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APRESENTAÇÃO 
 
 

O presente documento apresenta o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) do curso de graduação em 

Direito do Instituto Belo Horizonte de Ensino Superior – IBHES, mantido pela ASSUPERO ENSINO 

SUPERIOR LTDA. O Instituto Belo Horizonte de Ensino Superior foi recredenciado pela Portaria 848 de 

1.º de outubro de 2014. 

 

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Direito do IBHES é um documento desenvolvido pelo NDE – 

Núcleo Docente Estruturante do curso e tem como finalidade mapear e ajustar a estrutura do curso ao 

perfil do egresso, atualizar e promover atividades que modernizem a qualidade profissional, cultural e 

social do aluno. Reproduz a organização do curso, viabilizando o trabalho de formação educacional e 

profissional. Nesse sentido, apresenta um ordenamento didático-pedagógico do funcionamento amplo 

do curso, envolvendo os recursos humanos, tecnológicos, bibliográficos e de estrutura física, como 

também as possibilidades das práticas educacionais, que se encontram harmonizados para promover o 

ensino ministrado nas disciplinas, nas atividades complementares e nas demais atividades propostas 

para o curso.  

 

O Projeto Pedagógico aprecia para o conjunto de diretrizes organizacionais e operacionais, que 

expressam e orientam a prática pedagógica do curso, sua estrutura curricular, as ementas, a 

bibliografia e o perfil dos concluintes, obedecendo às Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecidas 

pelo Ministério da Educação.  

 

O Projeto Pedagógico do Curso é baseado no PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional do IBHES 

e estabelece as orientações para a obtenção de padrões de qualidade na formação do bacharel em 

Direito. Tem por finalidade o aperfeiçoamento significativo da política e da prática universitária, 

observando a questão da qualidade do ensino, nas suas dimensões política, social, técnica e ética, 

como também, o processo educativo voltado para a formação do aluno com competência técnico-

científica e compromisso social. Este documento é um instrumento de reflexão e aprimoramento sobre 

as práticas do curso e está baseado nas Diretrizes Curriculares constantes na RESOLUÇÃO Nº 5, DE 

17 DE DEZEMBRO DE 2018, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 

em Direito. E ato de Renovação de Reconhecimento Portaria nº 931 de 24/08/17 em 25/08/17. O que 

se pretende é definir planos de ação direcionados para a vida acadêmica em toda sua plenitude.  

 



 

 

Para a perfeita integração dos cursos mantidos pelo IBHES, buscou-se uma perfeita e plena articulação 

entre o PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional, o PPI - Projeto Político Institucional e os PPCs - 

Projetos Pedagógicos de Cursos, de maneira que um forneça subsídios ao outro, e que todos eles se 

completem de modo a permitir a total presença da filosofia e objetivos do IBHES, permitindo assim o 

crescimento sustentado da instituição. É importante destacar que o PDI, o PPI e os PPCs do IBHES 

são os resultados de um trabalho contínuo e participativo que envolveu todos os segmentos da 

estrutura organizacional da faculdade, orientado pelas diretrizes educacionais vigentes e acreditando 

que o plano resuma os anseios institucionais. Compreende também o resultado de discussão e 

participação, docente e discente, realizadas até o momento, permitindo ser um elemento para novas 

discussões, pois se acredita que o projeto pedagógico elaborado de maneira participativa e 

democrática tem maior viabilidade e determinação para sua implantação e efetivação cotidiana. 

 

O Curso oferece o ensino embasado em sólida formação profissional, teórico-prática e básica, visando 

à formação de um profissional de Direito completo. O perfil e estrutura do Curso seguem com vistas a 

formar profissionais capazes de realizar transformações sociais, que sejam empreendedores éticos, 

críticos, conscientes, comprometidos com a formação e o aprendizado contínuos. 

 

Espera-se que o presente documento forneça, de forma clara e objetiva, a visão pedagógica do curso 

de Direito, refletindo seus objetivos e práticas para a formação do profissional bacharel em Direito. 
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Informações Gerais 

 

1. DADOS INSTITUCIONAIS 
 

1.1. Mantenedora 
 

NOME ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. 

ENDEREÇO AV. PAULISTA, 900 – 1.º ANDAR – BELA VISTA 

CNPJ 06.099.229/0001-01 

MUNICÍPIO SÃO PAULO 

UF SP 

 

1.2. Mantida 
 

NOME INSTITUTO BELO HORIZONTE DE ENSINO SUPERIOR - IBHES 

ENDEREÇO SEDE Rua Padre Pedro Pinto, 1388, Bairro Venda Nova. 

MUNICÍPIO Belo Horizonte 

UF MG 

TELEFONE (31) 3441-0005 

E-MAIL marcioacbarros@yahoo.com.br 

SITE www.ibhes.edu.br 

DIRIGENTE PRINCIPAL Geraldo Magela Alves 

 

 

1.3. Históricos da Mantenedora 
 

A Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo – ASSUPERO, pessoa jurídica de 

direito privado com sede na Avenida Paulista, nº 900, 1º andar, Bela Vista, São Paulo, Estado de São 

Paulo, com Estatuto registrado e protocolado em microfilme no Quarto Cartório de Títulos e 

Documentos de São Paulo, em 04/02/2004, sob o nº 477.740, cadastrada no CNPJ sob o nº 

06.099.229/0001-01, era uma entidade mantenedora sem fins lucrativos até o ano de 2017.  

 

A partir de janeiro de 2018, foi aprovada a transformação do tipo jurídico da ASSUPERO de associação 

sem fins lucrativos para Sociedade Simples Limitada sob a denominação de ASSUPERO ENSINO 

SUPERIOR S/S LTDA., cuja ata encontra-se registrada no 4º Registro de Pessoas Jurídicas da Capital 
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sob nº 669752, de 22 de janeiro de 2018, com manutenção do mesmo CNPJ nº 06.099.229/0001-01. 

Posteriormente, houve outra alteração para ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. 

 

Com a transformação, a ASSUPERO passou à categoria administrativa de mantenedora com fins 

lucrativos. A SERES/MEC já efetuou a alteração no cadastro do sistema e-MEC. 

 

1.4. Histórico da Mantida 
 
O Instituto Belo Horizonte de Ensino Superior – IBHES, estabelecimento de ensino superior situado 

na Rua Padre Pedro Pinto, n.º 1388/1410 - Venda Nova e na Avenida Vilarinho, n.º 2060 também em 

Venda Nova, BH/MG, uma vez credenciado pela Portaria Ministerial nº 2.084, publicada no D.O.U. de 

19/07/02, passou a oferecer os seguintes programas de graduação: Administração reconhecimento 

renovado pela Portaria 313 (publicada no   D. O.U. em 04/08/11); Ciências Contábeis, 

reconhecimento renovado pela Portaria 314 (publicada no D.O.U em 04/08/2011); Turismo, 

reconhecido pela Portaria nº 677 (publicada no D.O.U. em 28/09/06); Comunicação Social com 

habilitação em Publicidade e Propaganda, autorizado pela Portaria nº 3.869 (publicada no D.O.U. 

em 27/12/02); Direito, reconhecido pela Portaria nº 10 (publicada no D.O.U. em 06/03/12); e os cursos 

tecnológicos: Gestão de Comércio Exterior, autorizado pela Portaria nº 278 (publicada no D.O.U. em 

22/01/04); Gestão de Marketing, reconhecido pela Portaria nº 23 (publicada no D.O.U. em 

16/03/2012); Gestão de Recursos Humanos, reconhecido pela Portaria nº 581 (publicada no D.O.U. 

em 13/11/13); Gestão Mercadológica, autorizado pela Portaria nº 944 (publicada no D.O.U. em 

05/04/04); Gestão Empreendedora, autorizado pela Portaria nº 942 (publicada no D.O.U. em 

05/04/04); Turismo Receptivo, autorizado pela Portaria nº 4.238 (publicada no D.O.U. em 22/12/04); 

Eventos, autorizado pela Portaria nº 4.239 (publicada no D.O.U. em 22/12/04); Gestão de Sistemas 

de Informação, autorizado pela Portaria nº 943 (publicada no D.O.U. em 05/04/04), Gestão 

Hospitalar, autorizado pela Portaria nº 303 (publicada no D.O.U. em 19/04/07), Tecnologia em 

Logística, autorizado pela Portaria MEC n.º 179, de 8/5/13 em 9/5/13 e Engenharia de Produção 

autorizado pela Portaria n.º 620 de 22/11/13. Em 2015, o curso de Serviço Social foi autorizado pela 

Portaria n.º 584 de 17/08/15. Em 2016, o curso de Nutrição foi também autorizado pela Portaria n.º 

769 de 01/12/16 e em 2017, o curso de Engenharia Civil foi autorizado pela Portaria n.º 867 de 

11/08/17.  

 

Em 05 (cinco) de novembro de 2018, ocorreu a mudança de endereço dos cursos de Administração 

(bacharelado), Ciências Contábeis (bacharelado), Direito (bacharelado) e Serviço Social (bacharelado) 
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para a Rua Padre Pedro Pinto, nº 1388, bairro Venda Nova, CEP: 31615-310, Belo Horizonte/MG (Cód. 

1073874).  A mudança deve-se ao fato do novo prédio contar com melhores e mais amplas instalações 

que propiciará melhores condições ao oferecimento de um ensino de qualidade. 

1.5. Inserção Regional da Instituição 

 

A concepção do Projeto Institucional da IES surge das necessidades e demandas da região de forma a 

construir e desenvolver uma massa crítica de profissionais que promovam a sustentabilidade local e 

sedimentem os fatores sociais, culturais, políticos e econômicos como valores fundamentais para o 

fortalecimento integrado da cidade e de suas áreas de influência. 

Os cursos e os programas oferecidos pela IES, mediante seus projetos pedagógicos específicos, serão 

organizados de modo a propiciar aos profissionais em formação conhecimentos e habilidades capazes 

de permitir-lhes: 

 

 A apropriação de conhecimentos básicos relacionados às áreas que serão objeto de sua 

atuação profissional, articulando teoria e prática nas diferentes configurações que a práxis profissional 

venha a assumir; 

 O desempenho de suas atividades com competência técnica e compromisso social e político 

em seu contexto sociocultural de atuação. 

 

Ao definir a qualidade e a atualização da formação como objetivo central da proposta para o ensino de 

graduação tecnológica, a IES tem por finalidade a construção de processo coletivo de articulação de 

ações voltadas para a formação competente do profissional que pretende se graduar. Nessa direção, 

torna-se imprescindível a interação da IES com a comunidade e os segmentos organizados da 

sociedade civil como expressão da qualidade social desejada para o cidadão a ser formado como 

profissional. 

 

A política definida pela Instituição para as questões sociais visa promover ações que permitam 

melhorar a qualidade de vida da população da região e modificar a educação e a cultura. A missão da 

Instituição inclui preparação para a liderança e acompanhamento de profundas e densas mudanças 

induzidas pelo avanço tecnológico e pelas novas concepções de vida dele emergentes.  

 

A IES tem o compromisso de cooperar com o processo de desenvolvimento regional sustentável, uma 

vez que proporcionará aos seus alunos instrumentos técnico-científicos relevantes em seus cursos, que 

são úteis e básicos à elaboração de políticas públicas. A interação dos conteúdos com aspectos 

inerentes às questões sociais, jurídicas e ambientais, exigidas no mundo atual, possibilitará a formação 

de recursos humanos capazes de atuar em prol do desenvolvimento social, cultural e econômico 

sustentado. 

 

No âmbito administrativo, é preciso levar em conta as novas tecnologias de gestão propostas, que têm 

como mote principal – além da utilização dos modernos meios de comunicação para economizar 

etapas e fazer fluir mais livremente o fluxo de processos organizacionais – a primazia do mérito e da 
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qualidade acadêmica, fatores indispensáveis para se alcançar os mais altos níveis da inteligência 

criativa e a elaboração de novas metodologias para a abordagem de problemas tangíveis e reais da 

sociedade organizada. 

 

A estrutura que se pretende implantar nessa era informacional, com a utilização dessas novas 

tecnologias gerenciais, abrirá espaços nos quais há possibilidades concretas de libertação das grandes 

patologias organizacionais: o normatismo, o burocratismo e o corporativismo, tão presentes na vida 

acadêmica. Essas patologias cederão e tenderão a desaparecer diante dos recursos das tecnologias 

virtuais, da flexibilidade orgânica e da descentralização do poder. 

 

A IES possui uma política de expansão coerente com o atual estágio e perspectivas de 

desenvolvimento da região de Belo Horizonte. 

