito não pode se preocupar apenas com uma formação 

técnico-dogmática, mas deve se preocupar ainda com uma formação crítica capaz 

de contribuir com a implementação e defesa da matriz de valores estruturantes da 

Constituição Federal de 1988.  

Para tanto, a Faculdade Processus optou pela adoção dos direitos 

fundamentais como eixo transversal, numa escolha marcada por uma referência 

pedagógica clara de formação de profissionais jurídicos aptos a interagir numa 

sociedade organizada a partir do sistema jurídico, com práticas democráticas 

assentadas em vínculos sociais marcadamente éticos, solidários e humanistas. 

A justificativa da inclusão do eixo transversal, em torno dos direitos 

fundamentais, relaciona-se com uma questão epistemológica em virtude de serem 

considerados modernamente como pressupostos ético-substanciais juridicizados, 

funcionando como condições de manutenção da dignidade da pessoa humana, que 

encarada como tarefa a ser permanentemente construída em nosso cotidiano e, 

especialmente, dentro de sala de aula, nas investigações, nas atividades 

extracurriculares.  

Assim, o perfil profissiográfico pretendido pelo curso é de formar um aluno 

preparado para desempenhar as funções das carreiras públicas do Estado 

Democrático de Direito, com conhecimento dogmático-crítico que permita a leitura e 

a implementação das bases axiológicas do ordenamento jurídico.  

O perfil profissiográfico deve formar um aluno com as seguintes 

características: 

a) Um profissional do Direito apto a desenvolver, prevalentemente, as 

carreiras jurídicas das atividades públicas; 

b) Um profissional do Direito capaz de percorrer os caminhos da dogmática 

de forma eficiente e sistemática, otimizando o referencial axiológico proposto pelo 

ordenamento jurídico; 
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c) Um profissional do Direito que seja capaz de criticamente observar os 

limites do Direito posto e pressuposto e que, a partir da sua formação humanística, 

consiga desenvolver na sua realidade movimentos, ações de cidadania ativa; 

d) Um profissional do Direito que diagnostique os problemas e seja ousado 

para desenvolver soluções, quer em conflitos individuais, quer em coletivos; 

e) Um profissional do Direito que seja capaz de produzir conhecimento, seja 

no Trabalho de Conclusão de Curso, seja nos trabalhos acadêmicos, ou nas peças 

processuais; 

f) Um profissional do Direito que se contextualiza no mundo da complexidade 

com capacidade de trabalhar individual e coletivamente;  

g) Um profissional do Direito que pontue sua prática profissional pela ética; 

h) Um profissional do Direito que articule e reconheça a existência e 

complexidade dos vários saberes: da construção argumentativa de raciocínios e 

conceitos, a interpretação das normas e das teorias, a importância da religação dos 

componentes curriculares; 

i) Um profissional do Direito que esteja preparado para dar soluções aos 

conflitos sem a intervenção da jurisdição estatal, mediante a aplicação da 

arbitragem, conciliação e mediação. 

 

 

 

 



48 

 

1.5. ESTRUTURA CURRICULAR19  

 

1.5.1. ARTICULAÇÃO DA TEORIA COM A PRÁTICA. 

 

I. O Núcleo de Prática Jurídica é o coração deste organismo pedagógico e se 

tornou porta de acesso à Justiça para um sem número de cidadãos desprovidos de 

amparo técnico-jurídico. 

II. A estruturação do NPJ da Processus implantou, além de tradicional 

assistência, uma articulação com o Núcleo de Pesquisa por intermédio de estágios 

curriculares e extra-curriculares não obrigatórios e para tanto articular-se-á em duas 

dimensões: Núcleo de prática Jurídica para Direitos individuais (NPJ-DI) e Núcleo de 

Prática Jurídica para Conciliação, Mediação e Arbitragem (NPJ – CMA) 

III. A funcionalidade do NPJ será tratada em item específico. 

IV. A integração do NPJ com o Núcleo de Pesquisa Jurídica (NPJUR) por 

intermédio da implementação do Programa Institucional de educação em Direitos 

Humanos, de acordo com as diretrizes do Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos, inaugura uma promissora oportunidade de articulação da teoria com a 

prática, apoiada numa dinâmica transversal de promoção da ética, dos Direitos 

Humanos e do respeito à diversidade e a diferença. 

 

1.5.2. CONTEÚDOS CURRICULARES 

Em reunião do NDE de 27/05/2015 foi aprovada, por unanimidade, a convergência 

progressiva das matrizes dos cursos de Direito, da Asa Sul e de Águas Claras, 

implementando-se as mesmas disciplinas para o primeiro semestre. Os professores 

                                            
19

 Em reunião do NDE, realizada em 27/05/2015, foi aprovada, por unanimidade, a convergência progressiva das 

matrizes dos cursos de Direito, da Asa Sul e de Águas Claras, implementando-se as mesmas disciplinas para o 

primeiro semestre. Os professores consideraram que a matriz de Águas Claras resultou de intensos debates e 

reúne muitos avanços como a introdução de disciplinas de Antropologia do Direito, História do Direito, 

Fundamentos dos Direitos Humanos, Direitos da Criança e do Adolescente, Mediação, Negociação e 

Arbitragem, além de ampliar o rol de disciplinas optativas com as disciplinas de Direito Digital e Direito 

Agrário. Também destacaram que a progressividade semestre a semestre é a recomendada para não gerar 

traumas de adaptação ao alunado. 
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consideraram que a matriz de Águas Claras resultou de intensos debates e reúne muitos 

avanços como a introdução de disciplinas de Antropologia do Direito, História do Direito, 

Fundamentos dos Direitos Humanos, Direitos da Criança e do Adolescente, Mediação, 

Negociação e Arbitragem, além de ampliar o rol de disciplinas optativas com as disciplinas de 

Direito Digital e Direito Agrário. Também destacaram que a progressividade semestre a 

semestre é a recomendada para não gerar traumas de adaptação ao alunado. 

 

1.5.3. MATRIZ CURRICULAR DO CURSO 

O curso de Direito da Processus, em consonância com a Resolução nº 09 

CNE/CES 2004, contemplava os conteúdos relativos à História do Direito e 

Antropologia  inseridos, respectivamente, nas disciplinas de introdução ao Direito e 

Sociologia Geral e Jurídica. Entretanto, a matriz curricular II implantada em 2015.2 

possui a disciplina de Antropologia Jurídica e a disciplina História do Direito. 

 

 
1.5.3.1. Matriz Curricular I (2º ao 10º Semestres) 

 

2º SEMESTRE 

Disciplinas/Atividades C/H 

Economia 80 

Sociologia do Direito 80 

Direito Civil I (Parte Geral) 80 

Direito Penal I  80 

Direito Constitucional I 80 

TOTAL 400 

3º SEMESTRE 

Disciplinas/Atividades C/H 

Direito Civil II (Obrigações) 80 

Direito Penal II  80 

Direito Constitucional II 80 

Teoria Geral do Processo 80 

Filosofia do Direito 80 

Total 400 

4º SEMESTRE 

Disciplinas/Atividades C/H 

Direito Civil III (TGC e RC) 80 

Direito Penal III  80 

Direito Empresarial I 80 

Direito Processual Civil I 80 

Direito Administrativo I 80 

Total 400 

5º SEMESTRE 

Disciplinas/Atividades C/H 

Direito Civil IV (Contratos Civis e Mercantis) 80 

Direito Empresarial II 40 

Direito Processual Civil II 80 

Direito Administrativo II 80 
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Direito Penal IV 80 

Psicologia Jurídica 40 

Total 400 

6º SEMESTRE 

Disciplinas/Atividades C/H 

Direito Civil V (Família) 80 

Direito Empresarial III 80 

Direito Processual Civil III 80 

Direito Processual Penal I 80 

Direito do Trabalho I 80 

Total 400 

7º SEMESTRE 

Disciplinas/Atividades C/H 

Direito Civil VI (Sucessões) 40 

Direito Processual Penal II 80 

Direito Processual Civil IV 80 

Direito do Trabalho II 40 

Direito Financeiro 40 

Ética Profissional 40 

Prática Jurídica I 80 

Total 400 

8º SEMESTRE 

Disciplinas/Atividades C/H 

Direito Civil VII (Posse e Propriedade) 80 

Direito Processual do Trabalho 80 

Direito Tributário I 80 

Direito Econômico 40 

Trabalho de Conclusão de Curso I – Projeto 40 

Prática Jurídica II  80 

Total 400 

9º SEMESTRE 

Disciplinas/Atividades C/H 

Direito Tributário II 80 

Direito Ambiental  40 

Direito Internacional e Direito Internacional dos Direiros Humanos 80 

Direito Processual Constitucional 80 

Trabalho de Conclusão de Curso II – Orientação I 40 

Prática Jurídica III 80 

Total 400 

10º SEMESTRE 

Disciplinas/Atividades C/H 

Direito da Seguridade Social 80 

Direito do Consumidor 40 

Temas Emergentes de Direito do Estado 80 

Técnicas de Sentença 80 

Trabalho de Conclusão de Curso III – Orientação II 40 

Prática Jurídica IV 80 

Total 400 

Atividade Complementar 240 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 

O ALUNO DEVERÁ OPTAR POR 1 (UMA) DAS DISCIPLINAS ABAIXO. C/H 

Direito Eleitoral e Partidário 40 

Língua Brasileira dos Sinais – LIBRAS 40 

Fundamentos dos Direitos Humanos 40 

*Carga Horária Total do Curso: 4.280 
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1.5.3.2. Matriz Curricular II (integralizada semestre a semestre a partir de 2015.2) 

1º SEMESTRE 

Disciplinas / Atividades C/H 

Ciência Política e Teoria do Estado 80 

Introdução ao Direito 80 

Sociologia Geral e Jurídica 80 

Filosofia Geral e Jurídica 80 

Metodologia Científica 40 

Língua Portuguesa 40 

TOTAL 400 

2º SEMESTRE 

Disciplinas/Atividades C/H 

Antropologia do Direito 40 

Economia 40 

História do Direito 40 

Fundamentos dos Direitos Humanos 40 

Direito Civil I (Parte Geral) 80 

Direito Penal I (Parte Geral) 80 

Direito Constitucional I 80 

TOTAL 400 

3º SEMESTRE 

Disciplinas/Atividades C/H 

Direito Civil II (Obrigações) 80 

Direito Penal II (Parte Geral) 80 

Direito Constitucional II 80 

Teoria Geral do Processo 80 

Direito Ambiental 40 

Direitos da Criança e do Adolescente 40 

Total 400 

4º SEMESTRE 

Disciplinas/Atividades C/H 

Direito Civil III (Teoria Geral dos Contratos e Responsabilidade Civil) 80 

Direito Penal III (Parte Especial) 80 

Direito Empresarial I 80 

Direito Processual Civil I 80 

Direito Administrativo I 80 

Total 400 

5º SEMESTRE 

Disciplinas/Atividades C/H 

Direito Civil IV (Contratos Civis e Mercantis) 80 

Direito Empresarial II 40 

Direito Processual Civil II 80 

Direito Administrativo II 80 

Direito Penal IV (Parte Especial) 80 

Psicologia Jurídica 40 

Total 400 

6º SEMESTRE 

Disciplinas/Atividades C/H 

Direito Civil V (Família) 80 

Direito Empresarial III 80 

Direito Processual Civil III 80 

Direito Processual Penal I 80 

Direito do Trabalho I 80 

Total 400 

7º SEMESTRE 

Disciplinas/Atividades C/H 

Direito Civil VI (Sucessões) 40 

Direito Processual Penal II 80 

Direito Processual Civil IV 80 

Direito do Trabalho II 40 

Direito Processual Constitucional 80 

Prática Jurídica I 80 

Total 400 

8º SEMESTRE 

Disciplinas/Atividades C/H 

Direito Civil VII (Posse e Propriedade) 80 
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Direito Processual do Trabalho 80 

Direito Tributário I 80 

Mediação, Negociação e Arbitragem. 40 

Trabalho de Conclusão de Curso I – Projeto 40 

Prática Jurídica II 80 

Total 400 

9º SEMESTRE 

Disciplinas/Atividades C/H 

Direito Tributário II 80 

Direito Internacional e Direitos Internacional dos Direitos Humanos 80 

Direito Econômico 40 

Ética Profissional 40 

Trabalho de Conclusão de Curso II – Orientação I 40 

Direito Financeiro 40 

Prática Jurídica III 80 

Disciplina Optativa 40 

Total 440 

10º SEMESTRE 

Disciplinas/Atividades C/H 

Direito da Seguridade Social 80 

Direito do Consumidor 40 

Disciplina Optativa 40 

Temas Emergentes de Direito do Estado 80 

Técnicas de Sentença 80 

Trabalho de Conclusão de Curso III – Orientação II 40 

Prática Jurídica IV 80 

Total 440 

Atividade Complementar 240 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 

O ALUNO DEVERÁ OPTAR POR 2 (DUAS) DAS DISCIPLINAS ABAIXO. C/H 

Direito Eleitoral e Partidário 40 

Língua Brasileira dos Sinais-LIBRAS 40 

Direito Digital 40 

Direito Agrário 40 

*Carga Horária Total do Curso: 4.320 
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1.5.4. EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA  
Atualizado em 18/08/2015 

 
 
CURSO DE DIREITO DA FACULDADE PROCESSUS: 

 EMENTAS, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E BIBLIOGRAFIA 

 

1° SEMESTRE (matriz II integralizada em 2015.2) 

 

 

CIÊNCIA POLÍTICA E TEORIA GERAL DO ESTADO 

 

1. EMENTA 

A origem da reflexão política. Introdução à Ciência Política: o conceito de 

política, as teorias da origem do Estado, os conceitos de território, povo, governo, 

soberania, partidos políticos, sistema eleitoral. Pensamento político clássico: Platão, 

Aristóteles e Políbio. Pensamento político moderno: Maquiavel, Bodin, Hobbes, Vico, 

Mostesquieu, Hegel e Marx. Introdução à Teoria do Estado. Sociedade, classes 

sociais, mudança social e Estado. Relação entre cidadão e Estado - uma questão de 

Direitos Fundamentais. Instituições e processos políticos. Políticas públicas de 

inserção de cotas relacionadas a afrodescendentes e indígenas. Temas da Ciência 

Política brasileira contemporânea: soberania e globalização, elementos históricos e 

culturais e desenvolvimento sustentável da sociedade brasileira. 

 

2. BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica  

CICCO, Cláudio de; GONZAGA, Álvaro de Azevedo. Teoria Geral do Estado e 

Ciência Política. 5ª ed São Paulo: Saraiva 2014.  

DALLARI, D. de A. Elementos da teoria geral do Estado. 32ª ed São Paulo: 

Saraiva, 2013. 

MAAR, Wolfgang Leo. O que é Política?16ª ed São Paulo: Brasiliense, 2006. 
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Bibliografia Complementar 

BONAVIDES, Paulo. Ciência Política.17. ed São Paulo: Malheiros, 2010.  

BOBBIO, Norberto. Matteucci; N. & Pasquino, G. Dicionário de política. Brasília: 

Editora UnB,  v. 1. 12. ed. 2002.  

BOBBIO, Norberto. Matteucci; N. & Pasquino, G. Dicionário de política. Brasília: 

Editora UnB,  v. 2. 12. ed. 2002.  

HOBBES, Thomas. Leviatã: ou matéria, forma e poder de um estado eclesiástico e 

civil . São Paulo: Martin Claret, 2006.  

HOBSBAWM, Eric. J. Era dos extremos: breve século XX- 1914-1991. 2.ed.  Rio de 

Janeiro: Companhia das Letras, 2011.  

STRECK, Lênio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência política e teoria geral 

do estado. 3. ed.  Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003.  

 

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO  

 

1.EMENTA 

Noções de História do Direito; Noções de Direito; Teoria do Ordenamento 

Jurídico e Norma Jurídica; Direito Objetivo e Subjetivo; Fato Jurídico; Relação 

Jurídica. O Ser humano como sujeito de Direito. A evolução do Estado de Direito na 

proteção aos Direitos Fundamentais, Direitos Fundamentais de Proteção ao Meio 

Ambiente. Historia dos Direitos Fundamentais nas Constituições brasileiras. Leis 

abolicionistas na Era Imperial. Acesso à justiça por meios consensuais.  

  

2.BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica: 

PALMA, Rodrigo Freitas. A História do Direito. 5ª. Ed. Brasília: R.F.PALMA, 2015 

REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

VENOSA, Silvio de Salvo. Introdução ao Estudo do Direito. 14ª Ed. São Paulo: 

Atlas, 2014. 

Bibliografia Complementar 
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BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: 

Ícone, 2006.  

BOBBIO, Noberto A era dos direitos. São Paulo: Campos, 2004. 

DIMOULIS, Dimitri. O caso dos denunciantes invejosos. 10. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2015.  

KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.  

REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.  

 

SOCIOLOGIA GERAL E JURÍDICA  

 

1.EMENTA 

Contexto histórico do surgimento e evolução da Sociologia. Conceitos 

fundamentais e matrizes teóricas.  A Sociologia como ciência. O objeto do estudo da 

Sociologia. Transformação social e temas contemporâneos da Sociologia. Controle e 

Mudança social. Mudanças no mundo do trabalho, neoliberalismo e globalização. 

Movimentos sociais, cidadania e direitos humanos. Estrutura e organização social. 

Proteção ao meio ambiente e organização social. Estratificação Social. Instituições 

Sociais. Multiculturalismo: diversidade cultural e inclusão étnica e racial no Brasil. 

História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Cultura: Indígena e Quilombola. Direito 

Quilombola: Resistência e Autonomia Legal. Educação em Direitos Humanos.  

Respeito às minorias étnicas e inclusão social de grupos minoritários. Introdução de 

sistemas de cotas compensatórias para grupos minoritários. Educação de Relações 

Étnico-Raciais na formação da nacionalidade brasileira. Discussão sobre políticas de 

educação ambiental. 

 

2.BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica: 

FERRÉOL, Gilles; NORECK, Jean-Pierre. Introdução à sociologia. São Paulo: 

Ática, 2012.  

GIDDENS, Anthony. Sociologia. 6.ed.  São Paulo: Saraiva, 2012.  

MARTINS, Carlos Benedito. O que é sociologia.  Coleção Primeiros Passos.  

São Paulo: Brasiliense, 2006.  
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Bibliografia Complementar:  

ARON, R. As etapas do pensamento sociológico. 6. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2002.  

BERGER, Peter L. Perspectivas sociológicas: visão humanística. 25. ed. Rio de 

Janeiro: Vozes, 2002.  

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

Moderna, 2002.  

KOK, Glória Porto. A escravidão no Brasil colonial. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 

2012.  

PARADA, Maurício. História da África contemporânea.  Rio de Janeiro: Pallas, 

2013.  

 

FILOSOFIA GERAL E JURÍDICA 

 

1. EMENTA: 

Filosofia como forma de conhecimento - Importância e Nascimento da 

Filosofia. Filosofia e Filosofia do Direito. Filosofia do Direito e Ciência do Direito. 

Tópicos jus- filosóficos. Direito Natural e Direito Positivo. Contribuições dos Gregos e 

Romanos para Filosofia e Filosofia do Direito. Justiça. Moral. A questão ética. 

Fundamentos filosóficos da Igualdade e Liberdade. Descartes, Kant, a Revolução 

Francesa. Direitos Humanos e a questão racial. A sobrevivência do ser humano e 

proteção ambiental como questão ética. 

 

2. BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica 

CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia.14ª Ed.  São Paulo: Editora Ática, 2014. 

MARCONDES, Danilo. Iniciação à História da Filosofia.13ª Ed. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar, 2010. 

MORENTE, Manuel Garcia. Fundamentos de filosofia: lições preliminares. 8ª Ed. 

São Paulo: Ed. Mestre JOU. 1980.  
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Bibliografia Complementar 

ADEODATO, João Maurício. Filosofia do direito: Crítica à verdade na ética e na 

ciência. 6. ed.  São Paulo: Saraiva, 2014.  

ARANHA, Maria Lúcia A.; MARTINS, Maria Helena P. Filosofando: introdução à 

filosofia. 4. ed. São Paulo: Editora Moderna, 2009.  

CHAUI, Marilena. Introdução à história da filosofia: dos pré-socráticos a 

Aristóteles. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.  

CRETELLA JR., José. Curso de filosofia do direito. 11. ed. Rio Grande do Sul:    

Forense, 2008.  

REALE, Miguel. Filosofia do direito. 20. ed. São Paulo: Saraiva,  2002.  

 

 

METODOLOGIA CIENTÍFICA  

 

1. EMENTA  

Noções preliminares acerca dos termos método, ciência e científico. Natureza 

do conhecimento. Ciência moderna. Procedimentos técnicos e metodológicos de 

preparação, execução e apresentação da pesquisa científica. Estudo das formas de 

elaboração dos trabalhos acadêmicos, especialmente, das normas técnicas neles 

utilizadas. O método científico de investigação, os seus passos, e seu 

desenvolvimento, na elaboração de um trabalho acadêmico. Reflexão sobre as 

principais características da investigação científica em geral. Conceituação, 

delimitação e significação do conhecimento científico e de outras formas de 

conhecimento. Pesquisa bibliográfica: conceito, procedimentos, planejamento e 

prática da pesquisa. Direito à Educação como direito Fundamental de todo cidadão 

brasileiro. 

 

2.BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica 
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GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Metodologia científica e redação acadêmica. 6. ed. 

Brasília: Processus, 2011.  

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Redação oficial, dissertação e interpretação de 

textos. 3. ed. Brasília: EA, 2015.  

VIEIRA, Sônia. Como escrever uma tese. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.  

 

Bibliografia Complementar  

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. OAB 2ª fase: peças profissionais e questões 

discursivas. 2. ed. Brasília: Processus, 2009.  

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho 

científico. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007.  

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, 

resenhas. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011.  

SERRA NEGRA, Carlos Alberto; SERRA NEGRA, Elizabete Marinho. Manual de 

trabalhos monográficos de graduação, especialização, mestrado e doutorado. 

4. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São 

Paulo: Cotez, 2007. 

 

LINGUA PORTUGUESA 

 

1.EMENTA 

Estudo linguístico da Gramática aplicada ao texto. A comunicação oral e 

escrita. Morfologia: Classes de Palavras; Concordância (verbal e nominal). Redação 

e interpretação de textos, sobre o desenvolvimento sustentável e a temática das 

relações étnico-raciais. Direito à Educação como direito Fundamental de todo 

cidadão brasileiro. 

 

 

2. BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica  
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BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 38. ed. Rio de Janeiro: 

Editora Lucerna, 2015.  

CUNHA, Celso. CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo: 

de acordo com a nova ortografia. 6 ed. São Paulo: Lexikon, 2013.  

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Particularidades linguísticas em textos  

jurídicos. Brasília: Processus, 2008.  

 

Bibliografia Complementar  

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Gramática didática e interpretação de textos: 

teoria e exercícios. 15. ed. Brasília: EA, 2010.  

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Redação oficial, dissertação e interpretação de 

textos. 2. ed. Brasília: EA, 2008.  

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

metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.  

NASCIMENTO, Edmundo Dantès. Linguagem forense: a língua portuguesa 

aplicada à linguagem do foro. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.  

TOMASI, Carolina, MEDEIROS, João Bosco. Ortografia: novo acordo ortográfico da 

língua portuguesa. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  

 

 

2° SEMESTRE 

 

 

ECONOMIA 

 

1. EMENTA 

Introdução. Microeconomia: Oferta Demanda e Equilíbrio; Mercados; 

Macroeconomia: Medidas da atividade econômica; Inflação; Setor externo da 

economia. A Ordem econômica na Constituição de 1988. Fatores econômicos de 

redução da discriminação étnico-racial. Aspectos interdisciplinares com a o Direito 

Empresarial, Financeiro e do Consumidor. Índice Desenvolvimento Humano - 

políticas públicas: educação, habitação, saneamento, saúde, segurança, defesa, 

desenvolvimento sustentável.  
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2.BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica: 

FONTES, Rose, RIBEIRO, Hilton, AMORIM, Airton e SANTOS Gilnei. Economia: 

um enfoque básico e simplificado. Editora Atlas, 2010. 

NUSDEO,Fábio. Curso de Economia: Introdução do Direito Econômico. 6ª ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 

VASCONCELLOS, Marco Antônio S. Fundamentos de economia. 5ª Ed. São 

Paulo: Saraiva, 2014 

 

Bibliografia Complementar: 

BOARATI, Vanessa. Economia para o Direito. 1ª Ed.  São Paulo: Manole, 2006. 

LANZANA, Antônio Evaristo. Economia brasileira: Fundamentos e atualidades. 

4° Ed. Editora Atlas, 2012. 

ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. 20ª Ed. São Paulo: Atlas, 

2011. 

SINGER, Paul. Aprender Economia. 25ª Ed.  São Paulo: Contexto, 2015.  

SOUZA, Washington P. A. Primeiras linhas de direito econômico. 5 ed. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2003. 

SOCIOLOGIA DO DIREITO 

 

1. EMENTA 

Gênese do Direito. Função Social do Direito.Conceito Sociológico do Direito. 

Fatores da Evolução Social do Direito.  Fontes do Direito. A Autonomia da Sociologia 

Jurídica como Ciência e suas Relações com Outras Ciências Sociais. Importância do 

Estudo das Ciências Sociais e da Sociologia Jurídica em Especial. Objeto da 

Sociologia Jurídica. Discussão sobre políticas de educação ambiental. Eficácia das 

Normas Jurídicas e seus Efeitos Sociais. Aspectos Sócio-Jurídicos de Algumas 

Áreas do Sistema Jurídico Brasileiro. Direito e Anomia. O Método da Sociologia 
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Jurídica. Tópico a Ser Inserido no Projeto História, O Ser humano como sujeito de 

direitos . Cultura Africana e Escravidão no Brasil: Leis Abolicionistas na Era Imperial 

(1822-1889). Sistemas de Cortas Raciais. O processo de redemocratização e os 

Direitos Fundamentais na CF de 1988. 

 

2. BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica:  

CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de sociologia jurídica: você conhece? 14. 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.  

SABADELL, Ana Lúcia. Manual de sociologia jurídica: introdução a uma leitura 

externa do direito. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. 

SILVA, Felipe Gonçalves. Manual de sociologia geral e jurídico. Saraiva, 2013   

 

Bibliografia Complementar:  

MACHADO NETO, Antonio Luís. Sociologia jurídica. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 

2008.   

PARADA, Maurício. História da África contemporânea.  Rio de Janeiro: Pallas, 

2013.   

ROSA, Felipe A. DE Miranda.  Sociologia do Direito: fenômeno jurídico como fato 

social. 18. ed. São Paulo: Jorge Zahar, 2009.  

SALDANHA, Nelson. Sociologia do direito. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.  

SOUTO, Cláudio;  SOUTO, Solange. Sociologia do direito: visão substantiva. 3. 

ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris,  2003.   

 

DIREITO CIVIL I  

 

1. EMENTA: 

Considerações gerais sobre o Direito. A Constitucionalização do Direito Civil. 

Teoria Geral do Direito Privado. Lei de Introdução ao Código Civil. A pessoa humana 

como valor constitucional. Das pessoas naturais. Da ausência. Da pessoa jurídica. 

Direitos da personalidade como direitos fundamentais. Domicílio. Dos bens. Teoria 

dos Fatos Jurídicos. Representação. Defeitos (vícios) do Negócio Jurídico. 
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Invalidade do Negócio Jurídico. Atos lícitos e ilícitos. Prescrição e decadência. Das 

Provas. 

 

2.BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica  

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

parte geral. 17. ed. Vol.1. São Paulo: Saraiva, 2015.  

RODRIGUES, Silvio. Direito civil: parte geral. v.1. 34. ed. São Paulo: Saraiva, 2007.  

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: teoria geral. 15. ed. v. 1. São Paulo:  

Atlas, 2015.  

 

Bibliografia Complementar  

DINIZ, Maria Helena. Lei de introdução às normas do direito brasileiro 

interpretada. 18. ed. São Paulo:  Saraiva, 2013.  

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: teoria geral das obrigações. 

10. ed. Vol.II. São Paulo: Saraiva, 2013.  

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil: parte geral. 12. ed. Vol.1. São Paulo: 

Saraiva, 2015.  

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: introdução ao direito 

civil – teoria geral do direito civil. v. 1.  28. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.  

TEPEDINO, Gustavo. Direito civil contemporâneo: novos problemas à luz da 

legalidade constitucional. São Paulo: Atlas, 2008.   

 

DIREITO PENAL I  

 

1.EMENTA 

Direitos e garantias fundamentais referentes a Direito Penal. Princípios de 

Direito Penal. Inserção da responsabilidade penal da pessoa jurídica nos crimes 

ambientais e nas relações étnico-raciais no direito penal contemporâneo. Fontes do 

Direito Penal.  Interpretação das leis Penais. Legalidade e anterioridade da Lei 

Penal. Aplicação da Lei Penal no tempo. Tempo e lugar do crime. Aplicação da Lei 

Penal no espaço.  Eficácia de sentença Estrangeira. Contagem de prazo e frações 
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da pena. Conflito aparente de normas. Teoria do crime. Tipicidade. Elementos 

subjetivos do crime. Dolo e culpa. Crime qualificado pelo resultado. Ilicitude 

(antijuridicidade). Culpabilidade. Crime consumado e tentativa. Erro de tipo e erro de 

proibição. Concurso de pessoas. 

 

2. BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica  

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal - parte geral. v. 1. 20. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2014.  

MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal. 30. ed. v.1. São Paulo: Atlas, 

2014.  

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral e parte especial. 

10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.  

 

Bibliografia Complementar  

BATISTA, Nilo.  Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 12. ed.  Rio de 

Janeiro: REVAN, 2012.  

CAPEZ, Fernando. Direito penal: parte geral. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.  

FELDENS, Luciano. Direitos fundamentais e direito penal. 2. ed.  Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2012.  

JESUS, Damásio de. Direito penal:  parte geral 1. 36. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.  

ZAFFARONI, Eugenio Raúl ; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal 

brasileiro: parte geral. v.1.  11. ed. São Paulo:  Revista dos Tribunais, 2015.  

 

 

 

 

 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL I  

 

1.EMENTA 
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Teoria Geral da Constituição. Constituição e Poder Constituinte. Interpretação 

da Constituição. Princípios Constitucionais. Princípios Jurídicos Constitucionais. 

Princípios Políticos Constitucionais. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 

Os Direitos Fundamentais nas Constituições brasileiras. A questão das ações 

afirmativas: sistema de cotas e desenvolvimento sustentável. Sistema Federativo e 

Federação. 

 

2.BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica   

LENZA, Pedro. Curso de direito constitucional esquematizado. 18. ed.  São 

Paulo: Saraiva, 2014.   

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 31. ed. São Paulo: Atlas, 2015.  

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 38. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2014.  

 

Bibliografia complementar  

ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 

2011.  

BARROSO, Luís Roberto.  Interpretação e aplicação da Constituição. 7. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2014.  

BONAVIDES, Paulo. Teoria constitucional da democracia participativa. 2 ed. 

São Paulo: Malheiros, 2003.  

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da  

constituição. 7. ed.  Lisboa: Almedina, 2003.   

MORAES, Alexandre Curso de direito constitucional. 30. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2015.  

  

3° SEMESTRE 

 

DIREITO CIVIL II 

 

1. EMENTA 
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Introdução ao direito das obrigações. Estrutura da Obrigação. Fontes das 

Obrigações. Modalidades das Obrigações. Transmissão das Obrigações. 

Adimplemento e Extinção das Obrigações. Inadimplemento das Obrigações. 

 

2.BIBLIOGRAFIA  

 

Bibliografia Básica  

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral das obrigações. 

29. ed. Vol. II São Paulo: Saraiva, 2014.   

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

civil. 15. ed.  v. 2. São Paulo: Saraiva, 2014.  

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das obrigações. 

39. ed. v. 4. São Paulo: Saraiva, 2014.  

 

Bibliografia Complementar  

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: teoria geral das obrigações 

10. ed. v.II.. São Paulo: Saraiva, 2013.  

GOZZO, Débora. Informação e direitos fundamentais :  a eficácia horizontal das 

normas constitucionais. São Paulo: Saraiva, 2012.  

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: teoria geral das 

obrigações. 26. ed.  v. 2. Rio de Janeiro: Forense,  2014.  

RODRIGUES, Silvio. Direito civil: parte geral das obrigações. 30. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2007.  

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral 

dos contratos. v. 2. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

 

DIREITO PENAL II 

 

1.EMENTA 

Introdução e teoria da prevenção geral negativa, Teoria da retribuição, da 

prevenção especial e da prevenção geral positiva, Teorias contemporâneas da pena 

e a punibilidade da pessoa jurídica nos crimes ambientais. Penas privativas de 

liberdade. Direito fundamental à liberdade. Penas restritivas de direitos, Penas de 
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multa, Aplicação da pena, Agravantes e atenuantes, Causas de aumento e de 

diminuição, Concurso de crimes, Suspensão condicional da pena, Livramento 

condicional, Efeitos da condenação e da reabilitação, Medidas de segurança, 

Extinção da punibilidade. Prescrição. 

 

2. BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica  

GRECCO, Rogério.  Curso de direito penal: parte geral. v. I.  17. ed. Rio de 

Janeiro: Impetus, 2015.  

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal. 10. ed. São Paulo: RT, 

2014.  

ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal 

brasileiro: parte geral. v. 1. 10. ed. São Paulo:  Revista dos Tribunais, 2013.  

 

 

Bibliografia Complementar  

BECCARIA, Cesare.  Dos delitos e das penas. 6. ed. São Paulo: Martin Claret, 

2011.  

CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. 19. ed.  v. I. São Paulo: Saraiva, 2015.  

FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. 41. ed. Rio de Janeiro/Petrópolis: Vozes, 2013.    

JESUS, Damásio de. Direito Penal: parte geral. v.1. 36. ed.  São Paulo: Saraiva, 

2015.  

MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal. v. 1 30. ed. São Paulo: Atlas, 

2014.  

 

DIREITO CONSTITUCIONAL II 

 

1.EMENTA 

O Poder Legislativo. O Processo Legislativo. O Poder Executivo. O Poder 

Judiciário. Controle de Constitucionalidade. A constitucionalidade do sistema de 

cotas raciais: estudo comparado. O Sistema Tributário Nacional.  A Ordem 

econômica Constitucional. O desenvolvimento sustentável e a Ordem econômica. 
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2.BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica:  

BARROSO, Luís Roberto.  Interpretação e aplicação da Constituição. 7. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2014.  

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 31. ed. São Paulo: Atlas, 2015.  

SILVA, Jose Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 38. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2014.  

 

Bibliografia Complementar:  

BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas 

normas. 9. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009.  

BONAVIDES, Paulo. Teoria constitucional da democracia participativa. 2 ed.  

CHIMENTI, Ricardo Cunha, et al. Curso de direito constitucional. 7. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010.  

LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 18. ed.  São Paulo: Saraiva, 

2014.  

MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de 

constitucionalidade. 4. ed.  São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

TEORIA GERAL DO PROCESSO  

 

1. EMENTA 

Teoria Geral do Processo. Princípios e garantias constitucionais do processo. 

A trilogia estrutural: jurisdição, ação e processo. Jurisdição e competência. A ação. 

O processo e o procedimento. A relação jurídica processual. As partes e seus 

procuradores. Ampliação subjetiva. Assistência e demais espécies de intervenção de 

terceiros. Atos processuais. Prazos processuais. Comunicação dos atos 

processuais. Nulidades. Resoluções alternativas das Disputas no Processo Civil. 
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2. BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica  

CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. et al. Teoria geral do processo. 31.  ed. São 

Paulo: Malheiros Editores, 2015.   

DIDIER, Fredie. Curso de direito processual civil: teoria geral do processo e 

processo de conhecimento. 14. ed. v. 1, Salvador: Juspodium, 2012.  

MARINONI, Guilherme. Curso de processo civil: teoria geral do processo. v. 1. 8. 

ed.  São Paulo: RT, 2015.   

 

Bibliografia Complementar  

BUENO, Cássio Scarpinella . Novo código de processo civil anotado. São Paulo: 

Saraiva, 2015.   

CARREIRA ALVIM, José Eduardo. Teoria geral do processo. 17. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2015.  

DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 15. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2015.  

FUX, Luiz. Código de processo civil comparado. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2015.  

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. v.1. 56. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2015.  

 

FILOSOFIA DO DIREITO 

 

1.EMENTA 

Pressupostos filosóficos do sistema normativo. A Epistemologia jurídica como 

fundamento à Ciência do Direito. Atividade cognitiva como base da aplicação da lei. 

A importância da teoria do conhecimento jurídico para a teoria e pratica do direito. 

Uma nova visão jusfilosófica do sistema do Direito. A compreensão filosófica dos 

conceitos fundamentais do direito e dos direitos fundamentais. Fundamentos 

filosóficos da Igualdade e Liberdade. Descartes, Kant, a Revolução Francesa. 
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Direitos Humanos e a questão racial. A sobrevivência do ser humano e proteção 

ambiental como questão ética. 

 

2.BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica 

ADEODATO, João Maurício. Filosofia do direito: crítica á verdade na ética e na 

ciência. 6. ed.  São Paulo: Saraiva, 2014.  

BITTAR, Eduardo Carlos B. Curso de filosofia do direito: panorama histórico; 

tópicos conceituais. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2011.  

REALE, Miguel. Filosofia do direito. 20. ed. Saraiva, 2002.  

 

Bibliografia Complementar  

BITTAR, Eduardo C. B. Curso de ética jurídica: ética geral e profissional. 6. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009.  

CRETELLA JR., José. Curso de filosofia do direito. 11. ed.  Ed. Forense, 2008.  

GUERRA FILHO, Willis Santiago. Introdução à filosofia e à epistemologia 

jurídica.  Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999.  

GUIMARÃES, Aquiles Côrtes. Cinco lições de filosofia do direito. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Lúmen, 2007.  

SALDANHA, Nelson. Filosofia do direito.  Rio de Janeiro: Renovar, 1998. 

 

 

4° SEMESTRE 

 

DIREITO CIVIL III  

 

1. EMENTA 

Teoria Geral dos contratos. A função social dos contratos. Formação dos 

contratos. Classificação dos contratos. Vícios Redibitórios. Evicção. Extinção do 

contrato. Responsabilidade contratual. Responsabilidade Civil. Estudos sobre 

responsabilidade civil por danos ambientais. A garantia constitucional da ampla 
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reparação dos danos à pessoa humana. Noções gerais sobre responsabilidade civil. 

Espécies de responsabilidade. Pressupostos e Elementos da responsabilidade civil. 

As excludentes de responsabilidade.  

2. BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: teoria das obrigações 

contratuais e extracontratuais. 29ª ed.  Vol. 3. São Paulo: Saraiva, 2014. 

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito 

Civil: contratos. Tomo I. 10ª Ed.São Paulo: Saraiva, 2014. 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 9ª 

ed.  São Paulo: Saraiva, 2014. 

 

Bibliografia Complementar 

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria das obrigações 

contratuais e extracontratuais. 29. ed.  v. 3. São Paulo: Saraiva, 2014.  

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

civil: contratos. v. 4. tomo 1.  10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.  

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 9. ed.  

São Paulo: Saraiva, 2014.  

 

Bibliografia Complementar  

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil.  

28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.  

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

civil: responsabilidade civil.  8. ed.  v. III. São Paulo: Saraiva, 2010.  

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direitos das obrigações. 9. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2012.  

PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: contratos - declaração 

unilateral de vontade. responsabilidade civil. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012.  

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Teoria geral das obrigações e teoria 

geral os contratos. v. 2 14. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
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DIREITO PENAL III  

 

1.EMENTA  

Crimes contra a pessoa. Proteção à diversidade racial. Crimes contra o 

patrimônio. Crimes contra a propriedade imaterial. Crimes contra a organização do 

trabalho. Crimes contra o sentimento religioso e respeito aos mortos. Legislação 

penal especial correlata: crimes ambientais, crimes de racismo e crimes contra a 

mulher.   

 

2. BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte especial. 20ª ed. 

Vol. 2. São Paulo: Saraiva, 2014. 

CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte especial. 15ª ed. Vol. 2. São 

Paulo: Saraiva. 2015. 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal: parte especial e parte 

geral. 10ª ed.  São Paulo: RT, 2014. 

 

Bibliografia complementar 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial. 20. ed. v. 

2. São Paulo: Saraiva, 2014.  

CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte especial. 15. ed. v. 2. São Paulo: 

Saraiva. 2015.  

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte especial e parte geral. 

10. ed.  São Paulo: RT, 2014.  

 

Bibliografia complementar  

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial. 8. ed. v. 3. 

São Paulo: Saraiva, 2012.  

FELDENS, Luciano. Direitos fundamentais e direito penal.  2. ed. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2012.  
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JESUS, Damásio Evangelista de. Direito penal: parte especial. v. 2. 33. ed.. São 

Paulo: Saraiva,. 2013.   

MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de direito penal. 30. ed, São Paulo: Atlas. v.2, 

2014.  

PRADO, Luiz Régis. Curso de direito penal brasileiro. 7. ed. v. 2 . São Paulo: RT, 

2008. 

 

DIREITO EMPRESARIAL I  

1.EMENTA 

Conceito. Histórico. Atos de Comércio x Teoria da Empresa. A ordem 

econômica constitucional. A função social da empresa e o princípio de sua 

conservação. Aplicabilidade de direitos fundamentais à pessoa jurídica empresarial. 

Empresário: espécies de empresário: Individual e empresário social, qualidades, 

prerrogativas e obrigações. Empresa e Empresário. Registro de Comércio. Nome 

Empresarial. Escrituração Comercial. Propriedade Industrial. Sociedades 

Personificadas e não personificadas (cada espécie de per si). Microempresa (LC 

123/2006). Teorias das Responsabilidades Extraordinárias (Desconsideração da 

Personalidade Jurídica etc.). Responsabilidade penal e civil das empresas por danos 

ao meio ambiente. 

 

2. BIBLIOGRAFIA 

 

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial: direito de empresa: empresa e 

estabelecimento: Títulos de crédito. 18. ed.  v. 1. São Paulo: Saraiva, 2014.  

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de empresa  v. 8 . 2. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2009.  

FAZZIO JR, Waldo. Manual de direito comercial. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2015.  

 

Bibliografia Complementar  

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial: direito de empresa: empresa e 

estabelecimento: títulos de crédito. 16. ed.  v 1. São Paulo: Saraiva,  2012. 

MAMEDE, Gladston. Manual de direito empresarial. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2012.  
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MARTINS, Fran. Curso de direito comercial. 38. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2015.  

NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e direito de empresa. 9. ed.  

v. 1. São Paulo: Saraiva, 2012.  

REQUIÃO, Rubens.  Curso de direito comercial. v. 1. 34. ed. São Paulo:  

Saraiva, 2014. 

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL I 

 

1.EMENTA 

Fundamentos constitucionais do processo civil. Jurisdição. Ação. Processo de 

Conhecimento. Procedimentos. Petição Inicial. Resposta do Réu. Litisconsórcio. 

Intervenção de Terceiros. Competência. 

 

2. BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica: 

DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Salvador: Podium,  v.1. 17. 

ed, 2015  

MARINONI, Luiz Guilherme et. al. Curso de processo civil:  processo de 

conhecimento. v. 2 . 13.  ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.  

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. v 1. 56. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2015. 

Bibliografia Complementar: 

CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. v. 1.  25. ed.  

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014.   

DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. v 1. 17. ed. Salvador: 

Podium, 2015.  

DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno. v. I  6. 

ed. São Paulo: Malheiros, 2010.  
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DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno. v. II . 6. 

ed. São Paulo: Malheiros, 2010 

LOTUFO, Renan. Temas relevantes do direito civil contemporâneo. São Paulo: 

Atlas, 2012.  

NERY JR, Nelson. Comentários ao código de processo civil. São Paulo:  

Revista dos Tribunais, 2015.  

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO I 

 

1.EMENTA 

Estado. Administração Pública. Fundamentos constitucionais da 

Administração. Regime Jurídico Administrativo. Princípios Administrativos Públicos. 

Cotas especiais nos Concursos públicos. Descongestionamento. Órgão Público. 

Administração Pública Indireta. Ato Administrativo. Licitação e sustentabilidade. 

Contrato Administrativo. Poder Administrativo. Princípios e garantias constitucionais 

do Processo Administrativo.  Processo Administrativo. 

 

  

2. BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia básica 

Bibliografia básica  

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 27. ed. 

Rio de Janeiro: Lúmens Júris, 2014.  

Di PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 28. ed. São Paulo:  

 Atlas, 2015.  

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 29. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2012. 

 

Bibligrafia Complementar  

ARAUJO, Edmir Netto. Curso de direito administrativo. 7. ed. Saraiva, 2015.  
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JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos 

administrativos. 13. ed. São Paulo: Dialética, 2009.  

MAZZA, Alexandre. Manual de direito administrativo. 4 ed.  São Paulo: Saraiva, 

2014.  

MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 19. ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2015.  

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 41. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2015.  

 

 

5° SEMESTRE 

 

DIREITO CIVIL IV  

 

1.EMENTA 

Contratos em espécie: Compra e venda, troca ou permuta, promessa de 

compra e venda. Contrato estimatório. Doação. Locação: de coisas e de prédios 

urbanos, residenciais e não residenciais. Direito Fundamental a moradia digna. 

Fiança. Empréstimo: Comodato e mútuo. Prestação de serviços. Empreitada.  

Deposito voluntário e necessário. Transporte. Mandato. Comissão. Agência e 

distribuição. Corretagem. Seguro. Jogo e aposta. Transação. Compromisso. 

Constituição de renda. Atos Unilaterais: promessa de recompensa, gestão de 

negócios, pagamento indevido, enriquecimento ilícito.  

 

2. BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica  

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

Civil. v. 2. 15. ed.. São Paulo: Saraiva, 2014.  

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil: contratos e atos unilaterais. 12. ed. São 

Paulo:Saraiva, 2014.  