 

Finalmente, resta afirmar que o Instituto Belo Horizonte de Ensino Superior (IBHES) adota políticas 

direcionadas para o desenvolvimento de estudos de situações reais e específicas para a melhor 

compreensão das condições de vida das comunidades abrangidas pela ação da IES.  

 

Afinal, é premente na Instituição a preocupação de ministrar e desenvolver os conhecimentos e 

práticas necessárias para que os seus egressos tenham condições de atuar com competência nas 

empresas que escolherem em igualdade de condições com concorrentes de quaisquer regiões. 

 

O Curso de Direito desta Instituição tem por objetivo preparar o seu aluno, dando-lhe uma formação 

multidisciplinar, de tal forma que, ao atingir o bacharelado, estará apto a exercer a advocacia, como 

profissional liberal, trabalhar em empresas, escritórios e em órgãos governamentais, atuar na área de 

consultoria, ou ainda entrar para a carreira jurídica como Delegado de Polícia, Juiz de Direito, Promotor 

Público ou Advogado do Estado, etc. 

 

Além disso, há uma preocupação social da Instituição em atender ao mercado regional, já que, de 

acordo com informações obtidas do e-MEC, existem 61 instituições de ensino superior na cidade e, 

dentre elas, 25 oferecem o curso de Direito, número este insuficiente para abarcar a extensa demanda 

da região. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO CURSO 

 

 

Denominação: Curso de Direito, modalidade Bacharelado 

Turno de Funcionamento:  Noturno 

Carga Horária: 4.440 (quatro mil quatrocentos e quarenta) horas 

 

Tempo de Integralização: Mínimo: 10 semestres (cinco anos) 

Máximo: 15 semestres (sete anos e meio) 

Vagas Solicitadas: 100 anuais 
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Dimensionamento das 

Turmas: 

Amparada no disposto no artigo 53 da Lei nº 9.394/1996, a 

IES, por meio de seus colegiados superiores, estabeleceu 

que os candidatos classificados em processo seletivo e 

matriculados serão divididos em grupos de 50 alunos. 

Enquanto que, nas atividades práticas, os grupos têm as 

dimensões recomendadas pelo professor, com aprovação da 

Coordenação de Curso, sempre respeitado o limite máximo 

de 25 alunos por turma prática. 

Regime de Matrícula: Seriado semestral 

Coordenador do Curso: Nome: Thaís Fernanda Santos da Silva Verçosa  

Rua Padre Pedro Pinto nº 1.388 , bairro Venda Nova, Belo 

Horizonte (MG) 

E-mail: thais.adv@gmail.com  

Titulação: Mestre 

Área de concentração: Administração 

Conclusão: 2014 

Regime de Trabalho: Integral  

 

 

 

DIMENSÃO 1 – CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 
1.1. Características da Instituição 
 

O Instituto Belo Horizonte de Ensino Superior – IBHES, desenvolve suas atividades com o objetivo de 

garantir uma formação superior voltada para um ensino de qualidade, de acordo com as exigências do 

Ministério da Educação, do mercado de trabalho e da sociedade. A Instituição visa à capacitação de 

profissionais éticos e competentes para o desenvolvimento da região, resgatando a compreensão da 

inter-relação humana, na busca sistemática pela excelência educacional, e busca alcançar seu objetivo 

a partir de percepções compartilhadas dos problemas regionais. 

 

O Instituto assume posição construtiva em uma sociedade democrática, servindo de instrumento 

propulsor de transformação social. Nesse sentido, suas metas procuram responder aos anseios e às 

necessidades da comunidade onde se situa. A IES deve ter o compromisso de colocar o produto de 

suas atividades de ensino com a extensão ao alcance e serviço dessa comunidade, para dela merecer 

respeito e reconhecimento. Tem como fim, ainda, garantir a qualidade desse produto, por meio de uma 

efetiva política de capacitação de pessoal docente e técnico-administrativo, além de uma ampla 

participação dos alunos nos diversos aspectos da vida universitária. 
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O IBHES pretende estabelecer-se, ao longo do tempo, como um centro de referência no Estado de 

Minas Gerais no que diz respeito à formação de profissionais com competências e habilidades técnico-

científicas reguladas pela ética e por uma visão crítica de seu papel na sociedade – uma formação 

profissional voltada para a assistência, o ensino, a pesquisa e a extensão em todos os níveis.  

1.2.  Missão Institucional 

 

O Instituto Belo Horizonte de Ensino Superior – IBHES tem como missão investir em um processo de 

ensino e aprendizagem que capacite os seus egressos a atenderem às necessidades e expectativas 

do mercado de trabalho e da sociedade, com competência para formular, sistematizar e socializar 

conhecimentos em suas áreas atuação. Para alcançar esse objetivo, a Instituição promove a educação 

superior integrando o ensino e a extensão, visando à formação de sujeitos empreendedores e 

comprometidos com o autoconhecimento, a transformação social, cultural, política e econômica do 

estado e da região. 

 

Seu dever é orientar e desenvolver iniciativas que aumentem a qualidade do Ensino e com ela a 

formação de sujeitos responsáveis, comprometidos com o seu autodesenvolvimento e com o progresso 

da sociedade. Para tanto, partilha dessa responsabilidade com os ingressos, os egressos e com as 

organizações locais. Nesse sentido, a Instituição objetiva ser locus de referência no estado, assumindo 

o compromisso institucional de promover o desenvolvimento educacional da região e participar da 

inserção dos egressos no mercado de trabalho. A Instituição entende que, na interação dinâmica com a 

sociedade, em geral, e com o mercado de trabalho, em particular, define os seus campos de atuação 

acadêmica presentes e futuros. 

 

Reconhecendo a crescente importância do conhecimento para a formação de sujeitos e para o 

processo de desenvolvimento da sociedade, o Instituto Belo Horizonte de Ensino Superior – IBHES 

pretende produzi-lo articulando o ensino com a extensão a partir da análise da realidade social, 

econômica, política e cultural local, buscando compreender melhor e mais profundamente a realidade 

que seu egresso irá contribuir para transformar. Nesse sentido, esta Instituição tem como diretriz uma 

formação que combina e equilibra o desenvolvimento técnico e humanístico e que promove a visão 

sistêmica do estudante. 

 

Não obstante, o processo de formação do profissional deve abranger uma série de compromissos com 

a realidade social enquanto sujeito partícipe de sua construção qualitativa, ao mesmo tempo em que 

assumirá o exercício profissional na direção da resolução dos problemas locais e regionais. 
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Para realizar essa missão, a Instituição também parte da necessidade de que, enquanto agência 

promotora de educação superior, deva ser possuidora de uma política de Graduação rigorosa, sólida e 

articulada organicamente a um projeto de sociedade e de educação. 

 

1.3  Estrutura Organizacional e Instâncias de Decisão 

 

A estrutura organizacional da Instituição está apoiada em órgãos colegiados, executivos e 

suplementares. Os órgãos colegiados e executivos organizam-se em dois níveis de decisão: 

 

 Órgãos de Administração Superior: Conselho Acadêmico e Diretoria; 

 Órgãos de Administração Acadêmica: Coordenação Pedagógica, Colegiado de Curso, 

Coordenação de Curso e NDE. 

 

Essa estrutura é auxiliada nas suas atribuições e competências pelos Órgãos Suplementares: 

Secretaria, Biblioteca, Administração, Tesouraria, Contabilidade e Manutenção. 

 

Poderão integrar a estrutura organizacional da IES outros órgãos de natureza didático-científica, 

cultural e técnico-administrativa. 

 

1.31.       Organograma Institucional e Acadêmico 

 

 

O Organograma Institucional é apresentado na página a seguir. 
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ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANTENEDORA 

IES CPA 

ÓRGÃOS SUPLEMENTARES 

(SERVIÇOS TÉCNICOS E 

ADMINISTRATIVOS) 

ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO 

(ACADÊMICA) 

ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO 

(SUPERIOR) 

BIBLIOTECA 

ADMINISTRAÇÃO 

SECRETARIA 

COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

COLEGIADO DE 

CURSO 

COORDENAÇÃO 

DE CURSO 

DIRETORIA 
CONSELHO 

ACADÊMICO 

MANUTENÇÃO 

TESOURARIA 

CONTABILIDADE 

 

NDE 



                                                                                                        

    

13 

 

1.4. Administração 
 

1.4.1. Condições de Gestão 

 

O Projeto Institucional identifica as características da Instituição apresentadas no bojo do PDI, tendo a 

Instituição, através de seus prepostos e funcionários já contratados (direção administrativa, biblioteca, 

secretaria, informática), procurando demonstrar coerência entre a estrutura organizacional definida pela 

Instituição e a prática administrativa proposta. 

 

A Direção Acadêmica e a Coordenação de Curso são exercidas por docentes do quadro, sendo viável o 

cumprimento das normas administrativas e acadêmicas inerentes. 

 

1.4.2. Articulação da Gestão do Curso com a Gestão Institucional 
 

Há uma preocupação constante, por parte do IBHES, para que a gestão do curso possa estar articulada com 

a gestão institucional. Entendemos que não há possibilidade de existir uma gestão de qualidade se não 

houver interface entre os objetivos institucionais e as atividades do curso. 

 

Ademais, o Regimento da IES assegura, como forma de aplicação do princípio de gestão democrática, a 

integração entre a gestão administrativa, os seus órgãos colegiados e os cursos em suas diversas 

modalidades. 

 

Para tanto, foram instituídos órgãos colegiados deliberativos superiores com a participação de membros de 

sua comunidade, da comunidade local e da representatividade legal do corpo docente, discente e 

administrativo. 

 

Neste sentido estabelece, ainda, as responsabilidades e áreas de competência da mantenedora e da 

mantida, o que permite e promove, consequentemente, a democratização do conhecimento, mediante a 

liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 

1.4.3. Planos de Desenvolvimento 

 

No PDI, as informações específicas prestadas são coerentes com a estrutura organizacional e as práticas 

administrativas existentes, além de haver condições financeiras satisfatórias para a implantação do curso. 
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1.4.4. Sistemas de Informação e Comunicação 

 

A Instituição também apresenta estrutura para a coordenação, secretaria, tesouraria e um sistema de 

informática compatível com as necessidades do curso. 

 

1.5. Políticas de Pessoal e Programas de Incentivos e Benefícios 
 

Os mantenedores do IBHES entendem que, mesmo dispondo de um Projeto de Desenvolvimento 

Institucional adequado e de Projetos Pedagógicos consistentes dos cursos que oferece e pretende oferecer, 

isto pouco representará se não houver pessoas qualificadas para desempenhar as funções administrativas, 

pedagógicas e acadêmicas. 

 

Sendo assim, são estabelecidos como critérios de contratação de pessoal administrativo: 

 

 Apresentar características de liderança; 

 Ser inovador no desempenho de suas tarefas na área específica das funções que exerce e na área 

de informática; 

 Ser empático e democrático em relação aos colegas;  

 Demonstrar domínio de conhecimentos na sua área de trabalho; e 

 Estar predisposto à formação contínua. 

 

Para a contratação de professores, os critérios que nortearão a escolha podem ser resumidos em dez 

aspectos: 

 

1. Professores com titulação mínima de especialista; 

2. Professores com aderência para ministrar aulas nas disciplinas presentes na estrutura curricular dos 

cursos que oferece; 

3. Professores com experiência docente; 

4. Professores com experiência docente em cursos superiores de, pelo menos, dois anos; 

5. Professores capacitados para estabelecer boa relação com os estudantes, com os seus pares e 

com as lideranças acadêmicas; 

6. Professores comprometidos com a educação permanente; 

7. Professores com potencial para somar as atividades de pesquisa e extensão às atividades 

docentes; 

8. Professores comprometidos com a aprendizagem dos estudantes; 

9. Professores com elevada capacidade de comunicação oral e escrita; e 

10. Professores com relações sociais nas organizações locais. 
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1.5.1. Plano de Carreira e Incentivos aos Docentes 

 

Uma das preocupações da Instituição em promover o comprometimento do docente com os valores e 

princípios educacionais da IES foi sinalizada pela elaboração e implantação do Plano de Carreira Docente 

constante no PDI. 

 

O Plano prevê classes, níveis e regime de trabalho. As classes de docente serão de Titular, Adjunto, 

Assistente e Auxiliar. 

 

O ingresso na Carreira de Professor de Ensino Superior dar-se-á, preferencialmente, na referência inicial da 

respectiva categoria funcional, por meio de processo seletivo, e prevê os seguintes níveis e regimes de 

trabalho: 

 

I. Professor Titular e Professor Adjunto 

II. Professor Assistente 

III. Professor Auxiliar 

 

I. Regime de Tempo Integral – TI 

II. Regime de Tempo Parcial – TP 

III. Regime Horista – RHA 

 

Foi prevista a avaliação docente, que funcionará como condicionante à progressão funcional. No plano 

docente estão previstos estímulos à qualificação, à capacitação, à pesquisa e extensão. 

 

1.5.2. Plano de Carreira e Incentivo do Pessoal Técnico-Administrativo 

 

A busca do IBHES pela eficaz promoção do comprometimento do corpo técnico-administrativo com os 

valores e princípios educacionais defendidos pela Instituição norteou a elaboração e implantação do Plano 

de Carreira do Corpo Técnico-Administrativo, constante no PDI. 

 

O plano para a carreira administrativa prevê cargos técnicos de nível superior, médio e auxiliares 

administrativos. 

 

1.5.3. Programas Institucionais de Financiamento de Estudos para Alunos Carentes 

 

O Programa de Assistência ao Corpo Discente prevê o oferecimento de bolsas de estudo referentes a 

descontos de 10% a 30% no valor da mensalidade do curso a estudantes carentes, mediante o 

preenchimento de formulário específico, que é, por sua vez, encaminhado para a avaliação e seleção de 

Comissão Especial, designada pela Diretoria. Essas bolsas são oferecidas considerando-se o equilíbrio 

entre os recursos existentes e a cota de bolsas pleiteadas.  
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Ademais, o IBHES viabiliza o programa de Financiamento Estudantil – FIES, nos termos da Portaria MEC nº 

1.626, de 26 de junho de 2003. 

 

O financiamento concedido, nesse caso, pode chegar até 80% dos encargos educacionais. O agente 

financeiro responsável é a Caixa Econômica Federal que concede os financiamentos apenas aos alunos 

matriculados nos cursos com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC.  

 

O IBHES já aderiu ao ProUni – Programa Universidade para Todos, criado pela MP nº 213/2004 e 

institucionalizado pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, tendo como objetivo a concessão de bolsas 

de estudos integrais e parciais a estudantes carentes do município. 

 

Sensível às dificuldades econômicas pelas quais passa o país, que culminaram com a redução de bolsas do 

FIES e PROUNI, o IBHES proporciona aos calouros e veteranos as seguintes possibilidades: 

 

 

Concurso de Bolsa Até 100% de bolsa, até o final do curso para os calouros que 

obtiverem as melhores notas no vestibular tradicional. 

Desconto 1º Semestre  Até 40% de desconto no primeiro semestre do curso ou até 15% 

de desconto durante todo o curso. 

Convênio-empresa 10% de desconto para empregados e seus familiares 

Quero Bolsa  Até 30% de desconto até o final do curso  

Catho Educação  Financiamento de até 50% das mensalidades, com o dobro do 

tempo do curso para pagar.  

Enem  Até 100% de bolsa até o final do curso, de acordo com a nota 

obtida no Enem. Quanto maior a nota maior a bolsa  

Educa Mais Brasil Até 70% de desconto durante todo o curso 

Concurso de Bolsa Até 100% de bolsa, até o final do curso para os calouros que 

obtiverem as melhores notas no vestibular tradicional. 

  

O Programa de Benefícios tem sido amplamente divulgado pela Instituição, por ocasião de abertura dos 

processos seletivos, e conta com mecanismos próprios de controle. 

 

 
DIMENSÃO 2 – ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

2.1. Projeto Pedagógico do Curso 

2.1.1. Contexto Educacional 

 

http://www.mec.gov.br/sesu/Fies/legislacao.shtm
http://www.mec.gov.br/sesu/Fies/legislacao.shtm
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O Instituto Belo Horizonte de Ensino Superior surge para suprir as deficiências regionais em recursos 

humanos qualificados e para absorver a crescente massa de estudantes que concluiu ou, nos próximos 

anos, concluirá o ensino médio, conforme dados reveladores de pesquisa de mercado realizada.  

 

A cidade de Belo Horizonte, cuja população é hoje estimada em 2.523.794 habitantes (IBGE-2017), contou 

com 71.832 novas matrículas no ensino médio no ano de 2015. No ano de 2016, foram 422.248 candidatos 

inscritos em processos seletivos em instituições de ensino superior para um total de 215.437 vagas 

oferecidas pelas instituições de ensino superior no município, segundo dados do INEP. Destas vagas, 

apenas 10.074 foram oferecidas por instituições públicas. 

 

Neste aspecto, indiscutivelmente, verifica-se que as instituições particulares desempenham relevante papel 

na formação superior, de forma a atender a demanda de mercado resultante de um processo, qual seja o 

aumento do contingente de egressos do ensino médio, que reclama pela necessidade de mais vagas, mais 

cursos e mais instituições, democratizando, assim, o acesso dos jovens aos estudos de nível superior.  

 

O papel do sistema educacional privado é diminuir o fosso entre os concludentes do ensino médio e o 

acesso ao ensino superior. Isso pode ser feito mediante a autorização de mais cursos que, com 

competência e credibilidade, formem profissionais capacitados, preparados tanto para o setor empresarial 

quanto para a administração de órgãos públicos e privados.  

 

A cidade de Belo Horizonte precisa de profissionais qualificados para a gestão de práticas de trabalho 

modernas, para o empreendedorismo, para o emprego de atitudes inovadoras e para os desafios do 

desenvolvimento sustentável.  

 

Sabe-se que, com a oferta de cursos de graduação, formando um contingente de profissionais com melhor 

preparação crítica, poder-se-á democratizar os projetos de cidadania e garantir bom êxito no processo de 

desenvolvimento e progresso regional.  

 

 É neste contexto que se instala o IBHES, que não poupará esforços no sentido de oferecer à comunidade 

cursos, projetos e programas voltados para as necessidades regionais e integrados à realidade de sua área 

de inserção.  

 

O IBHES pretende estabelecer-se, ao longo do tempo, como um centro de referência no Estado de Minas 

Gerais no que diz respeito à formação de profissionais com competências e habilidades técnico-científicas 

reguladas pela ética e por uma visão crítica de seu papel na sociedade – uma formação profissional voltada 

para a assistência, o ensino, a pesquisa e a extensão em todos os níveis.  

 

 2.1.2. Políticas Institucionais no Âmbito do Curso 

 

Há plena consonância entre o preconizado no PDI e PPI da IES em relação às políticas institucionais e as 

práticas do curso. O ensino de qualidade, pesquisa e extensão, são ações praticadas nas atividades 

regulares do curso. A ética como postura e o compromisso social como atitude, são estimulados pelos 

docentes dentro do cotidiano do processo de ensino-aprendizagem. 
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2.1.3. Concepção do Projeto Pedagógico de Curso - PPC 

 

O PPC de Graduação em Direito é um documento que fixa os propósitos e metas a serem alcançados 

durante a formação dos estudantes do Curso de Direito, em consonância com o planejamento global e com 

as diretrizes e princípios da Instituição, expressos no Projeto Pedagógico Institucional - PPI e no Projeto de 

Desenvolvimento Institucional - PDI. O Curso de Direito, como foi concebido, leva em conta a formação 

generalista, humanista, crítica e reflexiva do profissional de acordo com a orientação das Diretrizes 

Curriculares nacionais para o Ensino da Graduação em Direito procurando assegurar a: 

 

 Articulação entre o ensino e a extensão, garantindo um ensino crítico, reflexivo, que leve à 

construção do perfil almejado, estimulando a realização de experimentos e/ou de projetos de pesquisa; 

socializando o conhecimento produzido; 

 Inserção do aluno precocemente em atividades práticas, de forma integrada e interdisciplinar, 

relevantes à sua futura vida profissional; 

 Utilização de diferentes cenários de ensino-aprendizagem, permitindo ao aluno conhecer e vivenciar 

situações variadas de vida, da organização da prática e do trabalho em equipe multiprofissional; 

 Visão de educar para a cidadania e a participação plena na sociedade; 

 Garantia dos princípios de autonomia institucional, de flexibilidade, integração estudo/trabalho e 

pluralidade no currículo; 

 Implementação de metodologia no processo ensinar-aprender que estimule o aluno a refletir sobre a 

realidade social e aprenda a aprender; 

 Definição de estratégias pedagógicas que articulem o saber, o saber fazer e o saber conviver, 

visando desenvolver o aprender a aprender, o aprender a ser, o aprender a fazer, o aprender a viver junto e 

o aprender a conhecer que constituem atributos indispensáveis à formação do bacharel em Direito e acima 

uma visão dinâmica e estratégica da sociedade onde o individuo esta inserida.  

 Realização das dinâmicas de trabalho em grupo, por favorecerem a discussão coletiva e as relações 

interpessoais; 

 Valorização das dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no aluno atitudes e valores 

orientados para a cidadania e para a solidariedade, com uma visão ampla de balanço social.  

 

2.1.3.1 - A atualização constante do projeto pedagógico 
 
As transformações ocorridas na sociedade nas últimas décadas e os consequentes desafios apresentados à 

educação superior na formação do profissional-cidadão exigem mudanças nos projetos pedagógicos dos 

cursos. O currículo é entendido como a parte operacional do projeto pedagógico e estando diretamente 

relacionado ao trabalho do professor, uma vez que se pretende evitar a fragmentação e a inflexibilidade das 

disciplinas. Assim sendo, o projeto pedagógico do curso de Direito está em constante aperfeiçoamento. 
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2.2 Perfil do Curso 
 

O Curso de Direito do IBHES foi reestruturado para atender às Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos de Direito (Resolução CNE/CES nº 09/2004). O Projeto Pedagógico do Curso de Direito está 

alicerçado no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e tem como fundamento as concepções do 

Projeto Pedagógico Institucional – PPI, ambos os documentos norteadores das ações da IES. 

 

O IBHES por meio do Curso de Direito, busca alcançar a consolidação dos seguintes objetivos institucionais:  

 

 Promover o ensino, a pesquisa e a extensão pelo cultivo do saber, nos domínios da ciência do 

direito e de suas técnicas, e sua aplicação a serviço do progresso da comunidade e da pessoa humana; 

 

 Contribuir para a formação geral e técnica da comunidade, mediante o preparo de profissionais 

qualificados nos diferentes campos da carreira jurídica; 

 

 Atuar no processo de desenvolvimento da comunidade que vive em sua área de abrangência e 

influência; 

 

 Colaborar no esforço de desenvolvimento do País articulando-se com poderes públicos e com a 

iniciativa privada para o estudo de problemas em âmbito regional e nacional; 

 

 Participar, mediante a promoção de iniciativas culturais e a prestação de serviços assistenciais e 

técnicos, na solução de problemas da comunidade. 

 

   

 O que se almeja é incentivar a percepção e a compreensão normativa da vida social no seu processo de 

mudança, em vez de transmitir um conhecimento abstrato que, por ser dogmático, está desvinculado de 

suas referências na realidade. Dessa forma, o domínio do conhecimento jurídico deve ultrapassar o aspecto 

meramente positivista, possibilitando que o aluno perceba o Direito não como um fim, mas como um 

instrumento de transformação da sua realidade social. 

 

O Curso de Direito do IBHES estrutura-se em 04 (quatro) grandes eixos temáticos, a saber: Eixo Temático I: 

Cidadania e Responsabilidade Social; Eixo Temático II: Direito e Regulação; Eixo Temático III: Meio 

Ambiente e Sustentabilidade; Eixo Temático IV: Setor Privado e Responsabilização. 

 

A definição dos eixos temáticos visa garantir a ideia de um perfil profissiográfico contextualizado 

regionalmente. Nesse sentido, os eixos temáticos contribuem para a regionalização do Curso de Direito, na 

medida em que buscam articular conteúdos voltados para a realidade regional e desenvolver áreas do 

Direito, essenciais para a região onde o curso é oferecido. 

 

Ressalta-se que os eixos orientadores do Curso de Direito estão organizados de forma a fornecer um 

referencial mínimo que permita a formação básica do bacharel em Direito com aptidão para a compreensão 

do fenômeno jurídico e sua operacionalização prática. 
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Cabe ao profissional do Direito, decorridos os 05 (cinco) anos de sua formação na graduação, exercitar a 

cidadania na exata dimensão do comando constitucional estabelecido desde 1988: dignidade da pessoa 

humana. No entanto, esse profissional deve necessariamente agremiar, durante o período da graduação, 

bases sólidas de conhecimento humano, técnico e científico, de modo a fomentar no seio social a plenitude 

dos dogmas e conceitos de natureza jurídica, alicerçando, com primazia, o estado democrático de direito 

com a devida responsabilidade social. 

 

Nesse sentido, a proposta do Curso de Direito, a partir do eixo orientador “Meio Ambiente e 

Sustentabilidade” é a formação de profissionais do Direito com elevado nível de preparo intelectual e 

consciência social, qualificados para o exercício técnico e profissional do Direito; e que percebam o Direito 

como instrumento de transformação social e de construção da cidadania. 