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: contratos em espécie. v. 3. 15. ed. São 

Paulo:  Atlas, 2015.  
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Bibliografia Complementar  

DINIZ, Maria Helena.Curso de direito civil brasileiro: teoria das obrigações 

contratuais e extracontratuais. 30. ed. v. 3. São Paulo: Saraiva, 2014.  

GOZZO, Débora. Informação e direitos fundamentais: a eficácia horizontal das 

normas constitucionais. 19. ed. Saraiva, 2012.  

NERY JR, Nelson. Comentários ao código de processo civil. São Paulo:  

Revista dos Tribunais, 2015.  

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: contratos. v. 3. 13. ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2009.  

RODRIGUES, Silvio. Direito civil: parte geral. 34 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 

 

 

DIREITO EMPRESARIAL II  

 

1.EMENTA 

Direito Empresarial – Títulos de Crédito Noção de Crédito. Elementos do 

Crédito. O direito de crédito como instrumento jurídico e econômico para realização 

de direitos fundamentais. Teoria Geral dos Títulos de Crédito. Os títulos de crédito 

como facilitadores de Circulação de Riquezas e a Ordem Econômica. Conceito. 

Natureza Jurídica e Função Econômica dos Títulos de Crédito. Atributos dos Títulos 

de Crédito: Cartularidade, Literalidade, Autonomia, Abstração, Independência e 

Formalismo. Relação original e relações extracartulares. As novas definições do 

Código Civil. Classificação quanto à emissão e circulação. Letra de Câmbio. 

Natureza Jurídica e Características. Nota Promissória. Natureza Jurídica. 

Características. Duplicatas. Natureza Jurídica. Características Cheques. Natureza 

Jurídica e Características. Todos os títulos apresentados: requisitos de validade. 

Declarações Cambiais (Saque, Aceite, Endosso, Aval).Vencimento e Pagamento. 

Protesto. 

 

 

 

 



77 

 

2.BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica  

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial: direito de empresa:  v. II.  

18. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.   

RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Curso de direito empresarial: novo regime 

jurídico empresarial brasileiro. 3 ed. Salvador: Juspodivn,  2009. 

TOMAZZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial. v.1  6. ed. São Paulo:  

Atlas, 2014.  

 

Bibliografia Complementar  

MAMEDE, Gladson. Títulos de crédito. 1 v. 30. ed.. São Paulo: Atlas, 2015.  

MAMEDE, Gladston. Curso de direito empresarial. v..3 6. ed. São Paulo: Atlas, 

2014.  

MARTINS, Fran. Títulos de crédito. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. 

NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e direito de empresa. v..2 5. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2015.  

NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e direito de empresa. 9. ed. v. 1 

São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL II 

 

1.EMENTA 

 Cumprimento de Sentença e Processo de Execução. Noções Gerais. 

Princípios. Legitimidade. Juízo Competente. Título Executivo. Espécies: obrigação 

de fazer e tutela inibitória, entregar coisa certa e incerta, pagamento de quantia. 

Execução contra a Fazenda Pública. Execução de Alimentos. Meios de defesa. 

2. BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica 

MARINONI, Luiz Guilherme e outro. Curso de Processo Civil – Processo de 

Execução. 7ª ed. Vol. 3 Ed. Revista dos Tribunais, 2015. 
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THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 49ª ed. Vol. 

2. Ed. Saraiva, 2014. 

PENA, Daniel; FLEXA, Alexandre Martins. Novo Código de Processo Civil. 1ªed. 

Salvador: JUSPodvim, 2015. 

 

Bibliografia Complementar 

DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 7ª ed. Vol. 2. Ed. Podium, 

2012. 

DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 15ª ed. São 

Paulo: Malheiros, 2015. 

FIDELIS, Ernane. Manual de Direito Processual Civil : execução e processo 

cautelar.13ª ed.  São Paulo: Saraiva, 2010. 

IMHOF, Cristiano. Novo Código de Processo Civil Comentado – Anotado. 1ª ed. 

Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2015.  

WAMBIER, Luiz Rodrigues (Coord). Curso Avançado de Processo Civil. 14ª ed. 

Vol. 2. Ed. RT, 2014. 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO II 

 

1. EMENTA 

Reforma Administrativa do Estado. Agentes Públicos. Responsabilidade 

Patrimonial Extracontratual do Estado por comportamentos administrativos, 

omissivos, legislativos e judiciais. Bens Públicos. Intervenção do Estado na 

propriedade alheia. Atuação do Estado no Domínio Econômico e na Proteção ao 

Meio Ambiente. Controle da Administração Pública. Serviços Públicos e políticas de 

acessibilidade.  

 

2. BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica 

Di PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 28. ed. São Paulo:  

Atlas, 2015.  
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MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 19. ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2015.  

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 41. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2015.  

 

Bibliografia Complementar  

 

ALEXANDRINO, Marcelo. Direito administrativo descomplicado. 20. ed. São 

Paulo: Método, 2012.  

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 27.  ed.  

Rio de Janeiro: Atlas,  2014.  

MEDAUAR, Odete. Controle da administração pública. 2. ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais,  2014.  

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 29. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2012.  

SANTOS NETO, João Antunes dos. O Impacto dos direitos humanos  

fundamentais no direito administrativo. Belo Horizonte:  Fórum, 2008. 

 

DIREITO PENAL IV 

 

1. EMENTA 

Crimes contra a dignidade sexual. Direito Fundamental à liberdade sexual. 

Crimes contra a família. Direito Fundamental à família. Crimes contra a incolumidade 

pública. Crimes contra a paz pública. Crimes contra a fé pública. Crimes contra a 

administração pública em geral. 

 

2. BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica  

CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte especial. 15. ed. v. 2. São Paulo: 

Saraiva, 2015.  

CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte especial. 10. ed. v. 3. São Paulo: 

Saraiva, 2012.  
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MIRABETE, Júlio Fabrini. Manual de direito penal: parte especial.  v. 3. 29. ed. 

São Paulo: Atlas, 2015.  

 

Bibliografia Complementar  

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial.  v.5. 6. ed.  

São Paulo: Saraiva, 2012.  

FELDENS, Luciano. Direitos fundamentais e direito penal. 2. ed. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2012.   

MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal. v. 1. 30. ed.. São Paulo: Atlas, 

2014.  

MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal. v. 2. 30. ed.. São Paulo: Atlas, 

2014.  

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte especial e parte geral. 

10. ed. São Paulo: RT, 2014.  

 

PSICOLOGIA JURÍDICA 

 

1. EMENTA 

Definição e contextualização histórica da Psicologia Jurídica. Aspectos 

interdisciplinares da Ciência do Desenvolvimento Humano. Conhecimentos, 

conceitos e métodos das Ciências Psicológicas aplicados as práticas e Ciências 

Jurídicas. Desafios e possibilidades interdisciplinares. Conscientização da igualdade 

e da integração do homem ao seu meio. Psicologia e Direitos Humanos. Aspectos 

psicológicos do conflito. 

 

2. BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica 

FIORELLI, José Osmir. Psicologia Jurídica. 6ª Ed. São Paulo: Atlas,2015. 

PRADO, Lídia Reis de Almeida. Juiz e a emoção: aspectos da lógica da decisão 

judicial. 5ª ed. Millenium, 2010. 

TRINDADE, Elise Karam; TRINDADE, Jorge. Psicologia Judiciária para carreira 

da magistratura. 1ª ed. Livraria do advogado, 2010. 
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Bibliografia Complementar 

CAMPOS, R.H.F. Paradigmas em Psicologia Social. 2ª ed. Rio de Janeiro: Vozes, 

2002. 

FIORELLI, José Osmir. Psicologia aplicada ao direito. São Paulo: LTR, 2008. 

GIDDENS, Anthony. A Transformação da Intimidade. 1ª ed. São 

Paulo:UNESP,1993. 

MIRA Y LOPEZ, E. Manual de Psicologia Jurídica. 2. ed. Campinas: LZN, 2003.  

TRINDADE, Jorge. Manual de Psicologia Jurídica. 7ª Ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2014. 

 

6° SEMESTRE 

 

DIREITO CIVIL V 

 

1.EMENTA 

História e Evolução do Direito de Família. A Família na Constituição Federal. 

Casamento: evolução histórica e teorias sobre o casamento. Estudo dos regimes 

jurídicos matrimoniais e a sociedade conjugal. Dissolução da sociedade e do vínculo 

conjugal. União estável: constituição e dissolução. Relações de parentesco; 

parentesco natural e adoção. Guarda e Alimentos. Direito patrimonial. Bem de 

família. Tutela e Curatela, Os Direitos Fundamentais da Família, da Criança, do 

Adolescente, do Jovem e do Idoso. 

 

2. BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica  

DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 9. ed. São Paulo: RT, 2013.  

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito de família.  6. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2014.     

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direito de família. 14. ed. São Paulo:  

Atlas, 2014.  
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Bibliografia Complementar  

ARAUJO Jr, Gediel Claudino de.  Direito de família: teoria e prática. 2. ed. São 

Paulo: Atlas, 2008.  

CAHALI, Yussef Said. Divórcio e separação. 11. ed. São Paulo: RT, 2005.  

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de família. 25. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2010.  

PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil: direito de família.  

v. 5  18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010.   

TEPEDINO, Gustavo. Direito civil contemporâneo: novos problemas à luz da 

legalidade constitucional. São Paulo: Atlas, 2008.    

 

DIREITO EMPRESARIAL III 

 

1.EMENTA 

Função social da empresa e sua conservação. Crise empresarial. 

Fundamentos do Direito Falimentar. Recuperação Judicial. Recuperação 

Extrajudicial. Falência. Crimes falimentares. A nova Lei de Recuperações e Falência 

(Lei Nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005). 

 

2. BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica  

BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Nova lei de recuperação e falências. 9. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.  

COELHO, Fabio Ulhoa. Comentários a nova lei de falências e de recuperação de 

empresas. 7. ed.  São Paulo: Saraiva, 2010.  

NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa. v. III . 9. ed.  São 

Paulo: Saraiva, 2014.  

 

Bibliografia Complementar  

BERTOLDI, Marcelo M.; RIBEIRO, Márcia Carla. Curso avançado de direito 

comercial. 6. ed. São Paulo: RT, 2011.  
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COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de direito comercial: contratos: recuperação de 

empresas. v. III 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.  

MAMEDE, Gladston. Manual de direito empresarial. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2012.  

MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial. 38. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2015.  

REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. v. 1. 34. ed. , São Paulo:  

Saraiva, 2014.  

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL III 

 

1. EMENTA 

Do processo nos tribunais. Ação rescisória. Noções gerais de composição e 

competência. Recursos: conceito, natureza jurídica e classificações; princípios e 

efeitos; admissibilidade e mérito; pressupostos de admissibilidade recursal. 

Renúncia e desistência em matéria de recursos. Recursos em espécie: apelação, 

agravo, embargos infringentes, embargos de declaração, recurso adesivo. Recursos 

para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal. Recurso 

Especial. Recurso Extraordinário. 

 

2. BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica  

CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil.  v. 1. 25. ed.. Rio 

de Janeiro: Lúmen Júris, 2014.  

THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil. v.1. 56. ed.. Rio de 

Janeiro: Forense, 2015.  

WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançado de processo civil. v.I. 14. ed.. São 

Paulo: Revista dos Tribunais,  2014.  

 

Bibliografia Complementar  

CABRAL, Antônio do Passo; DIDIER JR., Fredie. Coleção grandes temas do novo 

CPC. Salvador: JUSPOdvim, 2015.  
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DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 15. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2015.   

MARINONI, Luiz Guilherme e outro. Curso de processo civil. v. II. 13. ed.  . São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.  

PEIXOTO, Ravi. Superação do precedente e segurança jurídica.  

Salvador: JUSPodvim, 2015.  

TEPEDINO, Gustavo. Comentários ao código civil: direito das coisas. São Paulo: 

Saraiva, 2011.  

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL I 

 

1. EMENTA 

Teoria Geral do Direito Processual Penal. Inquérito Policial. Prisão Provisória. 

Princípios processuais. Direitos fundamentais do réu. Ação penal pública, privada e 

privada subsidiária. Jurisdição e competência. Atribuições do Ministério Público na 

proteção ao meio ambiente e das minorias. Sujeitos do processo. Sanções 

processuais. Questões e Processos incidentes. Teoria Geral da Prova. 

 

2.BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica  

BONFIM, Edílson Mougenot. Curso de processo penal. 9. ed.  São Paulo: Saraiva, 

2014.  

CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.  

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 12. 

ed.  São Paulo:  RT, 2015.  

 

Bibliografia Complementar  

LOPES Jr., Aury. Processo penal e sua conformidade constitucional. v. 1. 4. ed. 

Rio de Janeiro: Lúmen, 2009.  

OLIVEIRA, Pacceli Eugênio. Curso de processo penal. 19. ed. São Paulo: Atlas, 

2015.  
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TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. . v. 1.  35. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013.  

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. v. 2. 35. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013.  

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. v. 3. 35. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013.  

   

DIREITO DO TRABALHO I 

 

1.EMENTA 

Fundamentos constitucionais do Direito do Trabalho. Os Direitos 

Fundamentais de proteção ao menor na relação laboral. Direito do Trabalho na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Cidadão. Noções gerais de Direito 

do Trabalho. Princípios. Fontes. Relação de emprego. Contrato de trabalho. 

Remuneração e salário. Jornada de trabalho. Descansos remunerados. Extinção do 

contrato de trabalho. Temais atuais de Direito do Trabalho. Proteção do meio 

ambiente do trabalho.  

 

2. BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica  

DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 14. ed. São Paulo:  

LTr, 2015.  

GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de direito do trabalho. 8. ed. São Paulo: 

Método, 2014.  

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho. 28. ed.  São Paulo: 

Saraiva, 2013.  

 

Bibliografia Complementar  

CARRION, Valentin. Comentários à consolidação das leis do trabalho. 40. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2015.  
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LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 7. ed. 

São Paulo: Ltr, 2009.  

MARTINS FILHO, Ives Gandra. Manual esquemático de direito e processo do 

trabalho. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.  

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho. 31. ed. São Paulo: Atlas, 2015.  

SUSSEKIND, Arnaldo et al. Instituições de direito do trabalho. 22. ed. São Paulo: 

Ltr, 2005.  

 

7 ° SEMESTRE 

 

 

DIREITO CIVIL VI  

 

1.EMENTA 

História e Evolução do Direito das Sucessões. O direito à herança como 

garantia constitucional.  Da herança e de sua administração. Vocação hereditária. 

Aceitação e renúncia da herança. Dos excluídos da sucessão. Herança jacente. Da 

petição de herança. Dos herdeiros necessários. Direito de representação. Do 

testamento em geral. Da capacidade de testar. Das formas ordinárias e especiais de 

testamento. Do codicilo. Dos Legados Do direito de acrescer. Das substituições. Da 

deserdação. Do inventário. Da partilha. Da colação. Da sonegação.  

 

2.BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica  

DIAS, Maria Berenice. Manual das sucessões. 2. ed. São Paulo: RT, 2011. 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito das sucessões. v. 7. 

8ª ed. . São Paulo: Saraiva, 2014.  

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: direito das sucessões.15. ed.  São Paulo: 

Atlas, 2015.  
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Bibliografia Complementar  

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito das sucessões. v.6. 

24. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das sucessões. 

v.6. 37. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.  

NERY JR, Nelson. Comentários ao código de processo civil. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2015.  

PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil: direito das sucessões. 

v.6.17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010.  

TEPEDINO, Gustavo. Direito Civil Contemporâneo: novos problemas à luz da 

legalidade constitucional. São Paulo: Atlas, 2008.    

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL IV 

 

1.EMENTA 

Processo cautelar: ações nominadas e inominadas. Requisitos para a 

concessão da tutela. Antecipação da tutela. Requisitos e pressupostos para 

deferimento. Liminares e procedimentos especiais. Os procedimentos especiais e o 

CPC: Ação de consignação em pagamento, Ações possessórias; Ação de 

demarcação e divisão, Ação de usucapião, Ação de nunciação de obra nova; 

atentado; inventário e partilha; Procedimentos de jurisdição voluntária. As ações 

para garantia dos direitos individuais e coletivos: Mandado de Segurança, Ação Civil 

Pública e Ação Popular. 

 

2.BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica  

SANTOS, Ernani Fidelis. Manual de processo civil. v. 3 14. ed. São Paulo: Saraiva. 

2011. 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: Processo de 

Execução e Processo Cautelar. v. 2. 49.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014.  

WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançado de processo civil: processo cautelar 

e procedimentos especiais. 14. ed.  v. 3. São Paulo: RT, 2015.  
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Bibliografia Complementar  

ARENHART, Sergio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Novo 

curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados. 

v. 3. São Paulo: RT, 2015.  

BIANQUI, Pedro Henrique Tavares. Desconsideração da personalidade jurídica 

no processo civil. São Paulo: Saraiva, 2011.  

CAMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil: processo 

Cautelar. 25. ed. v. 1, Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2014.  

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual do processo coletivo. 2. ed. São 

Paulo: Método, 2014.  

PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil. v. 4. 27. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2014.  

 

DIREITO DO TRABALHO II 

 

1.EMENTA 

Revisão de cálculos trabalhistas em casos práticos; estudo da Estabilidade e 

do FGTS, normas de medicina e segurança do trabalho; Segurança e Medicina do 

Trabalho: Regimes Especiais de Trabalho; Direito Coletivo do Trabalho; 

Instrumentos Coletivos do Trabalho; Conflitos Coletivos do Trabalho; temas atuais: 

flexibilização, ampliação da competência da Justiça do Trabalho, responsabilidade 

do empregador nos acidentes do trabalho.  Proteção do meio ambiente do trabalho. 

Estudo das Súmulas do Tribunal Superior do Trabalho em Direito Material e das 

Convenções da Organização Internacional do Trabalho.  

 

2.BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica  

DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 14. ed. São Paulo:  

LTr, 2015 

RESENDE, Ricardo. Direito do trabalho esquematizado. 4. ed,  São Paulo: Atlas, 

2014.  
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SARAIVA, Renato. Direito do trabalho. 11. ed. São Paulo: Método, 2010.  

 

Bibliografia Complementar  

GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Manual de direito do trabalho. 8. ed. são Paulo:  

Editora Forense, 2014.  

MARTINS FILHO, Ives Gandra. Manual esquemático de direito e processo do 

trabalho. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.  

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho. 31. ed. São Paulo: Atlas, 2015.  

MARTINS, Sergio Pinto. Direitos fundamentais trabalhistas. 2. ed. São Paulo:  

Atlas, 2015.  

SAAD, Eduardo Gabriel. Consolidação das leis do trabalho: comentada. 48. ed. 

São Paulo: LTr, 2015.  

 

 

DIREITO FINANCEIRO 

 

1.EMENTA 

Fundamentos constitucionais do Direito Financeiro. Atividade Financeira do 

Estado (Fins e Forma). Fenômenos econômicos e financeiros. Despesas Públicas. 

Receitas Públicas. Orçamento. Crédito Público. O Direito Financeiro Positivo 

Brasileiro. Constituição Federal e Legislação pertinente (Lei de Diretrizes 

Orçamentária, Lei de Orçamentos, Lei de Responsabilidade Fiscal) Controle e 

Fiscalização. Vinculação constitucional de receitas para o atendimento de políticas 

públicas de saúde e educação. 

 

2.BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica  

HARADA, Kiyoshi. Direito financeiro e tributário. 24 ed. São Paulo: Atlas, 2015  

OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de direito financeiro. 6. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2014.   

TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. 19. ed. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2013.  
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Bibliografia Complementar  

JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira . Curso de direito tributário. São Paulo: 

NOESES, 2015.   

JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. Manual de direito financeiro e tributário. 12. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2011.  

LEITE, Harrison. Manual de direito financeiro. 4 ed. Salvador: Juspodium, 2015.  

LISBOA, Marcelo Jucá. Leis especiais para concurso: direito financeiro.  v.13. 2 

ed. Salvador: Juspodivm, 2014.  

MACHADO JR, J. Teixeira. A lei 4320 comentada e a lei de responsabilidade 

fiscal. 35 ed. Rio de Janeiro: IBAM, 2015.  

 

 

ÉTICA PROFISSIONAL 

 

1.EMENTA 

Moral. Ética. Axiologia Jurídica. Representações sociais e sua integração com 

a diceologia e deontologia jurídicas no exercício profissional da advocacia. Direito 

Fundamental de acesso à Justiça. Função constitucional do advogado e o direito 

fundamental à ampla defesa. Função institucional da advocacia. Papel da OAB na 

defesa dos direitos das minorias e na proteção do meio ambiente. Dupla 

característica da advocacia (pública e privada). Código de Ética e Disciplina da OAB, 

Estatuto da Advocacia e da OAB e seu Regulamento. Ética das profissões jurídicas 

indispensáveis ao funcionamento do Estado Democrático de Direito: Magistratura, 

Ministério Público, Delegados de Polícia e Defensores Públicos.  

 

2. BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia básica  

ALMEIDA, Guilherme Assis. Ética e direito: uma perspectiva integrada. 3. ed. São 

Paulo: Atlas, 2009.   

BITTAR, Eduardo C. B. Curso de ética jurídica: ética geral e profissional. 6. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009..  

SÁ, Antônio Lopes de. Ética profissional. 9. ed. São Paulo. Atlas, 2015.  
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Bibliografia Complementar  

ARAUJO, Marcos de. Estatuto, código de ética e regulamento geral da OAB. 

Brasília: Instituto Processus, 2007.  

CAMARGO, Marculino. Fundamentos de ética geral e profissional. 4 ed.  

Petropolis: Vozes, 2003.  

CARDELLA, Haroldo Paranhos. Ética profissional simplificado. São Paulo: 

Saraiva, 2009.  

NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. 11.ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2014.  

PAGA, Marcos. Ética profissional. 21 ed. Saraiva, 2010.    

 

 

PRÁTICA JURÍDICA I 

 

1.EMENTA 

Jurisdição e Competência; Organização do Judiciário; Sujeitos processuais; O 

papel dos operadores do Direito e a lei do exercício profissional; Análise e 

comentários sobre diversos tipos de procedimentos; Mandato judicial; Atos, Termos 

e Prazos Processuais; Elaboração de peças processuais: fase postulatória (petições 

iniciais e defesas), fase instrutória; fase recursal. Audiências sumuladas; Pesquisa 

Jurisprudencial e doutrinária; Estudo de autos findos; Visitas Orientadas. 

Conciliação, Negociação, Mediação e Arbitragem. 

 

2. BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica  

ARAÚJO JÚNIOR, Gediel  Claudino de. Prática no processo civil. 18. ed. São 

Paulo: Atlas,  2015.  

NUCCI, Guilherme de S. Prática forense penal. 8. ed. São Paulo: RT, 2014.  

PALAIA, Nelson. Técnica da petição inicial. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.  
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Bibliografia Complementar  

ARAÚJO JR., Gediel. Prática de contestação do processo civil. 2. ed. São Paulo: 

Atlas, 2015.  

ARAÚJO JR., Gediel. Pratica no processo civil. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2015.  

DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 15. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2015.   

GONÇALVES, Marcus Vinicius. Curso de direito processual civil: execução. São 

Paulo: Saraiva, 2015 .        

PARIZZATO, João Roberto. Prática forense . v. 2 .13 ed. São Paulo: Saraiva, 2015.   

 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL II 

 

1. EMENTA 

Processos em espécie: processo comum, processos especiais e o processo 

de competência dos tribunais. Procedimentos em lei especial: ambiental (9605/98), 

anti-drogas (11343/06) e Maria da Penha (11340/06). Sentença. Nulidades e 

Recursos. Habeas Corpus. Lei de Execução Penal. Organização Judiciária Militar. 

Questões e Processos incidentes. 

 

2. BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica  

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 12. 

ed. São Paulo: RT, 2015.  

OLIVEIRA, Eugenio Pacelli, Curso de processo penal. 19. ed. Rio de Janeiro:  

Atlas, 2014.  

RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 22. ed. atualizada. Rio de Janeiro:  

Lumen juris, 2014.  

 

Bibliografia Complementar  

BONFIM, Edílson Mougenot. Curso de processo penal. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 

2012.  
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GRINOVER, Ada Pelegrini. Nulidades no processo penal. 5. ed. São Paulo: RT, 

2002.  

GRINOVER, Ada Pelegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, 

Antônio Scarance. Recursos no processo penal. 6. ed. São Paulo: RT, 2009. 

SILVA, Ivan Luis Marques da. A reforma processual penal de 2008. São Paulo: 

RT, 2008.  

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 11. ed.  

São Paulo: Saraiva, 2009.  

 

8° SEMESTRE 

 

 

DIREITO CIVIL VII  

 

1. EMENTA 

Direitos reais e direitos pessoais. Posse. Efeitos da posse. Limitação ao 

direito de propriedade e a proteção ambiental. Propriedade e sua 

constitucionalização. A função social da propriedade e o direito à moradia. Direito 

Fundamental ao patrimônio mínimo e a teoria do umbral. Condomínio. Propriedade 

resolúvel. Princípios do Direito Urbanístico. Direito de Vizinhança. Direitos reais 

sobre coisas alheias. Do gozo. Da aquisição. Da garantia. Propriedade literária, 

científica e artística.  

 

2. BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica  

GONÇALVES, C. R. Direito civil brasileiro: direito das coisas. 8. ed. v. 5. São 

Paulo: Saraiva, 2012.   

ROSENVALD, Nelson. Direitos reais. 11. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015.  

VENOSA, S. de S. Direitos reais. 15. ed. v. 5. São Paulo: Atlas, 2015.  
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Bibliografia Complementar  

DINIZ, M. H. Curso de direito civil brasileiro: direito das coisas. 27. ed. v. 4.  

São Paulo: Saraiva, 2012.   

FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do direito civil: a luz do novo código civil 

brasileiro. 3. ed. São Paulo: Renovar, 2012.   

MONTEIRO, W. de B. Curso de direito civil: direito das coisas. 43. ed. v. 3. São 

Paulo: Saraiva,  2013.  

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: introdução ao direito 

civil – teoria geral do direito civil. : v.1. 28. ed. Rio de Janeiro:  Forense, 2015.  

TEPEDINO, Gustavo. Direito civil contemporâneo: novos problemas à luz da 

legalidade constitucional. São Paulo: Atlas, 2008.    

 

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 

 

1. EMENTA 

Fundamentos do Direito Processual do Trabalho; Conceito; Histórico; 

Características; Comissões de Conciliação Prévia, Justiça do Trabalho;  

Organização;  Competência;  Atos, Termos e Prazos Processuais;  Nulidades;  Das 

Partes;  Representação e Terceiros;  Ação Trabalhista; Dissídio Individual;  Dissídio 

Coletivo;  Recursos;  Execução;  Perspectivas do Direito Processual do Trabalho; 

Procedimentos Especiais. 

 

 

2. BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica  

GIGLIO, W. D.; CORRÊA, C. G. V. Direito processual do trabalho. 16. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2007.  

MARTINS FILHO, Ives Gandra da S. Manual esquemático de direito e processo 

do trabalho. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.  

MARTINS, S. P. Direito processual do trabalho. 36. ed. São Paulo: Atlas, 2015.  
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Bibliografia Complementar  

ALMEIDA, Amador Paes de. Curso prático de processo do trabalho. 23. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2014. 

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 7. ed. 

São Paulo: Ltr, 2009.  

NASCIMENTO, Amaury Mascaro do. Iniciação ao processo do trabalho. 35. ed. 

São Paulo: Ltr, 2009.  

NASCIMENTO, Amaury Mascaro. Curso de direito processual do trabalho. 29. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2014.  

SARAIVA, Renato. Curso de direito processual do trabalho.  6. ed. São Paulo: 

Método, 2009.  

 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO I 

 

 

1. EMENTA 

A atividade financeira do Estado: o tributo, o financiamento do Estado e a 

definição das espécies tributárias. A relação juridico-tributária: a obrigação tributária. 

O crédito tributário: o lançamento, a decadência e a prescrição no direito tributário, 

efeitos extintivos, suspensivos e excludentes, garantias e privilégios. Legislação 

tributária: fontes do direito tributário, vigência, aplicação, interpretação e integração 

da legislação tributária.  Limitações constitucionais ao poder de tributar: conceitos, 

bases políticas, o princípio político do consentimento e os princípios constitucionais 

tributários. Direitos fundamentais do contribuinte. A competência tributaria: o 

conceito de competência tributária e as bases do federalismo fiscal brasileiro, 

espécies de competência tributária. Repartição da Receita Tributária. A 

administração tributária.  
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2. BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica  

 

BELTRÃO, Irapuã. Curso de direito tributário. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2014.  

D´OLIVEIRA, Maria Christina B; GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Direito tributário na 

2ª Fase no exame da OAB: banca FVG. Brasília: Ed. JRG, 2013.  

HARADA, Kiyoshi. Direito financeiro e tributário. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2015.  

 

Bibliografia Complementar  

AMARO, Luciano. Curso de direito tributário brasileiro. 20. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2014.  

CALMON, Sacha;  COELHO, Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 10. 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009.   

CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 25. ed. 

São Paulo: Malheiros, 2009.  

JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. Curso de direito tributário.  São Paulo, 

Noeses, 2013.  

MARTINS, Ives Gandra da Silva. Curso de direito tributário. 14. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013.  

 

DIREITO ECONOMICO 

 

1. EMENTA 

Fundamentos constitucionais do Direito Econômico. Histórico e definições. A 

Ordem Econômica na Constituição brasileira. O desenvolvimento sustentável e a 

ordem Econômica. Intervenção do Estado sobre a Economia. O sistema financeiro 

nacional. Dimensão internacional do Direito Econômico. O mercado e a 

concorrência. 
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2. BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica  

 

BAGNOLI, Vicente. Direito econômico. v. 29. Série Leitura Jurídica. 4. ed. São 

Paulo: Atlas, 2010.  

GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 14. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2010.  

SUNDFELD, Carlos Ari (Org.). Direito administrativo econômico. São Paulo: 

Malheiros, 2000.  

 

Bibliografia Complementar  

ARAÚJO, Eugênio da Rosa. Direito econômico. 4. ed. São Paulo: Impetrus, 2010. 

BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 7. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2014.  

DUTRA, Pedro Paulo Almeida. Livre concorrência e regulação de mercados.  Rio 

de Janeiro: Renovar, 2003.  

FIGUEIREDO, Leonardo Viseu. Lições de direito econômico. 3. ed. São Paulo: 

Editora Forense, 2010.  

FONSECA, João Bosco L. da. Direito econômico. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense. 

2014.   

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO I 

 

 

1. EMENTA 

Apresentação do Regulamento e Manual de Elaboração de Trabalhos de 

Conclusão do Curso. Elaboração do Projeto de Monografia: tema, justificativa, 

problema, hipóteses, objetivos, revisão bibliográfica (marco teórico) metodologia, 

cronograma, referências bibliográficas, sumário provisório.  
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2. BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica   

ECO, Humberto. Como se faz uma tese. 25. ed. São Paulo: Perspectiva, 2014.  

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Metodologia científica e redação acadêmica. 7.ed. 

Brasília: JRG, 2015.  

MEDEIROS, João Bosco. HENRIQUES, Antonio. Monografia no curso de direito: 

como elaborar o trabalho de conclusão de curso. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2014.   

 

Bibliografia complementar  

CERVO, Amado Luiz. Metodologia Científica. 6. ed. São Paulo: Pearson 

Education-BR, 2007.   

FIGUEIREDO, Antônio Macena. Como elaborar o projeto de monografia, 

dissertação e teses. 3. ed. São Paulo: Lúmen Júris, 2010.  

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Redação oficial, dissertação e interpretação de 

textos. 2. ed. Brasília: Edição do Autor, 2008.  

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho 

científico. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2014.   

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos 

e resenhas. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011.   

 

PRÁTICA JURÍDICA II 

 

1. EMENTA 

Jurisdição e Competência; Organização do Judiciário; Sujeitos processuais; O 

papel dos operadores do Direito e a lei do exercício profissional; Análise e 

comentários sobre diversos tipos de procedimentos; Mandato judicial; Atos, Termos 

e Prazos Processuais; Elaboração de peças processuais: fase postulatória (petições 

iniciais e defesas), fase instrutória; fase recursal. Audiências sumuladas; Pesquisa 

Jurisprudencial e doutrinária; Estudo de autos findos; Visitas Orientadas. 

Conciliação, Negociação, Mediação e Arbitragem. 
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2. BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica  

MALTA, Chistovão Piragibe Tostes. Prática do processo trabalhista. 35. ed. São 

Paulo: LTR, 2008.  

MILHOMENS, Jônatas; ALVES, Geraldo Magela. Manual prático do advogado: 

prática forense civil, penal e Trabalhista. 21.  Rio de Janeiro: Forense, 2009.   

NUCCI, Guilherme de S. Prática forense penal. 8. ed. São Paulo: RT, 2014.  

 

Bibliografia Complementar  

ALMEIDA, Amador Paes de. Curso prático de processo do trabalho. 23. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2014.  

CAPEZ, Fernando. COLNAGO, Rodrigo H. Prática forense penal. 8. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2015.  

DINIZ, José Janguie. Recurso no processo trabalhista. São Paulo: Consulex, 

2015.  

OLIVEIRA, Aristeu de. Cálculos trabalhistas. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2015.  

OLIVEIRA, Wagner Roberto de. Manual prático forense previdenciário.  

São Paulo: Saraiva, 2015.  

 

 

 

 

9° SEMESTRE 

 

 

DIREITO AMBIENTAL 

 

1. EMENTA 

Fundamentos constitucionais do Direito Ambiental.  Direito fundamental à 

Qualidade do Meio Ambiente. Noções, conceito, relações do Direito  Ambiental com 

os demais ramos do Direito.. Educação ambiental e conscientização socioambiental. 

Zoneamento ambiental. Demarcação de reservas indígenas. Responsabilidade civil 

e reparação de dano. Sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 
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atividades lesivas ao meio ambiente.  Poluição. Proteção do patrimônio ambiental. 

Lei dos Crimes ambientais.  Visão sistêmica do Direito Ambiental. 

 

2. BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia básica  

ANTUNES, Paulo de Bessa. Manual de direito ambiental. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Júris, 2008.  

MUKAI, Toshio. Direito ambiental sistematizado. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2014.  

SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 10. ed. São Paulo:  

Malheiros, 2013.   

 

Bibliografia complementar  

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 12. ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 

2012.  

BRASIL. Legislação de direito ambiental. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.    

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 11. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2010.  

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 18. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2010.   

SIRVINSKAS, Luis Paulo. Manual de direito ambiental. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 

2010.   

 

DIREITO INTERNACIONAL E DIREITO INTERNACIONAL DOS DIREITOS 

HUMANOS 

 

1. EMENTA 

Objetivo do Direito Internacional, Fontes e Teorias. Normas de Direito 

Internacional. Aplicação do Direito Estrangeiro. Políticas de imigração. Direito do 

Comércio Internacional. Desenvolvimento aliado à sustentabilidade ambiental. A 

sociedade internacional. Pessoas internacionais: estatais, interestatais, não estatais. 

Órgãos do Estado nas relações internacionais. Litígios internacionais. Sanções. 
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Direito de guerra e neutralidade. Arbitragem Internacional. Negócios Jurídicos 

Internacionais e globalização. Direito Internacional dos Direitos Humanos. Sistemas 

de proteção da pessoa humana. Globalização e combate às praticas racistas. 

 

2. BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica  

ACCIOLY, Hildebrando; SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento e; CASELLA, Paulo 

Borba. Manual de direito internacional público. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.  

REZEK, José Francisco. Direito internacional público: curso elementar. 15. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2014.   

VARELLA, Marcelo Dias. Direito internacional público. São Paulo: Saraiva, 2012.  

 

Bibliografia Complementar  

ARAUJO, Nadia de. Direito internacional privado:  teoria e prática brasileira. 4. 

ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.  

DEL’OLMO, Florisbal de Souza. Curso de direito internacional privado. 7. ed. Rio 

de Janeiro: Forense, 2009.   

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 

15. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.  

RANGEL, Vicente Marotta. Direito e relações internacionais. 7. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2002.  

RECHSTEINER, Beat Walter. Direito internacional privado: teoria e prática. 17. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2015.  

 

 

DIREITO PROCESSUAL CONSTITUCIONAL 

 

1. EMENTA 

Teoria Constitucional. Teoria dos Direitos Fundamentais. A Constituição 

Federal e o processo. Direito constitucional processual e direito processual 

constitucional. Os princípios da ampla defesa, contraditório, direito de ação. 
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Remédios constitucionais. O controle jurisdicional da constitucionalidade. A defesa 

da cidadania. 

 

2. BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica:  

BARROSO, Luis Roberto. O controle de constitucionalidade no direito 

brasileiro. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.  

DANTAS, Paulo Roberto de Figueiredo. Direito processual constitucional. 6. ed. 

São Paulo: Atlas, 2015.  

SIQUEIRA JR. Paulo Hamilton. Direito processual constitucional. 5. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011.   

 

Bibliografia Complementar:  

BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Direito processual constitucional: aspectos 

contemporâneos. Belo Horizonte:  Fórum, 2006.  

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da  

constituição. 7. ed. Lisboa: Almedina, 2003.  

GUERRA  FILHO,  Willis  Santiago.  Processo  constitucional  e 

 direitos fundamentais. 6. ed. São Paulo: Rcs, 2009.  

SILVA, José Afonso. Ação popular constitucional. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 

2007.  

CORREIA, Marcus Orione G. Direito processual constitucional. 4. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012.  

 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO II  

 

1. EMENTA 

O Sistema Tributário Nacional: conceito, estrutura, bases tributáveis, 

competência tributaria, os tributos de competência da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos municípios. Incentivos fiscais para a proteção ao meio ambiente. 
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Processo Tributário: as ações do fisco e do contribuinte. Ilícito Tributário: os crimes 

contra a ordem tributária. 

 

2. BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica  

AMARO, Luciano. Curso de direito tributário brasileiro.  20. ed. São Paulo:  

Saraiva, 2014.  

BELTRÃO, Irapuã. Curso de direito tributário. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2014.  

HARADA, Kiyoshi. Direito financeiro e tributário. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2015.  

  

Bibliografia Complementar  

ALEXANDRINO, Marcelo. PAULO, Vicente. Direito tributário na constituição e no 

STF. 15. ed. São Paulo: Método, 2009.  

CAIS, Cleide Previtalli. Processo tributário.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2013.  

CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 25. ed. 

São Paulo: Malheiros, 2009.  

ICHIHARA, Toshiaki. Direito tributário. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2012.  

SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário. 6° ed. São Paulo: Saraiva,  2014.  

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II – ORIENTAÇÃO  

 

1. EMENTA 

 

Elaboração da versão inicial da Monografia: sumário, introdução e primeiros 

capítulos. 

 

2. BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica  

ECO, Humberto. Como se faz uma tese. 25. ed. São Paulo: Perspectiva, 2014.  
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GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Metodologia científica e redação acadêmica. 7. ed. 

Brasília: JRG, 2015.  

MEDEIROS, João Bosco. HENRIQUES, Antonio. Monografia no curso de direito: 

como elaborar o trabalho de conclusão de curso. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2014.   

   

Bibliografia complementar  

CERVO, Amado Luiz. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Pearson Education-

BR, 2007.   

FIGUEIREDO, Antônio Macena. Como elaborar o projeto de monografia, 

dissertação e teses. 3. ed. São Paulo: Lúmen Júris, 2010.  

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Redação oficial, dissertação e interpretação de 

textos. 2. ed. Brasília: Edição do Autor, 2008.  

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho 

científico. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: A prática de fichamentos, resumos e 

resenhas. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011.   

 

PRÁTICA JURÍDICA III – Prática Real 

 

1. EMENTA 

Atendimento a população carente e identificação de soluções jurídicas para o 

caso concreto; Identificação dos documentos necessários para cada tipo de ação; 

Elaboração de peças processuais na área cível, penal e trabalhista; Distribuição da 

petição inicial; Protocolo de petições nos tribunais; Acompanhamento de audiências; 

Acompanhamento dos processos dos assistidos; Pesquisa jurisprudencial e 

doutrinária; Conciliação, Negociação, Mediação e Arbitragem. 

 

2. BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica  

ISHIDA, Valter Kenji. Prática jurídica penal. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

MELO, Nehemias Domingos de. Manual de prática jurídica civil: para graduação e 

exame da OAB. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012.  
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VIANA, Joseval Martins. Manual de redação forense e prática jurídica. 5. ed.  

São Paulo: Juarez de Oliveira, 2010.      

 

Bibliografia Complementar  

ARENHART, Sergio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Novo 

curso de processo civil: teoria do processo civil. v. 1 Rio de Janeiro: RT, 2015.  

ARENHART, Sergio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Novo 

curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimentos comum . v.2 

Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais, 2015.  

MAZZA, Alexandre. ANDRADE, Flávia Cristina.  Prática forense: prática de direito 

administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.  

OLIVEIRA, Erival da Silva. Prática forense: prática constitucional. 5. ed. v. 1, São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.   

PALAIA, Nelson. Técnica da petição inicial. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.  

 

 

10° SEMESTRE 

 

 

DIREITO DA SEGURIDADE SOCIAL 

 

 

1. EMENTA 

Dignidade da pessoa humana e o Direito da Seguridade Social. Estudo do 

Direito da Seguridade Social, sua evolução, denominação, autonomia, divisão e 

fontes. Legislação da Seguridade Social. Princípios da seguridade social. Fontes de 

custeio da Seguridade Social. Segurado. Previdência social, prestações e benefícios 

da Previdência Social. Acidente de trabalho. Previdência privada.  

2. BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica  

HORVATH JR., Miguel. Direito previdenciário. 10. ed. São Paulo: Quartier Latin.  
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2014.  

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da seguridade social. 35. ed. São Paulo: Atlas, 

2015.   

TAVARES, Marcelo Leonardo. Direito previdenciário. 14. ed. Rio de Janeiro:  

Impetus, 2014.   

 

Bibliografia Complementar  

IBRAHIM, Fábio Zambitte. Resumo de direito previdenciário. 9. ed. Rio de 

Janeiro: Impetus, 2008.  

MARTINS, Luis André. Direito previdenciário. Brasília: Processus, 2009.  

MARTINS, Sergio Pinto. Legislação previdenciária. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2012.   

SANTOS, Marisa Ferreira dos. Direito previdenciário esquematizado. 4 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2014.  

VIANNA, João Ernesto Aragonés. Curso de direito previdenciário. 3. ed. São 

Paulo: LTR, 2010.   

 

DIREITO DO CONSUMIDOR 

 

1. EMENTA 

Proteção constitucional do Consumidor. Consumidor e Código do 

Consumidor. Política nacional de relações de consumo. Direitos básicos do 

consumidor.  Das práticas comerciais. Da proteção contratual e das sanções 

administrativas. Infrações penais. 

 

2. BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica  

ALMEIDA, João Batista de. Manual de direito do consumidor. 6. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2015.  

CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de direito do consumidor. 4. ed. São  

Paulo: Atlas, 2014..  
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MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe; BENJAMIN, Antonio Herman 

de Vasconcellos. Manual de direito do consumidor. 6. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2014.  

 

Bibliografia Complementar  

GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código brasileiro de defesa do consumidor. 9. 

ed. v. 2, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007.   

FILOMENO, José Geraldo B. Manual de direitos do consumidor. 6. ed. São Paulo: 

Atlas, 2007.  

MANCUSO, Rodolfo Camargo. Manual do consumidor em juízo. 4. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2007.  

MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 27. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2014.  

NUNES, Rizzato. Curso de direito do consumidor. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 

2009.  

 

 

DIREITO ELEITORAL E PARTIDÁRIO 

 

1. EMENTA 

Direitos Políticos do cidadão. Direitos políticos como Direitos Fundamentais 

de Primeira geração. Direitos constitucionais do eleitor. Poder Judiciário Eleitoral. 

Tribunal Superior Eleitoral. Direito Eleitoral Material. Voto. Direito. Obrigação e 

faculdade. Partidos políticos e suas evoluções. Processo Eleitoral.  

 

2. BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica  

CÂNDIDO, Joel José. Direito eleitoral brasileiro. 15. ed. São Paulo: Edipro, 2012.  

RAMAYANA, Marcos. Direito eleitoral. 14. ed. São Paulo: Impetus, 2015.    

VISCONDE, Giovana Gabriela. Direito Eleitoral. 3. ed. v. 35. Série Leitura Jurídica. 

São Paulo: Atlas, 2012.  
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Bibliografia Complementar  

BARROS, Francisco Dirceu. Direito eleitoral. 8.ed. Rio de Janeiro: Campus, 2010.  

CHAMON, Omar. Direito eleitoral. 3. ed. São Paulo: Método, 2010.  

JARDIM, Torquato. Direito eleitoral positivo. Brasília: Brasília Jurídica, 1998.  

MORAES, Carlos Eduardo Guerra de. Direito eleitoral II. 2. ed. São Paulo: Elsevier 

;Campus, 2010.  

SEREJO, Lourival. Programa de direito eleitoral: de acordo com a Lei  

11.300/2006. Belo Horizonte: Del Rey, 2006.  

 

TÉCNICAS DE SENTENÇA 

 

1. EMENTA 

Conceito de sentença. Espécies de sentença. Princípio da congruência. 

Relatório. Função do relatório. Técnica de redação. Conteúdo do relatório. Ementa. 

Estruturação lógica e cronológica do relatório.Fundamentação. Questões jurídicas e 

argumentos jurídicos. Questões prévias. Preliminares e prejudiciais. Conhecimento 

de ofício. Análise do direito. Análise dos fatos: o ônus da prova. Antecipação de 

tutela. Dispositivo. Cumulação de ações. Pedidos Cumulados. Pluralidade de Partes. 

Sentença certa, sentença condicional e sentença sujeita a liquidação. Correção 

monetária e juros. Honorários de sucumbência. Denunciação da lide. Oposição. 