 

Pretende-se fornecer ao futuro bacharel em Direito o instrumental necessário para compreender a realidade 

dentro da qual exercerá sua profissão, agindo sobre ela. O que se almeja é incentivar a percepção e a 

compreensão normativa da vida social no seu processo de mudança, ao invés de transmitir um 

conhecimento abstrato e, por ser dogmático, desvinculado de suas referências de realidade. Dessa forma, o 

domínio do conhecimento jurídico deve ultrapassar o aspecto meramente positivista, possibilitando que o 

aluno perceba o Direito não como um fim, mas como um instrumento de transformação social.  

 

A metodologia de ensino-aprendizagem adotada no Curso de Direito é baseada na “concepção programática 

de formação e desenvolvimento humano”, princípio norteador do Projeto Pedagógico Institucional da IES. 

Essa visão metodológica está comprometida com a interdisciplinaridade, com o desenvolvimento do espírito 

científico e com a formação de sujeitos autônomos e cidadãos.  

 

Dessa forma, desenvolve-se o potencial intelectual dos alunos, estabelecendo condições que possibilitem 

uma participação ativa na solução criativa de problemas que a sociedade propõe. O bacharel em Direito 

estará preparado para entender e construir soluções diante da realidade dos conflitos sociais e seus 

desdobramentos. 

 

2.2.1. Justificativas para oferta do curso na região de Venda Nova 
 

O Município de Belo Horizonte possui extensão territorial de 331 km2 e é a sexta cidade mais populosa do 

país. A cidade já foi indicada pelo Population Crisis Comite da ONU como a metrópole com melhor 

qualidade de vida na América Latina e a 45ª entre as 100 melhores cidades do mundo. Belo Horizonte 

possui o quinto maior PIB entre os municípios brasileiros. Em 2015, segundo dados do IBGE, o produto 

interno bruto (PIB) do município foi de R$87.364.598.000 e o PIB per capita de R$ 34.910,13. 

 

Segundo dados do PNUD, no período de 2000-2010, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-

M) de Belo Horizonte cresceu de 0,726 em 2000 para 0,810 em 2010. A dimensão que mais contribui para o 
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IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,856, seguida de Renda, com índice de 0,841, e de 

Educação, com índice de 0,737. 

 

De acordo com os dados estimados do IBGE, em 2017 a população de Belo Horizonte é de 2.523.794 

habitantes. O quadro a seguir apresenta dados do último censo do IBGE realizado em 2010, da distribuição 

da população do município segundo a faixa etária e revela que 19,5% da população total encontra-se na 

faixa entre 20 e 29 anos, fase de ingresso acadêmico. 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

 

FAIXA ETÁRIA POPULAÇÃO PERCENTUAL 

0 A 4 ANOS 133.211 5,8% 

5 A 9 ANOS 74.868 3,2% 

10 A 14 ANOS 171.491 7,4% 

15 A 19 ANOS 182.710 7,9% 

20 A 24 ANOS 218.778 9,5% 

25 A 29 ANOS 230.762 10,0% 

30 A 34 ANOS 213.814 9,3% 

35 A 39 ANOS 178.829 7,8% 

40 A 44 ANOS 169.321 7,3% 

45 A 49 ANOS 164.928 7,2% 

50 A 54 ANOS 147.948 6,4% 

55 A 59 ANOS 118.919 5,2% 

60 A 64 ANOS 93.188 4,0% 

65 A 69 ANOS 69.013 3,0% 

70 A 74 ANOS 53.404 2,3% 

75 A 79 ANOS 38.318 1,7% 

80 A 84 ANOS 25.400 1,1% 

85 A 89 ANOS 12.955 0,6% 

90 A 94 ANOS 5.357 0,2% 

95 A 99 ANOS 1.605 0,1% 

Mais de 100 anos 332 0,0% 

 

O número de matrículas em instituições de ensino superior em 2014, em Belo Horizonte foi de 275 mil 

alunos. A taxa de escolarização, que mede o total de matrículas no ensino superior em relação à população 

na faixa etária teoricamente adequada a frequentar esse nível de ensino, é estimada em 43%. Essa taxa de 

escolarização calculada pelo IBGE demonstra claramente as deficiências do setor de ensino superior em 

relação aos jovens que residem no município. 
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Segundo o Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior – Semesp na publicação Mapa do Ensino 

Superior no Brasil – 2016 disponível em: <http://convergenciacom.net/pdf/mapa-ensino-superior-brasil-

2016.pdf> o Estado de Minas Gerais tem uma população estimada em 20,7 milhões de habitantes e é 

formado por 12 mesorregiões (totalizando 853 municípios), sendo o segundo estado brasileiro em número 

de alunos matriculados em cursos presenciais. Concentra em suas 311 instituições de ensino superior 

10,2% de matrículas em cursos presenciais, superado apenas pelo Estado de São Paulo (26,5%) e, em 

2014, teve um crescimento de 5,4% no número de matrículas. A mesorregião que concentra a maior 

porcentagem de matrículas – 41,4% - em cursos presenciais é a Metropolitana de Belo Horizonte (216,3 mil 

na rede privada e 58,9 mil na pública).  

 

Outro dado interessante revela que o Estado de Minas Gerais apresenta em torno de 5 milhões de 

empregados com carteira assinada, dos quais, cerca de 876 mil com ensino superior completo. O Estado 

também foi responsável pela formação de 84,9 mil estudantes universitários (61,9 mil na rede privada e 23 

mil na pública), número 1,2% maior que em 2013 quando registrou 83,9 mil concluintes. 

 

O número de ingressantes (que iniciam o 1º ano) em cursos presenciais no Estado de Minas Gerais cresceu 

5,8% de 2013 a 2014. Na rede privada, o acréscimo chegou a 6,4% (167 mil alunos em 2013 para 177,6 mil 

em 2014). Já na pública houve um aumento 3,9% (48 mil em 2013 para 49,8 mil em 2014). 

 

Entre a população economicamente ativa do Estado de Minas Gerais, apenas 876 mil trabalhadores 

empregados com carteira assinada, ou 17,3% do total, têm nível superior completo. No entanto, de 2013 

para 2014, houve um crescimento nesse índice de 6,1%. O maior contingente de trabalhadores com carteira 

assinada no estado é formado por pessoas com ensino médio completo: 2,2 milhões, ou 43,1% do total. 

Também nesse grau de instrução houve um pequeno crescimento de 2,4% em relação a 2013. 

A Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) é constituída por 34 municípios, com população total de 

5,4 milhões de habitantes (IBGE, 2010). Segundo Brito (2006), o Vetor Norte de expansão teve origem em 

Belo Horizonte, nas regiões da Pampulha e Venda Nova e desenvolveu-se a partir dos eixos das avenidas 

Antônio Carlos e Cristiano Machado.  

 

O vetor que abrange os municípios de Santa Luzia, Vespasiano e Ribeirão das Neves é mais densamente 

povoado e possui maior importância para a dinâmica da RMBH. Santa Luiza e Vespasiano apresentavam, 

além dos loteamentos populares, condições mais favoráveis para a instalação de plantas industriais, devido 

à criação de distritos industriais, através de incentivos governamentais.  

 

http://convergenciacom.net/pdf/mapa-ensino-superior-brasil-2016.pdf
http://convergenciacom.net/pdf/mapa-ensino-superior-brasil-2016.pdf
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Entretanto, esses municípios não conseguiram reproduzir o crescimento industrial do vetor oeste da RMBH. 

Com a predominância demográfica de Ribeirão das Neves e suas taxas de crescimento populacional, o 

Vetor Norte acabou tornando-se um verdadeiro polo de atração de pobreza (Brito, 2006). Essa 

caracterização, no entanto, foi alterada através de projetos que visavam ao aumento da mobilidade em 

direção ao Vetor Norte de expansão da RMBH e ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves: a Linha Verde 

e a duplicação da Avenida Antônio Carlos.  

 

Outro fator indutor da expansão urbana no Vetor Norte foi a transferência do Centro Administrativo do 

Estado de Minas Gerais, inaugurado em 2010. Assim, em função dos impactos dos investimentos realizados 

e previstos para a região norte, observa-se a consolidação de uma nova centralidade regional. Desse modo: 

Entre 2007 e 2010, BH perdeu 1,5% de seus residentes. No mesmo período, quatro cidades 

do Vetor Norte registraram expressivo aumento de população  

 16,9% Lagoa Santa 

 10,9% Vespasiano 

 10,6% São José da Lapa 

 10,6% Jaboticatubas 

Fonte: IBGE 

O IBHES está situado na região de Venda Nova que é articuladora de uma extensa área com extraordinário 

crescimento populacional. Segundo o Censo do IBGE (2010), Venda Nova possuía 250.000 habitantes. 

Calcula-se que atualmente, a população que reside no Vetor Norte da Capital que abrange Venda Nova e as 

cidades citadas anteriormente estejam na ordem de 1.000.000 ( um milhão) de habitantes.  

  

Entretanto, faltam, por exemplo, hospitais e escolas de ensino superior, o que torna os moradores 

dependentes de serviços oferecidos na capital. O trânsito na MG-010, acesso para várias das cidades da 

região, é um problema que se agrava a cada dia. "A expansão imobiliária teve uma velocidade maior que a 

nossa capacidade de criar vias", reconhece o prefeito de Lagoa Santa, Fernando Gomes Neto. Só na sua 

cidade, que tem 52 520 habitantes, 2 000 carros foram emplacados em 2012.  

 

O Subsecretário estadual de assuntos estratégicos, Luiz Athayde, garante que as obras para melhorar o 
vaivém estão planejadas. "O Vetor Norte não é um projeto imediatista", diz Athayde. Segundo ele, só para a 
construção de estradas estão previstos investimentos que somarão 748 milhões de reais até 2017.  
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A expansão de Belo Horizonte, para além dos seus limites físicos e políticos, acabou acarretando a 

conurbação dos demais municípios da RMBH, sobretudo do Vetor Norte. Daí o Curso de Direito do IBHES na 

Região de Venda Nova possui papel fundamental na promoção de uma transformação na realidade da 

região, inserindo profissionais bem qualificados no mercado de trabalho, profissionais com formação 

multidisciplinar e humanística, característica empreendedora, aptos a apresentar respostas às questões 

relacionadas ao mundo jurídico, seja no âmbito local, regional ou internacional. E essa inserção se dá por 

meio da articulação entre as organizações instaladas na Região de Venda Nova e região, com a comunidade 

acadêmica, no sentido de comunicar as demandas do mercado, com o intuito de facilitar o ingresso dos 

discentes na carreira profissional por meio de estágios ou contratações.  

 

Tendo em vista esse cenário, o IBHES acredita que ao propor o curso de Bacharelado em Direito para 

funcionar na região de Venda Nova estará contribuindo para a formação de profissionais cujas práticas 

acadêmicas, por estarem em sintonia com a realidade local, poderão contribuir para a melhoria de problemas 

existentes na região. Estes futuros profissionais poderão, portanto, colaborar efetivamente para uma melhoria 

da qualidade de vida da população e contribuir para a ampliação das oportunidades de acesso à formação 

superior em uma área cuja atual oferta não é capaz de absorver as demandas da sociedade e do mercado de 

trabalho. 

 

 

2.3 Objetivos do Curso 

 

A IES tem, como um de seus principais objetivos, preparar profissionais éticos e competentes, capazes de 

contribuir para o desenvolvimento da região e o bem-estar e qualidade de vida de seus cidadãos. Para tanto, 

ciente de sua responsabilidade social, busca a compreensão das reais necessidades e caminhos para que 

esse desenvolvimento ocorra, primando pela inclusão social de seus alunos e egressos e desenvolvendo 

atividades educacionais de nível superior condizentes com o que se espera de uma Instituição cujos 

princípios, embora sólidos, a permitam responder com prontidão e eficiência aos muitos desafios de uma 

sociedade em constante transformação. Objetivos que subsidiam a revisão do PPC, e orientam os objetivos 

gerais e específicos do Curso de Direito, apresentados a seguir:  

 

2.3.1. Objetivo Geral 

 

Favorecer a formação de um profissional crítico e reflexivo, que possua um conhecimento amplo da área do 

Direito associada ao contexto sócio-histórico-cultural e educacional do país. Um profissional que se 

caracteriza pela promoção e desenvolvimento de atitudes éticas, bem como da autonomia intelectual, 

criatividade e criticidade referente ao conhecimento e atuação profissional e, ainda que possuam sólidos 
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conhecimentos teóricos, fortalecidos pela efetiva prática profissional, com postura reflexiva e visão crítica, 

qualificados para o exercício das carreiras jurídicas. 