Reconvenção. Ação monitória e ação de improbidade. Embargos de declaração. 

Teoria geral da sentença penal. Requisitos da sentença penal. Relatório. 

Fundamentação: preliminares, nova definição jurídica do fato, Tribunal do Júri. Parte 

dispositiva ou conclusiva. Parte autenticativa. Sentença penal condenatória. 

Individualização da pena. Circunstâncias judiciais. Pena-base. Circunstâncias 

atenuantes e agravantes. Causas de aumento e de diminuição de pena. Concurso 

de crimes. Pena de multa. Regime prisional da pena privativa de liberdade. 

Substituição da pena privativa de liberdade. Pena restritiva de direitos. Suspensão 

condicional da pena. Efeitos da condenação. Providências finais. Sentença 

absolutória. Sentença Absolutória Imprópria. Análise e elaboração de sentenças 

referentes a cotas paras negros e indígenas em seleções públicas, crimes 

ambientais, crimes ambientais e preservação do patrimônio quilombola. Ademais, 

será estudado o princípio da individualização da pena como efetivador da 
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preservação dos direitos fundamentais constitucionais e do teor das garantias 

previstas em tratados de Direitos Humanos. 

 

2. BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica  

DINAMARCO, Cândido Rangel. A arbitragem na teoria geral do processo. São 

Paulo: Malheiros,  2013.  

DONIZETE, Elpídio. Redigindo a sentença civil. 7. ed. Rio de Janeiro:  Lumen 

Juris 2012.   

SCHMITT, Ricardo Augusto.Sentença penal condenatória : aspectos práticos e 

teórico. 5. ed. Salvador: Juspodivm, 2010.  

 

Bibliografia Complementar  

DINAMARCO, Candido Rangel. Capítulos de sentença. 4. ed. São Paulo:  

Malheiros, 2009.  

JANSEN, Euler. Manual de sentença criminal. 2. ed.  São Paulo: Renovar, 2009.  

JORGE NETO, Nagibe de Melo. Sentença civil: teoria e prática. 2. ed. Salvador: 

Juspodivm, 2009.  

TRISTÃO, Adalto Dias.Sentença criminal: prática de aplicação de pena e medida 

de segurança. 7. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2008.  

WAMBIER, Luiz Rodrigues. Liquidação de sentença: individual e coletivo. 4. ed. 

São Paulo: Editora: Revista dos Tribunais,  2009.  

 

 

TEMAS EMERGENTES DE DIREITO DO ESTADO 

 

1. EMENTA: 

Direitos da Criança e do Adolescente. Novo Código de Processo Civil. 

Atualização nas áreas de Direito: Constitucional, Administrativo, Tributário, 

Empresarial, Internacional, Ambiental.  Ètica profissional e legislação, Trabalho e 

Processual do Trabalho, Penal e Processual Penal, Civil e Processual Civil. 

 

http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/produto.dll/detalhe?pro_id=1389507&ID=BD0A515F7D9070F0831180990&PAC_ID=18659
http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/produto.dll/detalhe?pro_id=1389507&ID=BD0A515F7D9070F0831180990&PAC_ID=18659
http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/produto.dll/detalhe?pro_id=1389507&ID=BD0A515F7D9070F0831180990&PAC_ID=18659
http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/produto.dll/detalhe?pro_id=2592950&ID=BD0A515F7D9070F0831180990&PAC_ID=18659
http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/produto.dll/detalhe?pro_id=2592950&ID=BD0A515F7D9070F0831180990&PAC_ID=18659
http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/produto.dll/detalhe?pro_id=2592950&ID=BD0A515F7D9070F0831180990&PAC_ID=18659
http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/produto.dll/detalhe?pro_id=2592950&ID=BD0A515F7D9070F0831180990&PAC_ID=18659
http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/produto.dll/detalhe?pro_id=2592950&ID=BD0A515F7D9070F0831180990&PAC_ID=18659
http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/produto.dll/detalhe?pro_id=2592950&ID=BD0A515F7D9070F0831180990&PAC_ID=18659
http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/produto.dll/detalhe?pro_id=2592950&ID=BD0A515F7D9070F0831180990&PAC_ID=18659
http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/produto.dll/detalhe?pro_id=2592950&ID=BD0A515F7D9070F0831180990&PAC_ID=18659
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2. BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica  

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 27. ed. 

Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2014.  

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 28. ed. São Paulo: Atlas, 

2015.    

FIUZA, Cezar. Direito civil: curso completo. 14. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2010.  

 

Bibliografia Complementar  

DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 14. ed. São Paulo: 

LTr, 2015.  

FLEXA, Alexandre Martins. Novo código de processo civil: temas inéditos.  

Salvador: Juspodivm, 2015.  

LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 18. ed.  São Paulo: Saraiva, 

2014.  

MARTINS, Sergio Pinto. Direito processual do trabalho. 36. ed. São Paulo: Atlas, 

2015.  

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito processual do trabalho. 29. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2014.  

 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO III – ORIENTAÇÃO II 

 

1. EMENTA 

Elaboração da versão final da monografia: último(s) capítulo(s) e conclusões. 

Defesa pública do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

2. BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica   

ECO, Humberto. Como se faz uma tese. 25. ed. São Paulo: Perspectiva, 2014.  
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GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Metodologia científica e redação acadêmica. 7. ed. 

Brasília: JRG, 2015.  

MEDEIROS, João Bosco. HENRIQUES, Antonio. Monografia no curso de direito: 

como elaborar o trabalho de conclusão de curso. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

   

Bibliografia complementar  

CERVO, Amado Luiz. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Pearson Education-

BR, 2007.   

FIGUEIREDO, Antônio Macena. Como elaborar o projeto de monografia, 

dissertação e teses. 3.ed. São Paulo: Lúmen Júris, 2010.  

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Redação oficial, dissertação e interpretação de 

textos. 2. ed. Brasília: Edição do Autor, 2008.  

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho 

científico. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007.   

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos e 

resenhas. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

 

PRÁTICA JURÍDICA IV – Prática Real 

 

1. EMENTA 

Atendimento a população carente e identificação de soluções jurídicas para o 

caso concreto; Identificação dos documentos necessários para cada tipo de ação; 

Elaboração de peças processuais na área cível, penal e trabalhista; Distribuição da 

petição inicial; Protocolo de petições nos tribunais; Acompanhamento de audiências; 

Acompanhamento dos processos dos assistidos; Pesquisa jurisprudencial e 

doutrinária; Conciliação, Negociação, Mediação e Arbitragem. 

 

2. BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica   

ISHIDA, Valter Kenji. Prática jurídica penal. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2012.   

MELO, Nehemias Domingos de. Manual de prática jurídica civil: para graduação e 

exame da OAB. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012.  
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VIANA, Joseval Martins. Manual de redação forense e prática jurídica. 6. ed.  

São Paulo: Juarez de Oliveira, 2010.      

 

Bibliografia Complementar  

ALMEIDA, André Luiz Paes de. Prática forense: prática trabalhista. 3. ed. v. 7, São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.   

GRECO,Leonardo. Instituições de processo vivil. v. 2 .3. ed. Rio de Janeiro:  

Forense, 2015.   

MAZZA, Alexandre. ANDRADE, Flávia Cristina.  Prática forense: prática de direito 

administrativo.  v. 2, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.   

OLIVEIRA, Erival da Silva. Prática forense: prática constitucional. 5. ed. v. 1, São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.   

PALAIA, Nelson. Técnica da petição inicial. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011.  

 

 

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) 

 

1. EMENTA 

Noções básicas de Libras com vistas a uma comunicação funcional entre 

ouvintes e surdos. LIBRAS como instrumento de inclusão social. Inclusão social 

como direito constitucional do surdo. 

 

 

2. BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica  

GESSER, Audrei. Libras: que língua é essa?  São Paulo: Parábola, 2009.  

SÁ, Nídia Regina Limeira de. Cultura, poder e educação de surdos. 2. ed.  

Manaus: UFAM, 2010.  

SKLIAR, Carlos. A Surdez: Um olhar sobre as diferenças. 6. ed. Porto Alegre: 

Mediação, 2013.   

 

Bibliografia Complementar  
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MOURA, Maria Cecília de. O surdo: caminhos para uma nova identidade. Rio de 

Janeiro: Revinter, 2000.  

NOVAES, Edimarcius Carvalho. Surdo , educação, direito e cidadania. São Paulo: 

Editora: Wak, 2010.  

SLOMSKI, Vilma Geni. Educação bilíngües para surdos, concepções e 

implicações práticas. São Paulo: Juruá, 2010.  

SOUZA, Regina Maria de; SILVESTRE, Nuria. Educação de surdos: pontos e 

contrapontos. 4. ed. São Paulo: Summus, 2015.  

VYGOTSKY,L.S. Pensamento e linguagem. 4. ed. São Paulo: Livraria Martins 

Fontes, 2008.  

 

 

FUNDAMENTOS DOS DIREITOS HUMANOS 

 

1. EMENTA 

Introdução ao Estudo dos Direitos Humanos: conceitos e características. 

Direitos humanos e constitucionalismo. Direitos Humanos e Democracia. Evolução 

Histórica dos Direitos Humanos. Minorias e grupos vulneráveis. Dimensões 

históricas dos direitos humanos. Sistemas regionais de proteção dos Direitos 

Humanos. Proteção do Meio Ambiente. Direitos humanos e a violência no Brasil. 

 

2. BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica  

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. São Paulo: Campos, 2004.  

COMPARATO, Fabio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 9. ed. 

Saraiva, 2015.      

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. 14. ed. 

Saraiva, 2014.   

Bibliografia Complementar  

CARVALHO, Edson Ferreira de. Meio ambiente e direitos humanos. 2. ed. São 

Paulo:  Juruá, 2011.  
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GUERRA, Sydney. Direito internacional dos direitos humanos.  São Paulo: 

Saraiva, 2011.  

PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. 8. ed. São Paulo: Saraiva,  2015.  

RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 2 ed. São Paulo:  

Saraiva, 2015.  

WEIS, Carlos. Direitos humanos contemporâneos. 3 ed. São Paulo:  Malheiros, 

2014.  

 

1.5.5. PERIÓDICOS  
 

RELAÇÃO DE PERIÓDICOS VIGENTES – CAMPUS I 

01 Revista Latino Americana de Estudos Constitucionais DEMOCRITO ROCHA Anual 
02 Correio CORREIO Diário 
03 Veja ABRIL Semanal 
04 Revista Consulex CONSULEX Quinzenal 
05 Revista de Direito Constitucional Internacional RT Trimestral 
06 Revista de Processo RT Mensal 
07 Isto é TRÊS Semanal 
08 Prática Jurídica CONSULEX Mensal 
09 Revista de Direito do Consumidor RT Trimestral 
10 Revista Brasileira de Ciências Criminais RT Bimestral 
11 Revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo BONIJURIS Trimestral 
12 Revista Bonijuris BONIJURIS Mensal 
13 Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões LEX MAGISTER Bimestral 
14 Revista da Previdência Social LTR Mensal 
15 Revista Legislação do Trabalho LTR Mensal 
16 Revista de Direito Administrativo – RDA FGV Quadrimestral 
17 Revista Magister de Direito Civil e Processual LEX MAGISTER Bimestral 
18 Revista Magister Empresarial Concorrencial LEX MAGISTER Bimestral 
19 Época GLOBO Semanal 
20 Exame ABRIL Quinzenal 
21 Revista Planeta TRÊS Mensal 
22 Revista de Direito Ambiental RT Trimestral 
23 Juris Síntese Online IOB  

24 Repertório IOB de Jurisprudência IOB Quinzenal 
25 Revista Síntese de Direito Administrativo IOB Mensal 
26 Revista Trabalhista e Previdenciária IOB Mensal 
27 Revista Sintese de Direito Penal e Processual IOB Bimestral 
28 Revista Síntese de Direito Civil e Processual IOB Bimestral 
29 Revista Síntese da Família IOB Bimestral 
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30 Revista Síntese de Estudos Tributários IOB Bimestral 
31 Revista do Direito Público IOB Bimestral 
32 Revista Anpocs ANPOCS Quadrimestral 
33 Estudo Eleitoral TSE Quadrimestral 
35 Revista da AGU AGU Mensal 
36 Revista de Direito da Advocef  Mensal 
37 Universita Jus UniCeub Bimestral 

 

 

 

1.6. METODOLOGIA 

 

A metodologia aplicada ao projeto tem como proposta instrumental a 

retroalimentação da tríade ensino-pesquisa-extensão para a efetivação da inclusão 

do eixo transversal em Direitos Fundamentais e das políticas de educação 

ambiental e apoio ao estudo das relações étnico-raciais: 

 

1 - no ensino: na sala de aula por meio da instrumentalização de recursos 

pedagógicos que são trabalhados interdisciplinarmente entre as unidades 

curriculares dos semestres, conforme planos de ensino e aprendizagem;  

2 - na pesquisa: ampliando este espaço e tornando-a princípio científico 

educativo por meio dos grupos de estudo e pesquisa; 

3 - na extensão: como produto de inserção na realidade, pautado pela 

pesquisa teórica com incentivo para a pesquisa de campo quantitativa e qualitativa. 

É a porta de comunicação com a vida da comunidade, o elo entre a Academia e a 

sociedade. 

 

A Faculdade Processus é uma instituição social que apesar de ter o ensino 

como seu ponto forte, não o dissocia das atividades de pesquisa e extensão. Pela 

articulação destas atividades são geradas melhores condições para a produção de 

conhecimento científico e para a construção de um acadêmico com potencial crítico 

dogmático. Tais atividades são tratadas em separado, por uma questão didático-

pedagógica, mas numa perspectiva de complementaridade. Há por parte do corpo 

docente do curso de direito da Faculdade Processus um comprometimento com a 

qualidade do ensino que, necessariamente, passa pela consolidação de um núcleo 



116 

 

de pesquisa e de TCC que permitam ao aluno dominar as técnicas que levem à 

construção do seu próprio conhecimento. Ou seja, o ensino deve estar voltado para 

a aprendizagem que exija do aluno uma análise crítica e investigativa, tendo a 

pesquisa e o TCC como processos indispensáveis a sua aprendizagem. Além disso, 

a extensão deve ser incorporada a este processo de conhecimento como 

oportunidade de compreensão da dimensão social e política do processo de 

produção do conhecimento. 

 Entre as finalidades da educação superior, a LDB 9394/96, apresenta em 

seu artigo 43, incisos I, III e VII:  

I - Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; (...) 

III - Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia, à criação e à difusão da cultura, e, 

desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive. (...) 

VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 

difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 

científica e tecnológica geradas na instituição. 

Nesse sentido e considerando a matriz pedagógica do Curso de Direito, a 

Faculdade Processus promove a pesquisa como princípio integrado à formação de 

seus alunos, contribuindo para o aprimoramento do sistema jurídico por intermédio 

do Núcleo de Estudos Aprofundados e Pesquisas Jurídicas - NEAPJUR 

(Regulamento Anexo VII) e projetos específicos como o Parlamento Acadêmico 

(Regulamento Anexo IX). Além disso, os grupos de pesquisa institucional com a 

participação de professores e alunos e os eventos científicos têm um papel 

importante nesta integração entre ensino e pesquisa, numa abordagem 

interdisciplinar perpassados pelo eixo transversal do curso em Direitos 

Fundamentais. 
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1.6.1. NÚCLEO DE ESTUDOS APROFUNDADOS E PESQUISAS 

JURÍDICAS – NEAPJUR 

No contexto de trabalho do NEAPJUR busca-se conciliar as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e as disposições 

legais para políticas de Educação Ambiental. Para isso, busca-se desenvolver uma 

Política Institucional para a educação e formação do corpo docente, bem como o 

aperfeiçoamento de seus docentes e envolvimento dos demais funcionários e 

colaboradores em temas ligados à educação ambiental, à sociodiversidade, ao 

desenvolvimento socioambiental sustentável, à valorização da cultura afro-brasileira, 

o respeito aos valores dos povos tradicionais e ao saber tradicional associado à 

biodiversidade brasileira, à ecologia urbana, ao ecofeminismo e ao combate a todas 

as formas de discriminação de gênero, identidade e orientações sexuais. 

 

1.6.2. PARLAMENTO ACADÊMICO 

O Parlamento Acadêmico consiste em um projeto inovador de inserção de 

corpo discente e docente na formação do processo legislativo de nosso Estado. 

Desde a antiga Grécia, ser cidadão era, antes de mais nada, falar e ser ouvido na 

assembleia (eklesia) que se reunia na Ágora. Neste momento a sociedade grega da 

Antiguidade exercia sua cidadania de modo ativo ao discutir, deliberar e decidir sua 

vida em comum. Nesse sentido, a democracia grega consistia no fato de que os 

cidadãos tomavam parte no processo de tomada decisões sobre assuntos que 

repercutiam na vida de toda a coletividade. 

Aristóteles dizia que o homem era por natureza um ser político. Contudo, sem 

a formação adequada (Paideia), ele não conseguiria chegar a desenvolver suas 

capacidades ao grau de excelência. Logo, para serem bons cidadãos os homens 

necessitavam de educação. Como bem observou Werner Jaeger (1989), na visão 

dos antigos gregos, o único saber que tem valor é o saber escolher, pois este dá ao 

homem a capacidade de construir a verdadeira decisão. 

O Parlamento Acadêmico da Faculdade Processus foi criado justamente para 

auxiliar o corpo docente e discente na participação democrática na Câmara dos 

Deputados, a partir da Comissão de Participação Legislativa (CPL). Afinal, o cidadão 
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não é um mero depositário de direitos e sim um criador e ativador deles, conforme 

regulamento específico. (Anexo IX)   

O Parlamento Acadêmico iniciará sua participação junto à CPL, requerendo 

audiência pública para debater com os deputados a proposta de redução da 

maioridade penal em tramitação. Para tal deverá promover debates preparatórios no 

âmbito acadêmico, envolvendo o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do 

Brasil e o Conselho Nacional de Psicologia para formar opinião.  

 

1.6.3. EXTENSÃO 

Para completar a tríade, a Faculdade Processus apresenta a extensão como 

um processo educativo e cultural que articula a atividade acadêmica com a 

sociedade, interligando o conhecimento científico às demandas sociais, 

concretizando a função social da educação superior. Neste sentido, o artigo 43 da 

LDB 9394/96 apresenta como finalidade da educação superior: “estimular o 

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

regionais, prestar serviços à comunidade e estabelecer com esta uma relação de 

reciprocidade”. 

 Na Faculdade Processus, a extensão e a integração comunitária são 

instituídas a partir de um conjunto de ações que buscam socializar o saber sem 

deixar de associar o ensino e a pesquisa, preparando o estudante para o exercício 

da cidadania e a prática do trabalho em campo. (Regulamento – Anexo VIII). 

Funcionam regularmente no curso, os cursos de extensão: de Língua 

Portuguesa e Redação Jurídica; Filosofia da Linguagem, Direito e Psicanálise e 

Filosofia: a Razão ocidental, ministrados pelo professor Jairo Bisol e Mediação, 

Conciliação e Arbitrage, ministrado pelo professor Paulo Caldas. São ministrados, 

inclusive aos sábados, preferencialmente para ampliar a participação docente e da 

comunidade.  
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1.7. ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO E NÃO 

SUPERVISIONADO 

 

A Constituição Federal de 1988, diferentemente das outras constituições, 

antes de definir a estrutura do Estado, elenca os direitos fundamentais em seu artigo 

5º, e dentre outros direitos garante no inciso LXXIV, que “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. 

A importância desse dispositivo pode ser desdobrada em duas dimensões: a 

primeira delas é a de elevar à categoria de direito fundamental o acesso à justiça; a 

segunda, de que esse dispositivo abre a possibilidade de interpretação extensiva. 

Ou seja, se por um lado a Constituição Federal determina que qualquer entidade 

político-administrativa (leia-se União, Estados e Municípios) tem o dever de prestar 

assistência jurídica, por outro não reserva ao Poder Público o monopólio ou 

exclusividade da assistência, permitindo que setores organizados da sociedade civil 

contribuam para a efetivação desse direito fundamental.20 

Se a nova ordem constitucional traz inovações no elenco de direitos 

fundamentais, a aprovação da Portaria 1886/94, que passou a vigorar em março de 

1997, e os normativos que a sucederam, trouxeram um novo paradigma para o 

ensino jurídico. A portaria fixou novas diretrizes curriculares para o curso de Direito, 

introduzindo matérias como Sociologia do Direito, Filosofia do Direito, Ética 

Profissional, além da obrigatoriedade das atividades complementares e a da 

monografia, bem como, da reestruturação do antigo escritório modelo que passou a 

chamar Núcleo de Prática Jurídica - NPJ. 

No entanto, os cursos de Direito brasileiros têm apresentado, em regra, uma 

forma tradicional de estágio associado à extensão universitária. Tal atividade 

resume-se, na maioria das vezes, à assistência judiciária gratuita prestada pelos 

acadêmicos à comunidade carente, restringindo-se a um caráter meramente 

reprodutor do direito posto. Na verdade, o que se verifica é que estes “Escritórios 

Modelos” ou “Núcleos de Prática Jurídica” atendem à demanda reprimida, que 

                                            
20

 PEREIRA, Antonio Celso Alves. Acesso à justiça e direitos humanos: o problema no Brasil. Revista da 

Faculdade de Direito. Rio de Janeiro: UERJ, n.2, p. 129, 1994. 
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basicamente se concentra da área do direito de família, trabalho, previdenciário e 

criminal. 

Mesmo que no plano do Direito Material e do Direito Processual se avance do 

ponto de vista teórico-crítico, capacitando os acadêmicos para a abordagem de 

problemas como acesso à justiça, a tutela de interesses coletivos e difusos ou a 

implementação dos Direitos fundamentais, a “prática forense” resume-se ao 

ensinamento reprodutor das mesmas técnicas de resolução de conflitos 

interindividuais, insuficientes para atender os conflitos que surgem na sociedade 

contemporânea.  

Um ensino jurídico crítico capaz de formar um profissional do Direito cidadão 

deve, obrigatoriamente, refletir na prática sua qualidade. Não há efetividade da 

teoria sem prática adequada. Um bom profissional do Direito é aquele que possui 

conhecimentos teóricos para atuar, de forma efetiva e criativa na solução de 

conflitos de interesses, seja por meio da jurisdição, seja por meio de métodos 

alternativos de solução de conflito. 

Ter possibilidade efetiva de acesso à justiça não é sinônimo de ingresso de 

uma ação. Ao contrário, é preciso que a parte sinta, atue e participe como tal não só 

nas demandas individuais, mas principalmente nas que defendam interesses 

coletivos e difusos21. 

Por isso, ressalta Campilongo, que a preocupação com o acesso à justiça não 

deve ser unicamente dos juristas e processualistas, mas principalmente das 

estruturas de ensino, práticas judiciais, pesquisa e teorias jurídicas que não têm 

dado o devido valor ao tema22. Aspecto também exposto por Junqueira, ao afirmar 

que as faculdades de direito não se preocupam com a formação de bacharéis 

identificados com os novos anseios sociais, o que poderia constituir um novo 

mercado profissional23, ao mesmo tempo em que possibilitaria o acesso à justiça a 

uma camada da população que se encontra desprovida de amparo técnico-jurídico. 

                                            
21

 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução: Ellen Gracie Northfleet. POA: Sérgio 

Antônio Fabris, 1988, p.12. 
22

 CAMPILONGO, Celso Fernandes. O direito na sociedade complexa.SP: Max Limonad, 2000, p17. 
23

 JUNQUEIRA, Eliane Botelho. Faculdade de direito ou fábrica de ilusões?Rio de Janeiro: IDES: Letra 

Capital, 1999, p.27. 
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Uma nova mentalidade vem surgindo e se consolidando como forma de evitar 

conflitos e, por consequência, diminuir as excessivas demandas judiciais, que tanto 

sobrecarregam nossos juízes e que acabam por refletir em uma má e não tão eficaz 

prestação jurisdicional. Essas tendências se concretizam pelo incentivo e 

implementação das práticas da conciliação, mediação e arbitragem, como forma de 

resolução de conflitos pessoais e sociais. Atualmente discutem-se muito alternativas 

para desafogar o Judiciário e ao observar que essas práticas, quando trabalhadas 

corretamente, surtem os efeitos desejados. A prática da conciliação é trabalhada 

pelo Poder Judiciário, desde a edição da Lei 9.099/95, que regulamentou a 

conciliação nos processos de competência dos Juizados Especiais. Já a mediação é 

um instituto muito usual na Justiça do Trabalho, onde demonstra sua importância na 

resolução de diversos conflitos entre classe patronal e classe trabalhadora. Por fim, 

temos a arbitragem, instituto muito comum na resolução de divergências na seara 

comercial, empresarial e contratual.   

Nesse contexto, o Curso de Direito da Faculdade Processus implantou o 

Núcleo de Prática Jurídica, com estágios curriculares supervisionados, de natureza 

obrigatória, e extracurriculares, não supervisionados, de natureza não obrigatória, 

por intermédio de convênios firmados com entes públicos e escritórios de advocacia. 

Com a intenção de criar mais uma alternativa no processo de aprendizagem, 

especialmente no campo da compreensão da relação teórico-prática. 

Para tanto o Núcleo de Prática Jurídica é formado pela seguinte estrutura, 

compreendidas todas dentro da estrutura do NPJ. 

 

2. Núcleo de Prática Jurídica para Direitos Individuais (NPJ-DI) – Atividade 

Curricular. 

3. Núcleo de Prática Jurídica para Conciliação, Mediação e Arbitragem 

(NPJ-CMA) 

 

1.7.1. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA PARA DIREITOS INDIVIDUAIS 

(NPJ-DI)  

O Núcleo de Prática Jurídica para Direitos Individuais constitui-se no estágio 

curricular desenvolvido nas cadeiras de Prática I, II, III e IV. Nessas cadeiras, o 
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acadêmico desenvolve atividades simuladas e reais com o objetivo de assimilar e 

exteriorizar conhecimentos na área cível, penal, trabalhista e tributária. (Anexo I) 

 

Trata-se do desenvolvimento do estágio curricular tradicional, que deve ser 

pautado pela excelência na orientação dos trabalhos de prática simulada e real, a 

ser desenvolvido sob a supervisão de professores orientadores. Professores que 

possuam experiência profissional e acadêmica de forma a efetivar um processo de 

equilíbrio entre atividades práticas, exteriorização do conhecimento e reflexão crítica 

acerca da experimentação do fenômeno jurisdicional na sociedade.    

 

 

Objetivos do NPJ-DI: atividades simuladas 

 

1. Desenvolver ambientes simulados que possam familiarizar o acadêmico às 

práticas forenses; 

2. Desenvolver atividades de nivelamento dos acadêmicos; 

3. Estimular a exteriorização do conhecimento jurídico do acadêmico num 

ambiente simulado e didático, permitindo orientação pedagógica; 

4. Desmistificar os rituais forenses e fomentar uma reflexão crítica sobre eles 

e; 

5. Estabelecer atividades interdisciplinares com as disciplinas propedêuticas, 

principalmente a antropologia, sociologia jurídica24, história do direito e psicologia 

jurídica. 

 

Objetivos do NPJ-DI: atividades reais 

 

6. Permitir que o acadêmico estabeleça uma conexão com a realidade social 

e institucional (instituições jurídicas e administrativas do Distrito Federal); 

7. Desenvolver atividades de nivelamento dos acadêmicos; 

8. Criar um ambiente didático e com supervisão pedagógica, que permita o 

desenvolvimento de atividades práticas reais; 

                                            
24

 Os alunos das disciplinas de Introdução ao Estudo do Direito e de Sociológica Jurídica participam do Projeto 

de sustentação oral, e devem realizar uma análise crítica a partir do que presenciaram.  
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9. Realizar uma triagem de atendimentos individuais, que atendam às 

necessidades dos acadêmicos de contato com diferentes casos reais; 

10. Estabelecer uma conexão permanente entre as atividades de ensino e 

pesquisa, que deverá estar caracterizada no conteúdo doutrinário e jurisprudencial 

das peças processuais e; 

11. Armazenar dados socioeconômicos dos cidadãos atendidos e as peças 

processuais elaboradas, como fonte de dados. 

12. Estimular e praticar atividades de conciliação, mediação e arbitragem. 

 

Metodologia 

 

Da metodologia das aulas e atividades simuladas 

 

Os professores orientadores do NPJ-DI deverão desenvolver seus trabalhos a 

partir de casos práticos retirados da realidade local e estabelecer conexões com as 

teorias jurídicas, decisões jurisdicionais e modelos processuais.  

Todo sistema do NPJ-DI deve ser circular, partindo de um caso real e não da 

abstração de um dispositivo legal ou teoria jurídica, Não se pode cair no erro de 

começar uma aula prática ensinando o artigo 282 do CPC, mas, ao contrário, chegar 

ao artigo 282 a partir da necessidade de efetivação de um caso prático. Substitui-se 

o modelo linear por um modelo circular que se inicia no caso concreto.                           

 A - Modelo tradicional: 

Ponto A (teoria)--------- Ponto B (caso)-------- Ponto C (resposta técnico-

jurídica) 

 

Da metodologia das atividades reais 

Os casos reais passarão por uma triagem inicial realizada pela Secretaria do 

NPJ-DI que, sob a orientação de cada professor orientador e da coordenação do 

Núcleo, selecionará uma variedade de casos reais a serem atendidos. A triagem 

deverá levar em conta não somente o acesso à Justiça, mas também a pluralidade 
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de experiências que devem formar o rol de atendimentos, estabelecendo um 

equilíbrio entre quantidade e qualidade.  

 Destaca-se, também, que no desenvolvimento das atividades reais do NPJ-

DI os professores orientadores formarão turmas de no máximo 25 alunos, que irão 

se constituir numa equipe de trabalho. Nessa equipe de trabalho, deverão ser 

realizados seminários onde serão debatidos os casos selecionados pela triagem e 

que tenham passado pela entrevista inicial efetivada por uma dupla de alunos sob a 

supervisão do professor orientador.  

Importante salientar que os processos de cidadãos atendidos no NPJ-DI 

serão alocados para um professor que ficará responsável pelo andamento 

processual e pelo atendimento do assistido. A cada início de semestre e constituição 

de nova turma o professor realizará um seminário, distribuindo os processos que 

deverão ser estudados pelos acadêmicos que o apresentarão ao restante da turma 

sob a orientação dos professores. Dentro das possibilidades, esses seminários 

também deverão ser assistidos pelas turmas de prática simulada, sendo que os 

casos reais alimentarão o banco processual da prática simulada.  

As peças processuais elaboradas pelos acadêmicos sob a orientação do 

professor orientador deverão conter necessariamente elementos doutrinários e 

jurisprudenciais, fruto dos estudos e pesquisa que serão desenvolvidos no NPJ.  

De todo modo, a propositura de qualquer medida judicial contenciosa, será 

precedida de tentativa de mediação entres as partes envolvidas no conflito, sem 

perder de vista a possibilidade de conciliação se estabelecido for o litígio judicial, 

não obstante a tentativa de mediação. 

 

1.7.2. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA PARA CONCILIAÇÃO, 

MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM (NPJ-CMA) 

Seguindo as tendências modernas do Direito, incentivamos a prática da 

conciliação, mediação e arbitragem, constantes do projeto do NPJ com objetivo de 

tornar mais fácil o acesso à Justiça e mais céleres os tramites processuais. 

Consolidou-se o entendimento de que esta prática efetivamente possibilita a redução 
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gradativa do número de demandas judiciais. Isso não quer dizer afastar o 

jurisdicionado da tutela jurídica do Estado, evitando que seus problemas e anseios 

sejam excluídos da apreciação do Judiciário, mas, sim, no investimento em novas 

práticas de solução antecipada de conflitos, sem que seja necessário de fato, 

recorrer à Justiça. Surge, no cenário jurídico brasileiro, a valorização de institutos já 

reconhecidos no exterior, quais sejam, a conciliação, a mediação e a arbitragem. 

Cabe uma breve distinção: 

Conciliação - após a edição da lei 9.099/95, que instituiu os Juizados 

Especiais, a conciliação de fato se efetivou como uma prática eficaz na solução 

antecipada de conflitos e tornou-se elemento obrigatório de estudo e prática de 

acadêmicos, futuros operadores do Direito. Com base nisso, o NPJ da Faculdade 

Processus implementou, também, como um dos objetivos, a realização de atividades 

de conciliação pelos acadêmicos, seja por meio de convênio com o Poder Judiciário, 

seja em suas instalações, mediante estudo da teoria e a realização de atividades 

práticas. Cabe salientar que muitos acadêmicos já possuem o curso de conciliador, 

realizado pelo Tribunal de Justiça do DF e para efetivar as atividades de conciliação 

pelos acadêmicos, firmamos recentemente o convênio com o TJDFT que versa 

sobre a atuação na prática da conciliação, nas dependências do próprio tribunal, 

respeitando a atual resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 

Mediação - a mediação é um processo extrajudicial de resolução de conflitos, 

no qual um terceiro, imparcial, dá assistência às pessoas em conflito, com a 

finalidade de que possam manter uma comunicação produtiva à procura de um 

acordo possível para elas. É necessário, igualmente, que o mediador faça com que 

as partes entendam que uma deve escutar a outra. Acordo possível – o objetivo da 

mediação é que as partes cheguem a um acordo. Que esse acordo seja produtivo 

para as partes, isto é, que suas necessidades e interesses fiquem satisfeitos. 

Diante dessa realidade, o NPJ também continuará trabalhando com os 

acadêmicos a prática da mediação, seguindo inclusive, o trabalho teórico 

desenvolvido na cadeira de Psicologia, constante na matriz curricular do Curso de 

Direito da Faculdade Processus, que desenvolve nos acadêmicos os fundamentos 

teóricos necessários e que posteriormente serão postos em prática nas atividades 

reais da Prática Jurídica III e IV. A Faculdade firmou convênio com a Câmara 
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Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial – CBMAE que tem por objetivo 

viabilizar a vivência e atuação prática de nossos acadêmicos na mediação. 

Arbitragem – A arbitragem foi instituída em nosso ordenamento jurídico pela 

Lei 9.307/96 como mais uma opção de resolução de conflitos sem que seja 

necessária a busca do Judiciário para resolução desses. Segundo Carlos Alberto 

Carmona, um dos integrantes da comissão que elaborou o anteprojeto da nova lei 

de arbitragem no Brasil, pode-se conceituar arbitragem como: “[...] uma técnica para 

solução de controvérsias através da intervenção de uma ou mais pessoas que 

recebem seus poderes de uma convenção privada, decidindo com base nesta 

convenção, sem intervenção do Estado, sendo a decisão destinada a assumir 

eficácia de sentença judicial.” Dessa forma, o NPJ, seguindo essa tendência, estará 

apto a proporcionar e estimular a prática da arbitragem por seus acadêmicos, tanto 

em suas instalações, como encaminhando estagiários, por meio de convênio, para 

setores nos quais se dá tal prática, a exemplo, a Federação do Comércio – 

FECOMERCIO e conforme supracitado o convênio com a CBMAE 

A proposta para viabilizar os estudos e práticas da conciliação, mediação e 

arbitragem é inserir nas aulas de Prática Jurídica, de Teoria Geral do Processo, de 

Psicologia e de Introdução ao Direito, os conteúdos curriculares de conciliação, 

mediação e arbitragem, contando com professores especialistas na área. Entre os 

pontos a serem abordados estarão: Teoria do Conflito. Acesso à Justiça. Meios de 

Resolução Adequada de Disputas (RAD). Modelos de Mediação/Conciliação. 

Práticas restaurativas. Arbitrabilidade e Convenção de Arbitragem. Espécies de 

arbitragem. Árbitros e procedimento. Sentenças e fase pós-arbitral. Arbitragem 

internacional. 

 

1.8. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Em atendimento à Resolução CNE/CES nº 9, de 29 de setembro de 2004, o 

presente projeto pedagógico contempla carga horária de atividades complementares 

do curso no total de 240 horas, dispondo das mais variadas atividades acadêmicas, 

divididas em Atividade Complementar de Formação Profissional Orientada e 

Atividade Complementar Livre, enriquecedora e complementadora do perfil almejado 

do formando, incluindo-se a prática de estudos e atividades independentes, 
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transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o 

mercado de trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade. 

Cabe dizer que a realização das atividades complementares, inclusive 

realizadas fora do ambiente acadêmico, não se confunde com as atividades do 

Estágio Supervisionado nem com o Trabalho de Conclusão de Curso, conforme 

pode se verificar de seu regulamento (Anexo II). 

 

1.9. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

O Trabalho de Conclusão de Curso é componente curricular obrigatório, a ser 

desenvolvido individualmente pelo aluno em três semestres letivos a partir do 8º 

semestre do curso, sendo que, inicialmente, o aluno elabora o seu projeto de 

pesquisa, consoante o perfil do presente projeto pedagógico, considerando-se, em 

especial, o eixo transversal focado nos direitos fundamentais, bem como a 

interdisciplinaridade almejada neste projeto. 

A conclusão do trabalho monográfico individual se dá com a sua 

apresentação pública perante banca examinadora própria, tudo em conformidade 

com o regulamento e manual específicos. (Anexo III). 

Os objetivos gerais do TCC são os de propiciar aos alunos dos cursos de 

graduação a ocasião de demonstrar o grau de habilitação adquirido, o 

aprofundamento temático, o estímulo à produção científica, à consulta de bibliografia 

especializada e o aprimoramento da capacidade de interpretação e crítica. 

Os alunos de TCC III participam semestralmente do Concurso de 

Monografias, como forma de incentivar os alunos na busca pela excelência das 

pesquisas e monografias produzidas. 

 

1.10. APOIO AO DISCENTE 

Atualmente, quando se reporta à educação de ensino superior, lida-se com 

um panorama muito diferente do que era visto há algumas décadas. De uma visão 

dicotômica de aprendizado focado ora no estudante, ora no professor, de uma 
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construção curricular fragmentada e pautada na separação das disciplinas e áreas 

da ciência, atualmente nos vemos diante da perspectiva de um mundo complexo, 

com organização sistêmica e integrada.  

Nesse sentido, aprendizado, alunos, instituição e professores formam uma 

tecitura auto-retro-alimentada que precisa de articulação e de comunicação para 

traçar um caminho de melhor aproveitamento, um caminho de realização, saúde, 

aprendizado e sucesso. Tratam-se de sistemas interdependentes e dinâmicos. 

Entendendo a comunidade acadêmica como interrelacionada e 

interdependente, a Faculdade Processus preconiza uma perspectiva de participação 

ativa na vida acadêmica do aluno, sendo corresponsável pelo seu desenvolvimento 

profissional e pessoal na medida em que o estudante também compreenda e aceite 

essa integração. A educação é um processo complexo que implica não apenas a 

formação teórico-técnica exigida ou adequada, mas também o desenvolvimento de 

competências e habilidades pessoais voltadas ao relacionamento, à saúde integral e 

à cidadania.  

Além disso, é de total importância que o estudante possua um locus de apoio 

e suporte para lidar com as dificuldades que possam surgir no desenvolvimento da 

vida acadêmico-profissional. E não só dificuldades. Fundamental é a existência de 

apoio para as empreitadas criativas, para o exercício de postura cidadã e para a 

exploração segura e apoiada de novas possibilidades.  

Para desdobrar essas perspectivas em ações, foi criado um Serviço de Apoio 

Psicopedagógico onde funciona o Núcleo de Apoio ao Estudante – NAE, cujo 

objetivo geral é oferecer e fornecer suporte e apoio para as demandas psicossociais 

ligadas ao desenvolvimento acadêmico-profissional do estudante da Faculdade 

Processus. Os Objetivos Específicos do NAE são as linhas norteadoras de suas 

propostas de ação, a saber: 

1. Proporcionar atendimento e orientação psicopedagógicos; 

2. Orientar e apoiar o aluno em suas atividades acadêmicas; 

3. Oferecer oportunidades de participação em atividades culturais, artísticas 

e sociais; 
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4. Apoiar os diretórios ou centros acadêmicos legalmente constituídos; 

5. Prestar informações e aconselhamento sobre assuntos relativos ao 

ambiente acadêmico tanto para alunos como para estudantes interessados em 

ingressar na Faculdade; 

6. Apoiar novas ideias e ações da comunidade estudantil, desde que 

condizentes com o PDI da instituição e com uma postura cidadã e ética. 

 

Todos eles se fundam na ideia de que o aluno de Direito, ao ingressar em sua 

carreira profissional, deverá estar apto a exercê-la não apenas a partir de um 

referencial teórico, mas, também, centrado em um arcabouço de valores filosóficos 

adequados à sua função social. 

O aluno da Faculdade Processus se caracteriza por buscar se colocar como 

agente público em carreiras específicas da área do Direito e, portanto, a merecer 

que sua formação lhe garanta não só o estudo das disciplinas ligadas ao tema, bem 

como à vivência da realidade social do Distrito Federal. 

  

Esses objetivos produzem como resultado eixos de ações permanentes que 

devem ser mantidos a cada semestre, como atividade contínua e avaliável: 

 

1. Acompanhamento do aproveitamento de aprendizado dos alunos 

I. Avaliar os aspectos relativos à dinâmica das aulas, do material didático 

utilizado, das dificuldades encontradas, do processo de avaliação, das instalações e 

da utilização dos equipamentos disponíveis na instituição, como integrante do NDE; 

II. Analisar periodicamente os conteúdos e a organização curricular visando, 

especialmente, sua contextualização e adequação à formação competitiva em 

relação ao mercado de trabalho, como integrante do NDE;  

III. Assessorar os colegiados de curso na reformulação curricular e atualização 

dos projetos pedagógicos; 

 

2. Aconselhamento psicossocial e assistência psicopedagógica 

1. Assistir aos alunos quanto às suas dificuldades em relação ao 

acompanhamento do curso, ao processo de aprendizagem  e em relação ao 

convívio com colegas e docentes; 
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2. Zelar pelo bem estar do aluno, estando atento às condições psicológicas 

necessárias ao cumprimento de suas tarefas acadêmicas; 

3. Proporcionar aos alunos uma interlocução direta com os dirigentes da 

instituição e seus docentes, garantindo a averiguação isenta e o encaminhamento, 

quando for o caso, de suas queixas; 

4. Realizar aconselhamento psicossocial; 

5. Convidar alunos indicados por professores para aconselhamento 

psicopedagógico; 

6. Assessorar os professores na condução de conflitos e no trato de 

dificuldades de aprendizado ou desempenho de alunos; 

 

3. Serviço de informação aos estudantes 

 Tornar disponível, ao conjunto dos alunos, elaborando Manual do aluno de 

caráter informativo; 

 Recepcionar os novos alunos em palestra de acolhimento proferida pelo 

coordenador do curso. 

 

4. Eventos e atividades culturais 

 Estimular os alunos a ampliarem seu repertório cultural, incentivando 

atividades monitoradas de cinema, música, teatro, dança entre outras; 

 Incentivar a promoção de mini-cursos e palestras de forma a estimular a 

associação do aprendizado com a realidade econômica e social da região; 

 Acompanhar a formação de grupos de estudos e pesquisas sobre temas 

pertinentes ao ensino; 

 Estimular/orientar a participação na atividades complementares; 

 Assessorar o planejamento de cursos de capacitação para o 

desenvolvimento de iniciação científica e de atividades de extensão e de monitoria; 

 Apoiar e incentivar atividades de  voluntariado; 

 Participar da recepção e da organização na inserção de novos alunos no 

ambiente acadêmico. 
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5. Serviço de apoio à vida acadêmica 

 Apoiar e dar suporte à elaboração e produção de trabalhos acadêmicos e 

de conclusão de curso; 

 Ouvir, acolher e analisar ideias e novas propostas para a vida acadêmica 

da instituição, além de encaminhá-las ao órgão responsável para análise de 

viabilidade; 

 Auxiliar alunos com necessidades especiais no atendimento, na medida do 

possível, de suas demandas específicas; 

 Apoiar e acompanhar, na medida do possível, alunos de baixa renda ou 

inseridos em programas de bolsas voltadas a esse perfil em suas demandas e 

necessidades específicas. 

 

Atividades não praticadas de forma rotineira e habitual são aquelas propostas 

a partir das necessidades detectadas no trabalho ordinário do NAE e cujo objetivo 

está ligado ao nivelamento ou aperfeiçoamento das habilidades que o aluno deverá 

apresentar, quando da conclusão do curso e que o tornarão apto à prática 

profissional. Elas constituem os eixos de ações específicas. 

Nesse sentido, o que se propõe em termos de ações para o ano de 2015, 

além das que são necessariamente desenvolvidas sob a coordenação direta do NAE 

é: 

 

1.    Apoiar o Programa de visita às unidades do Judiciário Federal de forma a 

ambientar o aluno e auxiliar na localização e melhor compreensão dos espaços 

físicos onde transcorre a atividade do agente do Direito. 

2.    Encaminhar alunos ao curso de nivelamento em Língua Portuguesa para 

garantir uma melhor comunicação escrita e oral no desenvolvimento das atividades 

dos futuros profissionais. 

3.    Propor junto à Coordenação palestra formativa sobre regras de etiqueta 

profissional, com o fito de aprimorar a atuação em audiências, o uso de trajes 

adequados no local de trabalho e a frequência a ocasiões sociais que o agente do 

direito será chamado a desenvolver. 

4.    Levantar mapeamento do perfil socioeconômico dos alunos da instituição. 
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1.11. MONITORIA 

A atividade de Monitoria é modalidade específica de ensino e aprendizagem 

necessária a uma melhor formação acadêmica dos alunos, possibilitando-lhes 

participar de atividades de apoio ao professor no ensino, na pesquisa e na extensão, 

que possibilita o envolvimento dos alunos com a faculdade; neles desperta o 

interesse pela docência, amplia a formação acadêmica e possibilita mais integração 

entre os agentes do processo de ensino. 

Para a participação, o aluno deve realizar inscrição para o processo seletivo, 

escolhendo as áreas de seu interesse. Aprovado, o aluno que assina o termo de 

compromisso e estabelecido o plano de trabalho, passa a ser remunerado por meio 

de desconto nas suas mensalidades escolares, cuja conclusão se dá por meio de 

específico relatório, tudo nos termos do regulamento (Anexo IV).  