 

 

2.3.2. Objetivos Específicos 

 

Constituem objetivos específicos do Curso de Direito do IBHES: 

 

 Proporcionar uma sólida formação geral, humanística e axiológica com o domínio dos fundamentos 

de compreensão e utilização do Direito em suas variadas manifestações e aplicações; 

 

 Possibilitar ao aluno desenvolver a postura reflexiva e a visão crítica que fomente a capacidade e a 

aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica; 

 

 Desenvolver no aluno, juntamente com o conhecimento teórico, habilidades práticas que permitam a 

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

complexas surgidas no cotidiano do exercício da profissão; 

 

 Incentivar o estudo dos fenômenos de massa, a evolução da sociedade brasileira e seus anseios, de 

forma a poder aplicar o Direito de forma efetiva e adequada à realidade social; 

 

 Incentivar o estudo da Ciência Jurídica nas diversas formas que se apresenta na realidade em que 

se revela, com ênfase nas questões que permeiam a questão social regional; 

 

 Permitir a compreensão, sob o ângulo jurídico, do universo dos problemas e questões sociais que 

atingem a comunidade regional, em especial aquelas de ordem ambiental e de desenvolvimento sustentável, 

qualificando o aluno para o exercício da atividade profissional pertinente e, ainda, prepará-lo para adotar 

uma postura de julgamento crítico; 

 

 Capacitar os alunos para as demandas da realidade onde a Instituição está inserida; 

 

 Incentivar a atuação do aluno junto à comunidade regional, como forma de não apenas prover o 

atendimento às necessidades da comunidade, mas também de tomar consciência da importância do Direito 

como instrumento de transformação social, de construção da cidadania e do desenvolvimento sustentável; 

 

 Estimular a pesquisa e a extensão, visando à produção e a divulgação do conhecimento jurídico 

adequado à realidade social, assim como a adequação da formação oferecida às demandas da sociedade. 

 

 

2.4. Perfil do Egresso 

 

O egresso do Curso de Direito do IBHES é um profissional com sólidos conhecimentos teóricos, fortalecidos 

pela efetiva prática profissional, com postura reflexiva e visão crítica e, após o processo formativo, 

sintetizará atributos de conduta pessoal e de habilidades que lhe atribuirão a capacidade de atuar com 
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desenvoltura nos diversos desafios da carreira profissional. Essas habilidades e competências constituem 

um perfil projetado para o egresso do Curso de Direito do IBHES, como a seguir: 

a) formação de cunho humanístico, interdisciplinar e crítico, unindo ao conhecimento de cunho generalista 

um conhecimento científico e técnico com o aprofundamento necessário à boa formação geral e à 

potencialização para o exercício futuro de atividades acadêmicas ou da carreira de formulador de políticas e 

de gestor; 

b) consciência de valores ético-políticos na consideração da estrutura da sociedade em que atuará, e a 

convicção de que, na sua hierarquia, domina o referencial da dignidade humana; ou seja, alia o senso ético-

profissional à responsabilidade social; 

c) atitude de compreensão dos fatos sociais, dos contextos e das conjunturas, em decorrência de uma 

pedagogia que se estrutura a partir da visão universalizada dos fenômenos e da atualização de informações, 

que lhe possibilitem perceber as novas realidades da gestão do desenvolvimento e das novas relações de 

poder e de dominação, assim como as transformações e recíprocas interferências que ditam novos 

contornos às políticas públicas e rumos inovadores à gestão das organizações societárias; 

d) preparação política, pela qual o educando a apresente em comportamentos participativos na vida social, 

que contribuam à melhoria da vida em geral, e que também permitam uma apreensão, transmissão crítica e 

produção criativa das políticas sociais, não só em seu próprio processo de educação ao longo da vida, como 

para a transformação de sua localidade, região e país. Em síntese, uma visão atualizada de mundo e, em 

particular, uma consciência solidária dos problemas de seu tempo e de seu espaço político, por meio de 

formas renovadas de governança; 

e) preparação técnica que o capacite a conhecer os fundamentos históricos e a evolução do conhecimento 

sócio-político e cultural; capacidade de selecionar, com coerência e efetividade, os meios, os processos e 

recursos inerentes à sua habilitação profissional, para aplicar solução eficaz e justa aos casos que lhe sejam 

submetidos; 

f) capacidade de atuar com desenvoltura na comunicação com profissionais de áreas conexas e afins, 

contribuindo para a solução de problemas nas esferas governamentais e da organização social, 

preferencialmente com relação aos problemas da gestão do desenvolvimento sustentável por meio das 

esferas estatal, empresarial e das organizações do terceiro setor;  

g) a criatividade na busca de alternativas para situações problemáticas, de forma preventiva ou quando os 

problemas demandam interveniência dos meios administrativos, judiciais ou extrajudiciais, conquistando 

espaços nos quais possa concorrer à melhoria das condições vigentes na vida social; 

h) o domínio das mais modernas tecnologias de informação e de comunicação e do uso de ferramentas de 

alta tecnologia para acesso e disseminação de informações de última geração e exercício ágil da profissão; 

i) compreensão do caráter interdisciplinar e/ou transdisciplinar que integra as diversas atividades do Curso e 

do exercício multiprofissional, cada vez mais presente no encaminhamento de soluções de problemas 

concretos, especialmente aquela voltada para a gestão do desenvolvimento sustentável urbano e rural, que 

demanda o concurso de profissionais de variadas especialidades; 
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j) capacidade de dar encaminhamento prático e de permanentemente ser capaz de teorizar essa prática, 

dando-lhe um conteúdo crítico e transformador; 

k) abertura para a promoção de investigações permanentes em todas as suas aplicações no âmbito das 

políticas sociais, das teorias sobre a relação público/privado e dos conceitos em geral; 

l) disposição para a capacitação e qualificação continuada, com a consciência de que uma carreira 

profissional é sempre uma trajetória social e, por isso, deverá acompanhar as constantes transformações 

das sociedades global, regional e local. 

 

2.4.1 Competências a serem desenvolvidas 

 

A sociedade brasileira torna-se cada vez mais complexa em decorrência de diversos fatores, podendo-se 

destacar, dentre outros, a revolução tecnológica e sua interferência no processo assistencial e na qualidade 

de vida da população. Também a complexidade socioeconômica tem exigido novos graus de especialização 

funcional e técnica dos profissionais do Curso de Direito necessários para atender a demanda pelo exercício 

profissional nas suas diferentes áreas de trabalho. Desta forma, é preciso formar bacharéis com sólida base 

acerca dos fatores e princípios do Direito. Para que o egresso alcance o perfil desejado, o Curso de Direito 

do IBHES, em consonância com a Resolução CNE/CES nº 09/2004, proporciona condições para que seus 

alunos desenvolvam as seguintes competências e habilidades: 

 

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

devida utilização das normas técnico-jurídicas; 

 

 Interpretação e aplicação do Direito; 

 

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

 

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

devida utilização de processos, atos e procedimentos; 

 

 Correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito; 

 

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

 

 Julgamento e tomada de decisões; 

 

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

 

No quadro a seguir são apresentadas as principais estratégias utilizadas no Curso de Direito para o 

desenvolvimento das competências e habilidades esperadas do bacharel em Direito. 

 

COMPETÊNCIAS DA ÁREA DO DIREITO ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO 
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(conforme Resolução CNE/CES nº 09/2004) 

I – Leitura, compreensão e elaboração de 

textos, atos e documentos jurídicos ou 

normativos, com a devida utilização das 

normas técnico-jurídicas. 

As competências pertinentes à questão da linguagem 

deverão ser trabalhadas em todas as disciplinas e 

atividades do Curso de Direito. Deverão possuir, 

entretanto, uma atenção especial nas disciplinas 

“Interpretação e Produção de Textos” e “Comunicação e 

Expressão”; nas atividades de pesquisa, de elaboração 

do Trabalho de Curso e de execução das atividades de 

Estágio Supervisionado. 

II – Correta utilização da terminologia jurídica 

ou da Ciência do Direito. 

III – Interpretação e aplicação do Direito 

. 

As competências vinculadas, de forma ampla, às 

questões da hermenêutica e da metodologia jurídica 

poderão ser trabalhadas em pelo menos 04 (quatro) 

planos: em primeiro lugar, no que se refere ao domínio 

das suas bases teóricas e metodológicas, na disciplina 

de “Hermenêutica”; em segundo lugar, na aplicação 

desse conhecimento aos diversos ramos do Direito, nas 

demais disciplinas do Curso de Direito; em terceiro lugar, 

quando da redação do Trabalho de Curso, na análise do 

objeto jurídico específico da pesquisa; e finalmente, em 

quarto lugar, nas atividades de Estágio de 

Supervisionado, buscando resolver questões concretas, 

reais e simuladas. 

IV – Utilização de raciocínio jurídico, de 

argumentação, de persuasão e de reflexão 

crítica. 

V – Domínio de tecnologias e métodos para 

permanente compreensão e aplicação do 

Direito. 

VI – Pesquisa e utilização da legislação, da 

jurisprudência, da doutrina e de outras fontes 

do Direito. 

As competências voltadas à questão específica da 

pesquisa, em nível curricular, poderão ser trabalhadas 

em especial na disciplina de “Metodologia do Trabalho 

Científico” e no desenvolvimento do Trabalho de Curso. 

No âmbito extracurricular, através de projetos 

específicos de pesquisa, desenvolvidos por alunos e 

professores. Ao lado disso, a pesquisa e utilização das 

diversas fontes do Direito deve ser uma atividade 

constante de todas das disciplinas do Curso de Direito. 

VII – Adequada atuação técnico-jurídica, em 

diferentes instâncias, administrativas ou 

judiciais, com a devida utilização de processos, 

atos e procedimentos. 

As competências relativas à atuação profissional do 

bacharel em Direito terão seu lugar privilegiado de 

desenvolvimento no Núcleo de Prática Jurídica. As 

bases teóricas necessárias para o desenvolvimento 

dessas atividades deverão ser fornecidas nas diversas 

disciplinas presentes na matriz curricular do Curso de 

Direito. 

VIII – Julgamento e tomada de decisões. 

 

Além disso, o Curso de Direito da IES estimula o desenvolvimento de algumas competências e habilidades 

gerais, porém essenciais para a concretização daquelas específicas da área, quais sejam: leitura; cultura 

geral; memória apurada; rapidez de raciocínio; elevado grau de associação, análise e coordenação de 

ideias; além da capacidade de inter-relacionar em múltiplos níveis interesses coletivos e individuais. 
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Dessa forma, o Curso de Direito do IBHES prepara o seu aluno de maneira que, ao concluir a graduação, 

ele esteja apto a exercer a advocacia como profissional liberal, trabalhar em empresas, escritórios e em 

órgãos governamentais, atuar na área de consultoria, ou ainda, entrar para a carreira jurídica pública através 

de concursos públicos, tais como magistratura, ministério público, polícia civil etc. 

Enfim, buscará formar profissionais competentes, com consciência ética aprimorada, alto nível educacional, 

perfil empreendedor e preocupação com a qualidade dos serviços prestados, além de compromisso com o 

desenvolvimento regional e nacional. 

 

2.4.2. Perspectivas de Inserção Profissional do Egresso 

 

 Como missão, o IBHES visa proporcionar aos seus egressos ferramentas para a prática de todas as 

profissões da área jurídica, de maneira ética e condizente com os valores sociais e de forma que o 

profissional formado possa atuar nas mais diversas áreas de atuação jurídica e na assunção de funções 

públicas e políticas nos mais diversos poderes estatais. 

 

Os mesmos, ao cumprirem os requisitos legais, poderão atuar nas seguintes atividades: 

 

a) Advocacia pública e privada; 

 
b) Assessoria jurídica; 
 

c) Consultoria Jurídica; 

 

d) Polícias civil e federal; 

 

e) Magistraturas estadual e federal; 

 

f) Ministérios público, estadual e federal; 

 

g) Cargos de analista e de auditoria no Poder Executivo; 

 

h) Cargos de analista no Poder Legislativo e no Poder Judiciário; 

i) Magistério em ensino superior; 

 

j) Demais concursos para nível superior. 

 

Há de se destacar que o bacharel em Direito zela pela harmonia e pela correção das relações entre os 

cidadãos, as empresas e o poder público seguindo as normas jurídicas vigentes em um país.  

 

Esse profissional possui um vasto campo de atuação, seja como autônomo, seja no serviço público, em 

empresas particulares ou instituições financeiras. 
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Empresas de vários setores precisam de advogados para adequar suas atividades à legislação em ramos 

mais recentes, como o direito ambiental e da tecnologia da informação, que lida com questões relacionadas 

à Internet. 