A Faculdade destinará bolsas parciais aos monitores e considerará sua 

atuação como atividade complementar. 

  A monitoria, portanto, caracteriza-se como um instrumento vital dentre 

os mecanismos de nivelamento. 

 

1.12. MECANISMOS DE NIVELAMENTO 

Existe o Programa de Aperfeiçoamento Curricular (PROAC), que tem como 

objetivo diagnosticar e posteriormente corrigir as eventuais deficiências dos alunos 

nas diferentes disciplinas cursadas (Anexo V). A Monitoria, os cursos de extensão, 

particularmente de Língua Portuguesa e as aulas de reforço são instrumentos fortes 

na busca de nivelamento dos conteúdos curriculares. 

 

1.13. MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PRODUÇÕES ACADÊMICAS.   

Profundamente comprometida com o investimento e a promoção da pesquisa 

acadêmica, a Faculdade Processus desenvolve, desde o ano de 2009, uma política 
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editorial que se tornou responsável pela divulgação de trabalhos científicos 

produzidos por docentes do país, exterior e alunos de Direito em geral.  

  Para viabilizar a consecução de tais objetivos, a Instituição dispõe de uma 

publicação anual. Trata-se, especificamente, de um livro composto por uma 

coletânea de autores que enviam artigos a versar sobre o tema eleito a cada ano no 

seio do Curso de Direito. Até o presente momento, quatro obras já foram publicadas: 

"O Direito e os Desafios da Pós-Modernidade" (2010), "Pensando o Direito: Uma 

Contribuição Propedêutica" (2011), "Direito e Religião: Uma Aproximação" (2013) e 

“Direitos Humanos e Cidadania” (2014). 

  Além disso, contamos com a publicação semestral de um periódico virtual: a 

Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros. O fluxo é 

contínuo.  

  Destarte, contamos com o envolvimento de todo o corpo docente e discente 

da IES. Aqui se registra antecipadamente nosso convite!  

 

1.14. ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS  

O projeto pedagógico, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais, a 

organização do Curso de Graduação em Direito deve abranger 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, a duração do curso e o regime acadêmico de oferta. O curso deverá 

assegurar perfil do graduado, 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 reflexiva e de visão crítica. 

O Programa de Observatório Curricular de Empregabilidade dos Egressos do 

Curso (OCED) (Anexo X) será um instrumento capaz de auxiliar o Conselho de 

Curso e o Núcleo Docente Estruturante (NDE) a observar as demandas do mercado 
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de trabalho do operador do Direito e realizar crítica propositiva para melhor 

atualização do currículo e consequentemente do projeto pedagógico.  

O currículo do Curso deve refletir a dialética inerente à própria ciência do 

Direito frente às novas realidades sociais e o OCED é mais um espaço de 

investigação das necessidades de mudanças curriculares para ampliar a 

empregabilidade do egresso. 

O OCDE contribuirá para o currículo do curso contextualizado aos diversos 

fatores constitutivos do padrão de excelência e competitividade às ocupações 

profissionais, tais como novas organizações, requisitos e perspectivas dos 

profissionais do Direito; articular-se com o Programa de Acompanhamento do 

Egresso para obter um diagnóstico amplo das demandas não contempladas 

satisfatoriamente pelo currículo. 

Caberá ao Conselho de Curso analisar os relatórios semestrais e deliberar, 

com o apoio do Núcleo Docente Estruturante (NDE), acerca das adequações 

curriculares necessárias e propor mudanças no presente Programa. 

 

1.15. AÇÕES DECORRENTES DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DO 

CURSO  

A auto-avaliação do curso contemplará o processo de avaliação institucional, 

delineado no Programa de Avaliação Institucional, que integra o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) da Faculdade. 

O Programa foi elaborado para atender à Lei n° 10.861, de 14 de abril de 

2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) 

e cria a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) e a 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) em cada IES do Sistema Federal de Ensino. 

O presente Programa foi estruturado com base na Portaria MEC n° 2.051, de 

9/7/2004, e nos documentos Diretrizes para a autoavaliação das Instituições e 

Orientações Gerais para o Roteiro da autoavaliação das Instituições, editados pelo 

INEP. 
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Os parâmetros para o curso serão estabelecidos pelo Conselho Superior, 

após amplo debate com a comunidade acadêmica (alunos, professores e 

funcionários). 

Os resultados das avaliações serão publicados periodicamente de acordo 

com o calendário aprovado pelo Diretor Geral da Faculdade. 

A autoavaliação do curso será gerenciada e desenvolvida por uma Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), constituída por membros designados pelo Diretor Geral.  

A CPA desenvolverá suas atividades com apoio operacional do Diretor Geral 

e a participação dos membros da comunidade acadêmica (alunos, professores e 

pessoal técnico-administrativo), seus dirigentes e egressos. A CPA manterá estreita 

articulação com as Coordenadorias de Cursos, a fim de apoiar o processo interno de 

autoavaliação de cada um. 

A CPA deverá especialmente: 

Implantar e alimentar um banco de dados institucional, estabelecendo os 

indicadores a serem utilizados no processo de autoavaliação. 

Analisar o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI e sua adequação ao 

contexto da Instituição, no que diz respeito à missão institucional, à concepção que 

fundamenta os cursos, aos currículos, além da factibilidade do que foi projetado em 

termos de crescimento quantitativo e qualitativo, considerando a evolução ocorrida 

desde o credenciamento. 

Avaliar como se deu o processo de implantação proposto para efeito de 

recredenciamento da Instituição, qual o nível de cumprimento das metas 

estabelecidas, ano a ano, quais as principais distorções que dificultaram o 

atingimento das metas pretendidas. 

Analisar os resultados de processos avaliativos realizados pelo MEC, como 

os exames nacionais de curso, os dados dos questionários-pesquisa respondidos 

pelos alunos que se submeterem aos exames, os resultados das Avaliações das 

Condições de Ensino (INEP) nos cursos de graduação. 
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Após a avaliação do curso, será elaborado um Plano de ação de melhoria do 

curso, bem como os docentes que propõem melhorias em suas aulas, quanto aos 

aspectos de conteúdos programáticos, metodologia e didática. 

O NDE analisará as propostas de melhoria no curso como também nas 

disciplinas apresentadas pelos docentes. 

As ações de melhoria concluídas serão divulgadas aos alunos com 

informações fixadas nos murais, assim como pelo próprio coordenador e docente da 

disciplina. 

 

1.16. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO 

PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM  

O sistema de gestão, nas áreas acadêmica, administrativa e financeira da 

Faculdade Processus é o SEI. O sistema está disponibilizado on line para docentes 

e discentes. Os professores postam seus planos de ensino, o material didático, 

lançam frequência e notas e se comunicam com seus alunos mediante chat 

disponibilizado pelo próprio sistema. Os alunos têm acesso on line a todas essas 

informações e inclusive ao sistema de ouvidoria on line. 

Cabe destacar que cada uma das salas de aula possui um computador que 

permite ao professor, on line, a utilização de todos os procedimentos anteriormente 

descritos, tanto quanto à possibilidade de acesso à internet como  recurso de apoio 

didático para ministrar as aulas. Tudo isso é possível porque todas as instalações do 

prédio do Campus I da Faculdade Processus possuem acesso à internet via rede 

sem fio (wi –fi).  

Assim, as tecnologias de informação e comunicação implantadas na 

Faculdade Processus no processo de ensino-aprendizagem permitem executar, 

excelentemente, o projeto pedagógico do curso de Direito. 
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1.17. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO-

APRENDIZAGEM  

A avaliação vem assumindo importância crescente em todos os domínios, e, 

ao mesmo tempo, apresenta-se como um desafio ao tentar romper modelos 

tradicionais tecnicistas, que utilizam a avaliação única e exclusivamente para obter 

medição, em termos de rendimento. 

A tendência é de que a avaliação amplie seus domínios para além do seu 

âmbito tradicional, ou seja, da avaliação da aprendizagem, estendendo-se de modo 

cada vez mais consciente, sistemático e fundamentado cientificamente, às políticas 

educacionais, às reformas e às inovações do sistema educacional, dos projetos 

pedagógicos, dos currículos e dos programas. 

O desafio que a avaliação representa para o docente é de que, apesar de ser 

vista como um comportamento comum aos seres humanos, porque estes estão 

constantemente se avaliando, não é tão óbvia quanta aparenta. O conceito de 

avaliação recebe conotações mais ou menos particulares, de acordo com o seu 

contexto, mas em sua essência avaliar é julgar algo ou alguém quanto a seu valor. A 

avaliação é, sem dúvida, um julgamento, valoração, no sentido em que ela não tem 

significado fora da relação com um fim e de um contexto em que o avaliador se 

pronuncia sobre o objeto avaliado quanto ao seu sucesso ou fracasso. 

A participação do acadêmico na avaliação se dá pela auto-avaliação que deve 

se realizar de forma crítica e reflexiva. Ela revela conhecimentos, habilidades e 

valores, encoraja a reflexão do aluno, atende às diversidades de interesses e facilita 

o diálogo entre alunos e professores.  

A avaliação do desempenho escolar deve ser entendida como um diagnóstico 

do desenvolvimento do aluno em relação ao processo ensino-aprendizagem na 

perspectiva de seu aprimoramento, tendo por objetivos: diagnosticar a situação de 

aprendizagem do aluno para estabelecer objetivos que nortearão o planejamento da 

prática docente; verificar os avanços e dificuldades do aluno no processo de 

apropriação, de construção e de recriação do conhecimento, em função do trabalho 

desenvolvido; fornecer aos professores elementos para uma reflexão sobre o 
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trabalho realizado, tendo em vista o planejamento constante; possibilitar ao aluno 

tomar consciência de seus avanços e dificuldades, visando ao seu envolvimento no 

processo ensino-aprendizagem; embasar a tomada de decisão quanto à promoção 

ou retenção dos alunos. A avaliação do processo de aprendizagem está disciplinada 

no Regimento da Faculdade Processus. 

A Faculdade Processus, ao lado da avaliação tradicional, introduzirá o 

sistema formativo de avaliação, no qual não se medirá exclusivamente a capacidade 

de armazenamento de dados de cada aluno, mas, principalmente, a sua evolução 

dentro da teia de conhecimentos da área de Direito, a sua capacidade de decidir e 

agir diante de situações complexas que exijam conhecimento sólido e raciocínio 

lógico, assim como a sua competência para promover o seu próprio crescimento 

intelectual e profissional. 

Acreditando nesta proposta, o curso de bacharelado em Direito da Processus 

pretende implementar as seguintes atividades de avaliação do processo de ensino-

aprendizagem: realização, pelos alunos, de seminários, nos quais serão discutidos 

novos temas, descobertas recentes na área, atualização de assuntos antes 

abordados pelos professores e outros, sempre enriquecidos pelos recursos 

tecnológicos de informação; apresentação de trabalhos de pesquisa aplicada, 

individuais e de grupo; participação em práticas profissionais, tais como atividades 

complementares e aproximação com o ambiente profissional; atividades de 

monitoria, visando ao acompanhamento do desempenho dos colegas, esclarecendo 

dúvidas, dando orientações específicas e trocando idéias sobre determinado 

trabalho passado pelo professor etc; participação em eventos científicos ou culturais; 

participação em atividades de extensão (cursos, palestras, seminários, congressos 

etc); provas formais. (Resolução Sistema de Avaliação - Anexo VI) 

1.18. NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS 

Para o curso de Direito, estão previstas 180 vagas totais anuais, nos turnos 

matutino e noturno, com único ingresso ou com ingresso semestral, com turmas de, 

no máximo, 60 alunos, atendendo à política didático-pedagógica da Faculdade 

Processus e sua infraestrutura física, tecnológica e de recursos humanos.  
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2. CORPO DOCENTE  

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Direito é composto por 7  

(sete) docentes, sendo 6 (seis) doutores e 1 (um) mestre. Todos os membros 

atendem aos requisitos exigidos de titulação e regime de trabalho, bem como são os 

responsáveis pela criação, implementação e consolidação do projeto do curso 

pleiteado pela instituição. 

O NDE possui normatização própria (Anexo XIII) e tem como atribuições:  

 Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

 Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 

atividades de ensino constantes no currículo; 

 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; 

 Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

cursos de Graduação. 

O Coordenador do Curso tem o papel de proporcionar adequada articulação 

do NDE com o Colegiado do Curso, com o objetivo de aprimorar o processo de 

oferta do curso e o cumprimento das normas legais aplicáveis. Cabe ainda a esta 

Coordenação oferecer apoio técnico-administrativo ao NDE para o seu pleno 

funcionamento.  

A atuação do NDE considerou em sua formatação os aspectos relativos à sua 

concepção, ao seu acompanhamento, à sua consolidação e à sua avaliação 

conforme o PPC do curso.  
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2.1. COMPOSIÇÃO, TITULAÇÃO E REGIME DE TRABALHO DO NÚCLEO 

DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) 

 

NOME TITULAÇÃO 
REGIME DE 
TRABALHO 

TEMPO DE 
INSTITUIÇÃO 

TEMPO 
DE NDE 

Alice Rocha da Silva Dr.ª TI 
5 anos 

(60 meses) 

3 anos 

(35 meses) 

Dulce Teresinha Barros 

Mendes de Morais 
Dr.ª TI 

5 anos 

(66 meses) 

5 anos 

(66 meses) 

Jairo Bisol Dr. TP 
2 anos 

(24 meses) 

2 anos 

(24 meses) 

Marcelo de Barros 

Barreto 
Dr. TI 

5 anos 

(66 meses) 

5 anos 

(66 meses) 

Peter Eisenbarth Dr. TI 
1 ano 

(12 meses) 

1 ano 

(12 meses) 

Stênio Ribeiro Msc. TI 
6 anos 

(72 meses) 

6 anos 

(72 meses) 

Sylvia Regina Carmo 

Magalhães Senna 
Dr.ª TI 

3 anos 

(36 meses) 

3 anos 

(35 meses) 

 
 

2.2. TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE DO CURSO  

 

TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE 

Docente Formação Titulação 
Regime de 

Trabalho 

Formação da 

Pós-Graduação 

Adalberto Nogueira 

Aleixo 

 Direito 

 Química 
Especialista Parcial 

 Especialista 

em Direito do 

Estado 

Alejandro Gabriel 

Olívieri 
 Filosofia Doutor Integral 

 Doutor em 

Sociologia 

 Mestre em 

Sociologia 

Política 
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Alice Rocha da 

Silva 

 Direito 

 Ciências 

Políticas 

 Relações 

Internacionais 

Doutora Integral 

 Doutorado em 

Direito 

 Mestrado em 

Direito 

Álvaro Osório do 

Valle Simeão 
 Direito Mestre Parcial 

 Mestre em 

Direito 

Bruno Augusto 

Prenholato 
 Direito Mestre Horista 

 Mestre em 

Direito 

Cláudia Tereza 

Sales Duarte 

 Direito 

 Psicologia 

Especialista Parcial 

 Especialista 

em Direito 

Público 

David Yavagã 

Miodownik 
 Direito Especialista Parcial 

 Especialista 

em Direito 

Constitucional, 

Penal e 

Processual 

Penal 

Dulce Teresinha 

Barros Mendes de 

Morais 

 Direito 

 Administração 

 Letras 

 

Doutora 

 

Integral 

 Doutorado em 

Direito Público 

 Mestrado em 

Economia 

 Especialista 

em Direito do 

Trabalho 

 Especialista 

em Direito 

Processual 

Civil 
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Eliane Iunes Vieira 

 Direito 

 Pedagogia 
Doutora Parcial 

 Doutorado em 

Educação 

 Mestrado em 

Educação 

Flavio Pereira de 

Sousa 

 Matemática 

 Economia 

Mestre Integral 

 Mestre em 

Direitos 

Humanos 

Gustavo Javier 

Castro Silva 
 Filosofia Doutor Integral 

 Doutorado em 

Sociologia 

 Mestre em 

Ciência 

Política 

 Mestre em 

Relações 

Internacionais 

Jairo Bisol  Direito Doutor Parcial 

 Doutorado em 

Direito 

  Mestrado em 

Direito 

Jean Paraizo Alves  Direito Mestre Parcial 

 Doutor em 

Ciências 

Sociais  

 Mestrado em 

Sociologia 

Jonas Rodrigo 

Gonçalves 

  Letras 

  Sociologia 

  Filosofia 

(Lic. Plena) 

Mestre Integral 

 Mestre em 

Ciência 

Política 

 Especialista 

em Ensino 

Religioso 
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Juliana Zappalá 

Porcaro Bisol 
 Direito Mestre Parcial 

 Mestrado em 

Direito 

Luis Otávio Teles 

Assumpção 
 Sociologia Doutor Integral 

 Doutorado em 

sociologia 

 Mestrado em 

Sociologia 

Luiza Cristina de 

Castro Faria 
 Direito Mestre Parcial 

 Mestrado em 

Direito 

Manoel Veras 

Nascimento 

 Direito 

 Economia 
Especialista Parcial 

 Especialista 

em Direito do 

Trabalho 

Marcelo de Barros 

Barreto 
 Direito Doutor Integral 

 Doutorado em 

Direito 

Marco Aurélio de 

Souza 
 Direito Mestre Parcial 

 Mestre em 

Aplicações 

Militares 

Maria Christina 

Barreiros D’Oliveira 
 Direito Especialista Horista 

 Especialista 

em Direito 

Público 

Maria Cremilda 

Silva Fernandes 
 Direito Mestre Parcial 

 Mestrado em 

Ciência 

Política 

Mauricio Ricardo 

Anjo Teixeira Pires 
 Direito Especialista Integral 

 Especialista 

em Direito 

Público e 

Penal 

Noêmia Aparecida 

Garcia Porto 
 Direito Doutora Parcial 

 Doutora em 

Direito 

 Mestrado em 

Direito 
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Patrícia Kellen 

Dreyer 
 Direito Especialista Horista 

 Especialista 

em Direito 

Público e 

Processo Civil 

Paula de Lima 

Soares Varella 

 Psicologia 

 Direito 

 Odontologia 

Pós Doutora Parcial 

 Pós doutora 

em Saúde 

Pública 

 Doutorado em 

Psicologia 

 Mestrado em 

Psicologia 

Paulo Gustavo 

Barbosa Caldas 
 Direito Especialista Horista 

 Especialista 

em Direito 

Paulo Roberto 

Binicheski 

 Ciências 

Jurídicas e 

Sociais 
Mestre Parcial 

 Mestrado em 

Ciências 

Jurídicas 

 Especializaçã

o em Sistema 

de Justiça 

Criminal: 

Ciências 

Criminais 

Peter Eisenbarth  Direito Doutor Integral 
 Doutor em 

Direito 

Renata Maciel 

Rodrigues 
 Direito Mestre Parcial 

 Mestre em 

Direito 

Robério Sulz 

Gonsalves Junior 
 Direito Especialista Parcial 

 

 Especialista 

em Direito 

Econômico 
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Rodrigo Freitas 

Palma 
 Direito Mestre Integral 

 Mestre em 

Ciências da 

Religião 

 Especialista 

em Relações 

Internacionais 

e Docência 

Superior 

 Especialista 

em Direito 

Militar 

Stênio Ribeiro de 

Oliveira 
 Direito Mestre Integral 

 Mestrado em 

Direito 

 Mestre em 

Aplicações 

Militares 

 Especialista 

em 

Supervisão 

Escolar 

 Especialista 

em Pedagogia 

Sylvia Regina 

Carmo Magalhães 

Senna 

 Psicologia Doutora Integral 

 Doutorado em 

Psicologia 

 Mestrado em 

Psicologia 

Viviane Mara de 

Oliveira Salani 

 Letras 

 Licenciatura 

em Língua 

Brasileira de 

Sinais 

Especialista Horista 
 Especialista 

em Libras 
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Tempo de experiência profissional dos docentes indicados para as disciplinas 

do curso de Direito: 

 

PROFESSOR 
Tempo de 

Magistério Superior 

Tempo de Experiência 

Profissional 

1.  Adalberto Nogueira Aleixo 10 anos 13 anos 

2.  Alejandro Gabriel Olivieri 17 anos 00 anos 

3.  Alice Rocha da Silva  05 anos 13 anos 

4.  
Álvaro Osório do Valle 

Simeão 
11 anos 17 anos 

5.  Bruno Augusto Prenholato 08 anos 12 anos 

6.  
Claudia Tereza Sales 

Duarte 
09 anos 07 anos 

7.  David Miodownik Yavagã 08 anos 13 anos 

8.  
Dulce Teresinha Barros 

Mendes de Morais 
07 anos 41 anos 

9.  Eliane Iunes Vieira 14 anos 
 

32 anos 

10.  Flávio Pereira de Sousa 06 anos 14 anos 

11.  
Gustavo Javier Castro 

Silva 
22 anos 09 anos 

12.  Jairo Bisol 25 anos 28 anos 

13.  Jean Paraizo Alves 03 anos 22 anos 

14.  Jonas Rodrigo Gonçalves 10 anos 09 anos 

15.  
Juliana Zappalá Porcaro 

Bisol 
11 anos 09 anos 
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16.  
Luis Otávio Teles 

Assumpção 
28 anos 10 anos 

17.  
Luíza Cristina de Castro 

Faria 
07 anos 08 anos 

18.  Manoel Veras Nascimento 15 anos 28 anos 

19.  Marcelo de Barros Barreto 16 anos 21 anos 

20.  Marco Aurélio de Souza 11 anos 20 anos 

21.  
Maria Christina Barreiros 

D’Oliveira 
07 anos 10 anos 

22.  
Maria Cremilda Silva 

Fernandes 
09 anos 12 anos 

23.  
Maurício Ricardo Anjo 

Texeira Pires 
07 anos 09 anos 

24.  
Noêmia Aparecida Garcia 

Porto 
16 anos 17 anos 

25.  Patrícia Kellen Dreyer 08 anos 15 anos 

26.  
Paula de Lima Soares 

Varella 
11 anos 09 anos 

27.  
Paulo Gustavo Barbosa 

Caldas 
6 anos 23 anos 

28.  Paulo Roberto Binicheski 14 anos 23 anos 

29.  Peter Eisenbarth 13 anos 6 anos 

30.  Renata Maciel Rodrigues 09 anos 10 anos 

31.  
Robério Sulz Gonsalves 

Júnior 
14 anos 17 anos 

32.  Rodrigo Freitas Palma 17 anos 17 anos 

33.  Stênio Ribeiro de Oliveira 15 anos 21 anos 
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34.  
Sylvia Regina Carmo 

Magalhães Senna 
5 anos 18 anos 

35.  
Viviane Mara de Oliveira 

Salani 
01 ano 06 anos 

Atualização em 17/08/2015 

O corpo docente proposto é composto de profissionais do Distrito Federal 

com vínculo empregatício e efetivo desempenho na Faculdade Processus, com 

titulação adequada às disciplinas para as quais foram designados. 

 

 

2.3. FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO DE CURSO 

 

A composição, as atribuições, as competências e o funcionamento do 

Colegiado do Curso (Anexo XI) seguem abaixo: 

 

I – O Colegiado de Curso é constituído pelo Coordenador de Curso, por três 

ou quatro representantes docentes, um discente e representante técnico-

administrativo, com mandato de dois anos, permitida a recondução, sendo, em suas 

faltas ou impedimentos, substituído pelo representante docente que for designado 

pelo Diretor Geral da Faculdade; 

II – O Colegiado de Curso reúne-se, no mínimo, mensalmente, ordinariamente 

e, extraordinariamente, tantas vezes quantas forem necessárias, por convocação do 

seu Presidente ou membros titulares. 

  

São atribuições e competências do Colegiado de Curso:  

 

I – avaliar e sugerir alterações no Projeto Pedagógico do Curso de acordo 

com as diretrizes curriculares; 

II – sugerir modificações da Matriz Curricular e suas respectivas ementas de 

disciplinas para melhor atender o andamento do curso conforme legislação em vigor;  

III – avaliar o desempenho dos docentes e discentes do curso a cada 

semestre;  

IV – sugerir a aquisição do acervo bibliográfico;  
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V – exercer o poder disciplinador junto aos docentes e discentes, obedecendo 

às normas do Regimento Geral;  

VI – sugerir propostas de Pesquisa, Extensão e Mini-Cursos que atendam aos 

objetivos do curso;  

VII – sugerir as diretrizes didático-pedagógicas do respectivo curso;  

VIII – promover o incentivo a palestras, debates e jornadas acadêmicas;  

IX – sugerir o perfil profissiográfico do curso; e  

X – fazer cumprir o Regimento Geral. 

 

Este Colegiado reunir-se-á pelo menos uma vez ao mês para análise e 

decisões dos assuntos que tramitam na coordenadoria do curso, em que serão 

registrados os assuntos e decisões tomadas neste fórum pela secretária do curso. 

Nada obsta que sejam realizadas reuniões conjuntas com o NDE, que podem ser 

mais efetivas e produtivas.  

 

 

2.4. PRODUÇÃO CIENTÍFICA, CULTURAL, ARTÍSTICA OU 

TECNOLÓGICA 

 

Embora dentro do enquadramento jurídico de faculdade isolada haja o 

entendimento de que não há obrigatoriedade de realização de pesquisa, 

prevalecendo a ideia de que a prestação de serviços tenha no ensino o seu ponto 

forte, docentes e discentes do curso de Direito da Faculdade Processus  realizam 

atividades de iniciação científica, com base no eixo transversal dos Direitos 

Fundamentais. 

O reconhecimento da importância da pesquisa está associado a duas ideias 

nucleares: 1. a de que as instituições de ensino superior têm responsabilidade 

social; 2. a qualidade do ensino passa necessariamente pela consolidação da tríade 

ensino x pesquisa x extensão, tanto para a construção de um acadêmico com 

potencial crítico dogmático, quanto para um perfil de professor produtor de 

conhecimento. 
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Há por parte do corpo docente do curso de Direito um comprometimento com 

a qualidade do ensino que, necessariamente, passa pela gradual implementação de 

um núcleo de pesquisa que permita ao aluno dominar as técnicas que levem à 

construção do seu próprio conhecimento.  

O núcleo de pesquisadores do curso é responsável pela interligação do 

ensino na graduação à pesquisa por meio da seguinte linha temática: “O lugar dos 

direitos fundamentais na epistemologia e experiência jurídica.” 

Essa linha temática se subdivide em três pilares de pesquisa complementares 

que abarcam os eixos de formação fundamental, profissional e prática prescritos na 

Resolução CNE/CES 09/2004, quais sejam: 

1º  Normativista: interação entre os preceitos dogmáticos e a efetivação dos 

direitos fundamentais nos casos concretos. O enfoque recai sobre a eficácia jurídica 

dos direitos fundamentais nas decisões judiciais. Essa linha terá seus trabalhos 

desenvolvidos a partir de um banco de jurisprudências, organizado pelo professores 

pesquisadores envolvidos com essa linha; 

2º Teórico-filosófica: relacionada à discussão da fundamentação, à 

conceituação, à classificação e à crítica dos direitos fundamentais na teoria do 

direito contemporâneo. Os resultados desta linha de pesquisa servirão como 

fundamento teórico para a s demais; 

3º  Sociológico: enfatiza o olhar sociológico sobre as práticas institucionais do 

aparelho da administração da justiça no que se refere à problemática. A importância 

desta linha no conjunto dos pilares é a de, por uma lado, viabilizar a articulação 

entre o desenvolvimento teórico e os dados empíricos levantados pelas outras duas 

linhas, bem como de adequar a proposta de matriz curricular e do perfil do egresso 

na prática da pesquisa.  

A articulação dessas linhas de pesquisa com o ensino da graduação 

objetivam realizar a proposta de inseri-las como princípio científico-educativo. 

A operacionalização dessas atividades está associada à obrigatoriedade das 

chamadas horas de atividades complementares, bem como a perspectiva de 

concretização da interdisciplinaridade entre os componentes curriculares da 
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estrutura vigente. Assim, as atividades de pesquisa estão ligadas às atividades de 

extensão da Faculdade Processus, que efetivará as seguintes atividades: 

 Aulas Interdisciplinares; 

 Sustentação oral de casos; 

  Programa de Leitura; 

 Ciclo de Palestras; 

 Visitas Técnicas: STF, STJ e demais órgãos jurisdicionais; 

 Júris simulados (em fase de implementação); 

 Jornada Jurídica Semestral. 

  

 Para regulamentar o funcionamento das atividades de pesquisa, serão 

adotados os procedimentos descritos no Regulamento da Pesquisa Jurídica  

(Anexo VII).  

 

2.5. PRODUÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS DOCENTES  

 

Produção Científica, Cultural e Artística nos últimos 03 anos 

DOCENTES Qtd. 

Adalberto Nogueira Aleixo 18 

Alejandro Gabriel Olívieri 10 

Alice Rocha da Silva 54 

Álvaro Osório do Valle Simeão 12 

Bruno Augusto Prenholato 13 

Cláudia Tereza Sales Duarte 09 
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David Yavagã Miodownik 06 

Dulce Teresinha Barros Mendes de Morais 21 

Eliane Iunes Vieira 10 

Flávio Pereira de Sousa 04 

Gustavo Javier Castro Silva 09 

Jairo Bisol 12 

Jean Paraizo Alves 00 

Jonas Rodrigo Gonçalves 54 

Juliana Zappalá Porcaro Bisol 12 

Luis Otávio Teles Assumpçaõ 20 

Luíza Cristina Castro Faria 01 

Manoel Veras Nascimento 19 

Marcelo de Barros Barreto 08 

Marco Aurélio de Souza 09 

Maria Christina Barreiros D’Oliveira 13 

Maria Cremilda Silva Fernandes 12 

Mauricio Ricardo Anjo Teixeira Pires 10 

Noêmia Aparecida Garcia Porto 11 

Patrícia Kellen Dreyer 10 

Paula de Lima Soares Varella 06 
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Paulo Gustavo Barbosa Caldas 10 

Paulo Roberto Binicheski 08 

Peter Eisenbarth 15 

Renata Maciel Rodrigues 21 

Robério Sulz Gonsalves Junior 09 

Rodrigo Freitas Palma 28 

Stênio Ribeiro de Oliveira 24 

Sylvia Regina Carmo Magalhães Senna 12 

Viviane Mara de Oliveira Salani 03 

                                                                             Atualização em 17/08/2015 

 



154 

 

 

3. INSTALAÇÕES FÍSICAS  

 
 

3.1. INSTALAÇÕES GERAIS 

 

A infraestrutura específica da Faculdade Processus atende satisfatoriamente 

às necessidades do curso de Direito, da qual destacamos que todas as salas de 

aulas possuem equipamentos de refrigeração. Todos os espaços descritos abaixo 

cumprem com as exigências de iluminação, acústica, ventilação, conservação e 

acessibilidade. 

 

3.1.1. GABINETES DE TRABALHO PARA PROFESSORES TEMPO 

INTEGRAL – TI 

 

 O curso de Direito possui treze professores em Tempo Integral, havendo 21 

gabinetes de trabalho para os docentes. 

 

 

3.1.2. ESPAÇO DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO E 

SERVIÇOS ACADÊMICOS 

 

 O bloco da Coordenação do Curso de Direito, de 90 m², possui 22 gabinetes 

com computador para os docentes e mais 6 computadores para os assessores da 

Coordenação que realizam o primeiro atendimento aos alunos e professores, 

totalizando 27 gabinetes de trabalho com computadores. A Coordenação encontra-

se do lado da sala do NDE e do espaço destinado à secretaria das coordenações. 

Esse espaço possui instalações para três secretárias de curso, que fazem o 

atendimento prévio de alunos e professores, e cumpre com as exigências de 

iluminação, acústica, ventilação, conservação e acessibilidade.  
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3.1.3. SALA DE PROFESSORES 

 

 O bloco da Direção da Faculdade possui uma sala de professores que tem 

25m², na qual existe um computador com acesso à internet. A sala dos professores 

possui um espaço externo com dois WC e espaço aberto para fumantes. Além da 

Coordenação e da Sala dos professores existe um sala específica para reuniões, 

com uma área de 15m². 

 

3.1.4. SALAS DE AULA   

 

A Faculdade Processus, no Campus da Asa Sul, possui 15 salas de aula de 

diferentes tamanhos. Todas elas com boa luminosidade e com equipamentos de ar 

condicionado e som. A metragem das salas é descrita a seguir: 

 

I. Sala 01: 55m2 

II. Sala 02: 69m2 

III. Sala 03: 104,43m2 

IV. Sala 101: 90,82m2 

V. Sala 102: 106,14m2 

VI. Sala 201: 53m2 

VII. Sala 202: 53m2 

VIII. Sala 203: 55m2 

IX. Sala 204: 55m2 

X. Sala 301: 53m2 

XI. Sala 302: 53m2 

XII. Sala 303: 55m2 

XIII. Sala 304: 55m2 

XIV. Sala 401: 95,37m2 

XV. Sala 402: 106,75m2 

 

Existem também dois Auditórios com as seguintes características: 

Auditório I 

Carteiras: 150 unidades 
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Mesas: 1 unidade 

Capacidade: 150 alunos 

Total de m2: 130,9m2 

 

Auditório II 

Carteiras: 175 unidades 

Mesas: 1 unidade 

Capacidade: 175 alunos 

Total m2: 134,68 m2 

 

 

 

3.1.5. ACESSO DOS ALUNOS A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 

LABORATÓRIOS 

 

O acesso dos alunos aos equipamentos de informática ocorre basicamente 

em três espaços. O primeiro é o Laboratório de informática, que funciona nos turnos 

matutino, vespertino e noturno. Este laboratório está equipado com 30 

computadores, numa área de 65m2. O segundo espaço é a biblioteca, na qual 

existem oito computadores para uso dos alunos nos três turnos. O último espaço é o 

Laboratório de Prática do NPJ, no qual também existem oito computadores para uso 

dos discentes nos três turnos. 

 

  

3.2. BIBLIOTECA PROCESSUS 

A Biblioteca da Faculdade Processus, coordenada pela Bibliotecária Adélia 

Leana Getro de Carvalho Bonfim, CRB-1: 1438, integra a organização acadêmico 

administrativa, diretamente subordinada à sua Diretoria.  

Localizada na Asa Sul – Campus I, seu acervo conta com 2.606 títulos e 

15.374  exemplares de livros e também, 76 títulos e 3.348 fascículos de periódicos e 

materiais audiovisuais. Ela atende a todas as necessidades do IES – Instituto de 

Educação Superior, como livros, periódicos, DVD’s, fitas cassetes e revistas 
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científicas, que por sua vez, mantém verba permanente e estável para fazer frente 

às suas despesas de atualização, conforme previsão do planejamento econômico-

financeiro, que é um processo contínuo, com vistas a manter o suporte adequado 

aos alunos e professores nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

A melhoria do acervo do curso de Direito têm como objetivo mantê-los sempre 

atualizados. Os títulos novos são indicados pelo coordenador do curso, professores, 

bibliotecários e alunos. 

A Biblioteca possui área para armazenamento das multimídia, cabine 

individual para estudo e pesquisa, acesso à internet e sala de leitura em grupo.  

 

Os sistemas adotados pela Biblioteca são os seguintes: 

- CDU (Classificação decimal Universal): para a sua classificação 

- Código Anglo-Americano (AACR2): para sua catalogação  

- ABNT 6023: como sua referência. 

 

MISSÃO 

A Biblioteca visa à contribuição para a qualidade da educação, da pesquisa e 

da extensão, tendo como missão, democratizar o saber, que possibilita a 

apropriação e a transformação dos conhecimentos acumulados, aperfeiçoando a 

formação cultural e educacional do ser humano. 

 

OBJETIVO 

Seu objetivo é de atuar de forma eficaz e eficiente na assistência 

informacional ao corpo docente e discente, processando e disseminando informação 

em todas as áreas do conhecimento. 
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3.2.1 INFRAESTRUTURA 

 

ESPAÇO FÍSICO 

A Biblioteca ocupa uma área de 450m2, sendo ela distribuída em áreas para 

estudo, acervo de livros, periódicos, obras de referência, serviços técnicos, setor de 

empréstimo e multimeios. Sua infraestrutura atual atende às necessidades do curso 

existente na faculdade da seguinte forma:  

 

 

Biblioteca Central - Asa Sul 

Área construída:  450,00 m2 

Área de Serviço técnico:  15,40 m2 

Área para Estudo:  146,56 m2 

Área de Cabines para Estudo em Grupo: 143 m2 

Área para Leitura de Revistas e Jornais: 17,25 m2 

Área de Multimeios: 8,50 m2 

Área do Acervo: 119,32 m2 

Total 450 m2 

É válido ressaltar que toda a infraestrutura disponibilizada permite o livre 

acesso aos portadores de necessidades especiais. 

 

 



159 

 

MOBILIÁRIO 

Para um melhor atendimento à comunidade acadêmica, a Biblioteca dispõe 

de mobiliários que beneficiam seu público, como por exemplo, balcões projetados 

para o atendimento aos usuários, estações de trabalho para atividades técnicas, 

cadeiras para leitura de jornais e mesas de estudo para portadores de necessidades 

especiais. 

Quantitativos da Biblioteca Central: 

 Balcão de atendimento: 01 

 Sofás para leitura de jornais: 01 

 Cadeiras: 74 

 Mesas para estudo em grupo: 06 

 Mesas para computador: 07 

 Mesas para estudo individual: 44 

 Salas de estudo em grupo: 03 

 Salas de audiovisual: 01 

 Salas de processamento técnico: 01 

 Armários: 03 

 Estante expositora: 03 

 Armários escolares: 68 

 01 TV 

 01 DVD 

 01 telefone 

 01 linha de telefone com fax 

 03 impressoras 

RECURSOS HUMANOS 

 A Biblioteca possui um quadro funcional devidamente capacitado para 

disponibilizarem um atendimento de qualidade a comunidade acadêmica, composta 

por: 

 01 Bibliotecário 

 05 Auxiliares de biblioteca 

 02 Atendentes 
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3.2.2 SERVIÇOS PRESTADOS 

Todos os serviços prestados são voltados para o propósito final da Biblioteca, 

que é o atendimento eficaz e eficiente aos usuários e remotos.  

São eles: 

 Empréstimos domiciliar. 

 Acesso ao catálogo bibliográfico por meio da consulta online via 

internet e em terminais de consultas local. 

 Serviço de apoio ao usuário para elucidações de dúvidas quanto à 

utilização da biblioteca e apoio às pesquisas, bem como orientação para que 

o próprio usuário, caso queira, encontre suas informações de forma 

autônoma. 

 Treinamento dos usuários para recuperação da informação em 

pesquisas avançadas, sendo que este serviço é oferecido aos alunos que vão 

escrever monografia. 

 Levantamento bibliográfico, sob encomenda. 

 Acesso à internet para consulta de banco e base de dados, livros e 

periódicos eletrônicos. 

 Disponibilização do profissional Bibliotecário, em atividade na 

Biblioteca, apto a orientar os discentes na elaboração de trabalhos, de acordo 

com as normas da ABNT, que regulamenta os trabalhos de conclusão de 

curso (monografias) e o regulamento de iniciação científica, auxiliando no 

cumprimento das exigências especificas para a apresentação de trabalhos 

técnicos e científicos, além do grupo de professores/orientadores indicados 

pela Coordenadoria do Curso para o auxílio nesses trabalhos. Esses 

professores poderão ser encontrados no NDE – Núcleo Docente Estruturante. 

 

3.2.3 ACERVO 

FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES 

Seu acervo originou-se na vontade de atender às necessidades 

informacionais dos usuários, onde as operações de aquisição, seleção e avaliação, 
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foram feitas de forma criteriosa em seu desenvolvimento, procurando adquirir a 

melhor informação para o usuário, qualquer que seja o seu formato. 

As funções de aquisição e seleção estão sempre ligadas, e ambas convergem 

para a análise de conteúdo dos documentos ou matérias que compõe o acervo 

bibliográfico. 

Na Biblioteca, ao definir a política de seleção e aquisição, deu-se importância 

à atualização do seu acervo. Para tanto, conta com a avaliação por parte do corpo 

docente, que sugere os materiais a serem adquiridos. 

Ao estabelecer critérios para seleção, são priorizadas as áreas temáticas e os 

projetos pedagógicos dos cursos, respeitando a individualidade e características do 

mesmo. Para atender a bibliografia básica, o número de exemplares adquiridos é 

proporcional ao número de alunos do curso e para a bibliografia complementar, 

procura-se atender a demanda da área. 

 

 

SUA COMPOSIÇÃO 

1. Livros nacionais e internacionais; 

2. Periódicos nacionais e internacionais, bem como os jornais e revistas 

diários, assinados para leitura;  

3. Materiais especiais: bases de dados, CD-ROM; 

4. Obras de referência; 

5. Materiais especiais: Bases de dados, filmes, CD-ROM; 

 

 

MECANISMO E PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO ACERVO 

O acervo bibliográfico é atualizado constantemente por indicação dos alunos, 

professores e coordenadores da faculdade em razão de novas edições ou para 

atualização dos temas objeto de estudos, além de publicações destinadas a 
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subsidiar projetos de pesquisa e extensão. Têm-se como propriedade na aquisição 

de livros aqueles indicados pelos professores como bibliografia básica e 

complementar de cada disciplina dos cursos ministrados, em todos os níveis, 

conforme já informado. 

Seu acervo atende apropriadamente às funções de ensino, pesquisa e 

extensão, em livros, periódicos (assinaturas correntes), base de dados, vídeos e 

software, que além de ser específico de cada curso, possui livros de referência, 

acervo abrangente das outras áreas de conhecimento e biblioteca eletrônica, que 

podem ser utilizados nos computadores postos à disposição dos alunos para que 

possam contribuir para a formação científica, técnica, geral e humanística da 

comunidade acadêmica. 

Com relação ao Acervo de Periódicos, a Biblioteca é dotada de periódicos 

nacionais e estrangeiros, impressos e on-line específicos para o curso e outros de 

interesse da comunidade. Para tanto, mantém assinaturas correntes de periódicos, 

que serão ampliadas, de acordo com as indicações dos coordenadores dos cursos, 

docentes e alunos, e leva em conta os projetos de ensino, pesquisa e extensão. 

O planejamento econômico-financeiro reserva a dotação orçamentária para 

atualização e ampliação do seu acervo. 

 

3.2.4 TECNOLOGIA 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

A Biblioteca é integralmente informatizada e disponibiliza para seus usuários, 

um sistema de levantamento bibliográfico, no qual permite a consulta da base de 

dados, facilitando a busca pelo catálogo desejado pelo usuário por meio de terminais 

existentes (microcomputador) com acesso à internet e rede Wi-Fi, além de ter à sua 

disposição, laboratório de informática. 

Também possui ferramentas de gerenciamento mediante um sistema 

integrado de informação, que permite toda gestão do acervo bibliográfico local e via 

web oferecendo serviços virtuais aos alunos como pesquisas, reservas e 
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renovações. Este sistema está integrado com os demais setores da organização, 

tais como: acadêmico, financeiro, compras, contabilidade, estoque e recursos 

humanos. 

Além disso, a Instituição coloca à disposição da Biblioteca, profissionais de 

informática, não só para a implantação dos sistemas, mas também para seu 

gerenciamento, proporcionando à comunidade acadêmica segurança, confiabilidade 

e agilidade na recuperação da informação. 

A atualização tecnológica desses equipamentos é realizada periodicamente, 

de acordo com o plano de informática. O aumento do número de terminais à 

disposição dos usuários manterá a relação inicial, de acordo com a evolução dos 

usuários, especialmente, alunos e professores. 

 

BASE DE DADOS 

A Biblioteca possui base de dados própria e disponibiliza o acesso às demais 

bases gratuitas existentes no mercado que possibilitam a comunidade acadêmica, o 

acesso a ampla informação sobre todas as áreas dos conhecimentos humanos, com 

ênfase para os cursos oferecidos, em todos os níveis. 

 

RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

O processo de recuperação da informação está totalmente informatizado, a 

chave é a interação com o usuário. 

Permite-se o acesso à informação por: 

Livros: 

2. Autor 

3. Título 

4. Assunto  

5. Classificação 
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Periódicos: 

1. Título do periódico 

2. Autor do artigo 

3. Título do artigo 

4. Assunto 

 

3.2.5 UTILIZAÇÃO 

FORMAS DE ACESSO 

O Acesso ao material bibliográfico ocorre por meio de catálogo informatizado 

e impresso ou ainda pela internet. O aluno consulta o título de interesse via internet 

pelo aluno-online, diretamente no balcão de atendimento da biblioteca ou em 

qualquer máquina de acesso à internet, tanto em casa como pessoalmente, e por 

intermédio de listagens disponíveis no balcão de atendimento. Os empréstimos são 

disponibilizados ao público interno (alunos, funcionários e professores), com prazos 

determinados e renováveis por igual período conforme a necessidade do usuário e 

disponibilidade, mediante as seguintes regras: 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Segunda a Sexta: 8h às 22h 

Sábado: 8h às 13h45min 

 

SERVIÇOS  

1. Empréstimo domiciliar; 

2. Orientação à pesquisa; 

3. Consulta local: on-line; 

4. Reserva no local e on-line; 

5. Reserva on-line; 



165 

 

6. Renovação on-line; 

7. Reserva ao professor; 

8. Treinamento do Usuário; 

9. Orientação à apresentação de trabalhos- ABNT; 

10. Orientação às estratégias de busca na Internet; 

11. Orientação à aquisição das cópias do COMUT 

12. Exposição de novas aquisições. 

 

CARTEIRA ESTUDANTIL OU FUNCIONAL 

A carteira é seu passaporte para entrar na BIBLIOTECA PROCESSUS. Sua 

apresentação é indispensável para efetivar empréstimos, devoluções, pesquisas etc. 

 

EMPRÉSTIMO DOMICILIAR 

Só terão direito a utilizar o serviço de empréstimo domiciliar, os alunos 

devidamente matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação.  

O limite de exemplares para empréstimo e o prazo de devolução são os 

seguintes: 

 

USUÁRIO LIVROS 

ALUNO (Graduação) 10 Livros por 15 dias 

ALUNO 

(Pós-Graduação) 

10 Livros por 15 dias 

DOCENTE 10 Livros por 30 dias 

FUNCIONÁRIO 04 Livros por 15 dias 
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 Os ex-alunos dos cursos de graduação e pós-graduação também poderão 

utilizar obras do acervo dentro do espaço físico da Biblioteca, desde que solicitadas 

aos funcionários, não sendo permitido o empréstimo domiciliar nem o acesso ao 

acervo. 

Os exemplares marcados com fita vermelha são considerados reserva 

técnica, e só podem sair à sexta-feira com devolução na segunda-feira subsequente, 

ou seja, empréstimo especial. 

DEVOLUÇÂO 

O leitor, ao devolver o material bibliográfico, deverá guardar o comprovante 

de devolução. 

RENOVAÇÃO 

1. É permitida só para obras não reservadas e com a apresentação desta. 

Pode ser feita de forma presencial ou on-line; 

2. É vedada a renovação de títulos em atraso; 

3. Só é permitida a renovação um dia antes do prazo de vencimento. 

 

RESERVA 

Para obras que se encontram emprestadas, o usuário poderá solicitar reserva 

tanto no site da biblioteca como presencial. A obra reservada permanecerá à 

disposição do usuário por 24 horas. 

 

OBRAS DE REFERÊNCIA 

É vedada a retirada de qualquer obra classificada como referência da 

biblioteca. 
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OBRAS EXTRAVIADAS OU INUTILIZADAS – MULTA 

As publicações emprestadas ao leitor ficarão sob sua inteira responsabilidade. 

O seu extravio ou inutilização implicará obrigatoriedade de reposição das obras, 

além de multa equivalente aos dias de atraso. 

PENALIDADES 

Cada obra devolvida fora do prazo implica em pagamento de multa, calculada 

a partir do atraso. A multa é de R$1,00 por dia e por obra. Para empréstimo 

especial, multa de R$5,00 por dia e por obra. 

 

DÉBITO COM A BIBLIOTECA 

 Leitor em débito com a biblioteca não poderá retirar obras por 

empréstimo. 

 O diploma de conclusão do curso, trancamento de matrícula, 

transferência, desligamento de funcionários, só serão liberados pelos setores 

competentes mediante apresentação do “NADA CONSTA”, fornecido pela 

BIBLIOTECA PROCESSUS. 

 

RECOMENDAÇÕES ÚTEIS 

 A Biblioteca Processus não se responsabiliza por pertences pessoais 

deixados em suas instalações; 
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 Ao sair, deixar as obras consultadas sobre a mesa, ou entregar ao 

funcionário;  

 Apresentar com naturalidade seus pertences para inspeção ao entrar e 

sair da Biblioteca; pastas e mochilas devem ser guardadas no escaninho; 

 Respeitar a ordem, a disciplina e o silêncio em todo recinto da biblioteca; 

 Devolver o material emprestado dentro do prazo estabelecido; 

 Responsabilizar-se por todos os danos causados ao material bibliográfico 

utilizado; 

 Respeitar os funcionários e os demais usuários da biblioteca; 

 Não é permitido beber, lanchar ou fazer uso de celular; 

 Manter seus pertences sempre sobre sua constante vigilância.  

 

USO DO MICROCOMPUTADOR 

 Até dois usuários por micro; 

 Não é permitida a consulta a sites pornográficos, redes sociais etc; 

 As máquinas são de uso exclusivo para pesquisas; 

 Tempo de uso: 30 min. 
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ANEXO I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 
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CAPÍTULO I – DA ORGANIZAÇÃO 

 

 

SEÇÃO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

O Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Processus estrutura-se, nos 

termos do presente Regulamento, atendendo as disposições gerais previstas no 

Plano de Desenvolvimento Institucional PDI , bem como ao Projeto pedagógico de 

curso – PPC, com a missão de organizar, desenvolver e supervisionar as atividades 

práticas e estágios, buscando a consolidação dos desempenhos profissionais 

desejados, inerentes ao perfil do formando, abrangendo a formação cultural, os 

domínios indispensáveis ao exercício das diversas carreiras contempladas pela 

formação jurídica, preparando o discente para o exercício da reflexão crítica e a 

participação na produção, sistematização e superação do saber. 

 

As atividades tendentes à formação de que trata o presente Regulamento 

serão realizadas junto às disciplinas de Prática Jurídica, conforme matriz curricular 

do curso de Direito, e sob a forma de estágio supervisionado pelo Núcleo de Prática 

Jurídica. 

 

SEÇÃO II – DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Constituem atribuições do Núcleo de Prática Jurídica a organização, 

desenvolvimento e supervisão das atividades e estágios obrigatórios à graduação do 

acadêmico de Direito. 

 

As atividades devem almejar o aprimoramento profissional do perfil do 

egresso, incentivando o método reflexivo e construtivo no processo de 

aprendizagem, cumprindo todas as normas éticas das profissões relacionadas à 

formações jurídica. 
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O Núcleo de Prática Jurídica deve ser um agente facilitador da realização de 

atividades práticas e estágios, podendo realizar convênios com instituições públicas 

e privadas, tudo com o fim de ampliar os conhecimentos e fomentar o aprendizado 

dos discentes. 

 

 

SEÇÃO III – DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 6. O Núcleo de Prática Jurídica está dividido em quatro disciplinas e em 

quatro áreas de atividades: 

 

I – Prática Jurídica I, na área de Direito Civil; 

II – Prática Jurídica II, nas áreas de Direito Trabalhista e Direito Penal; 

III – Prática Jurídica III, nas áreas de Direito Civil, Direito Penal, Direito 

Trabalhista e Direito Tributário; 

IV – Prática Jurídica IV, Prática Jurídica III, nas áreas de Direito Civil, Direito 

Penal, Direito Trabalhista e Direito Tributário. 

 

Parágrafo único.  O Núcleo de Prática Jurídica constitui-se em estágio 

curricular obrigatório desenvolvido nas cadeiras de Prática Jurídica I,II,III,IV e tem 

como objetivo o atendimento à comunidade, preenchido os requisitos, para solução 

das demandas decorrentes compreendidas como sendo de direitos individuais, 

abrangendo as áreas de conhecimentos cível, penal e trabalhista e tributárias. 

 

SEÇÃO IV – DA ESTRUTURA 

 

Art. 7. A estrutura administrativa do Núcleo de Prática Jurídica compreende:  

 

I – a Coordenação; 

II – a Seção de Prática Jurídica I e II; 

III – a Seção de Prática Jurídica III e IV; 

IV – a Seção de Prática Forense Supervisionada; 

V – a Secretaria. 



173 

 

 

Art. 8. Cada seção poderá conter o seu respectivo Supervisor, com 

atribuições administrativas e técnico-jurídicas, e da correspondente equipe de 

Professores de Prática Jurídica I e II, integrada por profissionais do corpo docente, 

pelos Assistentes Voluntários de Nível Superior (AVNS) e de 

Advogados/Orientadores de Prática Jurídica III e IV contratados pela Instituição. 

 

Parágrafo único – Poderá ocorrer, no âmbito do Núcleo de Prática Jurídica, a 

cumulação de funções. 

 

 

CAPÍTULO II – DAS COMPETÊNCIAS 

 

SEÇÃO I – DA COORDENAÇÃO 

 

Art. 9. Incumbe à Coordenação do Núcleo de Prática Jurídica:  

 

I – implementar as atividades e rotinas necessárias ao funcionamento do 

Núcleo; 

II – orientar o desenvolvimento das atividades práticas em ambiente interno e 

externo; 

III – aprovar o calendário semestral de atividades; 

IV – administrar, com o auxílio do serviço de Secretaria, as rotinas e os 

procedimentos internos do Núcleo; 

V – fazer-se substituir, em suas ausências e impedimentos, mediante 

expressa delegação, por um dos Supervisores do Núcleo; 

VI – exercer as demais atribuições pertinentes ao funcionamento do Núcleo. 

 

Parágrafo único - A Coordenação poderá instituir uma Coordenação-Adjunta 

de modo a auxiliar nas competências instituídas. 
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SEÇÃO II – DA SUPERVISÃO 

 

Art. 10. Compete aos Professores Supervisores, no âmbito de cada Seção: 

 

I – colaborar com a implementação do calendário de atividades práticas; 

II – supervisionar as unidades de prática forense em ambiente interno e 

externo; 

III – supervisionar as atividades docentes em ambiente interno e externo; 

IV – assegurar a observância da carga horária e do conteúdo previsto para as 

atividades práticas e estágios; 

V – elaborar a escala de plantão dos Orientadores e dos Estagiários; 

VI – acompanhar e avaliar o desempenho dos Orientadores de Estágio e a 

qualidade dos trabalhos desenvolvidos; 

VII – exercer outras atribuições expressamente delegadas pela Coordenação. 

 

 

SEÇÃO III – DOS PROFESSORES DE ESTÁGIO 

 

Art. 11. Compete aos Professores de Prática Jurídica I e II: 

 

I – executar, com liberdade de cátedra e segundo a carga horária prevista, o 

conteúdo da respectiva Disciplina; 

II – controlar a freqüência dos Estagiários; 

IIII – acompanhar, orientar e supervisionar a execução das atividades práticas 

internas e externas; 

IV – avaliar o desempenho dos Estagiários; 

V – desempenhar as demais atividades vinculadas à orientação do Estágio e 

as eventualmente designadas pela Coordenação. 
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SEÇÃO IV – DOS ORIENTADORES DE ESTÁGIO E DOS ASSISTENTES 

VOLUNTÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

Art. 12. Compete aos Orientadores de Prática Jurídica III e IV e aos 

Assistentes Voluntários de Nível Superior (AVNS) 

 

I – cumprir a carga horária prevista e o conteúdo das Disciplinas de Prática 

Jurídica; 

II – controlar a freqüência dos Estagiários; 

III – acompanhar, orientar e supervisionar a execução das atividades práticas 

internas e externas; 

IV – avaliar o desempenho dos Estagiários, mantendo atualizadas as pastas 

de acompanhamento de atividades dos alunos, com o preenchimento dos 

formulários institucionais; 

V – desempenhar as demais atividades vinculadas à orientação do Estágio e 

as eventualmente designadas pela Coordenação; 

VI – orientar os atendimentos aos hipossuficientes realizados pelos 

Estagiários; 

VII – acompanhar o andamento dos processos dos hipossuficientes de sua 

responsabilidade, com a participação dos Estagiários; 

VIII – cumprir a escala de plantão de assistência aos hipossuficientes definida 

pela Coordenação. 

 

Parágrafo único: Compete, no âmbito dessa seção, aos Assistentes 

Voluntários de Nível Superior ajuizar as demandas aprovadas para patrocínio 

jurídico do NPJ com a devida autorização da Coordenação ou da Supervisão. 

 

SEÇÃO V – DA SECRETARIA 

 

Art. 13. Compete à Secretaria do Núcleo de Prática Jurídica: 

 

I – prestar o apoio administrativo necessário ao desenvolvimento das 

atividades do Núcleo; 
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II – administrar os recursos materiais indispensáveis ao funcionamento do 

Núcleo; 

III – elaborar, receber, enviar e arquivar as correspondências, declarações e 

certidões pertinentes às atividades do Núcleo; 

IV – registrar os compromissos e manter o controle da agenda do Núcleo; 

V – arquivar e manter em perfeita ordem a documentação do corpo docente e 

discente afeta ao Núcleo; 

VII – atender, no âmbito de suas atribuições, às solicitações do corpo docente 

e discente do Núcleo; 

VIII – desempenhar outras atividades correlatas determinadas pela 

Coordenação do Núcleo. 

 

 

CAPÍTULO III – DO ESTÁGIO 

 

SEÇÃO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

Art. 14. A realização do estágio tem o objetivo específico de proporcionar ao 

acadêmico de Direito o desenvolvimento das habilidades práticas, o 

aperfeiçoamento técnico-jurídico indispensáveis ao exercício profissional e 

aproximar o discente do futuro profissional com a realidade em que irá atuar, 

permitindo-lhe aplicar, ampliar e fazer revisões nos conhecimentos teóricos-práticos 

adquiridos durante sua vida acadêmica, contribuindo para a sua aprendizagem 

profissional, social e cultural. 

 

Art. 15. A formação relacionada ao estágio será desenvolvida nas seguintes 

Disciplinas: 

 

 

7º. Semestre 

Disciplina/Atividade Pré-requisito C/H 

Prática Jurídica I Não há 80 
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8º. Semestre 

Disciplina/Atividade Pré-requisito C/H 

Prática Jurídica II Não há 80 

 

9º. Semestre 

Disciplina/Atividade Pré-requisito C/H 

Prática Jurídica III Não há 80 

   

 

10º. Semestre 

Disciplina/Atividade Pré-requisito C/H 

Prática Jurídica IV Não há 80 

 

TOTAL DE CARGA HORÁRIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO: 320 

HORAS. 

 

Art. 16. O estágio no Núcleo de Prática Jurídica de Direitos Individuais 

destina-se exclusivamente ao aluno regularmente matriculado na Disciplina 

correspondente. 

 

Art. 17. Os Discentes deverão se matricular na respectiva disciplina de Prática 

Jurídica I, II, III e IV, conforme Calendário Acadêmico do Curso de Direito. 

 

I – Após a realização da matrícula na disciplina desejada na Secretaria do 

Curso, o aluno deverá dirigir-se à Secretaria do NPJ para fazer a escolha da opção 

de áreas de interesse. 

 

II- Não serão aceitas, em hipótese alguma, inscrições após a data estipulada 

no Calendário Acadêmico, em função do comprometimento do processo pedagógico 

e da carga horária de cada disciplina. 
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Art. 18 As turmas de Prática Jurídica I e II conterão no máximo de 25 (vinte e 

cinco) alunos. 

 

§ 1º Os alunos matriculados nas Disciplinas de Prática Jurídica I e II serão, 

aleatoriamente, inscritos junto as Turmas instauradas de acordo com o número 

máximo previsto neste artigo. 

 

§ 2º O aluno deverá freqüentar as aulas junto à turma ao qual foi inscrito, 

sendo proibida a alternância ou alteração entre as turmas. 

 

§ 3º A única hipótese para realizar a alteração de turma é mediante permuta 

com outro discente, devendo formalizar requerimento, assinado por ambos e 

realizado no prazo máximo de 5 (cinco) dias da data da publicação da listagem das 

inscrições. 

 

§ 4º A listagem das inscrições será fixada em mural do Núcleo de Prática 

Jurídica e ficará à disposição dos alunos. 

 

Art. 19. Para as Disciplinas de Prática Jurídica III e IV será observado o 

número máximo de 12 (doze) alunos por orientador/professor. 

 

Parágrafo único. A quantidade de alunos poderá sofrer variação a mais, de 

acordo com o número de discentes matriculados, mediante a necessidade e a 

aprovação da Coordenação. 

 

Art. 20. A realização de estágio supervisionado em ambiente externo, não 

poderá ultrapassar 80 (oitenta) horas e somente poderá ser desenvolvido no 9º ou 

10º semestre pelo discente. 

 

SEÇÃO II – DAS ATIVIDADES 

 

Art. 21. As atividades tendentes à formação teórica e prática do acadêmico de 

Direito, no âmbito do Núcleo de Prática Jurídica – NPJ compreendem o treinamento 
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específico para o exercício das profissões jurídicas e o atendimento à comunidade 

carente. 

 

Art. 22. O desenvolvimento dos trabalhos junto às Disciplinas Prática Jurídica 

I, II, III e IV compreende a realização de atividades em ambiente interno e externo à 

Faculdade Processus. 

 

§ 1º O desenvolvimento do estudante será realizado, dentre outros, através 

de: redação de atos jurídicos e profissionais, peças e rotinas processuais, 

assistência e atuação em audiências e sessões, visitas relatadas a órgãos 

judiciários, análise de autos findos, prestação de serviços jurídicos, treinamento de 

negociação, mediação, arbitragem e conciliação, resolução de questões de 

deontologia e legislação profissional, prática de atividades jurídicas simuladas; 

palestras; prática de atuação judicial oral. 

 

 

SEÇÃO III – DA PRÁTICA JURÍDICA I E II 

 

SUBSEÇÃO I – DAS ATIVIDADES E PROCESSOS SIMULADOS 

 

 

Art. 23. Com o objetivo de proporcionar ao acadêmico de Direito a 

compreensão e a vivência no que diz respeito ao trâmite dos processos 

administrativos e judiciais, as atividades de Prática Jurídica I e II observarão, entre 

outras perspectivas, a implementação de atividades simuladas e processos 

simulados. 

 

 

SUBSEÇÃO II – DOS AMBIENTES SIMULADOS 

 

Art. 24. Os atos necessários ao desenvolvimento dos processos simulados 

serão realizados pelos Estagiários, sob a supervisão do respectivo Professor, nos 

seguintes ambientes: 
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I – Cartório Simulado; 

II – Jurisdição Simulada. 

 

Art. 25.  Compete ao Protocolo receber e processar as peças e demais 

trabalhos decorrentes da Prática Simulada. 

 

Art. 26.  O Cartório Simulado, vinculado à Secretaria do Núcleo, tem a 

exclusiva função de administrar o trâmite do processo simulado. 

 

Art. 27. No ambiente de Jurisdição Simulada serão desenvolvidas atividades 

correspondentes às audiências e sessões de julgamento que se processam nas 

diversas instâncias dos órgãos administrativos e judiciais. 

 

 

SUBSEÇÃO III – DA COMPETÊNCIA ESPECÍFICA DOS PROFESSORES 

 

Art. 28. Compete especificamente ao Professor de Prática Jurídica I e II: 

 

I – distribuir aos Estagiários casos e questões para análise e discussão em 

ambiente interno; 

II – orientar e acompanhar a análise de autos findos; 

III – prestar as orientações necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos e 

tarefas solicitados; 

IV – instruir os Estagiários acerca da implementação do processo simulado; 

V – orientar e acompanhar os Estagiários no processo de elaboração de 

peças processuais e extraprocessuais; 

VI – presidir as atividades desenvolvidas no ambiente de Jurisdição Simulada; 

VII – orientar acerca do roteiro de audiências e sessões de julgamento a 

serem realizadas pelos Estagiários; 

VIII – acompanhar os Estagiários em visitas orientadas a órgãos do Poder 

Público e da iniciativa privada. 
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SEÇÃO IV – DA PRÁTICA JURÍDICA III E IV 

 

SUBSEÇÃO I – DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 

 

Art. 29. As atividades de Prática Jurídica III e IV serão desenvolvidas com o 

propósito de disponibilizar gratuitamente à comunidade carente serviços jurídicos de 

orientação, consultoria e de prática contenciosa, nos termos da Lei n. 1.060, de 

05.02.50. 

 

§ 1º A comprovação da carência referida neste artigo deverá obedecer ao 

previsto em lei. 

§ 2º Fica expressamente vedado o recebimento de qualquer quantia ou valor, 

por parte dos Orientadores, Estagiários e demais integrantes do Núcleo de Prática 

Jurídica – NPJ, pelos serviços prestados à comunidade. 

§ 3º Qualquer objeto entregue a título de gratificação ou presente pelo 

assistido será revertido ao patrimônio da Faculdade Processus e se destinará a 

doação, quando possível, a entidades assistenciais sob a responsabilidade da 

Coordenação. 

§ 4º Os honorários advocatícios, bem como, a sucumbência processual 

decidida em sentença a favor do NPJ, serão revertidos ao professores/orientadores 

do NPJ e aos AVNS, divididos em partes iguais. 

 

 

SUBSEÇÃO II – DO ESCRITÓRIO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA 

 

Art. 30. A Seção de Prática Jurídica III e IV também atuará, nos termos do 

presente Regulamento, como Escritório de Assistência Jurídica Gratuita à 

Comunidade. 

 

Parágrafo único. Cabe ao Supervisor da Seção de Prática Jurídica III e IV, 

com o auxílio da respectiva equipe de Orientadores de Estágio e dos Assistentes 
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Voluntários de Nível Superior (AVNS), administrar as atividades do Escritório de 

Assistência Jurídica. 

 

 

SUBSEÇÃO III 

DA COMPETÊNCIA ESPECÍFICA DOS ORIENTADORES E DOS 

ASSITENTES VOLUNTÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR (AVNS) 

 

Art. 31. Compete especificamente ao Orientador de Prática Jurídica III e IV e 

ao Assistente Voluntário de Nível Superior (AVNS): 

 

I – orientar e acompanhar o atendimento realizado pelos Estagiários; 

II – decidir sobre os casos que serão patrocinados pelo Escritório de 

Assistência Jurídica; 

III – orientar, acompanhar o processo de elaboração e assinar as peças 

jurídicas necessárias à defesa dos interesses dos assistidos; 

IV – acompanhar ou fazer-se acompanhar dos Estagiários nas audiências e 

sessões de julgamento; 

V – zelar pelo cumprimento dos despachos e das decisões judiciais; 

VI – cumprir e fazer cumprir os prazos processuais; 

VII – instruir os Estagiários acerca da relevância do patrocínio levado a efeito 

pelo Escritório e suas implicações. 

 

 

SUBSEÇÃO IV – DO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO 

 

Art. 32. O estagiário, devidamente matriculado junto às Disciplinas de Prática 

Jurídica III e IV, ao assinar o termo de responsabilidade e acompanhamento de 

processo judicial, ficará responsável, até o final do semestre letivo, pelo processo 

judicial para o qual foi designado pelo Núcleo de Prática Jurídica. 

 

Parágrafo único. Os Assistentes Voluntários de Nível Superior (AVNS) 

enquadram-se nas mesmas regras. 
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Art. 33. O primeiro atendimento será agendado pela Secretaria do Núcleo de 

Prática Jurídica – NPJ, efetuando-se os demais diretamente entre o Estagiário e o 

assistido, segundo a disponibilidade de seus plantões. 

 

§ 1º Durante o primeiro atendimento, cabe ao Estagiário informar ao assistido 

sobre o funcionamento do Escritório de Assistência Jurídica e as condições de 

patrocínio da causa. 

 

§ 2º Os dados obtidos pelo Estagiário devem ser registrados em Ficha de 

Atendimento, segundo o modelo do Escritório, e tratados com a devida discrição 

e/ou sigilo necessários. 

 

Art. 34. A Ficha de Triagem, devidamente preenchida e instruída com cópia 

dos documentos apresentados, será encaminhada ao respectivo Orientador de 

Estágio ou Assistente Voluntário de Nível Superior (AVNS) para deferimento ou não 

do patrocínio. 

 

Art. 35. Deferido o patrocínio, compete ao Estagiário elaborar, segundo o 

modelo do Escritório, o instrumento de procuração e o atestado de carência. 

 

Parágrafo único. A procuração só deverá ser assinada pelo hipossuficiente 

após este entregar toda a documentação necessária para instruir o processo judicial 

e/ou administrativo. 

 

Art. 36. Previamente ao ajuizamento de qualquer medida, o Estagiário deve 

envidar esforços em prol da conciliação das partes e elaborar, em caso de sucesso, 

a peça correspondente. 

 

Parágrafo único. Também se admitirá a implementação de acordo no curso 

do processo judicial, desde que o assistido seja devidamente informado sobre os 

benefícios ou advertido quanto aos riscos da conciliação. 
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Art. 37. Nenhuma peça processual será elaborada sem a devida supervisão 

ou protocolada sem a assinatura do respectivo Orientador. 

 

Art. 38. As cópias dos documentos apresentados pelo assistido, bem como as 

peças jurídicas produzidas ao longo do processo, devem instruir a respectiva pasta 

administrativa. 

 

 

SUBSEÇÃO V – DA RESPONSABILIDADE 

 

Art. 39. O deferimento do patrocínio de causa pelo Orientador de Estágio 

implica assunção imediata da defesa dos interesses do assistido e vincula o 

Estagiário que promoveu o atendimento. 

 

Art. 40. A condução do processo será compartilhada, sob a Supervisão da 

Seção de Prática Jurídica III e IV, entre os Orientadores ou Assistentes Voluntários 

de Nível Superior (AVNS) e o(s) respectivo(s) Estagiário(s). 

 

Art. 41. Compete ao Estagiário manter atualizado o andamento do processo e 

lançar na Ficha de Controle das Atividades de Atendimento todas as ocorrências 

que se verificarem. 

 

Art. 42. O Estagiário manterá o respectivo Orientador ou Assistente Voluntário 

de Nível Superior (AVNS) informado sobre os andamentos dos processos sob sua 

responsabilidade.  

 

Parágrafo único. Cabe ao Orientador acompanhar os processos sob sua 

orientação, independente das informações prestadas pelo Estagiário sobre o 

andamento processual. 

 

Art. 43. O Estagiário será acompanhado pelo respectivo Orientador nas 

audiências e sessões, em âmbito administrativo ou judicial, competindo-lhe informar 

ao assistido sobre o local, data e horário designados. 
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Art. 44. A vinculação do Estagiário ao processo finda com: 

 

I – a desistência do assistido; 

II – o trânsito em julgado da decisão; 

III – a graduação. 

IV – o término das Disciplinas Prática Jurídica III e/ou IV. 

V – o desligamento da IES 

 

Art. 45. A baixa e o arquivamento do processo somente serão realizados após 

a apresentação de Relatório pelo Estagiário e o deferimento do Orientador de 

Estágio. 

 

SEÇÃO V – DA PRÁTICA FORENSE SUPERVISIONADA 

 

Art. 46. As atividades de Prática Forense Supervisionada serão 

implementadas mediante a celebração de convênios e instrumentos congêneres 

com pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública direta, 

autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, bem como profissionais liberais de nível superior 

devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional 

e escritórios de advocacia credenciados junto ao Conselho Seccional da OAB. 

 

Art. 47. Os ajustes tendentes a implementar a Prática Forense 

Supervisionada deverão assegurar o cumprimento de uma jornada mínima de 04 

(quatro) horas semanais e máxima de 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas 

semanais. 

 

Parágrafo único – A carga horária do estágio será reduzida à metade nos 

períodos de avaliação, consoante calendário acadêmico encaminhado às entidades 

conveniadas. 

 

Art. 48. A Prática Forense Supervisionada tem caráter complementar, 

podendo ser realizada, sob esta natureza, somente 80 (oitenta) horas, sendo que 
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sua realização não substitui as demais práticas, podendo ser realizada tão somente 

durante o semestre correspondente por ocasião da matrícula do aluno na disciplina 

Prática Jurídica III ou na disciplina Prática Jurídica IV. 

 

Art. 49. Cabe especificamente ao Professor/Orientador de Prática Forense 

Supervisionada inspecionar e avaliar as atividades realizadas pelo Estagiário nas 

instituições conveniadas, bem como certificar-se do cumprimento dos termos do 

convênio ou instrumentos congêneres. 

 

§ 1º O Estagiário que atua em instituições conveniadas fica obrigado a 

apresentar mensalmente atestado de freqüência e relatório circunstanciado das suas 

atividades, acompanhado de cópia dos respectivos trabalhos realizados no período. 

 

§ 2º O Professor/Orientador de Prática Forense Supervisionada manterá 

contato periódico com o responsável pelo desenvolvimento do estágio com o 

objetivo de certificar a freqüência do aluno e de preservar a qualidade dos trabalhos 

e a cooperação institucional. 

 

Art. 50. Na Prática Forense Supervisionada, por ser uma pratica jurídica 

mediante o acompanhamento, das atividades executadas pelo estagiário, 

supervisionadas por Orientador desta Prática, por intermédio da apresentação de 

relatórios pelo discente, conforme calendário divulgado, não cabe a realização de 2ª 

chamada, no caso de não apresentação de qualquer relatório. 

 

Art. 51. A avaliação da Prática Forense Supervisionada será realizada com 

base nos seguintes critérios: 

 

Acompanhamento processual, participação em audiências, realização de 

pesquisas doutrinárias e jurisprudências, qualidade técnica das peças processuais, 

capacidade de exposição, fundamentação e raciocínio jurídico;   

 

Outras atividades desempenhadas, relacionadas ao Curso de Direito; 
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Relatório e folha de frequência (declaração), entregue dentro do prazo, de 

acordo com do o calendário informado; 

 

Art. 52. A Faculdade Processus se obriga, em relação aos estágios realizados 

em entidades conveniadas, a: 

 

celebrar termo de compromisso com o educando ou com o seu representante 

ou assistente legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte 

concedente, indicando as condições de adequação do estágio à proposta 

pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar e ao horário e 

calendário escolar; 

 

certificar se as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à 

formação cultural e profissional do estagiário; 

 

indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como 

responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário; 

 

exigir do estagiário a apresentação mensal do relatório das atividades; 

 

zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário 

para outro local em caso de descumprimento de suas normas; 

 

comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas 

de realização de avaliações escolares ou acadêmicas. 

 

Art. 53. As entidades concedentes que oferecem o estágio aos educandos 

devem: 

 

celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, 

zelando por seu cumprimento; 
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ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando 

atividades de aprendizagem social, profissional e cultural; 

 

indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência 

profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso de Direito, para orientar 

e supervisionar até, no máximo, 10 (dez) estagiários simultaneamente; 

 

contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja 

apólice seja compatível com valores de mercado, conforme estabelecido no termo 

de compromisso; 

 

por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do 

estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da 

avaliação de desempenho; 

 

manter à disposição documentos que comprovem a relação de estágio; 

 

enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, 

relatório de atividades, com vista obrigatório do estagiário. 

 

 

CAPÍTULO IV – DO ESTAGIÁRIO 

 

SEÇÃO I – DOS DEVERES COMUNS 

 

Art. 54. São deveres comuns aos Estagiários do Núcleo de Prática Jurídica: 

 

I – cumprir as condições fixadas para o estágio; 

II – observar as normas pertinentes às diversas modalidades práticas; 

III – executar, com zelo e diligência, as atividades práticas internas e 

externas; 

IV – apresentar, sempre que solicitado, relatórios e certidões de suas 

atividades; 
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V – observar as disposições do Estatuto da Advocacia e os preceitos do 

Código de Ética e Disciplina da OAB. 

 

 

SEÇÃO II – DOS DEVERES ESPECÍFICOS 

 

 

Art. 55. São deveres dos Estagiários, no âmbito de cada Seção: 

 

 

I – cumprir a grade horária da Disciplina com assiduidade e pontualidade; 

II – submeter-se às atividades internas e externas e às avaliações propostas 

pelo Professor/Orientador de Estágio; 

III – implementar os processos, simulados ou não, e participar dos demais 

atos necessários ao seu desenvolvimento; 

IV – elaborar as peças processuais e extraprocessuais afetas ao Núcleo, 

atendendo às recomendações e ajustes propostos pelo Professor/Orientador; 

V – comparecer às atividades externas agendadas ou determinadas pelo 

Professor/Orientador. 

 

 

SEÇÃO III – DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

 

Art. 56. A avaliação de desempenho do Estagiário observará aos critérios de: 

 

I – frequência; 

II – pontualidade; 

III – dedicação; 

IV – conhecimentos teóricos e práticos assimilados no período; 

V – habilidade de trabalhar em equipe. 
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SUBSEÇÃO I – DA FREQÜÊNCIA 

 

Art. 57. É obrigatório o comparecimento do Estagiário às atividades do Núcleo 

de Prática Jurídica e, em especial, àquelas previamente agendadas ou 

determinadas pelos Orientadores de Estágio, bem como as audiências judiciais 

designadas para os processos sob sua responsabilidade de atendimento. 

 

 

SUBSEÇÃO II – DAS AVALIAÇÕES 

 

Art. 58. A aferição dos conhecimentos assimilados nas atividades de Prática 

Jurídica I e II será realizada mediante a realização de atividades em ambiente 

interno e externo, bem como em prova escrita, consoante outras disciplinas 

curriculares. 

 

Parágrafo único: A prova escrita nas disciplinas de Prática Jurídica I e II será, 

obrigatoriamente, composta por duas partes, uma com a redação de uma peça 

processual e outra, por duas questões práticas sob a forma de situações- problema, 

ou a critério do professor, garantindo sua liberdade de cátedra, desde que, 

informado no plano de ensino sua metodologia e formato ao aluno. 

 

I - As menções terão valores assim distribuídas: 

 

a) A1 - Primeira Avaliação Bimestral:80% refere-se à realização de uma prova 

escrita e 20% de atividades; 

b) A2 - Segunda Avaliação Bimestral: 80% refere-se à realização de uma 

prova escrita e 20% de atividades; 

 

II - A prova escrita será composta de redação de peça profissional e duas 

questões subjetivas. 

 

III – Na avaliação da prova escrita, no que tange à peça profissional, serão 

analisados os seguintes itens: 
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Adequação da peça ao problema apresentado; 

Domínio do raciocínio jurídico; 

Fundamentação e sua consistência; 

Capacidade de interpretação e exposição; 

Correção gramatical; 

Técnica profissional demonstrada. 

 

IV – As questões subjetivas serão feitas na forma de situações-problema, de 

acordo com a área de concentração da Disciplina; 

 

V – Na avaliação bimestral, será permitida a utilização de livros de doutrina e 

jurisprudências, vedadas a utilização de sinopses, roteiros de peças jurídicas, 

dicionários jurídicos, apostilas e anotações pessoais. 

 

VI – As atividades desenvolvidas durante o bimestre comporão, a critério do 

professor, 10% da Avaliação e serão pontuadas observando os seguintes aspectos: 

 

A forma e o conteúdo das peças jurídicas elaboradas no bimestre; 

A participação no desenvolvimento dos atos processuais simulados; 

O comparecimento às atividades externas; 

A forma e o conteúdo dos relatórios apresentados. 

Tempestividade das atividades designadas pelo professor; 

Organização da pasta individual, que deverá conter a cópia do caso 

hipotético, rascunho (com o visto do professor) e peça processual digitada, depois 

de promovidas as correções. 

 

Art.59. A aprovação nas Disciplinas de Prática Jurídica I e II será auferida 

mediante o mesmo cálculo realizado para as outras disciplinas curriculares. 

 

Parágrafo único – A menção do Exame Final será composto somente pela 

prova escrita, ou seja, 100% de seu valor será auferido mediante a realização de 

prova escrita nos moldes acima assinalados, com a alteração do peso da peça 

profissional e questões. 
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Art. 60. A avaliação das atividades de Prática Jurídica III e IV será bimestral e 

levará em conta os seguintes critérios: 

 

I – Dedicação, freqüência aos plantões e comprometimento como operador do 

Direito; 

II – Qualidade técnica das peças processuais, capacidade de exposição, 

fundamentação e raciocínio jurídico; 

III – Organização dos documentos e a integridade e qualidade dos registros 

burocráticos sob sua responsabilidade; 

IV – Participação e iniciativa de questionamentos, bem como discussão de 

temas atuais e relevantes; 

V – Comportamento e postura pessoal perante os assistidos, colegas, 

funcionários da IES, serventuários e orientadores; 

VI – Acompanhamento processual, participação em audiências e 

tempestividade dos prazos processuais. 

 

Art.61. A avaliação do Estagiário de Prática Forense Supervisionada será 

bimestral e terá por base os atestados e os relatórios apresentados ao longo do 

semestre. 

 

Art. 62. Na Prática Jurídica III e IV e Supervisionada, por ser uma pratica 

jurídica mediante o acompanhamento das atividades executadas pelo estagiário, 

supervisionadas por Orientador/Professor, não cabe a realização de 2ª Chamada, 

Exame Final, nem tampouco é analisada a menção obtida junto ao Simulado. 

 

Parágrafo Único – Em razão da natureza da Prática Jurídica III e IV e 

Supervisionada, a menção final mínima para aprovação será 6,0 (seis), auferida 

mediante a soma das menções obtidas junto à 1ª Avaliação Bimestral (A1) e 2ª 

Avaliação Bimestral (A2) dividias por 2 (dois). 
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CAPÍTULO V – DOS EGRESSOS E ACADEMICOS DA PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Art. 63. Os alunos egressos da Faculdade Processus, bem como os 

acadêmicos dos cursos jurídicos de pós-graduação poderão, mediante processo de 

seleção, compor o Núcleo de Pratica e Pesquisa Jurídica Avançada. 

 

Art. 64. Os egressos e alunos de pós-graduação selecionados assinarão 

termo de compromisso e passarão a ser denominados de Assistentes Voluntários de 

Nível Superior (AVNS) 

 

Parágrafo único. Os Assistentes Voluntários de Nível Superior (AVNS) 

deverão estar inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, e que não 

estejam impedidos de exercerem as práticas advocatícias. 

 

Art. 65. Os Assistentes Voluntários de Nível Superior são equiparados aos 

Orientadores de Estágio 

 

Art. 66. São deveres dos Assistentes Voluntários de Nível Superior (AVNS) os 

previstos no artigo 31, bem como outros previstos nesse regulamento. 

 

Art. 67. Os Assistentes Voluntários de Nível Superior (AVNS) receberão 

certificado de extensão universitária e suas atividades contarão como prática 

jurídica, podendo ser contadas para efeito de concursos, conforme determinação da 

Emenda Constitucional n. 45.  

 

Art. 68.  As atividades realizadas pelos Assistentes Voluntários de Nível 

Superior (AVNS) não constituem vínculo empregatício, sendo realizada em caráter 

voluntário pelo interessado. 
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CAPÍTULO VI – DO REGIME DISCIPLINAR 

 

Art. 69. Os Estagiários do Núcleo de Prática Jurídica estão sujeitos ao regime 

disciplinar previsto no Regimento Interno da Faculdade Processus. 

 

Art. 70. Os Assistentes Voluntários de Nível Superior (AVNS) estão sujeitos 

ao regime disciplinar previsto no Regimento Interno da Faculdade Processus no que 

se refere aos professores, bem como ao Regimento Disciplinar do Estatuto da 

Ordem dos Advogados do Brasil. 

 

Parágrafo único. O exercício irregular das atribuições não afasta também a 

responsabilidade civil e penal. 

 

 

CAPÍTULO VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 71. O Regimento Interno da Faculdade Processus aplica-se 

subsidiariamente à implementação e ao desenvolvimento das rotinas do Núcleo de 

Prática de Jurídica. 

 

Art. 72. Compete ao Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica elaborar e 

instituir os documentos relacionados no presente Regulamento, como modelos de 

relatórios, ficha de triagem, entre outros. 

 

Art. 73. Os casos omissos serão dirimidos pela Coordenação do Núcleo de 

Prática Jurídica. 

 

 

 

CONSELHO SUPERIOR 

COORDENADORIA DO CURSO DE DIREITO 

COORDENADORIA DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 
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ANEXO II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
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REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Art. 1º. A análise e registro das atividades complementares serão realizados 

pelo Núcleo de Extensão e Apoio à Cultura – NEAC, mediante requerimento 

apresentado pelo acadêmico, em formulário padrão fornecido pela Secretaria Geral 

(anexo 1), devidamente preenchido com nome, número da matrícula, semestre de 

enquadramento, descrição e o tipo da atividade, o período em que ela foi 

desenvolvida, carga horária correspondente e cópia do certificado da atividade 

complementar a ser computada. 

 

Art. 2º. Para protocolo do requerimento junto a Secretaria Geral da 

Faculdade Processus, é obrigatória a apresentação do documento original para 

autenticação da cópia, a qual deverá instruir a peça averbatória. 

 

§ 1º. Caso o certificado não contenha a carga horária respectiva, deverá o 

aluno providenciar declaração da entidade promotora ou documento idôneo. 

 

§ 2º. Não serão considerados para fins de atividade complementar os 

certificados que não apresentem a quantidade de horas da atividade, assinatura e 

carimbo da entidade promotora do evento. 

 

Art. 3º. O requerimento apresentado pelo acadêmico será analisado pela 

Núcleo de Extensão e Apoio à Cultura – NEAC e encaminhado à  Secretaria Geral 

para, no caso de deferimento, proceder ao registro das horas creditadas no histórico 

escolar do acadêmico. 

 

Art. 4º. O requerimento de horas para Atividades Complementares deverá 

obedecer ao disposto no art. 10, par. 3º do Regulamento de Atividades 

Complementares. 

 

Art. 5º- Não são consideradas atividades complementares: 
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I - as atividades profissionais, mesmo que exclusivamente voltadas à área do 

Direito; 

II - as atividades de estágio supervisionado aproveitadas ou realizadas no 

Núcleo de Prática Jurídica; 

III - Atividades vinculadas ao desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de 

Curso - TCC; 

IV - as atividades incompatíveis, não interdisciplinares ou não correlatas 

com o curso de Direito; 

V - as atividades realizadas em períodos anteriores ao ingresso no curso 

de Direito; 

VI - as atividades desenvolvidas pelo acadêmico, ainda que diretamente 

relacionada com o curso de Direito, no período em que estiver com a matrícula 

trancada; 

VII - atividades de cunho obrigatório, bem como serviços obrigatórios junto ao 

Judiciário, como testemunhas, jurados, mesários, dentre outros. 

 

Art. 6º. As atividades complementares podem ser desenvolvidas em qualquer 

semestre ou período letivo, inclusive no período de férias escolares, dentro ou 

fora do turno regular das aulas, sem prejuízo, no entanto, de qualquer das 

atividades de ensino ministradas no curso de Direito, que são prioritárias. 

 

Art. 7º. Os alunos que ingressarem no curso de Direito por transferência 

de outras instituições, poderão obter aproveitamento da carga horária em 

atividades complementares devidamente computadas em seu histórico ou 

documento equivalente, segundo as normas vigentes na instituição de origem. 

Entretanto, não serão aproveitadas as horas de atividades complementares que, 

embora realizadas durante o período em que estava devidamente matriculado na 

instituição de origem, não foram computadas pela mesma. 

 

Art. 8º – Na análise, cômputo e registro das atividades complementares 

serão observadas todas as disposições constantes no Regulamento Geral das 

Atividades Complementares. 

 



198 

 

Art. 9º – Só serão computados como atividades complementares, os estágios 

extracurriculares desenvolvidos pelo acadêmico em Órgãos Públicos e Privados ou 

em Escritórios de Advocacia devidamente conveniados com a Faculdade 

Processus. 

 

Parágrafo único - Para o cômputo dessa atividade, o acadêmico deverá 

apresentar declaração do profissional responsável pela supervisão e 

acompanhamento do estágio, contendo o período do estágio, a carga horária 

realizada, o relatório das atividades desenvolvidas com o desempenho do 

acadêmico nas atribuições do estágio, bem como a cópia das peças produzidas 

no período. 

 

Art. 10 – O acadêmico deverá comprovar a realização de 240 horas de 

Atividades Complementares. 

 

Parágrafo único – Do total de 240 horas de Atividades Complementares, é 

obrigatório ao discente assistir a 30 horas de apresentação das monografias da 

Faculdade Processus, bem como 30 horas de audiências judiciais de instrução e 

julgamento e 30 horas de atividades promovidas pelo Núcleo de Extensão e Apoio à 

Cultura. 

§ 3º - Os valores referentes a cada espécie de atividades complementares 

são: 

 

ESPÉCIE 
CARGA HORÁRIA 

ATRIBUÍDA 

CARGA 

HORÁRIA 

MÁXIMA 

1. MONITORIA NA ÁREA DO DIREITO 

2.1. Monitoria no curso. 30h, por semestre. 60h 

PROJETOS E PROGRAMAS DE PESQUISA 

2.1. Projetos de Pesquisa ou 

iniciação científica, orientados por 

docentes da Faculdade. 

30h, por semestre. 
60h 

2.2. Publicação de artigo, ensaio, 15h, por publicação. 
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monografia, livro ou similar 

2.3. Apresentação de trabalhos em 

seminários, palestras, congressos. 

Defesas de monografias, 

dissertações e teses, concursos 

de monografia e sustentação oral 

15h, por atividade. 

3. PROJETOS E PROGRAMAS DE EXTENSÃO 

3.1. Atividades de extensão 

oferecidas pela Faculdade. 

Carga horária 

estabelecida no 

certificado. 

60h 

3.2. Participação em atividade 

extracurricular de assistência ou 

assessoria a população carente ou 

de baixa renda por intermédio de 

associações, sindicatos ou 

ONG'S, mediante convênio com a 

Faculdade. 

10h, por atividade. 

3.3. Cursos de extensão na área de 

interesse dos cursos ou de 

atualização cultural e científica e 

pós-graduação em áreas afins e 

cursos realizados a distância. 

Carga horária 

estabelecida no 

certificado. 

4. ESTÁGIOS EXTRACURRICULARES 

4.1. Estágios extracurriculares 

realizados em órgãos públicos ou 

escritórios particulares 

devidamente conveniados com a 

IES. 

Carga horária 

estabelecida no 

certificado. 

60h 

5. EVENTOS DIVERSOS NA ÁREA DO DIREITO 

5.1. Comparecimento a defesas de 

monografias, dissertações de 

mestrado ou teses de doutorado 

da área jurídica. 

1h, por banca. 60h 
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5.2. Comparecimento em 

audiências, sessões de 

julgamento dos Tribunais e 

sessões do Tribunal do Júri. 

4h, por 

comparecimento.  

5.3. Visitas orientadas. 4h, por visita. 

5.4. Comparecimento em 

palestras, congressos e 

seminários jurídicos 

Carga horária 

estabelecida no 

certificado. 

5.5. Participação do aluno na 

organização e produção de 

eventos jurídicos dentro da IES. 

10h, por participação. 

6. OUTRAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

6.1. Disciplinas extracurriculares 

oferecidas pelo curso. 
10h, por disciplina. 

 

6.2. Disciplinas extracurriculares 

pertencentes a outros cursos de 

Graduação da Faculdade ou de 

outra IES, em áreas afins. 

10h, por disciplina. 

6.3. Cursos de Idiomas. 20h, por curso. 

6.4. Cursos na área de 

Computação e Informática e 

Língua Portuguesa. 

20h, por curso. 

6.5.  Participação em programas 

de voluntariado. 
10h, por programa. 

6.6. Representação estudantil. 10h, por semestre. 

7. HORAS QUE JÁ FORAM 

APROVEITADAS EM OUTRAS 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO EM 

PROCESSOS DE 

TRANSFERÊNCIAS. 