 

As parcerias público-privadas (PPP), incentivadas pelo governo, também aquecem o mercado para o 

advogado especialista em contratos públicos, que pode trabalhar nas esferas municipal, estadual e federal.  

 

Outras vagas que exigem nível superior, como para auditor ou analista da Receita Federal, também podem 

ser ocupadas por advogados, graças ao conhecimento da legislação. 

 

No ramo do direito internacional, a procura por profissionais do Direito também é grande, não partindo 

apenas de escritórios de advocacia ou de grandes companhias com departamento jurídico, mas também de 

instituições do terceiro setor.  

 

Diante do contexto analisado, o Curso de Direito tem por objetivo, por meio do processo de ensino-

aprendizagem, desenvolver nos alunos as competências requeridas dos bacharéis em Direito, dentro da 

expectativa do mercado supracitada.  

 

Além disso, há uma preocupação social da Instituição em atender ao mercado regional, já que, de acordo 

com informações obtidas do sistema e-MEC, existem 61 instituições de ensino superior na cidade e, dentre 

elas, 25 oferecem o curso de Direito, número este insuficiente para abarcar a extensa demanda da região.  

 

Quanto aos egressos, o IBHES se preocupa com sua inserção no mercado de trabalho e, para tanto, 

promoverá constantemente programas especiais de capacitação, serviços técnicos e de consultoria e a 

realização de treinamentos, encontros e workshops com profissionais da área.  

 

A IES também criará o Núcleo de Acompanhamento ao Egresso, que visa ao entrosamento dos profissionais 

formados pela instituição, organizando grupos de debate e de auxílio mútuo, dando uma atenção contínua 

ao ex-aluno. 

 
 

2.5 Conteúdos Curriculares 

 
Conteúdos e Componentes Curriculares 

 

 A estrutura curricular do Curso de Direito está assentada nas disposições da Resolução CNE/CES nº 09, de 

29 de setembro de 2004, sem perder de vista as diretrizes contidas nos Pareceres CNE/CES que lhes dão 

sustentação, particularmente nos de nº 776/1997, 67/2003 e 211/2004, de sorte que a criatividade, a 

flexibilidade e também a responsabilidade institucional estejam presentes. 

 

 A construção da matriz curricular levou em consideração os objetivos do Curso de Direito e o perfil desejado 

do egresso, assim como suas competências e habilidades, observando a seleção de conteúdos apropriados, 

atualizados e relevantes, de cunho multidisciplinar, além das seguintes necessidades: 
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 Preparação dos alunos para o mundo do trabalho; 

 

 Atendimento às novas demandas econômicas e de emprego; 

 

 Formação para a cidadania crítica; 

 

 Preparação para a participação social em termos de fortalecimento ao atendimento das demandas 

da comunidade; 

 

 Formação para o alcance de objetivos comprometidos com a sintonia entre o desenvolvimento 

pessoal e profissional; 

 

 Preparação para entender o ensino como prioridade fundamentada em princípios éticos, filosóficos, 

culturais e pedagógicos que priorizam a formação de pessoas, reconhecendo a educação como processo 

articulador/mediador indispensável a todas as propostas de desenvolvimento regional sustentável a médio e 

longo prazo;  

 

 Formação ética, explicitando valores e atitudes por meio de atividades que desenvolvam a vida 

coletiva, a solidariedade e o respeito às diferenças culturalmente contextualizadas. 

 

Com esse referencial, construiu-se uma estrutura curricular calcada nos eixos de formação preconizados na 

Resolução CNE/CES nº 09/2004, quais sejam: 

 

• Eixo de Formação Fundamental, que tem por objetivo integrar o estudante no campo, estabelecendo as 

relações do Direito com outras áreas do saber, abrangendo dentre outros, estudos que envolvam conteúdos 

essenciais sobre Antropologia, Ciência Política, Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia e Sociologia; 

 

• 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 outros condizentes com o projeto pedagógico, conteúdos essenciais sobre Direito 

Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, 

Direito do Trabalho, Direito Internacional e Direito Processual; 

 

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

desenvolvidos nos demais eixos, especialmente nas atividades relacionadas com o Estágio Curricular 

Supervisionado, Trabalho de Curso e Atividades Complementares. 

 

Na elaboração da estrutura curricular, procurou-se considerar as afinidades entre os conteúdos ofertados a 

cada semestre, de sorte que a formação do aluno ocorra de maneira gradual e integrada, sem uma ruptura 

entre os eixos de formação fundamental, profissional e prática. 
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2.6 - Conteúdos Curriculares das diretrizes do Curso de Direito 
 
Matriz Curricular  

A Matriz Curricular proposta para o curso apresenta a seguinte distribuição de disciplinas e carga horária.  

 

1º SEMESTRE 

COMPONENTES  CURRICULARES 

CARGA 
HORÁRIA 

SEMESTRAL 
(HORAS/AULA

) 

Aulas 
Semanais 

Aula 
Teórica 

Aula 
Prática 

Interpretação e Produção de Textos 30 1.5 1,5 0 

Economia 60 3 3 0 

Psicologia Jurídica 60 3 3 0 

Instituições Judiciárias e Éticas 60 3 3 0 

Filosofia 60 3 3 0 

Estudos Disciplinares 30 1.5 1,5 0 

Português Instrumental Forense 30 1.5 1,5 0 

Atividades Práticas Supervisionadas 45 2,5 1,5 1 

Carga Horária 375 14,5 18 1 

2º SEMESTRE 

COMPONENTES  CURRICULARES 

CARGA 
HORÁRIA 

SEMESTRAL 
(HORAS/AULA

) 

Aulas 
Semanais 

Aula 
Teórica 

Aula 
Prática 

História do Direito 30 1,5 1,5 0 

Comunicação e Expressão 30 1,5 1,5 0 

Linguagem e Comunicação Jurídica 30 1,5 1,5 0 

Ciência Política 30 1,5 1,5 0 

Direitos Humanos 60 3 3 0 

Teoria Geral do Direito Civil 60 3 3 0 

Teoria Geral do Crime 60 3 3 0 

Estudos Disciplinares 30 1,5 1,5 0 

Atividades Práticas Supervisionadas 45 2,5 1,5 1 

Carga Horária 375 19 18 1 

3º SEMESTRE 

COMPONENTES  CURRICULARES 

CARGA 
HORÁRIA 

SEMESTRAL 
(HORAS/AULA

) 

Aulas 
Semanais 

Aula 
Teórica 

Aula 
Prática 
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Ilicitude e Culpabilidade 60 3 3 0 

Teoria da Empresa 30 1,5 1,5 0 

Teoria  Geral do Processo 60 3 3 0 

Fatos e Negócios Jurídicos 60 3 3 0 

Organização do Estado 60 3 3 0 

Estudos Disciplinares 30 1,5 1,5 0 

Homem e Sociedade 30 1,5 1,5 0 

Atividades Práticas Supervisionadas 45 2,5 1,5 1 

Carga Horária 375 19 18 1 

4º SEMESTRE 

COMPONENTES  CURRICULARES 

CARGA 
HORÁRIA 

SEMESTRAL 
(HORAS/AULA

) 

Aulas 
Semanais 

Aula 
Teórica 

Aula 
Prática 

Controle de Constitucionalidade 30 1,5 1,5 0 

Bases Constitucionais da Administração Pública 30 1,5 1,5 0 

Teoria Geral das Obrigações 30 1,5 1,5 0 

Responsabilidade Civil 30 1,5 1,5 0 

Teoria  das  Penas 30 1,5 1,5 0 

Títulos de Crédito 30 1,5 1,5 0 

Processo e Relação Jurídica Processual 60 3 3 0 

DISCIPLINA OPTATIVA I 20 1 1 0 

Estudos Disciplinares 30 1,5 1,5 0 

Hermenêutica 30 1,5 1,5 0 

Atividades Práticas Supervisionadas 45 2,5 1,5 1 

Ciências Sociais  30 1,5 1,5 0 

Carga Horária 395 20 19 1 

5º SEMESTRE 

COMPONENTES  CURRICULARES 

CARGA 
HORÁRIA 

SEMESTRAL 
(HORAS/AULA

) 

Aulas 
Semanais 

Aula 
Teórica 

Aula 
Prática 

Bases Procedimentais da Constitucionais da 
Administração Pública 

30 1,5 1,5 0 

Direito das Obrigações 60 3 3 0 

Extinção da Punibilidade 60 3 3 0 

Procedimento Comum 60 3 3 0 

Teoria  Geral  do  Processo Penal 30 1,5 1,5 0 

Metodologia do Trabalho Acadêmico 30 1,5 1,5 0 

Estudos Disciplinares 30 1,5 1,5 0 
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Atividades Práticas Supervisionadas 45 2,5 1,5 1 

Recuperação Judicial e Falência 30 1,5 1,5 0 

Carga Horária 375 19 18 1 

6º SEMESTRE 

COMPONENTES  CURRICULARES 

CARGA 
HORÁRIA 

SEMESTRAL 
(HORAS/AULA

) 

Aulas 
Semanais 

Aula 
Teórica 

Aula 
Prática 

Teoria Geral do Direito Tributário 30 1,5 1,5 0 

Contratos   em Geral 60 3 3 0 

Proteção  Penal  ao  Indivíduo 60 3 3 0 

Sentenças e Recursos Civil 60 3 3 0 

Ação Penal 30 1,5 1,5 0 

Direito Individual do Trabalho 30 1,5 1,5 0 

Direito  e  Meio Ambiente 30 1,5 1,5 0 

Estudos Disciplinares 30 1,5 1,5 0 

Atividades Práticas Supervisionadas 45 2,5 1,5 1 

Métodos de Pesquisa 30 1,5 1,5 0 

Carga Horária 405 20,5 19,5 1 

7º SEMESTRE 

COMPONENTES  CURRICULARES 

CARGA 
HORÁRIA 

SEMESTRAL 
(HORAS/AULA

) 

Aulas 
Semanais 

Aula 
Teórica 

Aula 
Prática 

Contratos Civil e Empresarial 60 3 3 0 

Proteção Penal ao Patrimônio 60 3 3 0 

Cumprimento de Sentença e Processo de 
Execução 

60 3 3 0 

Provas Processuais Penais 30 1,5 1,5 0 

Direito Tutelar e Coletivo do Trabalho 30 1,5 1,5 0 

Desenvolvimento Sustentável 30 1,5 1,5 0 

Estudos Disciplinares 30 1,5 1,5 0 

Atividades Práticas Supervisionadas 45 2,5 1,5 1 

Tributos em Espécie 30 1,5 1,5 0 

Carga Horária 375 19 18 1 

8º SEMESTRE 

COMPONENTES  CURRICULARES 

CARGA 
HORÁRIA 

SEMESTRAL 
(HORAS/AULA

Aulas 
Semanais 

Aula 
Teórica 

Aula 
Prática 
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) 

Direitos Reais 60 3 3 0 

Proteção Penal aos Interesses Sociais 30 1,5 1,5 0 

Tutela Provisória de Urgência e Jurisdição 
Contenciosa 

60 3 3 0 

Direito Previdenciário 30 1,5 1,5 0 

Processo de Conhecimento do Trabalho 30 1,5 1,5 0 

Recursos e Execução Penal 30 1,5 1,5 0 

Métodos  Alternativos de Resolução  de Conflitos 30 1,5 1,5 0 

Participação  Política e Meio Ambiente 30 1,5 1,5 0 

Estudos Disciplinares 30 1,5 1,5 0 

Atividades Práticas Supervisionadas 45 2,5 1,5 1 

Carga Horária 375 19 18 1 

9º SEMESTRE 

COMPONENTES  CURRICULARES 

CARGA 
HORÁRIA 

SEMESTRAL 
(HORAS/AULA

) 

Aulas 
Semanais 

Aula 
Teórica 

Aula 
Prática 

Métodos Alternativos de Resolução de Conflito  - 
Arbitragem 

30 1,5 1,5 0 

Direito de Família 60 3 3 0 

Proteção Penal  Internacional da Administração 
Pública 

30 1,5 1,5 0 

Procedimentos Especiais de Jurisdição 
Voluntária 

30 
1,5 1,5 0 

3 3 0 

Execução do Trabalho e Procedimentos 
Especiais 

30 1,5 1,5 0 

Direito Internacional Público 30 1,5 1,5 0 

Direito do Consumidor 30 1,5 1,5 0 

Direito Ambiental 30 1,5 1,5 0 

Direito Internacional do Meio Ambiente 30 1,5 1,5 0 

DISCIPLINA OPTATIVA II 20 1 1 0 

Estudos Disciplinares 30 1,5 1,5 0 

Atividades Práticas Supervisionadas 45 2,5 1,5 1 

Carga Horária 395 23 22 1 

10º SEMESTRE 

COMPONENTES  CURRICULARES 

CARGA 
HORÁRIA 

SEMESTRAL 
(HORAS/AULA

) 

Aulas 
Semanais 

Aula 
Teórica 

Aula 
Prática 
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Direito das Sucessões 60 

3 3 0 

3 3 0 

Legislação  Penal Extravagante 60 3 3 0 

Processo Coletivo 60 3 3 0 

Direito Internacional Privado 60 3 3 0 

Direito da Criança, Adolescente e Estatuto do 
Idoso 

30 1,5 1,5 0 

Tópicos Constitucionais 30 1,5 1,5 0 

Direito Urbanístico 30 1,5 1,5 0 

Direito Agrário 30 1,5 1,5 0 

DISCIPLINA OPTATIVA III 20 1 1 0 

Estudos Disciplinares 30 1,5 1,5 0 

Atividades Práticas Supervisionadas 45 2,5 1,5 1 

Trabalho de Curso 40 2 1 1 

Estágio Supervisonado 300 0 0 0 

Atividades Complementares 200 0 0 0 

Carga Horária 995 28 26 2 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 4400 201 194,5 17 

 

 

Na elaboração da estrutura curricular, procurou-se considerar as afinidades entre os conteúdos ofertados a 

cada semestre, de sorte que a formação do aluno ocorra de maneira gradual e integrada, sem uma ruptura 

entre os eixos de formação fundamental, profissional e prática. É por meio do ensino 

teórico/profissionalizante e prático que a IES proporciona aos alunos uma clara visão de funcionamento do 

mercado de trabalho. As atividades curriculares procuram realçar ainda a formação humanista do aluno de 

forma a criar condições concretas para que no exercício o profissional esteja atento a característica social de 

seu trabalho e às constantes mutações sofridas por áreas da ciência jurídica, especialmente aquelas 

atinentes à tecnologia e aos interesses difusos e coletivos.  

   

O Eixo de Formação Fundamental abrange disciplinas que buscam integrar o aluno ao campo do Direito, 

estabelecendo as relações do Direito com outras áreas do saber.  

 

 Os conteúdos curriculares do Eixo de Formação Fundamental desempenham importante papel na formação 

dos alunos, já que possibilitam o desenvolvimento do senso crítico e de uma visão humanista do Direito. 

 

 Nas unidades de estudos que compõem o Eixo de Formação Fundamental os componentes curriculares 

prescindem de pré-requisitos, possibilitando que o contato com essas áreas se dê, em diferentes momentos 

da formação do estudante ao longo do curso. 
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 Complementarmente a essa conformação curricular, a IES conta ainda com uma plataforma tecnológica de 

última geração que faculta aos alunos o acesso remoto a conteúdos de formação fundamental comuns a 

vários cursos de graduação. 

 

 É importante registrar também que a estrutura curricular idealizada pela IES levou em conta que o Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE avalia 02 (duas) vertentes de conhecimentos 

agregados pela Instituição: a primeira, que aborda conhecimentos gerais e a segunda, conhecimentos 

específicos da área do curso avaliado. Dessa forma, o aluno que optar por integralizar os conteúdos 

curriculares de formação geral ao longo do curso estará apto a obter um bom desempenho no Exame, haja 

vista que o aprendizado dos conteúdos de formação geral se deu em período mais próximo da sua 

participação. 

 

 O Eixo de Formação Profissional abrange, além do enfoque dogmático, o conhecimento e a aplicação do 

Direito, observadas as peculiaridades dos seus diversos ramos, 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. 

 

 Os conteúdos do Eixo de Formação Profissional estão organizados e selecionados de forma a fornecer um 

referencial mínimo que permita a formação básica do bacharel em Direito com aptidão para a compreensão 

do fenômeno jurídico e sua operacionalização prática, dando conta de suas especificidades. O conjunto 

estabelecido não tem pretensões de exaurir o conhecimento jurídico, com domínio total de áreas 

diversificadas, até porque o período de 05 (cinco) anos de formação seria insuficiente, mas de apresentar 

aos alunos os vários campos do conhecimento jurídico com suas particularidades. 

 

No 4º, 9º e 10º semestre foi prevista carga horária a ser integralizada em disciplinas optativas de livre 

escolha pelo aluno, dentro de uma lista previamente estipulada pela IES e que se volta à integração do 

conhecimento produzido no Curso de Direito. A lista de disciplinas optativas poderá, à medida que o novo 

currículo for sendo implantado, ser ampliada ou modificada, tendo por base as necessidades do mercado de 

trabalho e o perfil profissional que se deseja para o egresso.  

 

No 4º semestre do Curso de Direito, o aluno deverá matricular-se em uma das 03 (três) disciplinas optativas 

que serão oferecidas. Nesse semestre serão oferecidas Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), Gestão de 

Equipes de Trabalho e Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência, como disciplinas optativas, devendo o 

aluno escolher uma delas para matricular-se. A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) é oferecida entre os 

conteúdos optativos do Curso, em atendimento ao disposto no §2º do artigo 3º do Decreto nº 5.626/2005 e, 

além desta e, em atendimento à Resolução CNE/CP nº 01, de 17 de Junho de 2004, a IES incluiu nas 

matrizes curriculares de seus cursos o tratamento das relações étnico-raciais, bem como o das questões e 

temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes, na disciplina Homem e Sociedade.  

 

Desta forma, promove a divulgação e produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e 

valores que eduquem os alunos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de 

negociar objetivos comuns que garantam, a todos, o reconhecimento e igualdade de valorização das raízes 

africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias e asiáticas, preservando desta forma, o 

respeito aos direitos legais e valorização de identidade, na busca da consolidação da democracia brasileira.  
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No 9º e 10º semestres do Curso de Direito, o aluno deverá matricular-se em mais 02 (duas) disciplinas 

optativas, dentre as 04 (quatro) que serão oferecidas. Cada uma das disciplinas terá carga horária de 30 h/a. 

Serão oferecidas como disciplinas optativas: Tópicos Especiais em Fundamentos Filosóficos e Teóricos do 

Direito; Tópicos Especiais em Direito Público; Tópicos Especiais em Direito Privado; Tópicos Especiais em 

Tutelas Difusas e Coletivas. 

 

As disciplinas optativas oferecidas no 9º e 10º semestres do Curso de Direito têm como objetivo promover a 

integração horizontal e vertical dos conteúdos através da discussão de tópicos definidos no contexto 

local/regional do universo jurídico nos diversos espaços de atuação da IES.  

 

O Estágio Supervisionado, realizado a partir do 7º até o 10º período do curso, leva em consideração as 

competências referentes ao domínio dos conteúdos a serem discutidos. O Estágio Supervisionado é 

realizado na própria Instituição de Ensino, por meio do Núcleo de Prática Jurídica, podendo contemplar 

convênios com outras entidades ou instituições e escritórios de advocacia; em serviços de assistência 

judiciária implantados na Instituição, nos órgãos do poder judiciário, do Ministério Público e da defensoria 

pública ou ainda, em departamentos jurídicos oficiais.  

 

O Trabalho de Curso, a ser realizado do 7º ao 10º semestre, consiste em uma prática investigativa, relatada 

sob a forma de monografia, conforme orientação da IES, envolvendo conhecimentos teóricos e práticos, 

desenvolvida individualmente pelo aluno, sob a orientação docente.  

 
É ofertado ainda aos alunos a partir do 7.º período o Curso de Estágio Profissional (CEP) em que os alunos 

têm a possibilidade de pleitear a carteira de estagiário da OAB, coincidindo assim as atividades práticas da 

advocacia com a prática simulada dentro da IES. 

 

Ao longo do Curso de Direito, os alunos deverão cumprir um mínimo de 200 horas de Atividades 

Complementares, permeando a estrutura curricular pelos 10 semestres do Curso de tal modo que o aluno 

vincule-se ao meio acadêmico e interaja com a IES, com a comunidade e também com o meio jurídico, nos 

seus mais diversos seguimentos. 

 

Além disso, foram criados eixos temáticos regionais, dentro do perfil institucional definido, buscando articular 

o Curso de Direito às necessidades das regiões de atuação da IES. A definição dos eixos temáticos visa 

garantir a ideia de um perfil profissiográfico contextualizado regionalmente. 

 

A fim de alcançar alguns aspectos e características regionais ao Curso de Direito do IBHES, foram definidos 

04 (quatro) grandes eixos temáticos. São eles: 

 

- Eixo Temático I: Cidadania e Responsabilidade Social, abrangendo as disciplinas de Direito e Cidadania; 

Cidadania Política: Instituições e Participação Política; Direitos Sociais e Cidadania; Biodireito; Função 

Social da Propriedade; Responsabilidade Social; 

 

- Eixo Temático II: Direito e Regulação, abrangendo as disciplinas de Direito e Políticas Públicas; Reforma e 

Modernização da Administração Pública; Direitos Sociais, Difusos e Controle das Políticas Públicas; 
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Regulação Jurídica dos Serviços Públicos e das Atividades Econômicas; Direito do Terceiro Setor; Agências 

Reguladoras; 

 

- Eixo Temático III: Meio Ambiente e Sustentabilidade, abrangendo as disciplinas de Direito e Meio 

Ambiente; Desenvolvimento Sustentável; Participação Política e Meio Ambiente; Direito Internacional do 

Meio Ambiente; Direito Urbanístico; Direito Agrário; 

 

- Eixo Temático IV: Setor Privado e Responsabilização, abrangendo as disciplinas de Direito e Globalização; 

Comércio Internacional; Direito da Informática; Relações Privadas e Internet; Direito Econômico; Estruturas 

de Mercado e Concorrência. 

 

Para os primeiros ciclos de implantação do curso definiu-se o Eixo Temático III como relevante para a 

implantação, mantendo os demais eixos como orientadores de trabalhos de curso e atividades 

complementares, bem como dos componentes curriculares Estudos Disciplinares e Atividades Práticas 

Supervisionadas. 

 

2.6.1 - Das Disciplinas Ministradas na Modalidade Ensino à Distância EaD 
 

O IBHES acredita no potencial transformador da educação à distância, que permite aos alunos adotar uma 

rotina autônoma de estudos, colaborando assim para que estes deixem de ser receptores e os professores 

meros emissores do conhecimento, para se tornarem verdadeiros protagonistas do processo de ensino-

aprendizagem. 

  

Assim, com base no que dispõe a Portaria Nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004 do MEC a FACEMG 

oferece, nas Matrizes Curriculares dos seus Projetos Pedagógicos de Curso, até 20% das suas disciplinas 

na modalidade à distância. 

  

Para tanto, o IBHES em parceria com a UNIP disponibiliza no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) o 

conteúdo ofertado ao aluno, a qualquer momento, pela internet. Isso possibilita ao estudante a organização 

do seu ritmo de estudo. 

  

A interação com o professor ocorre por meio do fórum, que acontece durante a disciplina. Esse espaço é 

utilizado para debates entre alunos e tutores à distância que atuam na mediação das ações pedagógicas, 

por e-mails, telefone e pelo feedback postado no AVA. 
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Já os tutores presenciais orientam os alunos com relação ao AVA, auxiliam na organização dos estudos, 

facilitam a interação dos alunos com os tutores à distância, solucionam ou encaminham as dúvidas 

indicadas pelos alunos. Além disso, juntamente com o coordenador de cada curso são responsáveis por: 

  

a) promover a articulação e integração das disciplinas ofertadas na modalidade EaD com as disciplinas 

presenciais e demais atividades docentes; 

  

b) identificar os objetivos referentes às competências cognitivas, habilidades e atitudes desenvolvidas pela 

EaD; 

  

c) motivar a realização das atividades e orientar os alunos quanto à navegação no ambiente virtual de 

aprendizagem; 

  

d) acompanhar a trajetória dos alunos no decorrer do curso, estimulando e apoiando seu desempenho nas 

atividades; 

  

e) mediar a comunicação, procurando manter a regularidade de acesso ao ambiente virtual de 

aprendizagem; 

  

f) monitorar o desempenho da infraestrutura e dos meios tecnológicos disponíveis na IES, passíveis de 

serem utilizados em atividades de EaD; 

  

g) articular esforços juntamente com a CPA para a implementação de mecanismos adequados de avaliação 

da EaD ofertada na IES; e 

  

h) auto avaliar-se continuamente como profissional participante do coletivo de um projeto que incorpora a 

graduação à distância aos currículos de cursos presenciais. 

  

Destaca-se que o atendimento aos alunos é disponibilizado através do plantão tutorial realizado por 

profissional habilitado na área específica de atuação. 