Carga horária 

estabelecida no 

documento 

comprobatório. 

Até 240 horas. 
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§ 4º- O rol de ATC descrito no inciso anterior não é taxativo, 

possibilitando à Coordenação de Atividades Complementares e a Coordenação 

do Curso de Direito a criação, análise e validação de outras atividades 

complementares desenvolvidas pelo acadêmico, devidamente comprovadas 

segundo os critérios expostos no presente regulamento. 

 

Art. 11 – Os casos omissos serão analisados conjuntamente pela 

Coordenação de Atividade Complementar e pela Coordenação do Curso de Direito 

da Faculdade Processus. 
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ANEXO I  - REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DE HORAS COMPLEMENTARES 

Eu,_________________________________________________________________

___________, matrícula nº ______________________requeiro a concessão de 

horas complementares, da (s) modalidade (s) abaixo assinalada (s). Junto cópia do 

(s) documento (s) comprobatório (s). 

ESPÉCIE 
CARGA HORÁRIA 

PRETENDIDA 

CARGA 

HORÁRIA 

MÁXIMA 

1. MONITORIA NA ÁREA DO DIREITO 

2.1. Monitoria no curso. 
 

 
60h 

2. PROJETOS E PROGRAMAS DE PESQUISA 

2.1. Projetos de Pesquisa ou 

iniciação científica, orientados por 

docentes da Faculdade. 

 

60h 

2.2. Publicação de artigo, ensaio, 

monografia, livro ou similar 
 

2.3. Apresentação de trabalhos em 

seminários, palestras, congressos. 

Defesas de monografias, 

dissertações e teses, concursos de 

monografia e sustentação oral 

 

3. PROJETOS E PROGRAMAS DE EXTENSÃO 

3.1. Atividades de extensão 

oferecidas pela Faculdade. 

 

 

60h 

3.2. Participação em atividade 

extracurricular de assistência ou 

assessoria a população carente ou 

de baixa renda por intermédio de 

associações, sindicatos ou ONG's, 

mediante convênio com a Faculdade. 
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3.3. Cursos de extensão na área de 

interesse dos cursos ou de 

atualização cultural e científica e pós-

graduação em áreas afins e cursos 

realizados a distância. 

 

4. ESTÁGIOS EXTRACURRICULARES 

4.1. Estágios extracurriculares 

realizados em órgãos públicos ou 

escritórios particulares devidamente 

conveniados com a IES. 

 60h 

5. EVENTOS DIVERSOS NA ÁREA DO DIREITO 

5.1. Comparecimento a defesas de 

monografias, dissertações de 

mestrado ou teses de doutorado da 

área jurídica. 

 

60h 

5.2. Comparecimento em audiências, 

sessões de julgamento dos Tribunais 

e sessões do Tribunal do Júri. 

 

5.3. Visitas orientadas. 
 

 

5.4. Comparecimento em palestras, 

congressos e seminários jurídicos 
 

5.5. Participação do aluno na 

organização e produção de eventos 

jurídicos dentro da IES. 

 

6. OUTRAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

6.1. Disciplinas extracurriculares 

oferecidas pelo curso. 

 

 

60h 

6.2. Disciplinas extracurriculares 

pertencentes a outros cursos de 

Graduação da Faculdade ou de outra 

IES, em áreas afins. 

 

6.3. Cursos de Idiomas.  
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6.4. Cursos na área de Computação 

e Informática e Língua Portuguesa. 
 

6.5. Participação em programas de 

voluntariado. 

 

 

6.6. Representação estudantil. 
 

 

7. HORAS QUE JÁ FORAM 

APROVEITADAS EM OUTRAS 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO EM 

PROCESSOS DE 

TRANSFERÊNCIAS. 

 Até 240 horas. 

 

 

Brasília, ______/________/_________ 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do Aluno 
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ANEXO II -  REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

DESPACHO CONCESSIVO DE HORAS COMPLEMENTARES 

Tendo vista o requerimento anexo, bem como os documentos anexos, DEFIRO a 

concessão de horas complementares nos moldes abaixo. 

 

ESPÉCIE 
CARGA HORÁRIA 

DEFERIDA 

CARGA 

HORÁRIA 

MÁXIMA 

1. MONITORIA NA ÁREA DO DIREITO 

2.1. Monitoria no curso. 
 

 
60h 

2. PROJETOS E PROGRAMAS DE PESQUISA 

2.1. Projetos de Pesquisa ou 

iniciação científica, orientados por 

docentes da Faculdade. 

 

60h 

2.2. Publicação de artigo, ensaio, 

monografia, livro ou similar 
 

2.3. Apresentação de trabalhos em 

seminários, palestras, congressos. 

Defesas de monografias, 

dissertações e teses, concursos de 

monografia e sustentação oral 

 

3. PROJETOS E PROGRAMAS DE EXTENSÃO 

3.1. Atividades de extensão 

oferecidas pela Faculdade. 

 

 

60h 

3.2. Participação em atividade 

extracurricular de assistência ou 

assessoria a população carente ou 

de baixa renda por intermédio de 

associações, sindicatos ou ONG's, 

mediante convênio com a Faculdade. 

 

3.3. Cursos de extensão na área de  
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interesse dos cursos ou de 

atualização cultural e científica e pós-

graduação em áreas afins e cursos 

realizados a distância. 

4. ESTÁGIOS EXTRACURRICULARES 

4.1. Estágios extracurriculares 

realizados em órgãos públicos ou 

escritórios particulares devidamente 

conveniados com a IES. 

 60h 

5. EVENTOS DIVERSOS NA ÁREA DO DIREITO 

5.1. Comparecimento a defesas de 

monografias, dissertações de 

mestrado ou teses de doutorado da 

área jurídica. 

 

60h 

5.2. Comparecimento em audiências, 

sessões de julgamento dos Tribunais 

e sessões do Tribunal do Júri. 

 

5.3. Visitas orientadas. 
 

 

5.4. Comparecimento em palestras, 

congressos e seminários jurídicos 
 

5.5. Participação do aluno na 

organização e produção de eventos 

jurídicos dentro da IES. 

 

6. OUTRAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

6.1. Disciplinas extracurriculares 

oferecidas pelo curso. 

 

 

60h 

6.2. Disciplinas extracurriculares 

pertencentes a outros cursos de 

Graduação da Faculdade ou de outra 

IES, em áreas afins. 

 

6.3. Cursos de Idiomas. 
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6.4. Cursos na área de Computação 

e Informática e Língua Portuguesa. 
 

6.5. Participação em programas de 

voluntariado. 

 

 

6.6. Representação estudantil. 
 

 

7. HORAS QUE JÁ FORAM 

APROVEITADAS EM OUTRAS 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO EM 

PROCESSOS DE 

TRANSFERÊNCIAS. 

 Até 240 horas. 

 

 

Brasília, ____/________/_______ 

 

_____________________________________________________ 

Núcleo de Extensão e Apoio à Cultura – NEAC 
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ANEXO III - REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

DESPACHO NEGATIVO DE CONCESSÃO HORAS COMPLEMENTARES 

 

Tendo vista o requerimento anexo, bem como os documentos anexos, 

INDEFIRO a concessão de horas complementares, em razão do não-atendimento 

aos requisitos constantes do art. 5º do Regulamento de Horas Complementares, 

parte integrante do Projeto Pedagógico do Curso de Direito, visto que os 

documentos juntados demonstram a existência de: 

 

( ) I - atividades profissionais, mesmo que exclusivamente voltadas à área do 

Direito; 

( ) II - atividades de estágio supervisionado aproveitadas ou realizadas no 

Núcleo de Prática Jurídica; 

( ) III - atividades vinculadas ao desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de 

Curso - TCC; 

( ) IV - atividades incompatíveis, não interdisciplinares ou não correlatas com o 

curso de Direito; 

( ) V - atividades realizadas em períodos anteriores ao ingresso no curso de 

Direito; 

( ) VI - atividades desenvolvidas pelo acadêmico, ainda que diretamente 

relacionada com o curso de Direito, no período em que estiver com a matrícula 

trancada; 

( ) VII - atividades de cunho obrigatório, bem como serviços obrigatórios junto 

ao Judiciário, como testemunhas, jurados, mesários, dentre outros. 

  

 

Brasília, ______/________/_________ 

 

___________________________________________________________ 

Núcleo de Extensão e Apoio à Cultura – NEAC 
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ANEXO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO DO  

TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE DIREITO 

 

(TCC I, TCC II, TCC III) 



210 

 

TÍTULO I – DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

1) Considerando que o Curso de Direito da Faculdade de Direito do Instituto 

Processus foi reconhecido pela Portaria MEC nº 148, de 16.01.2006, tendo a 

Portaria nº 627, de 03 de setembro de 2008 aditado o ato de credenciamento, 

passando a denominar-se Faculdade Processus;  

2) CONSIDERANDO QUE A MATRIZ CURRICULAR CONSTANTE DO PROJETO INICIAL 

SUBMETIDO ÀQUELE MINISTÉRIO INCLUIU, CONFORME SEU PROJETO PEDAGÓGICO, AS 

DISCIPLINAS MONOGRAFIA I, MONOGRAFIA II E MONOGRAFIA III, DORAVANTE DENOMINADAS 

TCC I, TCC II E TCC III, RESPECTIVAMENTE, TEM COMO OBJETIVO PRIMORDIAL 

CONSOLIDAR A CAPACITAÇÃO ANALÍTICA DO ALUNO PARA A ANÁLISE DOS ESTRATOS 

JURÍDICO, ECONÔMICO, POLÍTICO, CULTURAL E SOCIAL QUE O CERCA, TORNANDO-O APTO A 

ESTABELECER POSSÍVEIS CONEXÕES ENTRE O DIREITO E AS DEMAIS VARIÁVEIS QUE 

COMPÕEM O ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO;  

3) CONSIDERANDO QUE A MATRIZ PEDAGÓGICA DO TCC BUSCA IDENTIFICAR E 

SISTEMATIZAR INFORMAÇÕES E DADOS RELEVANTES ATRAVÉS DE PESQUISA, ENSINO E 

EXTENSÃO, PARA A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTOS QUE POSSAM FUNDAMENTAR AS 

TRANSFORMAÇÕES PRÓPRIAS AO MUNDO DO DIREITO, PROPORCIONANDO AO ALUNO AS 

FERRAMENTAS ANALÍTICAS E METODOLÓGICAS SOBRE O FUNCIONAMENTO DO MUNDO 

JURÍDICO EM DIFERENTES ABORDAGENS MULTIDISCIPLINARES; 

4) CONSIDERANDO QUE A INTERDISCIPLINARIDADE É O VIÉS QUE SUSTENTA O PERFIL 

DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE DIREITO DA FACULDADE PROCESSUS, 

CONSOLIDADA POR MEIO DO EIXO TRANSVERSAL FOCADO NOS DIREITOS HUMANOS E 

DIÁLOGOS ENTRE AS DISCIPLINAS; 

5) CONSIDERANDO QUE A INTERDISCIPLINARIDADE PERPASSA E ATRAVESSA DIVERSAS 

DISCIPLINAS, ENVOLVENDO INÚMEROS CAMPOS DO SABER, REUNINDO OS CONHECIMENTOS 

SOBRE DETERMINADOS ASSUNTOS EM UM TODO HARMÔNICO E COERENTE AO PERMITIR O 

ENTENDIMENTO MAIS ABRANGENTE DOS COMPLEXOS PROBLEMAS DA VIDA EM SOCIEDADE; 

6) CONSIDERANDO QUE A INTERDISCIPLINARIDADE PODE SER EVIDENCIADA NAS 

DISCIPLINAS DE TCC I, II E III POR MEIO DA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS, DE ANÁLISES E 
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DE PROPOSIÇÕES DE MODERNIZAÇÃO OU EVOLUÇÃO DE INSTITUTOS JURÍDICOS, PERMITINDO 

AO ALUNO IDENTIFICAR O FATO DE QUE ESTÁ INSERIDO NUM CONTEXTO DE DEBATE E 

COMUNICAÇÃO ENTRE AS DIVERSAS DISCIPLINAS DO CURSO E, AO MESMO TEMPO, ALÉM 

DELAS, JUSTIFICANDO A INSERÇÃO DA MATRIZ TEMÁTICA DE TCC EM SEUS 

DESDOBRAMENTOS: TCC I, II E III, NOS TRÊS ÚLTIMOS SEMESTRES DO CURSO, A PARTIR DA 

MAXIMIZAÇÃO NECESSÁRIA E ACÚMULO DE CONHECIMENTOS PRÉVIOS; 

7) CONSIDERANDO, AINDA, QUE O INSTRUMENTAL ANALÍTICO PROPORCIONADO PELA 

TEORIA SERÁ APLICADO ADEQUADAMENTE POR MEIO DE TÉCNICAS DE RACIOCÍNIO LÓGICO, 

DA ESTATÍSTICA E DE OUTROS MÉTODOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS, SENDO QUE OS 

OBJETIVOS GERAIS DO TCC SÃO OS DE PROPICIAR AOS ESTUDANTES DO CURSO DE 

GRADUAÇÃO A OCASIÃO DE DEMONSTRAR O GRAU DE HABILITAÇÃO ADQUIRIDO, O 

APROFUNDAMENTO TEMÁTICO, O ESTÍMULO À PRODUÇÃO CIENTÍFICA, À CONSULTA 

BIBLIOGRÁFICA ESPECIALIZADA E O APRIMORAMENTO DA CAPACIDADE DE INTERPRETAÇÃO E 

CRÍTICA; 

8) CONSIDERANDO, FINALMENTE, A IMPORTÂNCIA DE UMA COORDENAÇÃO 

ESTRUTURADA DAS ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES QUE DARÃO SUSTENTAÇÃO Á 

REALIZAÇÃO DO TCC,  

O NDE (NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE) DE CURSO JUNTAMENTE COM O 

COLEGIADO, RESOLVEM ELABORAR E APROVAR O SEGUINTE REGULAMENTO PARA A 

PRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO E CONCLUSÃO DA MATRIZ TEMÁTICA DE TCC, QUE PASSA A 

INTEGRAR O PLANO PEDAGÓGICO DO CURSO. 

 

TÍTULO II – DA CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NTCC – NÚCLEO DE 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Capítulo I – Da criação do NTCC 

Art. 1° O Colegiado do Curso de Direito da Faculdade Processus, em 

conformidade com as suas atribuições, e o NDE – Núcleo Docente Estruturante, cria 

e regulamenta o Núcleo de Trabalho de Conclusão de Curso – NTCC – e suas 



212 

 

atividades no que diz respeito à produção, apresentação e avaliação do Trabalho de 

Conclusão de Curso de graduação da Faculdade de Direito. 

Parágrafo único. O objetivo do NTCC é de vincular o ensino,  iniciação 

científica e pesquisa, por meio da realização do Trabalho de Conclusão de Curso 

que constitui, na graduação, uma modalidade de iniciação científica. 

Art. 2° O NTCC fica sob responsabilidade do Coordenador de TCC e terá a 

seguinte composição: 

I – coordenador dos Trabalhos de conclusão de curso – TCC; 

II – professores cadastrados como orientadores; 

III – alunos matriculados nas disciplinas de TCC I, II III; 

IV – funcionários e monitores. 

 

§ 1º Estarão habilitados para a orientação os professores titulados que 

participarem dos cursos de capacitação e formação do NTCC. As capacitações 

serão permanentes, com conteúdo e cronograma a serem publicados pela 

Coordenação. 

§ 2º Estarão habilitados à elaboração, ao desenvolvimento e à apresentação 

dos trabalhos de conclusão de curso os alunos devidamente matriculados nas 

disciplinas de TCC I, TCC II e TCC III, de acordo com as exigências e pré- requisitos 

da grade curricular do curso. 

Capítulo II – Da finalidade e objetivos do TCC – Trabalho de Conclusão 

de Curso 

 

Art. 3º O TCC é trabalho obrigatório de final de curso, para obtenção de título 

de bacharel, por força do artigo 10 da Resolução 09, de 29 setembro de 2004, que 

regulamenta as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito. 
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Art. 4º O Trabalho de Conclusão de Curso é fruto de processo de orientação 

acadêmica e pesquisa individual sobre temas relacionados ao conhecimento 

jurídico, com a apresentação pública perante banca examinadora designada de 

acordo com este regulamento. 

Art. 5º São objetivos gerais do Trabalho de Conclusão de Curso: 

I – aplicar os conhecimentos teóricos, dogmáticos e críticos ao tema 

escolhido; 

II – valorizar o instrumental metodológico como suporte de apoio formal e 

material na produção do projeto, desenvolvimento e apresentação pública do TCC; 

III – capacitar o aluno para análise sistemática do Direito a partir dos 

referenciais propostos pela teoria constitucional contemporânea; 

IV – aprimorar a utilização da linguagem considerando como critérios: clareza, 

propriedade e precisão terminológica; 

V – estimular a utilização do raciocínio lógico, da argumentação e persuasão 

como referenciais metodológicos para a construção do conhecimento jurídico. 

 

Capítulo III – Do processo de elaboração do TCC 

Art. 6° Para realizar o projeto de pesquisa de TCC, aprofundar e desenvolver 

o tema com a elaboração do relatório, e finalmente apresentar o trabalho concluído 

publicamente perante banca, é necessário que o acadêmico esteja matriculado, 

atendendo aos pré-requisitos do curso respectivamente nas disciplinas de TCCI, 

TCC II e TCC III. 

§ 1º O processo de elaboração do TCC será iniciado na componente 

curricular TCC I, na qual o aluno se consagrará à confecção e produção do projeto 

de pesquisa sobre tema específico. 

§ 2º O processo de desenvolvimento, aprofundamento e elaboração do 

relatório sobre o tema escolhido no projeto de pesquisa será realizado na 
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componente curricular TCC II, equivalendo a 70% (setenta por cento) do relatório 

final da monografia, e seguindo as orientações do professor-orientador do aluno. 

§ 3º A conclusão do relatório do trabalho, bem como a sua apresentação 

pública perante a banca examinadora, serão realizados na componente curricular 

TCC III. 

Art. 7° No prazo estabelecido pela coordenação do NTCC o aluno deverá se 

cadastrar na da área de pesquisa escolhida e, se for o caso, obter o formulário de 

aceite do professor-orientador.  

Art. 8° Os professores orientadores deverão ser cadastrados por meio de 

formulário específico, no NTCC, no prazo estabelecido pela coordenação. 

 

Capítulo IV – Da coordenação de TCC 

Art. 9° (suprimido). 

Art. 10° Compete ao coordenador de TCC: 

I – estabelecer linhas mestras de orientação para professores orientadores 

cadastrados em TCC I, II e III; 

II – promover o entrosamento dos professores orientadores, por meio de 

seminários de extensão, objetivando a interdisciplinaridade, o nivelamento 

metodológico, a discussão sobre critérios de avaliação na apresentação oral para as 

bancas; 

III – indicar professor-orientador para os alunos que apresentarem dificuldade 

nesse processo; 

IV – elaborar, semestralmente, o calendário das atividades relativas ao 

Trabalho de Conclusão de Curso; 

V – atender os discentes matriculados nas disciplinas de TCC I, II e III, bem 

como os docentes envolvidos na orientação de trabalhos; 
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VI – decidir sobre os casos de impasse entre orientandos e orientadores; 

VII – elaborar e encaminhar aos professores orientadores, as fichas de 

acompanhamento da atividade de orientação dos alunos; 

VIII – manter, na Coordenação de TCC, arquivo atualizado com os projetos de 

TCC em desenvolvimento e, posteriormente, encaminhar para a biblioteca setorial 

os exemplares dos trabalhos aprovados para o repertório institucional; 

IX – designar, mediante edital, a composição das bancas, com local e data 

das sessões públicas de apresentação dos Trabalhos de conclusão de curso; 

X – receber os trabalhos de conclusão e encaminhá-los aos membros 

participantes; 

XI – designar comissão especial de sindicância para casos de irregularidades 

no Trabalho de Conclusão do Curso, composto por três professores; 

XII – promover junto aos docentes e discentes, por meio do apoio da direção 

da Faculdade Processus e coordenação de publicação, mecanismos de estímulos 

ao aperfeiçoamento e alta qualificação dos trabalhos de conclusão de curso, 

atribuindo prêmios, classificações e publicações dos melhores trabalhos realizados. 

XIII – apresentar relatórios semestrais das atividades de TCC junto à 

Coordenação do Curso; 

XIV – tomar, no âmbito da sua competência, todas as medidas necessárias 

ao efetivo cumprimento deste regulamento; 

XV – Decidir sobre eventuais impasses envolvendo os membros que integram 

o NTCC. 

Art.11.  Compete a Secretaria da coordenação de TCC: 

I – receber o depósito dos trabalhos de TCC I, II, e III, entregues pelos 

discentes mediante protocolo de recebimento; 
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II – promover e realizar a publicação de todos os editais pertinentes à 

realização dos trabalhos de TCC, tais como a disponibilidade de horários dos 

professores orientadores, bem como designação das bancas, além dos demais 

documentos a serem requeridos pela coordenação de TCC; 

III – disponibilizar e receber os formulários institucionais que formalizam o 

vínculo entre orientandos e orientadores; 

IV – distribuir aos professores orientadores as fichas individuais e relatórios 

de acompanhamento dos encontros presenciais com seus orientandos; 

V – proceder às demais atividades necessárias ao bom andamento do NTCC, 

seguindo as diretivas e recomendações da coordenação do TCC. 

 

Capítulo V – Do cadastramento dos orientadores 

Art. 12° Os Trabalhos de Conclusão do Curso desenvolvidos na matriz 

curricular TTC II e TCC III serão desenvolvidos sob a orientação de um professor-

orientador do curso de Direito da Faculdade Processus, a partir de lista dos 

professores cadastrados fornecida pela coordenação do TCC e publicada pela 

Secretaria; 

§ 1º O Trabalho de Conclusão de Curso é atividade de natureza acadêmica e 

pressupõe a alocação de tempo de ensino dos professores à atividade de 

orientação, sendo como tal remunerados na forma fixada pela Direção Superior da 

Faculdade Processus; 

§ 2º Cada professor poderá orientar um número máximo de alunos por 

semestre, levando-se em consideração a carga horária disponibilizada para TCC e o 

tempo de orientação; será considerada ocupada a vaga do professor a partir do 

estabelecimento formal do vínculo, assim reconhecido pela coordenação de TCC;  

§ 3º Fica estabelecido um número mínimo de 05 (cinco) encontros presenciais 

por semestre entre orientador e orientando, que deverão acontecer nas 

dependências da coordenação de TCC da Faculdade Processus, com o 
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preenchimento das fichas individuais e relatórios de acompanhamento a serem 

assinados pelo professor e aluno. 

Art. 13.  A definição do orientador será feita por meio de designação realizada 

pela Coordenação de TCC. 

§ 1º A alocação do orientador observará a área de domínio e linha de 

pesquisa do professor, tendo em vista o formulário de cadastro disponibilizado a 

esta coordenação;  

§ 2º O professor cadastrado como orientador poderá indicar o nome de 

orientandos para até 50% das suas vagas disponíveis para orientação, sendo que as 

demais vagas deverão ser preenchidas mediante sorteio, quando for o caso, entre 

os demais alunos inscritos.  

Art. 14.  Nos casos previstos pela coordenação de TCC será facultado aos 

estudantes escolherem o orientador entre os nomes publicados pela secretaria da 

Coordenação de TCC, devendo para esse feito, depositarem junto à secretaria o 

formulário de aceitação devidamente assinado pelo professor, observando sempre 

os prazos estabelecidos pela coordenação de TCC. 

§ 1º Ao assinar o formulário de aceitação do aluno, o professor estará 

formalizando o seu aceite para a orientação;  

§ 2º No caso do aluno não encontrar professor disponível à sua orientação, 

deverá procurar a Coordenação de TCC nos prazos institucionais estabelecidos, que 

o fará por designação, sendo que, sempre que possível, observará a distribuição das 

orientações de acordo com as linhas de pesquisa e áreas de concentração dos 

professores, bem como a distribuição equitativa de orientandos entre eles. 

Art. 15.  A substituição do orientador e/ou a desistência de orientação serão 

permitidas desde que apresentada justificativa por escrito, do aluno ou do professor-

orientador respectivamente e observados os prazos institucionais. A decisão 

definitiva sobre a alteração requerida é atribuição da Coordenação de TCC.  
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Capítulo VI – Dos deveres dos professores orientadores 

Art. 16º O professor-orientador tem os seguintes deveres: 

I – frequentar as reuniões convocadas pelo NTCC; 

II – apresentar Plano de Ensino e Aprendizagem de TCC II e III, com as áreas 

e temas de orientação, além das principais exigências a serem cumpridas pelos 

orientandos ao longo do semestre letivo; 

III – atender seus alunos orientandos no horário previamente fixado e 

divulgado; 

IV – elaborar, em conjunto com o aluno, um cronograma de encontros e 

tarefas específicas para o desenvolvimento da pesquisa, observando as 

determinações e os prazos definidos pela coordenação; 

V – acompanhar e registrar nas fichas e relatórios individuais dos orientandos, 

o cumprimento das tarefas do cronograma; 

VI – comparecer em dia, hora e local designados pela Coordenação para a 

realização das bancas de TCC; 

VII – autorizar a apresentação pública dos trabalhos sob sua orientação, 

perante banca examinadora, por meio de formulário específico que deverá ser 

protocolado junto à secretaria de TCC; 

VIII – presidir a banca de TCC dos trabalhos orientados; 

IX – assinar, juntamente com os demais membros da banca examinadora, os 

formulários de avaliação dos trabalhos e atas finais das sessões de defesa; 

X – participar das reuniões ordinárias do NTCC, bem como dos encontros de 

capacitação; 

Art. 17.  A responsabilidade pela elaboração e apresentação do Trabalho de 

Conclusão de Curso é integralmente do aluno, o que não exime o professor-
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orientador de desempenhar adequadamente, dentro das normas definidas neste 

regulamento, as atribuições decorrentes da atividade de orientação. 

 

Capítulo VII – Dos estudantes matriculados em TCC 

Art. 18.  Considera-se estudante em fase de realização do Trabalho de 

Conclusão de Curso aquele regularmente matriculado na disciplina de TCC I, para 

feitura do projeto de TCC; em TCC II, para o desenvolvimento aprofundado e 

relatório sobre o tema escolhido; e em TCC III, para conclusão do relatório e 

apresentação pública do trabalho em banca designada pela coordenação; todas 

essas disciplinas pertencem à matriz curricular do Curso de Direito da Faculdade 

Processus. 

§ 1º Para se matricular em TCC II, o aluno deverá ter cursado a disciplina de 

TCC I, com aproveitamento de APROVAÇÃO, ou, ainda, ter obtido “crédito 

concedido” por meio de procedimento próprio junto à Coordenação Geral do curso.  

§ 2º Para se matricular em TCC III, o aluno deverá, isoladamente: i) ter 

cursado a disciplina de TCC I, com aproveitamento de APROVAÇÃO, ou, ainda, ter 

obtido “crédito concedido” mediante procedimento próprio junto à Coordenação 

Geral do curso;  ii) ter cursado a disciplina de TCC II, com aproveitamento de 

APROVAÇÃO, ou, ainda, ter obtido “crédito concedido” por intermédio de 

procedimento próprio junto à Coordenação Geral do curso. 

Art. 19.  O estudante, em fase de realização do Trabalho de Conclusão de 

Curso, tem os seguintes deveres: 

I – frequentar as aulas e reuniões ordinárias, conforme definidas em 

calendário acadêmico, bem como os encontros de orientação presenciais 

convocados pelo professor-orientador ou pela Coordenação de TCC; 

II – procurar e manter contato com o professor-orientador para discussão e 

aprimoramento de suas pesquisas, devendo justificar eventuais faltas; 
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III – cumprir o calendário divulgado pela Coordenação de TCC para entrega 

de projetos e versão final do TCC; 

IV – entregar ao orientador os relatórios parciais mensais sobre as atividades 

desenvolvidas, atendendo aos critérios por ele estabelecidos, bem como cumprir 

com as demais exigências incluídas em Plano de Ensino e Aprendizagem fornecido 

pelo professor; 

V – elaborar a versão final do Trabalho de Conclusão de Curso, de acordo 

com o presente Regulamento, do Manual de TCC, observadas as instruções de seu 

orientador e da Coordenação de TCC, no que couber; 

VI – coletar dados em fontes fidedignas, observando a utilização da legislação 

que regula a temática da pesquisa; 

VII – entregar à Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso por meio 

de depósito formal na Secretaria, devidamente autorizadas e assinadas pelo 

orientador, atendidos os prazos institucionais, três (3) cópias impressas de seu 

trabalho final; 

VIII – depositar junto à secretaria, observados os prazos institucionais, cópia 

da versão final do trabalho, após apresentação em banca, com as devidas correções 

e/ou alterações sugeridas pelos examinadores, uma versão em CD e uma versão 

impressa para repositório institucional;  

IX – comparecer em dia, hora e local determinados, para apresentar 

formalmente a apresentação oral do TCC em sessão pública; 

X – cumprir este Regulamento. 

Parágrafo único.  O  de quaisquer dispositivos deste artigo autoriza o 

professor-orientador a solicitar o desligamento das atividades de orientação, por 

meio de requerimento escrito e motivado, no prazo institucional. 

 

 



221 

 

Capítulo VIII – Do projeto de Trabalho de Conclusão do Curso – TCC I 

Art. 20. O aluno deve elaborar seu projeto de Trabalho de Conclusão de 

Curso de acordo com as determinações do Professor de TCC I, em conformidade 

com o Plano de Ensino e Aprendizagem, observando ainda este Regulamento, bem 

como o Manual de TCC da Faculdade Processus e, no que for omisso, as normas 

da ABNT. 

Parágrafo único.  A estrutura formal do projeto de pesquisa deverá observar 

os critérios de padronização estabelecidos no Manual de TCC da Faculdade 

Processus e demais normas técnicas estabelecidas pela ABNT.  

Art. 21.  O projeto de TCC deverá ser entregue à Coordenação de TCC, por 

meio de depósito formal junto à secretaria, em duas vias impressas, de acordo com 

as normas e regras estabelecidas pelo Manual de TCC da Faculdade Processus, 

PEA de TCC I e ABNT, tudo em conformidade com este regulamento. 

§ 1º Cabe ao professor de TCC I a avaliação e aprovação dos projetos de 

TCC apresentados pelos alunos, a partir das normas, prazos e demais atividades 

estabelecidos pelo PEA de TCC I. 

§ 2º O projeto de TCC apresentado fora das diretrizes curriculares 

(Regulamento, Manual, PEA e ABNT) não terá aproveitamento para o processo de 

elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, e o aluno deverá repetir a 

disciplina, apresentando novo trabalho. 

§ 3º A apuração de irregularidades e/ou violação, em quaisquer modalidades, 

de direitos autorais implicará a imediata reprovação do aluno na disciplina. 

Art. 22.  Aprovado o projeto de TCC I, a mudança de tema só será permitida 

em TCC II mediante a elaboração de um novo projeto e preenchimento dos 

seguintes requisitos: 

I – requerimento formal e fundamentado sobre a alteração do tema dirigido à 

coordenação de TCC, juntamente com a autorização formal do professor-orientador; 
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II – que seja referendada a mudança pelo professor-orientador, ou, se for o 

caso, diretamente pela Coordenação de TCC, devendo-se considerar o risco de 

prejuízo ao normal desenvolvimento e desempenho do aluno nas disciplinas de TCC 

II e III, tendo em vista o transcurso do calendário acadêmico; 

III – que haja a concordância expressa do professor-orientador em continuar 

com a orientação, ou a concordância expressa de outro professor em substituí-lo; 

IV – que haja autorização pela Coordenação de TCC. 

Parágrafo único.  Mudanças que não comprometam o tema do projeto são 

permitidas a qualquer tempo, desde que com autorização expressa do professor-

orientador. 

 

Capítulo IX – Do desenvolvimento, aprofundamento e relatório do 

Trabalho de Conclusão do Curso – TCC II 

Art. 23.  O aluno matriculado em TCC II deverá desenvolver e aprofundar o 

seu tema de pesquisa de acordo com as determinações e orientações do professor-

orientador ao qual estiver vinculado, atendendo as exigências e determinações de 

seu Plano de Ensino e Aprendizagem (PEA), bem como este Regulamento e o 

Manual de TCC da Faculdade Processus. 

§ 1º O formato do Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser escolhido em 

comum acordo entre orientando e orientador de TCC II, dentre as modalidades: 

monografia, estudo de caso e análise de jurisprudência, considerando o Manual de 

TCC, o presente Regulamento e as normas da ABNT; 

§ 2º É permitido ao professor-orientador o desligamento da orientação do 

aluno, em caso de inexistir consenso sobre a modalidade de TCC a ser adotada; o 

professor deverá justificar o seu pedido, por meio de requerimento próprio e 

fundamentado encaminhado à Coordenação de TCC;  

Art. 24.  Os relatórios mensais parciais sobre o desenvolvimento de TCC II, ou 

outro instrumento que o substitua, assim considerado pelo professor-orientador, 
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devem conter informações detalhadas acerca das pesquisas e estudos realizados 

pelo aluno no período respectivo, na forma definida pelo professor-orientador, para 

quem deverão ser entregues até o 5° (quinto) dia útil de cada mês. 

§ 1º Ao professor-orientador caberá o controle dos relatórios parciais mensais 

e/ou outro instrumento que o substitua, que deverão ser apresentados à 

Coordenação de TCC, quando exigidos. 

§ 2º Caberá ao professor-orientador avaliar o orientando ao longo do 

semestre, atribuindo a Menção Final de acordo com a seguinte classificação: 

Reprovado, Aprovado, Aprovado com revisão de forma, Aprovado com louvor. 

§ 3º A apuração de irregularidades e/ou violação, em quaisquer modalidades, 

de direitos autorais implicará a imediata reprovação do aluno na disciplina. 

Art. 25. O não cumprimento, por parte dos alunos, dos dispositivos previstos 

neste capítulo, autoriza o professor a solicitar o seu desligamento da respectiva 

orientação, mediante comunicação escrita à Coordenação de TCC. 

Capítulo X – Da apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso- TCC III 

Seção I 

Do relatório final  

Art. 26.  O relatório final do Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser 

depositado em 4 (quatro) vias impressas junto à secretaria do TCC e uma versão em 

CD, em prazo institucional fixado pela coordenação de TCC, de acordo com as 

normas e regras estabelecidas pelo Manual de TCC da Faculdade Processus e da 

ABNT, tudo em conformidade com este Regulamento. 

§ 1º O relatório da pesquisa deverá observar os critérios de padronização 

estabelecidos no Manual de TCC da Faculdade Processus e demais normas 

técnicas estabelecidas pela ABNT.  

§ 2º O relatório de TCC apresentado fora das diretrizes curriculares 

(Regulamento, Manual, PEA e ABNT) não terá aproveitamento para o processo de 
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elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, e o aluno deverá repetir a 

disciplina, apresentando novo trabalho. 

§ 3º A apuração de irregularidades e/ou violação, em quaisquer modalidades, 

de direitos autorais implicará a imediata reprovação do aluno na disciplina. 

§ 4º A avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso será atribuída pela 

banca examinadora, na forma e critérios estabelecidos por este regulamento. 

Art. 27.  Uma vez realizada a apresentação pública do TCC perante a banca 

examinadora, no prazo institucional, o aluno deverá depositar 1 (uma) cópia 

corrigida impressa e 1 (uma) cópia em CD, com as alterações requisitadas pelos 

membros da banca examinadora quando for o caso, junto à secretaria da 

coordenação de TCC.  

Art. 28.  Não será aceito o depósito do Trabalho de Conclusão de Curso sem 

o parecer de admissibilidade do orientador. 

§ 1º O parecer de admissibilidade negativo, ou extemporâneo, implicará 

reprovação na disciplina de TCC III.  

§ 2º Da negativa do depósito por parte do orientador cabe recurso à banca 

examinadora, no prazo de cinco dias a partir do indeferimento do depósito. 

§ 3º O recurso deverá ser fundamentado e endereçado ao Coordenador de 

NTCC que após análise de admissibilidade remeterá o pedido aos membros da 

Banca examinadora. 

§ 4º Cada membro avaliador da Banca, após a análise do trabalho do aluno e 

argumentações do recurso, decidirá pela realização ou não da apresentação pública 

da banca, nos moldes deste Regulamento e Manual de TC. 

 § 5º O Recurso será considerado provido se houver parecer positivo de 

ambos os membros avaliadores pela apresentação da Banca. 

§ 6º O não provimento do recurso implicará a reprovação do aluno na 

disciplina e necessidade de rematrícula em TCC III para apresentação da 

monografia. 
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Seção II 

Da banca examinadora 

Art. 29.  O Trabalho de Conclusão de Curso é apresentado formalmente pelo 

estudante a uma banca examinadora, composta pelo professor-orientador, que a 

preside, e por outros 2 (dois) membros avaliadores. 

§ 1º Os membros avaliadores serão designados pela Coordenação do NTT. 

Art. 30.  A banca examinadora somente pode executar seus trabalhos com 

pelo menos  2 (dois) membros presentes. 

§ 1º Não comparecendo um ou mais professores designados para a banca 

examinadora, a Coordenação de TCC marcará nova data para apresentação; 

§ 2º No caso de não comparecimento do professor-orientador, presidente da 

banca, o aluno deverá autorizar expressamente a continuidade dos trabalhos para a 

realização da banca. 

Art. 31.  Os professores do curso de Direito credenciados como orientadores 

são convocados para participar das bancas examinadoras, mediante indicação e/ou 

designação feita pela Coordenação de TCC. 

§ 1º Os demais professores do Curso poderão ser convidados a integrar 

bancas examinadoras em caráter de excepcionalidade, em razão de suas 

especialidades, ou quando o total de docentes credenciados como orientador for 

insuficiente. 

§ 2º Ficará a cargo da Coordenação de TCC a aceitação de membros 

externos à Faculdade Processus para participação de banca de apresentação dos 

trabalhos de conclusão de curso. 
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Seção III 

Da apresentação oral do Trabalho de Conclusão de Curso 

Art. 32.  As sessões de apresentação e defesa formal dos trabalhos de 

conclusão de curso são públicas. 

§ 1º Não é permitido aos membros das bancas examinadoras tornarem 

público o conteúdo dos trabalhos de conclusão de curso antes da data de sua 

apresentação. 

Art. 33.  A coordenação de TCC deve elaborar e organizar calendário 

semestral, fixando prazos para a entrega dos Trabalhos, para designação das 

bancas examinadoras e para a realização das apresentações. 

Art. 34.  Ao término da data-limite para a entrega das cópias dos trabalhos, a 

Secretaria da Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso deverá fixar em 

local acessível à comunidade acadêmica, o edital de composição das bancas 

examinadoras, os horários e as salas destinadas às suas apresentações. 

Art. 35.  Os membros das bancas examinadoras, a contar da data de sua 

designação, têm o prazo de até 15 (quinze) dias para procederem a leitura dos 

trabalhos de conclusão de curso, apondo seus vistos nas respectivas cópias. 

Art. 36.  O presidente da banca deverá fazer a abertura inicial, conduzindo os 

trabalhos e conferindo ao estudante o tempo de até 15 (quinze) minutos para fazer 

sua apresentação inicial. Após a apresentação do aluno, o presidente dará a palavra 

aos membros da banca, respectivamente, para fazerem suas arguições e 

questionamentos, que deverão ser seguidos pela defesa oral do estudante. 

Art. 36. A: Se, após o depósito da Monografia (TCC III), houver a 

constatação por parte do orientador, ou de quaisquer dos membros avaliadores, ou, 

ainda, de terceiros, sobre a existência de plágio, comercialização do Trabalho de 

Conclusão de Curso e/ou de quaisquer outros tipos de irregularidades na elaboração 

e/ou realização do trabalho, adotar-se-á os seguintes procedimentos: 
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I – o denunciante deverá comunicar ao orientador do aluno, se possível, sobre 

a constatação das irregularidades até (inclusive) a data prevista em edital para a 

apresentação pública da Monografia; 

II – no dia e hora marcados para a apresentação pública da Banca, o 

orientador e demais examinadores deverão se reunir exclusivamente com o 

aluno, noticiando a constatação da irregularidade, apresenteando provas do 

fato e concedendo-lhe o prazo de até 15 minutos para defesa e arguição oral; 

 III – o orientador, presidente da banca, conduzirá os trabalhos, concedendo, 

se for o caso, prazo sucessivo para a arguição dos demais membros avaliadores, 

com sucessiva manifestação do aluno com uma única réplica, nos prazo e tempo 

que entender conveniente à elucidação do caso; 

IV – encerradas as arguições, a banca deliberará imediatamente, em caráter 

sigiloso, sobre o resultado e avaliação da Monografia, nos termos e opções 

estabelecidos pelas atas de avaliação institucional, e publicará a decisão para o 

aluno, em audiência pública; 

V – o resultado da avaliação deliberada pela banca deverá ser devidamente 

registrado nas atas institucionais, com as observações pertinentes e demais 

comprovações documentais sobre as irregularidades do trabalho; 

VI – a documentação comprobatória dos referidos registros, com a assinatura 

de todos os membros da banca, deverão ser encaminhados pelo orientador à 

Coordenação do TCC, que dará vistas, e providenciará nova banca, se for o caso, 

ou registrará a reprovação do aluno; 

VII – em caso de reprovação, poderá o aluno recorrer para o Colegiado de 

Curso da Faculdade Processus, solicitando, de forma fundamentada, a revisão da 

decisão proferida pela Banca examinadora; o recurso, com a defesa escrita, deverá 

ser direcionado à Coordenação de TCC e  protocolado pelo aluno em até cinco dias 

úteis, contados da data da decisão da banca; a Coordenadora de TCC abrirá 

processo administrativo, com as cópias dos formulários e atas registrados pela 

banca, encaminhando à Coordenação do Curso para convocação do Colegiado, que 

julgará o recurso, em única e última instância. 
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§ 1º Cabe ao denunciante do plágio, ou/e de outros tipos de irregularidades, a 

comprovação do fato, o que deverá ser feito no momento referido pelo inciso II do 

presente artigo, apontando pontualmente o texto do trabalho comprometido, 

juntamente com as fontes originais, quando for o caso, que denotem a irregularidade 

do trabalho; 

§ 2º A deliberação da banca é tomada por maioria simples, sendo que o 

membro dissidente, se houver, poderá solicitar a sua substituição para a nova banca 

eventualmente designada, por meio de requerimento fundamentado, encaminhado à 

Coordenação de TCC, que providenciará, se for o caso, novo membro avaliador; 

§ 3º A Coordenação de TCC poderá negar de ofício o pedido do recurso do 

aluno, por meio de decisão fundamentada, caso o requerimento não atenda às 

exigências do presente regulamento ou, ainda, caso seja extemporâneo;  

Seção IV 

Da avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso 

Art. 37.  A atribuição das notas de TCC III será dada após o encerramento da 

etapa de arguição, obedecendo ao sistema de notas individuais por examinador, 

levando em consideração o trabalho escrito, a sua exposição oral e a defesa na 

arguição pela banca examinadora, nos seguintes termos: 

§ 1º A atribuição das menções será realizada por meio do registro nas fichas 

de avaliação individual, nas quais o professor deverá observar os critérios 

demandados para aferição da menção final do trabalho apresentado pelo aluno; 

§ 2º A menção final do aluno deverá compor uma das seguintes menções : 

I – REPROVADO; 

II – APROVADO; 

III – APROVADO COM LOUVOR. 

§ 1º O professor avaliador poderá ainda condicionar a aprovação do aluno às 

seguintes condições: 
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 APROVAÇÃO COM CORREÇÕES FORMAIS 

§ 2º Uma vez constatados problemas de ordem formal e/ou material, 

atendendo sempre aos critérios requisitados para avaliação, a banca examinadora 

poderá deliberar por: 

 REFORMULAÇÃO COM NOVA BANCA 

 REFORMULAÇÃO SEM NOVA BANCA 

§ 3º Nos casos previstos pelos parágrafos anteriores, cada membro avaliador 

deverá mencionar no formulário de avaliação, expressamente, as correções e ou 

observações que deverão ser realizadas e ou corrigidas pelo aluno,  no trabalho de 

monografia apresentado; caberá ao orientador a verificação das alterações 

solicitadas pela banca para fins de depósito final. 

§ 4º Em casos específicos, caberá ao membro avaliador a verificação do 

cumprimento, por parte do aluno, das alterações requisitadas para o depósito final 

do trabalho de monografia. 

Art. 38.  Após a apresentação oral do aluno, a banca examinadora, por 

maioria, pode sugerir ao aluno que reformule aspectos de seu Trabalho, com 

apresentação ou não de nova banca de defesa, de acordo com o formulário de 

avaliação. 

§ 1º O prazo para apresentar as alterações sugeridas é de, no máximo, 30 

(trinta) dias, a contar da data da realização da banca. 

§ 2º Ficará o professor-orientador investido da responsabilidade por conferir 

as correções e alterações do trabalho final trabalho do aluno, quando não houver 

pedido de reformulação. 

§ 3º em caso de reformulação sem banca, entregues as novas cópias dos 

trabalhos já com as alterações realizadas pelo aluno, deverão os professores que 

integraram a banca, proferir nova avaliação, com atribuição de notas. 
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Art. 39.  O aluno que não entregar o Trabalho de Conclusão de Curso, ou que 

não comparecer para a sua apresentação formal, sem motivo justificado, na forma 

da legislação em vigor, estará automaticamente reprovado na disciplina com grau “0” 

(zero). 

Art. 40.  As atas de apresentação e  avaliação final da Monografia, assinadas 

pelos respectivos membros da banca examinadora, deverão ser entregues pelo 

professor-orientador à coordenação do TCC. 

Art. 41. Não há substituição ou exame da nota final atribuída pela Banca 

Examinadora ao Trabalho de Conclusão de Curso, podendo o estudante reprovado 

matricular-se novamente na disciplina para repetir o processo de elaboração. 

§ 1º Se reprovado, fica a critério do estudante continuar ou não com o mesmo 

tema de monografia. 

§ 2º Optando por mudança de tema, deve o aluno reiniciar todo o processo 

para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, desde a concepção do projeto 

de pesquisa; optando por não mudar o tema, o estudante deverá reformar o 

Trabalho de Conclusão de Curso, aprofundando a análise temática, e corrigir as 

deficiências e/ou falhas apontadas pela banca examinadora. 

 

§ 3º A reprovação do aluno implica a perda automática do vínculo com o 

orientador. 

Art. 42.  Ao estudante matriculado na disciplina, cujo trabalho tenha sido 

reprovado, é vedada a apresentação do mesmo ou de novo TCC, qualquer que seja 

a alegação, no mesmo semestre da reprovação. 

 

TÍTULO III – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 43.  Os Trabalhos de conclusão de curso aprovados poderão ser 

utilizados pelo Curso de Direito, com objetivo didático-pedagógico e científico, 

ressalvados os direitos autorais. 
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Art. 44.  Em qualquer momento do processo de elaboração, apresentação ou 

defesa do Trabalho de Conclusão de Curso, uma vez constatado pelo professor-

orientador, demais membros avaliadores e ou terceiros, a existência de 

irregularidades no processo de elaboração dos trabalhos de TCC, tais como plágio, 

comercialização e ou quaisquer outros tipos de fraudes durante a elaboração dos 

trabalhos, será constituída Comissão Especial de Sindicância, por três professores 

institucionais, na qual será assegurada ampla defesa ao estudante e, sendo os fatos 

comprovados, implicará reprovação imediata e em caráter definitivo na disciplina de 

Trabalho de Conclusão de Curso. 

§ 1º A referida comissão poderá ser dispensada e ou substituída por 

procedimento específico previsto neste Regulamento. 

Art.45.  Os Trabalhos de conclusão de curso poderão ser publicados em 

revista e/ou em sistema eletrônico, caso recomendado de forma unânime, pela 

Banca Examinadora. 

Art. 46.  As situações que não estejam previstas neste Regulamento serão 

analisadas e decididas pela Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso. 

Art. 47.  Este Regulamento, com as devidas alterações da versão publicada 

em fevereiro de 2010, conforme previsto pelo próprio Regulamento, entra em vigor 

nesta data, por aprovação pelo NDE, Colegiado do Curso e Conselho do Curso de 

Direito da Faculdade Processus, revogando-se as disposições em contrário. 
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ANEXO IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO GERAL QUE DISCIPLINA AS ATIVIDADES DE MONITORIA DA 

FACULDADE PROCESSUS 
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REGULAMENTO GERAL DAS ATIVIDADES DE MONITORIA DO CURSO 

DE DIREITO DA 

FACULDADE PROCESSUS 

 

Dispõe sobre a oferta de atividades de Monitoria no curso de graduação 

da Faculdade Processus e dá outras providências. 

 

A DIRETORA GERAL DA FACULDADE PROCESSUS E O 

COORDENADOR DO CURSO DE DIREITO DA FACULDADE PROCESSUS, no 

exercício de suas atribuições, conforme previsto nos artigos 91, 92, 93 e 94 do 

Regimento Interno,  

 

R E S O L V E M : 

 

Regulamentar o Programa que dispõe sobre a oferta de Atividades de 

Monitoria para o curso de Direito, cuja implantação efetiva será a partir do 1° 

semestre de 2014, nos seguintes termos:  

  

CAPÍTULO 1 

DA NATUREZA E OBJETIVOS DA MONITORIA 

 

Art. 1º. A atividade de monitoria é desenvolvida por discentes para 

aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem, no contexto do Projeto 

Político Pedagógico da Instituição e sua política acadêmica, que tem o compromisso 

de formar um profissional empreendedor, crítico, comprometido com o auto-

conhecimento, com as transformações sociais, culturais, políticas e econômicas da 

sociedade em que vive, bem como, ético, pesquisador e preparado para o mercado 

de trabalho e para as demandas sociais, por meio de atividades técnico-didáticas 

que necessitem de apoio aos discentes por seu caráter prático e/ou aprofundamento 

teórico específico. 

 

Parágrafo único. A monitoria é exercida por discentes selecionados conforme 

condições estabelecidas nesta resolução e supervisionada por docente.   
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CAPÍTULO II 

DA DEFINIÇÃO E DOS OBJETIVOS DA ATIVIDADE DE MONITORIA 

 

Art. 2°. A Monitoria consiste na execução de atividades técnico-didáticas 

definidas pelos Projetos de Monitoria aprovados pela Coordenação de Curso, 

contemplando atividades teóricas e práticas de caráter pedagógico a serem 

desenvolvidas pelo monitor do Curso de Direito com os discentes, visando ao apoio 

no desenvolvimento de atividades e ao auxílio para a superação de dificuldades no 

processo de ensino e aprendizagem, em especial na efetivação e acompanhamento 

do trabalho acadêmico efetivo.  

 

Art. 3°. A monitoria tem como objetivo desenvolver no aluno monitor: senso de 

responsabilidade; cidadania crítica; cooperação; satisfação em ampliar 

conhecimentos; formação integral, preparação para o mercado de trabalho e, em 

especial, para as carreiras públicas e para a docência na área jurídica; além de 

promover a integração com os Cursos de Extensão que permitem o nivelamento. 

 

Art. 4°. A atividade de Monitoria pode ser remunerada, conforme previsto na 

Política de Atendimento Financeiro ao Estudante – Bolsa Monitoria-, ou, ainda, ser 

de caráter voluntário, dependendo da natureza do Projeto a ser desenvolvido. 

   

Parágrafo único. A classificação da função de Monitoria, como remunerada ou 

voluntária, será determinada no Projeto de Monitoria e divulgada no edital de 

seleção.   

 

Art. 5°. Os alunos monitores que realizarem todas as atividades exigidas na 

monitoria receberão o certificado de monitoria e as horas poderão ser computadas 

como atividade complementar, conforme percentual estabelecido no Regulamento 

de Atividades Complementares.   

 

Parágrafo único. Os alunos que não comparecerem e/ou desenvolverem 

regularmente as atividades da monitoria exercida pelo período de 15 dias, sem 
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justificativa, serão desligados do projeto e não receberão certificado de monitoria. 

Bem como, sendo remunerada a monitoria, perderão automaticamente a bolsa 

monitoria. 

 

Art. 6°. A Direção Geral emitirá, semestralmente, a tabela de cotas de 

monitoria remunerada, conforme orçamento da Faculdade Processus.  

 

Art. 7°. O número de monitores do sistema de monitoria de caráter voluntário 

será definido pela Coordenação do Curso, de acordo com as necessidades e 

natureza dos Projetos de Monitoria aprovados. Serão oferecidas 10 disciplinas 

variáveis semestralmente, para atuação do projeto de Monitoria. As disciplinas serão 

selecionadas de acordo com o relatório emitido ao final de cada semestre sobre o 

desempenho de aprovação e reprovação de cada turma.  

 

Art. 8°. O exercício da Monitoria é de um semestre, podendo o monitor ser 

reconduzido, desde que aprovado em nova seleção.   

 

Art.9°. As atividades da monitoria devem atender às seguintes diretrizes: 

   

a) para o monitor remunerado: assinatura de um Termo de Monitoria, em que 

estão definidas a carga horária para desenvolvimento das atividade, a remuneração 

(bolsa) correspondente, bem como os direitos e deveres do monitor,  dentre eles: o 

preenchimento de relatório semanal sobre as atividades desenvolvidas em cada 

encontro (a forma como será apresentado este relatório é estabelecida  no Termo de 

Compromisso); 

b) para o monitor voluntário: assinatura de Termo de Monitoria, em que está 

definida a carga horária para a atividade e os direitos e deveres do monitor, inclusive 

a produção de um artigo científico sobre o projeto ao qual está vinculado, dentre 

eles: o preenchimento de relatório semanal sobre as atividades desenvolvidas em 

cada encontro (a forma como será apresentado este relatório é estabelecida no 

Termo de Compromisso);    
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c) a atividade de monitoria deverá ser desenvolvida, preferencialmente, em 

turno inverso ao da matrícula do monitor no seu semestre letivo. Não poderá existir 

coincidência do horário da monitoria com os horários de aula do monitor;  

 

Art. 10. A atividade de monitoria tem por objetivo geral contribuir para a 

melhoria das condições de aprendizagem, através do estabelecimento de novas 

práticas e experiências pedagógicas, fortalecendo a articulação teoria/prática e a 

integração curricular em seus diferentes aspectos e promovendo a cooperação 

acadêmica entre discentes e docentes, de modo a intensificar o relacionamento 

entre alunos e professores.   

 

Art.11. A atividade de monitoria tem por objetivos específicos:   

 

a) ampliar a participação dos discentes no processo educacional, nas 

atividades relativas ao ensino e na vida comunitária da Faculdade Processus;   

b) favorecer o desenvolvimento de atividades acadêmicas efetivas, em 

especial reforço e recuperação de disciplinas, evitando a evasão e falta de 

motivação dos discentes;   

c) criar condições para a iniciação da prática na área específica de formação 

por meio de atividades de caráter pedagógico diferenciado e do desenvolvimento de 

habilidades relacionadas a estas atividades;   

d) propor formas de acompanhamento dos discentes que apresentem 

dificuldades, com o intuito de promover a integração entre os alunos e a 

interdisciplinaridade viabilizando a recuperação dos pontos deficitários; 

e) promover a integração com os Cursos de Extensão promovidos pela IES 

para oportunizar o nivelamento dos discentes; 

f) desenvolver projetos de pesquisa e/ou de extensão relativos à unidade 

curricular; 

g) desenvolver a interdisciplinariedade entre os projetos de monitoria 

desenvolvidos na Instituição. 
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CAPÍTULO III 

DO PROFESSOR ORIENTADOR DA MONITORIA 

 

Art. 12. As atividades de monitoria são acompanhadas pelos respectivos 

Coordenadores de Curso, Docentes e Coordenação de Ensino, conforme 

especificado em cada Projeto de Monitoria. 

 

Art. 13. O responsável pelo acompanhamento do Projeto de Monitoria deve:  

 

a) orientar efetivamente o monitor no desempenho das atividades propostas;  

b) capacitar o monitor no uso de metodologia de ensino e aprendizagem 

adequada à sua atuação nas atividades propostas;  

c) promover o aprofundamento dos conhecimentos do monitor;  

d) incentivar a promoção de reuniões e/ou seminários com os monitores para 

socialização dos trabalhos desenvolvidos e troca de experiências relativas ao próprio 

curso, viabilizando a interdisciplinariedade;   

e) avaliar continuamente o desempenho do(s)  monitor(es), a partir dos 

critérios e formas estabelecidos no Projeto de Monitoria;  

f) acompanhar a redação de relatório das atividades;   

g) encaminhar às instâncias competentes os expedientes administrativos 

necessários à operacionalização do projeto (frequência dos alunos, avaliação etc.);   

h)  identificar eventuais falhas na execução do Projeto de Monitoria e propor 

mudanças.  

 

CAPITULO IV 

DO MONITOR 

 

Art.14. São atribuições do monitor, além das especificadas em edital 

específico de seleção:   

 

a) realizar estudos teóricos sob a orientação do professor responsável;   

b) assessorar os discentes, em pequenos grupos ou individualmente;  
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c) auxiliar os discentes no desenvolvimento de diferentes atividades, 

conforme orientação do professor orientador do Projeto de Monitoria;   

d) manter horários para dirimir dúvida e desenvolver atividades para reforço, 

conforme orientação do professor orientador do Projeto de Monitoria, 

disponibilizando 02 (duas) horas semanais para encontros;   

e) facilitar o relacionamento entre os discentes e docentes, contribuindo para 

a execução e melhoria do plano de ensino e aprendizagem; 

f) apresentar relatório semanal de suas atividades ao professor responsável 

pelo Projeto de Monitoria; 

 

Art. 15. É vedado o exercício da docência e de quaisquer atividades que 

sejam de competência exclusiva do professor, como: atribuir conceito de avaliação 

aos alunos, registrar freqüência, preencher atas oficiais, ministrar aula no lugar do 

professor, elaborar e corrigir provas, conferir notas e médias referente a disciplina 

que ministra e/ou outra qualquer.  

 

CAPÍTULO V 

DO PROJETO DE MONITORIA 

 

Art.16. Os projetos de monitoria serão analisados pela Comissão de 

Avaliação dos Projetos de Monitoria, constituída pelo Coordenador de Curso de 

Direito, pelo Coordenador das Atividades Complementares, por um representante 

Docente do curso e vinculado ao Projeto analisado, um representante do NDE, eleito 

por seus pares, e a Diretora Geral.   

 

Art. 17. É tarefa de tal Comissão analisar os Projetos de Monitoria, coordenar 

a classificação dos estudantes, emitindo pareceres fundamentados, que serão 

encaminhados à Coordenação do Curso.  

 

Art. 18. Cada projeto deve seguir o seguinte modelo:   

 

1 . Justificativa;  

2. Objetivos;   
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3. Descrição das atividades do Professor responsável e do(s) monitor(es);   

4. Nome do Professor responsável, que assume o encargo de orientar e 

supervisionar o seu desenvolvimento;  

5. Número de monitores remunerados, com indicação da forma de 

remuneração, e/ou voluntários;   

6. Número de horas de atividades dos monitores para atendimento aos 

alunos, estudos teóricos e contato com o Professor responsável;   

7. Parecer da Coordenação do Curso.  

 

CAPÍTULO VI 

PROCESSO SELETIVO 

 

Art. 19. O candidato ao processo de seleção para monitor deverá atender aos 

seguintes requisitos: 

 

a) ter concluído a disciplina objeto da seleção com nota de aprovação igual ou 

superior a 8,0 (oito); 

b) atender aos requisitos especificados no edital e demonstrar apropriada 

competência para a execução da monitoria;    

c) ter disponibilidade de tempo para o cumprimento da carga horária conforme 

especificado no edital; 

 

Art. 20. O processo seletivo consiste em uma entrevista, onde serão avaliados 

os candidatos previamente inscritos. Ficará a cargo do Professor responsável pela 

disciplina ofertada para a Monitoria, a escolha do discente-monitor. Será permitida a 

substituição em caso de impedimento ou desistência do discente selecionado.  

 

Art. 21. Para a classificação dos candidatos devem ser elaboradas e 

divulgadas as normas do Processo Seletivo pela Comissão de Monitoria, mediante 

entrevista e análise do Histórico Escolar do candidato.   
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CAPITULO VII 

DA AVALIAÇÃO 

 

Art. 22. Ao final da monitoria deverá ser elaborado, pelo professor 

responsável pelo projeto e pelo monitor, um relatório a ser encaminhado para a 

Coordenação do Curso, que avaliará o resultado do Projeto de Monitoria ao final de 

cada período letivo. 

 

Parágrafo único. O relatório deve conter:  

a) avaliação individual de cada monitor, realizada pelo Professor responsável;   

b) auto-avaliação do trabalho do monitor, parte integrante do relatório 

semestral por ele elaborado; 

c) entrega do relatório final do monitor, bem como demais documentos 

exigidos no Projeto de Monitoria.  

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 23 Casos omissos na presente resolução deverão ser tratados e 

normatizados pela Coordenação do Curso de Direito e pela Direção Geral.  

 

Brasília, 25 de fevereiro de 2014. 

 

 

 

Stênio Ribeiro de Oliveira 

Coordenador da Faculdade 
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ANEXO V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROAC – REGULAMENTO DO PROJETO DE NIVELAMENTO E 

APERFEIÇOAMENTO E APERFEIÇOAMENTO CURRICULAR DO CURSO DE 

DIREITO 
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Regulamento do Projeto de Nivelamento e Aperfeiçoamento  Curricular 

do Curso de Direito da Faculdade Processus 

 

Dispõe sobre o funcionamento do Programa de Nivelamento e 

Aperfeiçoamento Curricular do Curso de Direito da Faculdade Processus. 

 

 

O Coordenador do Curso de Direito da Faculdade PROCESSUS, no 

exercício de suas atribuições, conforme previsto no artigo 19, V,  do Regimento 

Interno e resolução n°002 /2012 Direção Geral que estabelece delegação para 

regulamentação da matéria no âmbito do curso. 

 

R E S O L V E: 

Aprovar e disciplinar os requisitos, procedimentos e funcionamento do 

Programa de Aperfeiçoamento Curricular, PROAC,no âmbito do curso de Direito, 

nos seguintes termos: 

 

 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 1º DOS OBJETIVOS: 

 

Art. 1. Identificar possíveis deficiências de desempenho dos alunos, mediante 

aplicação de avaliação preliminar de diagnóstico na 1ª semana de aula. 

Art. 2. Desenvolver ação pedagógica de nivelamento baseada nos resultados 

da avaliação preliminar de diagnóstico. 

Art. 3. Encaminhar os discentes com dificuldades de aprendizagem  ao 

Núcleo de Apoio ao Estudante. 

Art. 4. Integrar o projeto de monitoria como instrumento de nivelamento e 

aperfeiçoamento curricular. 

Art. 5. Desenvolver a utilização das ferramentas de ensino não presenciais 

para recuperação de conteúdo programático e avanços das ações de monitoria 
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Art. 6. Aperfeiçoar o observatório curricular e empregabilidade, integrando o 

acompanhamento de egressos, e a experiência profissional dos docentes com 

consolidada prática jurídica em áreas de atuação profissional distintas para subsidiar 

ações pedagógicas a serem propostas pelo Núcleo Docente Estruturante, mediante 

projeto específico. 

Art. 7. Incentivar a criação de associação de alunos do curso de Direito da 

Processus para integrar a faculdade com os egressos. 

 

 

CAPÍTULO II 

DOS PROCEDIMENTOS 

 

Art. 2º AÇÕES NO AMBITO DA COORDENAÇÃO DO CURSO, 

ORIENTADAS PELO NDE: 

a) Identificar as disciplinas com maiores índices de reprovação do curso 

para destinar monitores e priorizar utilização de reforço mediante ensino não 

presencial. 

b) Estabelecer práticas motivacionais à participação dos alunos nas aulas 

de revisão e reforço, atribuindo horas complementares desde que cumpram o 

mínimo de 75% de frequência.   

c) Designar um observatório curricular integrado por profissionais, 

preferencialmente do corpo docente, atuantes em variadas áreas da prática jurídica, 

que relatarão ao NDE as necessidades de atualização curricular. 

d) Propor as adequações necessárias ao sistema acadêmico para 

lançamento de participação nas atividades de nivelamento em campo próprio das 

avaliações para as disciplinas selecionadas no nivelamento. 

e) Elaborar relatório bimestral das atividades de nivelamento. 

f) Propor atividades de extensão capazes de promover debates de temas 

emergentes na área jurídica, promovendo aperfeiçoamento do currículo. 

g) Atualizar os conteúdos da disciplina de temas emergentes 

semestralmente. 
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Art. 3º AÇÕES DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA: 

a) Realizar acompanhamento dos resultados de 2ª fase do exame de 

Ordem dos Advogados do Brasil, identificando as necessidades de adequação dos 

currículos das disciplinas de prática semestralmente. 

b) Organizar o observatório curricular e de empregabilidade, mediante 

projeto específico. 

c) Integrar as informações do Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) 

obtidas na reunião anual dos egressos com as do observatório curricular a fim de 

subsidiar os trabalhadores do NDE. 

 

Art. 4º DA ATUAÇÃO DO SAP (SERVIÇO DE APOIO PEDAGÓGICO): 

a) Apoiar os estudantes identificados com dificuldades de aprendizagem 

pela avaliação preliminar e subsequentes, mediante diagnóstico de problema 

psicológico ou de ordem pedagógica. 

b) Orientar os professores acerca de abordagens adequadas no 

relacionamento com alunos portadores de necessidade de atenção especial. 

 

Atenciosamente, 

 

______________________________________ 

Stênio Ribeiro de Oliveira 

Coordenador do curso de Direito 
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ANEXO VI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO - SISTEMA DE AVALIAÇÃO
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RESOLUÇÃO COSUP Nº 001/2011 

 

Altera o sistema de avaliação e modifica 

parcialmente a regulamentação do TAE. 

 

A Presidente do Conselho Superior da Faculdade Processus, no uso 

de suas atribuições previstas no art. 13 do Regimento desta Instituição de Ensino 

Superior, aprovado pela Portaria SESU n° 627/2008, no contexto de 

aperfeiçoamento do Projeto Pedagógico do Curso de Direito, R E S O L V E alterar o 

sistema de avaliação e modificar parcialmente a regulamentação do TAE do referido 

curso, nos seguintes termos: 

 

Art. 1°- Avaliação semestral será composta pelos graus obtidos em 

duas avaliações bimestrais individuais e escritas (A1 e A2) e pelo Trabalho 

Acadêmico Efetivo (TAE). 

 

Art. 2°- O Trabalho Acadêmico Efetivo deverá compor, em 10% (dez 

por cento), a nota de cada avaliação bimestral (A1 e A2) e integrará o plano de 

ensino da disciplina. 

 

Art. 3°- O aluno que faltar à realização da A1 ou A2 poderá realizar 

uma única Avaliação Substitutiva (AS) ao final do semestre. 

 

§ 1º O aluno deverá requerer a AS no Protocolo Geral, juntando 

obrigatoriamente documento justificador da ausência. 

 

§ 2º A Avaliação Substitutiva (AS) terá, obrigatoriamente, conteúdo 

cumulativo e será fixada em data do calendário acadêmico. 
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Art. 4º- A nota da média é construída pela soma das notas de A1 e 

A2 dividida por dois. A nota final do semestre será, portanto, a média aritmética de 

A1 e A2. Para aprovação o aluno deverá alcançar a média final 6.0. 

 

Art. 5°- Em relação ao Curso de Direito nas disciplinas de Prática 

simulada, real e de Trabalho de Conclusão de Curso não haverá a utilização de 

Trabalho Acadêmico Efetivo. 

 

§1º As avaliações das referidas disciplinas deverão ser discursivas e 

diárias, ficando a cargo do professor ou orientador elaborar parecer descritivo do 

trabalho acadêmico. 

 

§2º O parecer descritivo final deverá conter as competências que o 

aluno conseguiu ou não desenvolver e deve ser apresentado ao Coordenador do 

Núcleo de Prática Jurídica ou da Coordenação do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), que irá deliberar sobre a nota final ou menção de aprovação/reprovação. 

 

§3º O TCC terá avaliação por menção aprovado ou reprovado, 

podendo receber indicação para publicação nos periódicos da Faculdade e 

referência de louvor. 
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RESOLUÇÃO DIREÇÃO Nº 002/2011 

 

Alterar a Resolução COSUP nº 001/2011 

“Ad referendum” do Conselho Superior que 

“Altera o sistema de avaliação e modifica 

parcialmente a regulamentação do TAE”. 

A Diretora Geral da Faculdade Processus, no uso de suas atribuições 

previstas no art. 12 do Regimento desta Instituição de Ensino Superior, conforme 

solicitação do NDE e professores (Ata de Reunião Pedagógica do dia 13 de abril de 

2011), R E S O L V E alterar a Resolução COSUP nº 001/2011 “Ad referendum” do 

Conselho Superior que “Altera o sistema de avaliação e modifica parcialmente a 

regulamentação do TAE”. 

Art. 1º Avaliação semestral será composta pelos graus obtidos em duas 

avaliações bimestrais individuais e escritas (A1 e A2), pelo Trabalho Acadêmico 

Efetivo (TAE) e pela Avaliação Substitutiva.  

Art. 2º O Trabalho Acadêmico Efetivo deverá compor, em 10% (dez por 

cento), a nota de cada avaliação bimestral (A1 e A2) e integrará o plano de ensino 

da disciplina. 

Art. 3º O aluno que faltar à realização da A1 ou A2  ou não obtiver média 

semestral igual ou superior a  6,0 (seis) poderá realizar uma única Avaliação 

Substitutiva (AS) ao final do semestre, que terá caráter de 2ª chamada e de 

recuperação. 

§1º Só poderá realizar a (AS) com caráter de recuperação, o aluno que 

obtiver média igual ou superior a 3,0 (três). 

§ 2º O aluno deverá requerer a AS com caráter de 2ª chamada no Protocolo 

Geral, juntando obrigatoriamente documento justificador da ausência, mediante 

pagamento correspondente. 
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§ 3º A Avaliação Substitutiva (AS) terá, obrigatoriamente, conteúdo cumulativo 

e será fixada em data do calendário acadêmico. 

Art. 4º   A nota da média semestral (MS) é constituída pela soma das notas de 

A1 e A2 dividida por dois (média aritmética).  

Art. 5º   A média final (MF) do semestre será, portanto, a média aritmética da 

média semestral (MS) e AS. Para aprovação o aluno deverá alcançar a média final 

6.0. Teremos então: (A1 + A2) /2 = Média Semestral (MS) e MF= (MS+ AS)/ 2. 

Art. 6º   A MF (média final) do aluno que realizar a AS como 2ª chamada será 

a média aritmética da avaliação já realizada pelo aluno (A1 ou A2) e AS. Portanto 

MF = (A1 ou A2 + AS) / 2. Será considerado aprovado se esta MF for maior ou igual 

a seis. 

§ 1º Não haverá 2ª chamada da Avaliação Substitutiva. 

Art. 7º Em relação ao Curso de Direito, nas disciplinas de Prática Jurídica 

simulada, Trabalho de Conclusão de Curso e Temas Emergentes, não haverá a 

utilização de Trabalho Acadêmico Efetivo. 

§ 1º As avaliações das referidas disciplinas deverão ser discursivas e diárias, 

ficando a cargo do professor ou orientador elaborar parecer descritivo do trabalho 

acadêmico. 

§ 2º O parecer descritivo final deverá conter as competências que o aluno 

conseguiu ou não desenvolver e deve ser apresentado ao Coordenador do Núcleo 

de Prática Jurídica ou da Coordenação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

que irá deliberar sobre a nota final ou menção de aprovação/reprovação. 

§ 3º O TCC terá avaliação por menção aprovado ou reprovado, podendo 

receber indicação para publicação nos periódicos da Faculdade e referência de 

louvor. 
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RESOLUÇÃO COSUP Nº 006/2011 

 

Aprova o arredondamento em 0,25 na 

média final e altera a realização da 

Avaliação Substitutiva (AS). 

 

A Presidente do Conselho Superior da Faculdade Processus, no uso 

de suas atribuições R E S O L V E: 

 

Art. 1º - Aprovar arredondamento em 0,25 SOMENTE NA MÉDIA 

FINAL, quando a nota do aluno for igual ou superior a 3,0. 

 

Art. 2º - Alterar a realização da Avaliação Substitutiva (AS): o aluno que 

não obtiver média semestral igual ou superior a 3,0 e/ou estiver reprovado por falta, 

não poderá realizar a Avaliação Substitutiva (AS). 

 

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

Brasília, 12 de julho de 2011. 

 

 

Claudine Fernandes de Araújo 

Diretora Geral 



251 

 

RESOLUÇÃO COSUP Nº 003/2013 

 

 

Altera a nomenclatura do Trabalho Acadêmico 

Efetivo (TAE). 

 

 

A Presidente do Conselho Superior da Faculdade Processus, no uso 

de suas atribuições legais e regimentais, R E S O L V E: 

 

Art. 1º - Autorizar a mudança na nomenclatura do Trabalho Acadêmico 

Efetivo (TAE), que passará a ser denominada de PESQUISA ACADÊMICA. 

 

  Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

 

 

Brasília, 28 de maio de 2013. 

 

 

Claudine Fernandes de Araújo 

Diretora Geral 
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ANEXO VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO DA PESQUISA JURÍDICA 
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TÍTULO I - DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

1- Considerando que o Curso de Direito da Faculdade de Direito do Instituto 

Processus foi reconhecido pela Portaria MEC nº 148, de 16.01.2006, tendo a 

Portaria nº 627, de 03 de setembro de 2008,  aditado o ato de credenciamento, 

passando a denominar-se Faculdade Processus;  

2- Considerando que a matriz pedagógica do Curso de Direito busca 

identificar e sistematizar informações e dados relevantes através de Pesquisa, 

Ensino e Extensão, para a produção de conhecimentos que possam fundamentar 

as transformações próprias ao mundo do Direito e das Ciências Sociais, numa 

abordagem interdisciplinar, proporcionando aos seus atores e intérpretes, mais e 

melhores ferramentas (epistemológica, analítica e metodológica) para auxiliarem na 

compreensão e intervenção dos conflitos sociais junto a  “uma sociedade em que se 

queira viver”25; 

3- Considerando que os estudos temáticos aprofundados e interdisciplinares 

são perpassados de um lado, pelo eixo transversal do curso - Direitos 

Fundamentais; e de outro lado, pelo projeto do Parlamento Acadêmico; ambos 

focados ao desenvolvimento dos Direitos Humanos e da Cidadania; 

5- Considerando, finalmente, a importância de uma coordenação estruturada das 

atividades interdisciplinares, que darão sustentação às atividades de Pesquisa, Ensino e 

Extensão ;  

O NDE – Núcleo Estruturante de Curso juntamente com o Colegiado, RESOLVEM 

elaborar e aprovar o seguinte regulamento para a PROMOÇÃO,  DESENVOLVIMENTO E 

REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISAS e estudos aprofundados, que passa a integrar 

o Plano Pedagógico do Curso: 

 

                                            
25

 Palavras do Professor Jaci F. de Araújo, fundador da Faculdade Processus. 
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TÍTULO II – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DO NEAPJUR 

 

Capítulo I - Da criação do NEAPJUR 

 

Art. 1° O Colegiado do Curso de Direito da Faculdade Processus, em 

conformidade com as suas atribuições, e o NDE – Núcleo Docente Estruturante, cria 

e regulamenta o Núcleo de Estudos Aprofundados e Pesquisas Jurídicas - 

NEAPJUR – e suas atividades no que diz respeito à produção, desenvolvimento e 

publicação de pesquisas do curso de graduação e pós-graduação da Faculdade 

Processus. 

§ Único. As atividades desenvolvidas pelo NEAPJUR vinculam a Pesquisa ao 

ensino, à  iniciação científica e à  extensão, por meio de estudos temáticos 

aprofundados, na forma estabelecida por este regulamento. 

 

Art. 2°. O NEAPJUR fica sob a responsabilidade do coordenador(a) do 

Núcleo, que terá a seguinte composição: 

I – Coordenador(a) do Núcleo de  Estudos Aprofundados e Pesquisa – 

NEAPJUR; 

II- Professores orientadores; 

III– Alunos cadastrados; 

IV – Funcionários, monitores e demais colaboradores. 

§1º. Estarão habilitados para a orientação, os professores interessados que 

participarem dos cursos de capacitação e formação para o NEAPJUR. As atividades 

de formação serão permanentes, com conteúdo e cronograma a serem publicados 

pela coordenação do Núcleo; 

§2º. Estarão habilitados para proposição, desenvolvimento e publicação das 

atividades da pesquisa, os alunos devidamente matriculados em pelo menos uma 

disciplina dos cursos oferecidos pela Faculdade Processus e cadastrados junto a um 

professor orientador; 

§ 3º. Alunos egressos e/ ou externos à Faculdade Processus poderão 

participar como colaboradores ou ainda, sob estrutura definida a partir de parecer 

emitido pela coordenação do NEAPJUR. 
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Capítulo II – Da finalidade e objetivos do NEAPJUR  

 

Art. 3º. O NEAPJUR tem como finalidade a ampliação e o aprofundamento do 

conteúdo temático selecionado por pesquisadores institucionais, com base no eixo 

transversal da Faculdade Processus - Direitos Fundamentais-, e no Projeto do 

Parlamento Acadêmico, contribuindo para a emancipação e desenvolvimento do 

educando, da sociedade e da comunidade educacional, além da promoção de novos 

conhecimentos, da cidadania e da ética profissional. 

 

Art. 4º. As atividades do NEAPJUR são pautadas pela realização do seguinte 

tripé: 

1. “Pesquisas propriamente ditas” (INDIVIDUAIS E COLETIVAS); 

2. Publicações; 

3. Aperfeiçoamento e atualizações do professor pesquisador; 

 

Art. 5º. As pesquisas propriamente ditas referem-se a pesquisas institucionais 

da Faculdade Processus, orientadas por professores vinculados à instituição, 

podendo ser realizadas nas modalidades “individuais” e/ou “coletivas”, nos termos 

deste regulamento. 

 

Art. 6º.  As publicações referem-se à divulgação da produção científica 

institucional, como resultado dos trabalhos de pesquisas, individuais e ou coletivas, 

promovidas e ou  desenvolvidas pela Faculdade Processus, nos termos deste 

regulamento. 

 

Art. 7º. O aperfeiçoamento e atualização do professor pesquisador, referem-

se a atividades promovidas e/ou aprovadas pela coordenação do NEAPJUR, tendo 

em vista o desenvolvimento técnico, científico e humano dos professores 

pesquisadores da Faculdade Processus. 

 

Art.8º São objetivos gerais do NEAPJUR: 

I – Estimular e aplicar conhecimentos teóricos e críticos aos temas 

escolhidos; 
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II- Estimular áreas temáticas que proporcionem e difundam o conceito de 

Justiça, de Democracia, de ética profissional e de respeito aos Direitos 

Fundamentais; 

III-Estimular áreas temáticas que difundam, promovam e aperfeiçoem o 

processo legislativo Brasileiro. 

IV – Valorizar o instrumental metodológico como suporte de apoio formal e 

material na produção do projeto, desenvolvimento e publicação dos resultados de 

pesquisa; 

V – Capacitar o aluno para análise sistemática do Direito a partir dos 

referenciais propostos pela teoria constitucional contemporânea; 

VI – Aprimorar a utilização da linguagem considerando como critérios a 

clareza, propriedade e precisão terminológica; 

VII – Estimular a utilização do raciocínio lógico, da argumentação e persuasão 

como referenciais metodológicos para a construção do conhecimento jurídico. 

 

Capítulo III - Da coordenação do NEAPJUR 

 

Art. 9°. Compete ao coordenador(a) do NEAPJUR: 

I- Estabelecer as diretivas de trabalhos para as atividades do Núcleo e para 

todos os seus integrantes; 

II – Promover e divulgar as atividades da Pesquisa, objetivando a 

interdisciplinaridade, o aprimoramento metodológico e a integração com o Ensino e 

Extensão; 

III – Elaborar, semestralmente, o calendário das atividades relativas ao 

NEAPJUR; 

IV – Atender aos discentes e docentes envolvidos e/ou interessados no 

desenvolvimento dos trabalhos do NEAPJUR; 

V – Decidir sobre os casos de impasse entre orientandos e orientadores; 

VI – Manter, na Coordenação do NEAPJUR, arquivo atualizado com os 

projetos de Pesquisa desenvolvidos e em desenvolvimento;  

VII – Designar comissão especial de sindicância para casos de 

irregularidades nas atividades desenvolvidas no NEAPJUR; 
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VIII – Promover junto aos docentes e discentes, através do apoio da direção 

da Faculdade Processus e da coordenação geral do curso, a publicação de 

mecanismos de estímulos ao aperfeiçoamento e alta qualificação dos trabalhos de 

pesquisas, atribuindo prêmios, classificações e publicações dos melhores 

realizados; 

IX – Apresentar relatórios semestrais das atividades do NEAPJUR junto à 

coordenação geral do Curso; 

X - Tomar, no âmbito da sua competência, todas as medidas necessárias ao 

efetivo cumprimento deste regulamento; 

XI – Decidir sobre eventuais impasses envolvendo os membros que integram 

o NEAPJUR; 

XII- Resolver e dirimir quaisquer conflitos provenientes das atividades do 

PROMULTI. 

 

Art.10º. Compete à Secretaria da Coordenação do NEAPJUR: 

I – Receber o depósito dos trabalhos do  NEAPJUR, de acordo com as 

diretivas da coordenação deste Núcleo, mediante protocolo de recebimento; 

II – Promover e realizar a publicação de todos os editais pertinentes à 

realização dos trabalhos do NEAPJUR, tais como a disponibilidade de horários dos 

professores orientadores, editais de financiamentos e chamadas para pesquisas, 

além dos demais documentos a serem requeridos pela coordenação do NEAPJUR; 

III – Disponibilizar e receber formulários institucionais e fichas de inscrição 

que formalizam as atividades dos integrantes da Pesquisa; 

IV – Distribuir aos professores orientadores as fichas individuais e relatórios 

de acompanhamento dos encontros presenciais com seus orientandos, bem como 

demais documentos solicitados pela coordenação; 

V-Proceder às demais atividades necessárias ao bom andamento do 

NEAPJUR, seguindo as diretivas e recomendações da coordenação deste Núcleo. 
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TÍTULO III – Das “Pesquisas propriamente ditas” 

 

Art. 11º. As pesquisas propriamente ditas referem-se a pesquisas 

institucionais da Faculdade Processus, orientadas por professores vinculados à 

instituição, podendo ser realizadas nas modalidades “individuais” e ou “coletivas”; 

§1º. As pesquisas individuais são modalidades de pesquisa em que o 

professor desenvolve projetos de pesquisas com apenas um orientando; ou ainda, 

sozinho; 

§2º. As pesquisas coletivas são modalidades de pesquisa em que o professor 

desenvolve projetos de pesquisa com mais de um orientando, vinculados a um 

“Projeto de Pesquisa-mãe”, devidamente cadastrado na coordenação do NEAPJUR. 

§3º.  O início das atividades de pesquisa, individuais ou coletivas, para efeitos 

desse regulamento, dá-se a partir do cadastramento do Projeto, pelo professor 

orientador, junto à coordenação do NEAPJUR; 

§4º. As pesquisas, individuais e coletivas, que receberem apoio financeiro da 

Faculdade Processus, deverão ser cadastradas no prazo estabelecido pela 

coordenação do NEAPJUR, bem como atender às demais orientações específicas 

publicadas em editais próprios; 

§5º. As pesquisas, individuais coletivas, que NÃO receberem apoio financeiro 

da Faculdade Processus, poderão ser cadastradas pelo professor orientador a 

qualquer tempo, observando ainda, as demais diretivas específicas publicadas pela 

coordenação do NEAPJUR; 

 

Art. 12°. Os Trabalhos de Pesquisas propriamente ditas serão desenvolvidos 

sob a orientação de pelo menos um professor orientador vinculado aos cursos da 

graduação e/ou pós-graduação Latu sensu ou Strictu Sensu da Faculdade 

Processus; 

§ Único.  Além do professor orientador, o desenvolvimento da pesquisa 

poderá contar com o apoio de colaboradores externos à instituição. 

 

Art. 13°. Todos os alunos da Faculdade Processus, devidamente 

matriculados, estão aptos a se inscreverem para desenvolver projeto de pesquisa 

institucional nas modalidades de pesquisas, individual e/ou coletiva; 
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§1º. Nas modalidades em que houver financiamento da Faculdade Processus, 

a inscrição do aluno deverá atender aos prazos e demais exigências publicadas pela 

coordenação do NEPJUR; 

§2º. Nas modalidades em que NÃO houver financiamento da Faculdade 

Processus, o aluno poderá se inscrever a qualquer tempo para pesquisa, a partir do 

aceite do professor orientador, com o devido cadastro na coordenação; 

§3º. O devido cadastro do aluno pesquisador, na área e modalidade de 

pesquisa, deverá ser providenciado pelo professor orientador, junto à coordenação 

do NEAPJUR, atendendo aos prazos e critérios estabelecidos por este regulamento, 

além de outras orientações solicitadas e devidamente publicadas pela coordenação 

do NEAPJUR;  

 

Art. 14°. A estrutura formal dos projetos de pesquisa elaborados pelo aluno, 

para a área temática escolhida, salvo em caso de estrutura própria oferecida pelo 

professor orientador, deverá observar os critérios de padronização estabelecidos no 

Manual de TCC da Faculdade Processus e demais normas técnicas estabelecidas 

pela ABNT. 

§ 1°. Os projetos de pesquisas produzidos pelos alunos deverão ser 

entregues ao professor orientador, quem providenciará o cadastramento do aluno no 

NEAPJUR, em conformidade com este regulamento; 

§ 2°. Cabe ao respectivo professor orientador da pesquisa, a avaliação e 

aprovação dos projetos e demais atividades apresentados pelos alunos a partir das 

normas, prazos e demais atividades estabelecidos a partir de seus cronograma e 

planos de atividades cadastrados no núcleo, além dos critérios estabelecidos por 

este regulamento e demais exigências publicados pela coordenação do NEAPJUR; 

§ 3°. A apuração de irregularidades e/ou violação, em quaisquer modalidades, 

de direitos autorais e outras modalidades de fraude, implicará na imediata exclusão 

do aluno nas atividades de pesquisa, além dos demais efeitos apurados pela 

coordenação do NEAPJUR, e demais consequências legais;  

 

Art. 15º. Salvo disposições em contrário publicadas pela coordenação do 

NEAPJUR, todos os projetos de pesquisa cadastrados terão um prazo de 
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desenvolvimento mínimo de 01 (um) ano para conclusão e publicação dos 

resultados; 

§1º. Os alunos que receberem apoio financeiro da Faculdade Processus para 

o desenvolvimento da pesquisa estarão comprometidos a publicarem anualmente, o 

resultado dos trabalhos sob a forma de artigo científico e sob a orientação do 

professor orientador;  

§2º. A não publicação dos resultados da pesquisa, na forma e prazos 

estabelecidos por este regulamento, implicará na obrigação imediata do aluno em 

devolver para a instituição, todos os valores percebidos a título de apoio e 

financiamento da pesquisa; 

§3º. Em caso de divergências entre orientador e orientando, para efeitos da 

publicação dos resultados da pesquisa, caberá à coordenação do NEAPJUR, dirimir 

o conflito; 

 

Art. 16°. As atividades de pesquisa são atividades de natureza acadêmica e 

pressupõem a alocação de tempo de ensino dos professores vinculados a 

Faculdade, para as atividades de orientação, sendo como tal remuneradas na forma 

fixada pela Direção Superior da Faculdade Processus, a partir dos prazos e critérios 

definidos pela coordenação do NEAPJUR; 

§ Único. A carga horária de cada professor, destinada ao desenvolvimento 

das atividades Pesquisa, será estabelecida pela coordenação do NEAPJUR e 

confirmada pela coordenação do Curso de Direito; 

 

Art. 17°. O professor orientador tem os seguintes deveres: 

I – Cadastrar o (s) Projeto (s) de Pesquisa (s), individuais e ou coletivas, no 

NEAPJUR, atendendo os prazos e demais diretivas da coordenação do Núcleo; 

II- Cadastrar os respectivos alunos orientandos no NEAPJUR na forma e 

prazos estabelecidos pela coordenação do Núcleo, quando houver; 

III-Elaborar o cronograma de encontros e tarefas específicas para o 

desenvolvimento da pesquisa dos orientandos, individuais ou do grupo, observando 

as determinações e prazos definidos pela coordenação; 

IV-Estabelecer e manter atualizadas as vias de comunicação com os 

respectivos orientandos, tais como pastas de informações junto à Xerox da 
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faculdade, no site, nos murais da coordenação, na  secretaria do NEAPJUR e 

outros;  

IV- Atender seus alunos orientandos nos horários previamente fixados e 

divulgados pela secretaria do NEAPJUR; 

V – Acompanhar e registrar nas fichas e relatórios, individuais e ou do grupo, 

o cumprimento das tarefas do cronograma;  

VI- Publicar anualmente pelo menos dois artigos científicos, como resultado 

das pesquisas desenvolvidas; além das demais atividades solicitadas pela 

coordenação do Núcleo; 

VIII – Presidir os trabalhos de pesquisa apresentados e ou publicados pelos 

seus orientandos; 

X – Participar das reuniões convocadas pelo NEAPJUR, bem como dos 

encontros de capacitação; 

 

Art. 18º. Os alunos pesquisadores têm os seguintes deveres: 

I – Apresentar projeto de pesquisa na área temática, em conformidade com os 

prazos e demais critérios exigidos pelo professor orientador; 

II- Apresentar para o orientador, os dados pessoais e demais informações 

necessárias ao cadastramento do pesquisador e da pesquisa, junto ao NEAPJUR; 

IV – Realizar e entregar os relatórios parciais e integrais sobre as atividades 

de pesquisas desenvolvidas, atendendo aos critérios e prazos estabelecidos pelo 

professor orientador; 

V – Publicar o resultado da pesquisa sob a forma de ARTIGO CIENTÍFICO na 

forma e prazos estabelecidos pelo orientador, e atendendo aos editais publicados 

pelo NEAPJUR; 

VI- Elaborar e publicar os relatórios de pesquisa, parciais e integrais,  de 

acordo com o presente Regulamento, atendendo às normas da ABNT, além do 

Manual e Regulamento do  TCC, no que couber, observadas as instruções do 

orientador; 

VII- Publicar semestralmente os resultados parciais da pesquisa através de 

seminários e apresentações à comunidade discente, em jornadas acadêmicas ou 

demais eventos dessa natureza, sob a coordenação e orientação do professor 

orientador; 
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VII – Protocolar junto ao NEAPJUR a versão final do artigo científico anual, a 

ser publicado como conclusão e resultado final da pesquisa, nos termos deste 

regulamento e critérios publicados pela coordenação do NEAPJUR; 

IX – Comparecer nas orientações presenciais da pesquisa, conforme data e 

local solicitados pelo orientador; 

X- Cumprir com as atividades e calendários estabelecidos previamente pelo 

professor orientador; 

X – Cumprir este Regulamento. 

Art. 19º. O aluno deve desenvolver seu trabalho de pesquisa, de acordo com 

as determinações do professor orientador e em conformidade com este 

Regulamento, bem como o Manual de TCC da Faculdade Processus e no que for 

omisso, as normas da ABNT. 

§Único. O não cumprimento de quaisquer dispositivos deste artigo autoriza o 

professor orientador a solicitar o desligamento das atividades de orientação, através 

de requerimento escrito e motivado, no prazo institucional. 

 

TÍTULO IV- DAS PUBLICAÇÕES 

 

Art. 20º. As publicações, para efeitos desse Regulamento, referem-se ao 

principal meio de divulgação da produção científica institucional, enquanto resultado 

dos trabalhos de pesquisas , individuais e/ou coletivas, promovidas  e/ou  

desenvolvidas pela Faculdade Processus. 

§1°. Independentemente dos demais meios de divulgação científica, todas as 

modalidades de pesquisas institucionais, individuais e/ou coletivas, deverão 

proceder à publicação de artigo científico anual, em revistas de publicação da 

própria Faculdade Processus e/ou outras fontes renomadas; 

§ 2°. Caberá a cada pesquisador estudante desenvolver e publicar pelo 

menos UM ARTIGO científico anual, como conclusão dos trabalhos da pesquisa 

institucional realizada; 

§ 3°. Caberá a cada orientador de pesquisa desenvolver e publicar pelo 

menos UM ARTIGO científico anual, como resultado das pesquisas institucionais, 

individuais e/ou coletivas, desenvolvidas e ou promovidas pela Faculdade 

Processus. 
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Art. 21°. As publicações resultantes das pesquisas institucionais, individuais 

ou coletivas, deverão ser coordenadas e dirigidas pelo respectivo professor 

orientador da pesquisa; 

§ Único.  O professor orientador poderá  participar como único autor, ou 

coautor, ou meramente organizador, das publicações tratadas pelo presente artigo; 

 

TITULO V – Do Aperfeiçoamento e atualização do Professor  

 

Art. 22º.  Tendo em vista o desenvolvimento contínuo e a emancipação 

intelectual da comunidade acadêmica como um todo, a Faculdade Processus 

respeita e reconhece a importância da qualificação do seu corpo docente, 

proporcionando oportunidades de atualização e capacitação ao professor, nas 

formas previstas e publicadas pela coordenação da pesquisa, condicionado ao 

parecer do Conselho Superior; 

§ Único. A adesão e/ou realização dos programas de aperfeiçoamento e 

atualizações terão implicação nos planos de carreira do corpo discente, de acordo 

com as diretrizes e formulações a serem definidas pela coordenação superior do 

curso. 

 

TÍTULO VI – DO PROGRAMA “PROMULTI” 

 

Art. 23°. Fica instituído o Projeto Integrador Multidisciplinar de Curso – 

“PROMULTI”, enquanto programa semestral destinado a promover e estimular a 

integração entre a prática jurídica, o ensino, a pesquisa e a extensão, através de 

projetos integradores desenvolvidos por alunos em temáticas específicas; 

§1º. Os projetos integradores deverão desenvolver e aprofundar áreas 

temáticas tratadas simultaneamente pelas atividades de prática jurídica e TCC, 

tendo como produto final os relatórios de pesquisa e produção científica, destinados 

à publicação; 

§2º. Os alunos participantes dos Projetos Integradores deverão ser indicados 

por pelo menos dois professores das disciplinas em que estiver devidamente 

matriculado e a sua aprovação dependerá da maioria qualificada do Conselho dos 
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Coordenadores, formados pelo Coordenador da Extensão, Coordenadora do TCC e 

Coordenadora da Pesquisa; 

§3º. A indicação do aluno deverá ser submetida à Coordenação de Pesquisa 

até o último dia letivo do semestre anterior à realização do Projeto Integrador; 

§4º. Uma vez aprovado a realização do projeto Integrador pelo aluno, este 

deverá depositar ao final do semestre um artigo científico, e/ou demais atividades 

descritas no projeto, para obtenção de 30hs complementares e aproveitamento do 

conteúdo nas respectivas disciplinas; 

§5º. Cabe ao professor orientador a supervisão do projeto e das atividades 

integradoras do aluno, condicionada à aprovação final do Conselho dos 

Coordenadores; 

§6º. Fica a cargo da Coordenação de Pesquisa resolver e dirimir quaisquer 

conflitos provenientes das atividades do PROMULTI; 

 
 

TÍTULO VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 24º. Os Relatórios de Pesquisa e demais artigos provenientes das 

atividades desenvolvidas e previstas por este Regulamento, poderão ser utilizados 

pelo Curso de Direito, com objetivo didático-pedagógico e científico, ressalvados os 

direitos autorais. 

 

Art. 25º. Em qualquer momento do processo de elaboração, apresentação ou 

publicação dos trabalhos de Pesquisa, uma vez constatado pelo professor 

orientador, e/ou terceiros, a existência de irregularidades no processo de elaboração 

dos trabalhos, tais como plágio, comercialização e/ou quaisquer outros tipos de 

fraudes durante a elaboração, será constituída Comissão Especial de Sindicância, 

pela coordenação do NEAPJUR, a fim de apurar os fatos e aplicar as consequências 

previstas neste Regulamento; 

§ 1°. A referida comissão poderá ser dispensada e ou substituída por 

procedimento específico,  de acordo com as diretrizes estabelecidas pela 

Coordenação do Núcleo.  
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Art. 26º. As situações que não estejam previstas neste Regulamento serão 

analisadas e decididas pela coordenação do Núcleo de Estudos Aprofundados e 

Pesquisa Jurídica- NEAPJUR. 

 

Art. 27º. Este Regulamento entra em vigor nesta data, por aprovação pelo 

NDE, Colegiado do Curso e Conselho do Curso de Direito da Faculdade Processus, 

revogando-se as disposições em contrário. 

 

Brasília,  22 de  abril de 2013. 

 

Profª. Samira Otto – Coordenadora do NEAPJUR 

Profº Stenio Ribeiro de Oliveira – Coordenador do Curso de Direito 
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ANEXO VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO DE EXTENSÃO 
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REGULAMENTO GERAL DO NÚCLEO DE EXTENSÃO E APOIO À CULTURA 

 

 

Capítulo I - Da criação do NEAC 

 

Art. 1° O Colegiado do Curso de Direito da Faculdade Processus, em 

conformidade com as suas atribuições, e o NDE – Núcleo Docente Estruturante, cria 

e regulamenta o Núcleo de Extensão e Apoio à Cultura - NEAC – e suas atividades 

no que diz respeito à extensão e apoio à cultura do curso de graduação e pós-

graduação da Faculdade Processus. 

Parágrafo único. As atividades desenvolvidas pelo NEAC concebem a 

extensão como processo educativo, cultural e científico que integra o ensino e a 

pesquisa de forma indissociável, por meio de projetos e outras ações de extensão 

que viabilizam a relação transformadora entre a Academia e a sociedade, na forma 

estabelecida por este regulamento. 

 

Art. 2°. O NEAC fica sob a responsabilidade do coordenador(a) do Núcleo, 

que terá a seguinte composição: 

I – Coordenador(a) do Núcleo de Extensão e Apoio à Cultura - NEAC; 

II- Professores cadastrados; 

III– Alunos cadastrados; 

IV – Funcionários, monitores e demais colaboradores. 

§1º. Estarão habilitados para a participação das atividades de extensão e 

apoio à cultura, os alunos devidamente matriculados em pelo menos uma disciplina 

dos cursos oferecidos pela Faculdade Processus, os professores e a comunidade 

em geral; 

§ 2º. Alunos egressos e/ ou externos à Faculdade Processus poderão 

participar como colaboradores ou, ainda, sob estrutura definida a partir de 

regulamentação emitida pela coordenação do NEAC. 
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Capítulo II – Da finalidade e objetivos do NEAC  

 

Art. 3º. O NEAC tem como finalidade o desenvolvimento de conjunto 

articulado de projetos e outras ações de extensão universitária e de apoio à cultura, 

com base no eixo transversal da Faculdade Processus - Direitos Fundamentais-, e 

no Projeto do Parlamento Acadêmico, contribuindo para a emancipação e 

desenvolvimento do educando, da sociedade e da comunidade educacional, além da 

promoção de novos conhecimentos, da cidadania e da ética profissional. 

 

Art. 4º. As atividades do NEAC são pautadas pela realização das seguintes 

ações: 

a) Cursos de aperfeiçoamento e atualização; 

b) Oficinas; 

c) Eventos; 

d) Produção de jornais, livros, revistas, partituras, boletins técnicos e 

outros, integrado ao Núcleo de Estudos Aprofundados e Pesquisa Jurídica - 

NEAPJUR; 

e) Projetos; 

f) Prestação de serviços, integrado ao Núcleo de Prática Jurídica, 

mormente aqueles relacionados com a conciliação, mediação e arbitragem. 

 

Art. 5º. As atividades do NEAC serão realizadas por professores vinculados à 

instituição e professores convidados, sob a orientação do Coordenador (a) do 

Núcleo, nos termos deste regulamento. 

 

Art. 6º.  As atividades do NEAC envolverão, sempre que possível, o Núcleo de 

Prática Jurídica e o Núcleo de Estudos Aprofundados e Pesquisa Jurídica – 

NEAPJUR, com a finalidade de integração da extensão com o ensino e a pesquisa. 

 

Art. 7º. São objetivos gerais do NEAC: 
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I – Integrar o ensino e a pesquisa com as demandas da sociedade, buscando 

o comprometimento da comunidade universitária com interesses e necessidades da 

sociedade, em todos os níveis, estabelecendo mecanismos que relacionem o saber 

acadêmico ao saber popular. 

II - Democratizar o conhecimento acadêmico e a participação efetiva da 

Faculdade na vida da sociedade. 

III - Incentivar a prática acadêmica que contribua para o desenvolvimento da 

consciência ambiental, social e política, formando profissionais-cidadãos. 

IV - Participar criticamente das propostas que objetivem o desenvolvimento 

regional, econômico, social e cultural. 

V - Contribuir para reformulações de concepções e práticas curriculares 

Faculdade, bem como para a sistematização do conhecimento produzido. 

 

 

Capítulo III - Da coordenação do NEAC 

 

Art. 9°. Compete ao coordenador(a) do NEAC: 

I- Estabelecer as diretivas de trabalhos para as atividades do Núcleo e para 

todos os seus integrantes; 

II – Promover e divulgar as atividades da Extensão, objetivando a 

interdisciplinaridade, o aprimoramento metodológico e a integração com o Ensino e 

Pesquisa; 

III – Elaborar, semestralmente, o calendário das atividades relativas ao NEAC; 

IV – Atender aos discentes e docentes envolvidos e/ou interessados no 

desenvolvimento dos trabalhos do NEAC; 

V – Decidir sobre os casos de impasse nas atividades do NEAC; 

VI – Manter, na Coordenação do NEAC, arquivo atualizado com os projetos 

de Pesquisa desenvolvidos e em desenvolvimento;  

VII – Promover junto aos docentes e discentes, através do apoio da direção 

da Faculdade Processus e da coordenação geral do curso, a publicação de 

mecanismos de estímulos ao aperfeiçoamento e alta qualificação dos trabalhos de 

extensão, atribuindo prêmios, classificações e publicações dos melhores realizados; 
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VIII – Apresentar relatórios semestrais das atividades do NEAC junto à 

coordenação geral do Curso; 

IX - Tomar, no âmbito da sua competência, todas as medidas necessárias ao 

efetivo cumprimento deste regulamento; 

X – Decidir sobre eventuais impasses envolvendo os membros que integram 

o NEAC; 

 

Art.10º. Compete à Secretaria da Coordenação do NEAC: 

I – Receber o depósito dos trabalhos do NEAC, de acordo com as diretivas da 

coordenação deste Núcleo, mediante protocolo de recebimento; 

II – Promover e realizar a publicação de todos os editais pertinentes à 

realização dos trabalhos do NEAC; 

III – Disponibilizar e receber formulários institucionais e fichas de inscrição 

que formalizam as atividades da extensão; 

IV – Proceder às demais atividades necessárias ao bom andamento do 

NEAC, seguindo as diretivas e recomendações da coordenação deste Núcleo. 

 

 

CAPÍTULO IV– Das atividades de extensão 

 

Art. 11º. As atividades de extensão, mencionadas no art. 4º, visam a 

qualificar ou aperfeiçoar os professores e alunos cadastrados, funcionários, 

monitores e demais colaboradores para atender às demandas da sociedade. 

 

Art. 12º. As atividades de divulgação artística, cultural, científica, técnica, 

tecnológica ou desportiva destinam-se ao público em geral, sem exigência de 

escolaridade mínima. 

 

Parágrafo único – As propostas de desenvolvimento das atividades de 

extensão poderão originar-se na comunidade, nas instituições governamentais, 

não-governamentais, nas unidades da Faculdade, devendo as mesmas serem 

formuladas através de projetos seguindo a regulamentação estabelecida pelo 

NEAC, de acordo com a especificidade de cada atividade.  
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Art. 13º. As atividades de extensão devem coordenar as atividades que 

abrangem experiências políticos-pedagógicas que viabilizem a troca entre o 

conhecimento acadêmico e o saber popular; a participação junto a diferentes 

segmentos da sociedade, integrando ações, articulando ensino, pesquisa e 

extensão e divulgando as experiências resultantes dessas ações em benefício da 

comunidade, na realização do compromisso social da Faculdade. 

 

 

CAPÍTULO V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 14º. Os Relatórios da Extensão e demais materiais provenientes das 

atividades desenvolvidas e previstas por este Regulamento, poderão ser utilizados 

pelo Curso de Direito, com objetivo didático-pedagógico e científico, ressalvados os 

direitos autorais. 

 

Art. 15º. As situações que não estejam previstas neste Regulamento serão 

analisadas e decididas pela coordenação do Núcleo de Extensão e Apoio à Cultura - 

NEAC. 

 

Art. 16º. Este Regulamento entra em vigor nesta data, por aprovação pelo 

NDE, Colegiado do Curso e Conselho do Curso de Direito da Faculdade Processus, 

revogando-se as disposições em contrário. 
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TÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1. O Parlamento Acadêmico da Faculdade Processus estrutura-se nos 

termos do presente regulamento, atendendo às disposições gerais previstas no 

Plano Pedagógico do Curso, com o objetivo geral de desenvolver atividades 

pedagógicas de ensino, pesquisa e extensão para estudar projetos de lei em 

tramitação no Congresso Nacional e propor projetos e outras participações que 

contribuam na preparação de juristas capazes de exercer uma reflexão do direito 

pela ativa participação no processo legislativo congressual.  

 

Parágrafo único. As atividades desenvolvidas pelos acadêmicos, enquanto 

participantes do Parlamento Acadêmico não terão, em hipótese alguma, vinculação 

político-partidária, sendo expressamente vedado conotações nesse sentido. 

 

 

TÍTULO II – DA MISSÃO DO PARLAMENTO ACADÊMICO 

 

Artigo 2. A Faculdade Processus institui em sua estrutura pedagógica o 

Parlamento Acadêmico na busca pela ligação direta entre o ensino jurídico e os 

valores da comunidade, pesquisando-os, depurando-os e aprimorando-os pela 

pesquisa e estudo, criterioso e aprofundado da validez de seus fundamentos. Nesse 

sentido, fica estabelecido como missão do Parlamento Acadêmico: 

 

a) Fazer com que os alunos entendam a gênese jurídica, fazendo-os 

enxergar o alcance das leis para que possam compreender que estas são o mais 

efetivo instrumento de aprimoramento da sociedade, das relações sociais e do modo 

harmônico de viver com o semelhante; 

b) Estudar, simultaneamente à tramitação no Congresso Nacional, os 

projetos de lei, então objeto de deliberação; 

c) Contribuir com propostas de projetos de lei e outras participações, 

organizadas a partir das sugestões de alunos, atuais e egressos, devidamente 

orientados por professores. 
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TÍTULO III – DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Artigo 3. Constituem atribuições do Parlamento Acadêmico da Faculdade 

Processus: 

 

a) Estudar no campo do Direito Constitucional o processo legislativo, que 

tenha por objetivo a elaboração de projetos de lei ou de pareceres, sobre matéria de 

relevância social. 

b) Organizar debates na comunidade acadêmica sobre os assuntos 

propostos dentro do contexto do inciso I. 

c) Elaborar projetos, sob a supervisão dos professores indicados, que 

possam ser levados à Câmara dos Deputados e apresentados como projetos de lei 

de iniciativa popular. 

Artigo 4. As atividades devem almejar o aprimoramento profissional do perfil 

do egresso, incentivando o método reflexivo e construtivo no processo de 

aprendizagem, cumprindo todas as normas éticas das profissões relacionadas à 

formação jurídica. 

 

TÍTULO IV – DA COMPOSIÇÃO 

 

Artigo 5. A composição do Parlamento Acadêmico da Faculdade Processus 

será estabelecida em dois eixos: 

I. Atuação direta do corpo discente composta por: 

I. Mesa Diretora composta por Presidente, Vice-Presidente, Secretário e 2 

(dois) representantes dos egressos. 

II. 20(vinte) Deputados Acadêmicos. 

 

II. Atuação indireta do corpo docente composta por: 

I. Núcleo de Estudos Aprofundados e Pesquisas Jurídicas – NEAPJUR; 

II. Núcleo de Atividades de Extensão; 

III. Núcleo de Prática Jurídica; 

IV. Núcleo de Monografia. 
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TÍTULO V – DA ELEIÇÃO 

 

Artigo 6. A eleição dos membros da Mesa Diretora, com exceção dos 2 (dois) 

representantes dos egressos que serão indicados, se faz por escrutínio secreto, 

exigida maioria simples de votos, presente a maioria absoluta dos Deputados 

acadêmicos. 

 

Parágrafo único: A primeira Mesa Diretora será designada pela Coordenação 

da Faculdade Processus, tomando por base os membros do Grupo de Pesquisa 

“Parlamento Acadêmico”. 

 

Artigo 7. Os Deputados Acadêmicos serão pré-selecionados pelos Centros 

Acadêmicos, por meio de preenchimento de ficha de inscrição, podendo serem 

abertas vagas para alunos egressos e de outras instituições de Brasília, dos demais 

estados brasileiros e do exterior. 

 

Parágrafo único: Os primeiros Deputados Acadêmicos serão designados pela 

Coordenação da Faculdade Processus, tomando por base os 20 (vinte) 

representantes de turma em exercício.  

 

Artigo 8. O mandato da Mesa Diretora e dos Deputados Acadêmicos é de um 

ano. 

 

 

TÍTULO VI – DAS COMPETÊNCIAS 

 

Artigo 9. Compete à Mesa Diretora e aos Deputados Acadêmicos a 

coordenação dos debates para a discussão dos grandes temas em debate no 

Congresso Nacional e na sociedade, visando a construção de proposições (projetos 

de lei e propostas de emendas à Constituição), bem como, o encaminhamento das 
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mesmas para a Câmara dos Deputados pro meio da Comissão de Legislação 

Participativa. 

 

Artigo 10. Compete ao Núcleo de Estudos Aprofundados e Pesquisas 

Jurídicas – NEAPJUR estudar, pesquisar e elaborar trabalhos que tenham por 

objetivo o atendimento das demandas transindividuais coletivas a serem realizadas 

em conjunto com organismos da sociedade civil e quaisquer assuntos de relevante 

interesse social. 

 

Artigo 11. Compete ao Núcleo de Atividades de Extensão organizar e divulgar 

as atividades e seus objetivos e atribuir nota ou outro meio de avaliação das 

atividades executadas pelos acadêmicos. 

 

Artigo 12. Compete ao Núcleo de Prática Jurídica elaborar, sob forma de 

projeto de lei todos os trabalhos recebidos dos Núcleos de Extensão e Pesquisa, 

para ao final e após aprovação dos professores, se for o caso, enviar à Câmara dos 

Deputados. 

 

Artigo 13. Compete ao Núcleo de Monografia fomentar a reflexão sobre 

projetos de lei e temas de cunho legislativo nos Trabalhos de Conclusão de Curso e 

incentivá-los na participação dos projetos de pesquisa e extensão como 

instrumentos de aprofundamento de seus trabalhos.  

 

 

TÍTULO VII – DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

 

Artigo 14. Como atividades pedagógicas propostas para a implementação do 

Parlamento Acadêmico temos: 

I. Aprofundar o estudo do processo legislativo tanto para alunos como para os 

professores a partir de cursos de extensão; 

II. Exercitar a participação acadêmica junto ao Parlamento com pesquisas 

de opinião sobre os temas dos projetos de lei em estudo; 
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III. Promover debate acadêmico dos projetos em tramitação no Congresso 

Nacional em sala de aula; 

IV. Estimular a participação política dos acadêmicos como ampliação da 

discussão da cidadania; 

V. Estimular práticas pedagógicas com ações continuadas, relacionando o 

ensino, a pesquisa e a extensão com pauta de projetos de lei em tramitação no 

Congresso Nacional; 

VI. Realizar debates acadêmicos relacionando o projeto de leitura, os 

projetos de pesquisa e os temas em estudo no Parlamento Acadêmico; 

VII. Apresentar propostas de participação junto a Comissão de Legislação 

Participativa da Câmara dos Deputados a partir dos modelos de propostas de: nas 

modalidades: Projeto de Decreto Legislativo, Projeto de Lei Ordinária, Projeto de Lei 

Complementar, Projeto de Resolução, Requerimento de Audiência Pública, 

Requerimento de Depoimento, Requerimento de Convocação, Requerimento de 

Informação, Requerimento de Indicação, Emendas a projetos de lei em geral. 

 

TÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 15.O Regimento Interno da Faculdade Processus e o Regimento da 

Câmara dos Deputados aplicam-se subsidiariamente à implementação e ao 

desenvolvimento das rotinas do Parlamento Acadêmico. 

Artigo 16. Este regulamento entra em vigor nesta data. 

 

Brasília, 12 de junho de 2015 

 

Claudine Fernandes Araújo  

 Diretora Geral 

http://www2.camara.leg.br/participe/sua-proposta-pode-virar-lei/modelo-projeto-de-Decreto-Legislativo-versao-final.doc
http://www2.camara.leg.br/participe/sua-proposta-pode-virar-lei/modelo-de-Projeto-de-Lei-Ordinaria-versao-final.doc
http://www2.camara.leg.br/participe/sua-proposta-pode-virar-lei/modelo-projeto-de-lei-complementar-versao-final.doc
http://www2.camara.leg.br/participe/sua-proposta-pode-virar-lei/modelo-projeto-de-lei-complementar-versao-final.doc
http://www2.camara.leg.br/participe/sua-proposta-pode-virar-lei/modelo-projeto-de-lei-complementar-versao-final.doc
http://www2.camara.leg.br/participe/sua-proposta-pode-virar-lei/modelo-de-Projeto-de-Resolucao-versao-final.doc
http://www2.camara.leg.br/participe/sua-proposta-pode-virar-lei/modeLo-de-requerimento-de-audiencia-publica-versao.doc
http://www2.camara.leg.br/participe/sua-proposta-pode-virar-lei/modelo-de-Requerimento-de-Depoimento-versao-final.doc
http://www2.camara.leg.br/participe/sua-proposta-pode-virar-lei/modelo-de-Requerimento-de-Convocacao-versao-final.doc
http://www2.camara.leg.br/participe/sua-proposta-pode-virar-lei/modelo-de-Requerimento-de-Informacao-versao-final.doc
http://www2.camara.leg.br/participe/sua-proposta-pode-virar-lei/modelo-de-Requerimento-de-Informacao-versao-final.doc
http://www2.camara.leg.br/participe/sua-proposta-pode-virar-lei/modelo-de-Requerimento-de-Informacao-versao-final.doc
http://www2.camara.leg.br/participe/sua-proposta-pode-virar-lei/modelo-de-requerimento-de-indicacao-versao-final.doc
http://www2.camara.leg.br/participe/sua-proposta-pode-virar-lei/modelo-de-Emenda-versao-final.doc
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PROGRAMA DE OBSERVATÓRIO CURRICULAR E EMPREGABILIDADE DO 

CURSO DE DIREITO (OCED-2015) 
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Coordenadoria do Curso de Direito 
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PROGRAMA DE OBSERVATÓRIO CURRICULAR E EMPREGABILIDADE 

DO CURSO DE DIREITO (OCED) 

 

I – INTRODUÇÃO 
 

 

O projeto pedagógico expressa, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais 

a organização do Curso de Graduação em Direito e deve abranger 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, a duração do curso e o regime acadêmico de oferta. O curso 

deverá assegurar perfil do graduado, 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 reflexiva e de visão crítica. 

O OCED é um instrumento capaz de auxiliar o Conselho de Curso e o Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) a observar as demandas do mercado de trabalho do 

operador do Direito e realizar crítica propositiva para melhor atualização do currículo 

e conseqüentemente do projeto pedagógico.  

 

II- JUSTIFICATIVA 
 

 

O currículo do Curso deve refletir a dialética inerente à própria ciência do 

Direito frente às novas realidades sociais e o OCED é mais um espaço de 

investigação das necessidades de mudanças curriculares para ampliar a 

empregabilidade do egresso. 

 

III- OBJETIVOS GERAIS 
 

4. Contribuir para o currículo do curso contextualizado aos diversos 

fatores constitutivos do padrão de excelência e competitividade às ocupações 

Coordenadoria do Curso de Direito 
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profissionais, tais como novas organizações, requisitos e perspectivas dos 

profissionais do Direito. 

5. Articular-se com o Programa de Acompanhamento do  

Egresso para obter um diagnóstico amplo das demandas não contempladas 

satisfatoriamente pelo currículo. 

 

IV- METAS ESPECÍFICAS 
 

 

1. Elaborar estudos comparativos sobre os currículos dos cursos de 

direito ofertados no Brasil e o Curso de Direito da Faculdade Processus . 

2. Realizar estudos para compatibilizar o currículo do Curso de Direito da 

Faculdade Processus às questões contemporâneas nas ciências jurídicas. 

3. Identificar as demandas profissionais regionais, particularmente as da 

Capital da República. 

4. Acompanhar e avaliar, semestralmente, o desenvolvimento do currículo 

e a implementação do projeto do Curso de Direito, emitindo relatórios e proposições 

ao Conselho de Curso. 

5. Acompanhar e criticar o processo de ensino-aprendizagem, em função 

dos resultados de desempenho dos estudantes, em avaliações internas e externas, 

particularmente Exame da Ordem dos Advogados do Brasil pelos alunos egressos. 

6. Integrar-se com o Programa de Acompanhamento de Egresso do 

Curso de Direito, apoiando planejamento de suporte institucional e empregabilidade. 

7. Propor adequações ao currículo, observando os indicadores do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). 

8. Ampliar os convênios com entes públicos para obter maior  visibilidade 

sobre o mercado do Distrito Federal e Nacional. 

9. Analisar os relatórios da Comissão de Educação da OAB/DF Seccional 

e  OAB Federal das reuniões do OCED relacionados a desempenho profissional. 

10. Ampliar os convênios com Instituições de estagiários congêneres ao 

Centro  de Integração Empresa-Escola(CIEE), mirando a participação nos encontros 

de orientação profissional e palestras sobre a evolução do mercado de trabalho; 

11. Analisar os relatórios do Núcleo de Prática Jurídica acerca dos estágios 

como fonte de atualização das demandas do mercado. 



284 

 

 

  

V- OPERACIONALIZAÇÃO E CRONOGRAMA DE METAS 
 

 

1- O observatório não poderá prescindir de analisar os relatórios da Ordem 

dos Advogados do Brasil, particularmente a seccional DF, do Conselho Nacional de 

Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público a síntese do Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (ENADE). 

 

2- O observatório deve promover continuada ligação com o programa de 

Acompanhamento do Egresso do Curso de Direito , com o objetivo de manter apoio 

institucional ao ensino continuado e a utilização da infra-estrutura da Faculdade 

Processus como forma de apoiar a empregabilidade do egresso. 

3- O OCED deverá se reunir, no mínimo, em duas oportunidades, 

semestralmente. 

4- Os relatórios ou propostas de alteração curricular deverão ser 

encaminhadas à Coordenadoria do Curso, que submeterá ao Conselho de Curso e 

ao Núcleo Docente Estruturante (NDE). 

 

12. O OCED será composto, inicialmente, pelos membros relacionados a 

seguir: 

 

1- Prof.) Prof Álvaro Osório do Valle Simeão(Procurador Federal)  

      b) Profª Cláudia Tereza Sales Duarte(advogada)  

      c) Prof.Jairo Bisol(Promotor de Justiça)  

      d) Prof Marcelo de Barros Barreto( Advogado)  

       e) Profº. Robério Suls Gonçalves( Advogado)  

  

 

4-O OCED será instalado junto ao NPJ 

5- ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS 
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A secretaria do OCED é exercida, cumulativamente, pela Secretaria da 

Coordenadoria do Curso de Direito.  

6- CRONOGRAMA 

 

METAS 

mar abr mai 

1 X   

2  X  

3  X  

4   X 

5   X 

6   X 

7   X 

8  X  

9    

10  X  

11   X 

 

 

VI – AVALIAÇÃO DO PROGRAMA 

 

Caberá ao Conselho de Curso analisar os relatórios semestrais e deliberar, 

junto ao Núcleo Docente Estruturante (NDE), acerca das adequações curriculares 

necessárias e propor mudanças no presente Programa. 

 

Brasília, 26 de fevereiro de 2015 

 

 

STÊNIO RIBEIRO DE OLIVEIRA 

COORDENADOR DO CURSO 
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REGULAMENTO DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO 

DA FACULDADE PROCESSUS 
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REGULAMENTO DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO 

DA FACULDADE PROCESSUS 

 

Do Colegiado de Curso  

Art. 1º. O Colegiado de Curso é a instância básica dos cursos de graduação, 

responsável pela estruturação administrativa, incluindo a execução das políticas 

voltadas às atividades de ensino, pesquisa e extensão, decididas pelo NDE com 

vistas a sua efetiva integração no âmbito comunitário e do desempenho de cada um 

deles, no cumprimento de suas obrigações, tendo como finalidade assessorar a 

implementação do projeto pedagógico discutir temas ligados ao curso, planejar e 

avaliar as atividades acadêmicas do curso. 

 Da Constituição do Colegiado  

Art. 2º.     O Colegiado do Curso é integrado pelos seguintes membros:  

 

I. O Coordenador do Curso que o preside;  

II. Cinco representantes do corpo docente do curso, sendo três escolhidos 

pelo Diretor Geral e dois pelos seus pares, indicados em lista tríplice, com mandato 

de um ano, podendo haver recondução;  

III. Um representante do corpo discente, indicado pelo Diretório ou Centro 

Acadêmico do Curso (CA),quando houver, com mandato de um ano, sem direito a 

recondução.  Inexistindo CA, será escolhido dentre os representantes de turma. 
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Do Funcionamento do Colegiado de Curso  

Art. 3º - O Colegiado de Curso reunir-se-á, ordinariamente, no mínimo, uma 

vez por mês durante o semestre letivo, e, extraordinariamente, sempre que 

convocado pelo Presidente ou por 2/3 (dois terços) dos seus membros. O colegiado 

do curso, quando julgado conveniente pelo coordenador do curso , realizará as 

reuniões conjuntas com o Núcleo Docente Estruturante.  

§ 1º - O Colegiado do Curso, salvo quorum estabelecido por lei ou por este 

Regimento, funciona e delibera, normalmente, com a presença da maioria absoluta 

de seus membros;  

§ 2º O Presidente, além do seu voto, tem, também, direito ao voto de 

qualidade, em caso de empate independentemente do previsto no parágrafo 

anterior; 

 Art. 4º - É obrigatório, prevalecendo a qualquer outra atividade acadêmica, o 

comparecimento dos membros às sessões do Colegiado de Curso. 

Art. 5º - As reuniões do Colegiado de Curso são secretariadas por um de 

seus membros, designado pelo Presidente.  

Art. 6º - De cada sessão do Colegiado de Curso, lavra-se a ata, que, após 

lida e aprovada, é assinada pelo Presidente, pelo Secretário e pelos presentes. 

 § 1.º As atas do Colegiado, após sua aprovação, são publicadas e 

arquivadas na Coordenação do curso, com livre acesso aos membros do Colegiado. 

 Art. 7º - Todo membro do Colegiado de Curso tem direito à voz e ao voto, 

cabendo ao Presidente o voto de qualidade. 

Das Atribuições do Presidente 

Art. 8º - São atribuições do Presidente, além de outras expressas neste 

Regulamento, ou que decorram da natureza de suas funções:  
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I. Coordenar a elaboração da proposta da estrutura e organização 

administrativa e pedagógica do respectivo curso e sua implantação, de acordo com 

o regimento acadêmico, e atualizá-la quando necessário;  

II. Promover, ao início de cada semestre, o planejamento das atividades 

acadêmicas, envolvendo o ensino, a pesquisa e a extensão e prevendo as 

necessidades e os meio, dentre os parâmetros definidos pela faculdade;  

III. Representar como coordenador o curso em todas as instâncias da 

instituição e fora dela;  

IV. Convocar e presidir as sessões;  

V.  Cumprir e fazer cumprir este Regulamento;  

VI. Submeter à apreciação e à aprovação do Colegiado a ata da sessão 

anterior;  

VII. Decidir as questões de ordem;  

VIII. Submeter à discussão e, definidos os critérios, à votação a matéria em 

pauta e anunciar o resultado da votação;  

IX. Organizar, sob a sua responsabilidade e direção, a pauta da sessão 

seguinte e anunciá- la, se for o caso, ao término dos trabalhos;  

X. Convocar sessões extraordinárias;  

Das Atribuições do Colegiado  

Art. 9º. Compete ao Colegiado de Curso de Graduação:  

I. Deliberar sobre o projeto pedagógico do curso, atendidas as diretrizes 

curriculares nacionais e as normas fixadas pelo COSUP;  

II. Deliberar sobre os programas e planos de ensino das disciplinas;  

III. Emitir parecer sobre os projetos de ensino, pesquisa e de extensão que 

lhe forem apresentados, para decisão final do COSUP;  

IV. Pronunciar-se, em grau de curso, sobre aproveitamento e adaptação 

de estudos, assim como sobre aceleração e recuperação de estudos;  

V. Opinar, quando consultado, sobre admissão, promoção e afastamento 

de seu pessoal docente;  
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VI. Aprovar o plano e o calendário anual de atividades do Curso, elaborado 

pelo Coordenador;  

VII. Promover a avaliação periódica do curso: e 

VIII. Exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e no 

Regimento 

 

DISPOSISÕES FINAIS 

Art. 10 - Este regulamento poderá sofrer modificações quando se fizerem 

necessárias, mediante proposta de qualquer membro do colegiado, que após 

aprovada será submetida à apreciação e aprovação Conselho Superior da 

Instituição de Ensino. 

Art. 11 - O presente Regulamento entra em vigor na data de publicação do 

ato normativo da IES. 

 

 

Brasília, 12 de Fevereiro de 2013 

 

 

Prof. Msc Stênio Ribeiro de Oliveira 

Coordenador do Curso 
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PROJETO DE MOTIVAÇÃO ÀS AÇÕES INTERDISCIPLINARES DO CURSO DE 
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1. Considerações Iniciais 
 

O termo – Interdisciplinaridade - trata da necessidade de superar a 

organização disciplinar em busca da integração e articulação dos conhecimentos, é 

concebida como função instrumental, a de utilizar os conhecimentos de várias 

disciplinas para resolver um problema concreto ou compreender um determinado 

fenômeno sob diferentes pontos de vista a partir de uma abordagem relacional, em 

que se propõe que, por meio, da prática acadêmica, sejam estabelecidas 

interconexões e passagens entre os conhecimentos através de relações de 

complementaridade, convergência ou divergência, deixando claro que a 

interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, mantém sua 

individualidade.  

Compreende-se a interdisciplinaridade como uma integração entre as 

disciplinas que possibilita ao aluno uma visão menos fragmentada do conhecimento 

e que requer trabalho em equipe onde exista reciprocidade entre os seus membros. 

Idealizar um Programa de Ações Interdisciplinares no curso de Direito é 

possibilitar que os estudantes integrem dois ou mais componentes curriculares na 

construção do conhecimento, pois é um processo que visa conciliar os conceitos 

pertencentes às diversas áreas com o objetivo de promover a produção de novos 

conhecimentos.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

No contexto pós-moderno, marcado por profundas mudanças de todas as 

ordens, a questão referente à formação interdisciplinar dos indivíduos vem se 

fazendo presente com muita força nos espaços educativos formais e informais.  

É com esse enfoque que a Faculdade Processus implementa o Projeto  de 

motivação  às Ações Interdisciplinares, pois defende que a preocupação central da 

educação deve ser, principalmente, formar profissionais competentes. Para isso 

destaca, como exigência básica, uma formação interdisciplinar, que, sob essa ótica, 

fica associada às novas formas de organização do mundo do trabalho. 
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Há também o enfoque político, ou seja, a transformação das condições 

socioeconômicas cada vez mais perversas para a maioria da população que passa 

por indivíduos capazes de ver/entender o mundo e suas problemáticas, não de 

forma fragmentada, mas sim através de uma visão interdisciplinar ou "inter-

relacionada" das questões políticas, econômicas, sócio-culturais e tecnológicas 

contemporâneas. Nessa visão, a formação interdisciplinar associa-se a uma 

participação política ativa. 

A importância de uma formação interdisciplinar tem como argumento central 

que o mundo pós-moderno é um mundo em rede, e a compreensão de suas novas 

problemáticas e seus riscos e de tudo o que nele acontece e que repercute em todas 

as arenas da vida passa pela exigência de uma formação interdisciplinar. 

. 

3. OBJETIVO GERAL 

 

Promover, junto aos docentes e discentes do curso de Direito da Faculdade 

Processus, o estímulo às ações interdisciplinares durante todo o curso. 

 

4. Objetivos Específicos 

 

4.1 Promover aulas conjuntas horizontalmente ( com professores do mesmo 

semestre) e aulas conjuntas verticalmente (com professores de diferentes 

semestres) com o intuito de fomentar a matriz interdisciplinar,evidenciando a 

conexão de competências; 

 

4.2 Ampliar a Cinemateca com temas transversais, principalmente com 

enfoque em temas ambientais, ético-raciais e direitos fundamentais ( eixo 

transversal do PPC do curso de Direito); 

 

4.3 Realizar seminários e painéis com todas as turmas de aula no 2°bimestre, 

após a leitura dos clássicos da literatura mundial e nacional previstos; 

 



294 

 

4.4 Eleger leitura complementar, composta de clássicos da literatura mundial, 

que ampliarão a capacidade crítica do aluno na participação dos encontros 

interdisciplinares; 

 

4.5 Debater temas emergentes do direito, conferindo-lhes um olhar 

interdisciplinar,buscando um papel de convergência temática à disciplina de Temas 

Emergentes (10º semestre), assegurando grande flexibilidade Curricular. 

 

 

5. AÇÕES A REALIZAR 

 

5.1 Os Docentes deverão prever os encontros interdisciplinares no 2° 

bimestre do semestre letivo; 

 

5.2 A coordenação de extensão será responsável pela seleção dos filmes da 

Cinemateca, conforme os objetivos do item anterior e divulgar com antecedência; 

 

b. A biblioteca deverá adquirir os seguintes títulos 

1° semestre: 

Titulo: O Valor do Amanhã 

Autor: Eduardo Giannetti 

2° semestre : 

Titulo: Vigiar e Punir 

Autor: Michel Foucault 

3° semestre: 

Titulo: O Príncipe 

Autor: Nicolau Maquiavel 

4° semestre: 

Titulo: Era dos Direitos 

Autor: Norberto Bobbio 

5° semestre: 
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 Titulo: A Luta pelo Direito 

Autor: Rudolf Von Iering 

6° semestre: 

Titulo: Introdução ao Pensamento Jurídico Crítico 

Autor: Antônio Carlos Wolkmer 

7° semestre: 

Titulo: Justiça: O que é fazer a coisa certa. 

Autor: Michael Sandel 

8° semestre: 

Titulo: Ensaio de Bioética e Direito 

Autor: Tereza Rodrigues Vieira 

9° semestre: 

Titulo: Juízes Legisladores 

Autor: Mauro Cappelletti 

 

 

6. AVALIAÇÃO DO PROJETO 

 

A coordenação de extensão relatará as atividades ao NDE para análise e 

adequação e, aprovará os relatórios dos encontros e sujerirá ao Núcleo de Pesquisa 

a adoção de temas, além de promover a publicação dos trabalhos resultantes. 

 

 

 

Brasília, 05 de Fevereiro de 2014 

 

 

 

______________________________________ 

Stênio Ribeiro de Oliveira 

Coordenador do curso de Direito Faculdade Processus 
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ANEXO XIII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIMENTO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE  

(NDE) DO CURSO DE DIREITO 
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Normatiza a atuação do Núcleo Docente Estruturante 

 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE E CONSTITUIÇÃO 

 

Art. 1º O Núcleo Docente Estruturante (NDE) tem a responsabilidade da 

implementação e consolidação do Projeto Pedagógico do Curso de Direito e de seu 

constante acompanhamento, avaliação e atualização. 

 

Art. 2º  O NDE é composto por, no mínimo 5 professores do corpo docente do 

Curso, sob a direção do Coordenador do Curso. 

  

Art. 3º Cabe ao Diretor Acadêmico designar os membros do NDE, mediante 

indicação do Coordenador do Curso. 

 Parágrafo 1º À Coordenadoria do Curso cabe acompanhar o 

desempenho do NDE, propondo à Diretoria possíveis alterações em sua 

composição. 

 Parágrafo 2º O Coordenador do Curso pode propor, no primeiro e no 

terceiro trimestres de cada ano letivo, alterações na composição do NDE, tendo em 

vista a mobilidade docente e a necessidade de oferecer oportunidade aos membros 

do corpo docente de participação nas atividades objeto deste Regimento. 

 Parágrafo 3º O Diretor Acadêmico poderá delegar a designação dos 

membros do NDE aos Coordenadores de curso, que serão seus presidentes natos. 

 

Art. 4º O NDE deve ser composto por pelo menos 60% (sessenta por cento) 

de docentes com titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto 

sensu. 

 

Art. 5º Os professores integrantes do NDE têm, obrigatoriamente, que estar 

incluídos em regime parcial ou integral e, no mínimo, 20% (vinte por cento) em 

regime integral. 
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Art. 6º É assegurada renovação parcial dos integrantes do NDE, obedecidas 

as disposições nos artigos antecedentes, de modo a assegurar continuidade no 

processo de acompanhamento do Curso. 

 

Art. 7º O NDE reúne-se, no mínimo, duas vezes por semestre letivo com o 

propósito de analisar o Projeto Pedagógico do Curso e propor possíveis alterações, 

tendo em mira as diretrizes curriculares nacionais, o contexto local e regional, o 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI). 

 Parágrafo 1º As reuniões são convocadas e presididas pelo 

Coordenador do Curso, devendo a pauta ser distribuída antecipadamente aos 

participantes. 

 Parágrafo 2º A cada reunião deve ser lavrada ata, a ser lida e aprovada 

na mesma ou na reunião seguinte. 

 

Art. 8º São atribuições do Núcleo Docente Estruturante, entre outras: 

      I – contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do 

curso; 

     II – zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 

atividades de ensino constante no currículo; 

    III – 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; 

     IV – zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos de Graduação. 

 

Art. 9º Ao Coordenador do Curso, na qualidade de Coordenador do NDE, 

compete: 

 I- convocar e presidir as reuniões e demais atividade do NDE; 

 II- determinar a pauta dos trabalhos; 

 III- atribuir tarefas aos membros do NDE; 

 IV- participar, sempre que possível, dos trabalhos do NDE; 
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 V- nas decisões, mediante votação, exerce o direito de voto e, nos 

casos de empate, também o de qualidade; 

VI- consolidar as propostas apresentadas pelos membros do NDE; 

VII- encaminhar à Diretoria as propostas do NDE 

 

 

CAPÍTULO II 

DA SECRETARIA DO NDE 

 

Art. 10º A secretaria do NDE é exercida, cumulativamente, pela Secretaria da 

Coordenadoria do Curso de Direito, que deve: 

 I- prestar assistência administrativa a todos os trabalhos do NDE; 

 II- receber, examinar, distribuir e expedir a documentação e a 

correspondência do NDE; 

 III-  encaminhar ao setor competente o registro de dados e informações 

para fins de divulgação; 

 IV- auxiliar o Coordenador do NDE durante as reuniões, atividade e 

prestar os esclarecimentos que forem solicitados; 

 V- promover a instrução dos processos e fazer cumprir as diligências 

determinadas pelo Coordenador do NDE; 

 VI- encaminhar o expediente aos interessados, dando ciência dos 

despachos e decisões proferidas nos respectivos processos; 

 VII- elaborar as atas referentes aos trabalhos das reuniões, assim 

como os atos que serão apreciados e assinados pelo Coordenador do NDE; e 

 VIII- reunir e manter atualizada a coleção de normas referentes ao 

NDE. 

 

CAPÍTULO III 

DOS MEMBROS DO NDE 

 

Art. 11º A função de membro do NDE é considerada de natureza relevante e o 

seu exercício tem prioridade sobre as funções de quaisquer outros cargos ou 

funções exercidos. 
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Art. 12º Os membros do NDE, quando convocados para reuniões, receberão, 

com antecedência mínima de dois dias, a pauta da reunião e textos ou projetos que 

serão objeto de análise, avaliação e decisão. 

 

Art. 13º O membro do NDE não pode se ausentar de suas atividades por 

prazo superior a 60 dias, sob pena de substituição obrigatória. 

 Parágrafo Único. A substituição obrigatória não se aplica aos casos de 

ausência justificada, aprovada pelo Coordenador do NDE, com recurso ao Conselho 

do Curso. 

 

Art. 14º O membro do NDE, por razões justificadas, poderá licenciar-se por, 

no máximo, trinta dias, prorrogáveis por igual período. 

  

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 15º Os órgãos técnicos e administrativos, assim como as assessorias da 

Diretoria e do Curso de Direito, prestarão a assistência que lhes for solicitada pelo 

Coordenador do NDE para o pleno cumprimento das atribuições desse setor. 

 

Art. 16º Este Regimento poderá ser modificado ou alterado, mediante 

proposta da Coordenadoria do Curso de Direito ou de dois terços dos membros do 

NDE. 

Art. 17º  Este Regimento entra em vigor nesta data 

 

Brasília, DF, 30 de junho de 2010. 

 

 

 

CLAUDINE FERNANDES DE ARAÚJO 

DIRETORA ACADÊMICA 