  

Cada disciplina cursada na modalidade EaD está dividida em unidades, sendo que, para cada uma, o aluno 

deve assistir à tele aula sem a obrigatoriedade de data e horário, devendo estudar o conteúdo referente a 
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cada unidade, realizar as atividades propostas, responder aos questionários no AVA, respeitando o período 

preestabelecido em calendário acadêmico divulgado no próprio ambiente. 

  

Também estão disponibilizados no AVA avisos gerais e da disciplina, vídeos instrucionais, calendário, slides 

de aulas, fórum de discussão etc. 

 

PROVAS 

Para a prova NP1 não há instrumento de avaliação. A partir da resposta dada aos questionários de todas as 

unidades da(s) disciplina(s) no AVA a nota é atribuída automaticamente e lançada no sistema, de acordo 

com os critérios divulgados. 

  

Para a validação da NP1, os exercícios devem ser enviados para o sistema de acordo com o período 

publicado no calendário. Envios após o prazo constante do calendário não serão considerados para a NP1, 

pois novos questionários ficarão liberados somente para estudo. 

  

A não realização ou o envio dos exercícios fora do prazo implicam Não Consta (NC) na NP1 e necessidade 

de marcação de prova substitutiva. 

  

Para as provas NP2, substitutiva e exame o coordenador do curso fará os agendamentos das provas, que 

ocorrerão presencialmente, conforme o calendário acadêmico. Obs.: o exame é aplicado somente aos 

alunos dos cursos de graduação. 

  

Os conteúdos a serem estudados, tanto para obtenção da prova NP2 quanto para a prova substitutiva e 

exame, são os de todas as unidades disponíveis no sistema. 

  

No AVA (MINHAS COMUNIDADES – ASSOCIADA-COLIGADA) consta a relação dos tutores com 

respectivos e-mails, dias e horários de atendimento, que recepcionam a mensagem enviada pelos alunos e 

a encaminham para os tutores à distância, específicos de cada disciplina ofertada na modalidade EaD, 

abaixo indicados: 
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RELAÇÃO DE TUTORES À DISTÂNCIA 

 

DISCIPLINA NOME DO TUTOR TITULAÇÃO GRADUAÇÃO 
PÓS-

GRADUAÇÃO  
MESTRADO DOUTORADO 

Interpretação e 
Produção de 

Textos 

PAULO DA SILVA 
QUADROS  

Doutor Letras     
Didática do 

Ensino Superior 

Comunicação e 
Expressão 

PAULO DA SILVA 
QUADROS  

Doutor Letras     
Didática do 

Ensino Superior 

Homem e 
Sociedade 

FLAVIA DE PAIVA 
BRITES MARTINS  

Mestre Ciências Sociais   Sociologia   

Língua Brasileira 
de Sinais (Optativa) 

JANAÍNA RIBEIRO 
BAPTISTA 

Especialista Pedagogia Libras     

Ciências Sociais 
FLAVIA DE PAIVA 
BRITES MARTINS  

Mestre Ciências Sociais   Sociologia   

Relações Étnico-
Raciais e 

Afrodescendência 
(Optativa) 

FLAVIA DE PAIVA 
BRITES MARTINS  

Mestre Ciências Sociais   Sociologia   

Metodologia do 
Trabalho 

Acadêmico 

PAULO DA SILVA 
QUADROS  

Doutor Letras     
Didática do 

Ensino Superior 

Métodos de 
Pesquisa 

PAULO DA SILVA 
QUADROS  

Doutor Letras     
Didática do 

Ensino Superior 

 
  

2.6.2 - Equipe Multidisciplinar 

 

A Instituição oferece, nas Matrizes Curriculares dos seus Projetos Pedagógicos de Curso, até 20% das suas 

disciplinas na modalidade a distância para cursos que já foram reconhecidos pelo MEC. A IES dispõe de 

professores especialistas nas disciplinas ofertadas e parceiros no coletivo do trabalho político-pedagógico do 

curso, e conta com as parcerias de profissionais das diferentes TIC, conforme a proposta do curso e ainda 

dispõe de educadores capazes de: 

  

a) estabelecer os fundamentos teóricos do projeto juntamente com o NDE do curso; 

b) promover a articulação e integração das disciplinas ofertadas na modalidade EaD com as disciplinas 

presenciais e demais atividades docentes; 

c) identificar os objetivos referentes às competências cognitivas, habilidades e atitudes desenvolvidas pela 

EaD; 

d) motivar a realização das atividades e orientar os alunos quanto à navegação no ambiente virtual de 

aprendizagem; 

e) acompanhar a trajetória dos alunos no decorrer do curso, estimulando e apoiando seu desempenho nas 

atividades; 
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f) mediar a comunicação, procurando manter a regularidade de acesso ao ambiente virtual de 

aprendizagem; 

g) monitorar o desempenho da infraestrutura e dos meios tecnológicos disponíveis na IES, passíveis de 

serem utilizados em atividades de EaD; 

h) articular esforços juntamente com a CPA para a implementação de mecanismos adequados de avaliação 

da EaD ofertada na IES; e 

i) auto avaliar-se continuamente como profissional participante do coletivo de um projeto que incorpora a 

graduação à distância aos currículos de cursos presenciais. 

 

2.6.3 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

  

O suporte tecnológico distribui-se em duas dimensões: uma dimensão de recursos de interação para o 

acompanhamento dos estudantes e uma de avaliação. 

  

Para tanto, detalha-se abaixo o sistema de informação utilizado na veiculação dos conteúdos pertinentes. 

 

Blackboard 

  

A plataforma utilizada para a publicação de conteúdo é o Blackboard. Ele conta com as principais 

funcionalidades disponíveis nos ambientes virtuais de aprendizagem e é composto por ferramentas de 

avaliação, comunicação, disponibilização de conteúdo, administração e organização. Por meio dessas 

funcionalidades, é possível dispor de recursos que permitem a interação e comunicação entre o alunado, 

professores e tutoria, a publicação do material de estudo em diversos formatos de documentos, a 

administração de acessos e a geração de relatórios. 

  

No Ambiente Virtual de Aprendizagem Blackboard, o aluno tem acesso ao material pedagógico, 

disponibilizado por disciplina, além dos recursos de interação que permitem o diálogo entre os alunos, 

professores e a equipe de tutoria. 

  

O material de cada disciplina é publicado pelo professor responsável por ela no Blackboard, seguindo a 

proposta do calendário acadêmico de realização dos encontros presenciais. A publicação de material, 

módulo a módulo, pelo professor, facilita o acompanhamento do aluno no AVA. 
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Há uma Equipe Multidisciplinar responsável pelo suporte pedagógico e operacional no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem - AVA, atendendo aos alunos quanto às dúvidas no ambiente acadêmico, mediando fóruns, 

postando avisos, provas, questionários e demais informações pertinentes. 

  

O Blackboard é utilizado como plataforma de distribuição de conteúdo em diferentes suportes, tais como: 

textos, tele aulas, vídeos (entre os principais), integrando recursos de interação entre professores, equipe 

multidisciplinar, tutores e alunos. 

  

No Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, o aluno tem acesso ao material pedagógico, disponibilizado 

por disciplina, além dos recursos de interação que permitem o diálogo entre os alunos, professores e a 

equipe de tutoria e multidisciplinar. 

  

O material de cada disciplina é publicado pelo professor responsável por ela no AVA, seguindo a proposta 

do calendário acadêmico de realização dos encontros presenciais. A publicação de material, módulo a 

módulo, pelo professor, facilita o acompanhamento do aluno no ambiente. 

    

Podem ser utilizados numa determinada disciplina os seguintes materiais: slides, questionários, exercícios, 

textos complementares, fóruns e Estudos Disciplinares (ED), dentre outros. Sua disponibilização e 

veiculação é gerenciada pela equipe multidisciplinar. O material é submetido às seguintes etapas: 

  

1.  recebimento e controle; 

2.  revisão ortográfica e uso correto da Língua Portuguesa; 

3.  diagramação; 

4.  liberação para inserção no AVA; 

5.  geração de imagens; 

6.  liberação para gravação das tele aulas; 

7.  liberação para a Tutoria; 

       8.Teleaulas. 

  

A equipe multidisciplinar distribui o conteúdo pedagógico das unidades, respeitando a carga horária definida 

na matriz curricular e organiza a sua apresentação aos estudantes. As tele aulas são gravadas de acordo 

com a organização do calendário acadêmico. 
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As tele aulas, com duração de uma hora, são divididas em blocos, sendo que, ao final de cada bloco, o 

professor propõe uma questão referente ao tema abordado. O bloco seguinte inicia-se com um comentário 

do professor referente à atividade proposta no bloco anterior. A separação em blocos tem o objetivo de 

tornar a aula mais dinâmica e interativa. 

  

É importante ressaltar que todas as tele aulas são realizadas com intérprete de libras, o que permite às 

pessoas com deficiências acompanharem o conteúdo ministrado pelo professor. 

  

As tele aulas são gravadas em estúdio e editadas por profissionais e são enviadas ao departamento de 

Educação Digital, que prepara o link e realiza a sua inserção no AVA. O docente da tele aula é 

acompanhado no estúdio por um tutor da área da disciplina. 

  

A interação no Ambiente Virtual ocorre pela Internet, de maneira síncrona e assíncrona. Em tempo real, 

acadêmicos, professores conteudistas contam com softwares com suporte de áudio e vídeo, e por meio do 

bate papo, com textos online. Porém não em tempo real, podem interagir por meio de fóruns, e-mail e outros 

tipos de mensagens. No ambiente virtual de aprendizagem há espaço para discussões em grupo e 

mensagens individualizadas. 

  

2.6.4 Atividades de tutoria 

  

O professor-tutor desempenha primordialmente o papel de facilitador, mediador ou mentor do processo de 

aprendizagem dos alunos. Grande parte do trabalho do professor-tutor consiste em orientar a realização de 

tarefas, responder mensagens, corrigir trabalhos e provas. Mais especificamente, o professor-tutor 

desempenhará as seguintes funções: 

  

Funções pedagógicas: moderar fóruns de discussão, focalizando ou propondo questões; moderar reuniões 

on-line; responder às dúvidas dos alunos; comentar, questionar, criticar, aprofundar ideias, relacionando-as 

ao conteúdo disponibilizado na disciplina; articular teoria e prática, através da aplicação de estudos de caso; 

compartilhar experiências; sugerir possibilidades de aprofundamento dos conteúdos e indicar/fornecer 

materiais complementares; utilizar estratégias de facilitação e fixação da aprendizagem, propondo, 

eventualmente, exercícios adicionais; acompanhar a participação dos alunos. 
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Funções sociais: enviar mensagens de boas-vindas, suporte e estímulo à aprendizagem; contribuir para a 

criação de um ambiente amigável, valorizando e encorajando a participação; promover a interação e 

colaboração entre os alunos. 

  

Funções administrativas: estabelecer e/ou focar os objetivos das discussões; distribuir papéis e 

responsabilidades nas atividades, orientando os grupos; agendar as atividades; esclarecer procedimentos e 

regras de trabalho, tirando dúvidas sobre a disciplina; acompanhar evasão e participação da turma; avaliar 

os trabalhos e atribuir notas; registrar as notas finais dos alunos. 

  

Funções técnicas: orientar aos alunos na forma de submeter trabalhos, acessar conteúdos e enviar 

mensagens; encaminhar questões de problemas técnicos sobre uso da plataforma e ferramentas de 

aprendizagem para o suporte técnico. 

  

2.6.5 Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias às atividades de tutoria. 

  

O tutor é especializado na área de conhecimento em que atua e desempenha suas funções, em conjunto 

com o corpo docente, articulado pelas diretrizes originadas na Coordenação do Curso e o corpo docente. 

Logo, o tutor participa da construção e da gestão do conhecimento do estudante, por meio da tecnologia. 

Sua ocupação primordial é a mediação do processo ensino-aprendizagem, ele facilita o entendimento e a 

interação entre o estudante e a IES. 

  

 As habilidades requeridas para o bom desenvolvimento no processo de tutoria são: 

  

1.       Destreza para mediar às discussões entre o docente e o estudante por meio dos fóruns, chats e 

telefone. 

2.      Prática para orientar o estudante em relação ao modo de realização das atividades obrigatórias ao 

longo do curso, esclarecendo dúvidas sobre os conteúdos. 

3.      Aptidão para conduzir o estudante de forma que este se adeque aos parâmetros e exigências da IES. 

4.      Sagacidade para facilitar a compreensão do conhecimento teórico científico e sua aplicação prática. 

5.      Ser astuto para articular a interdisciplinaridade exigida pelo curso. 

6.      Perspicácia e flexibilidade na apreensão das pluralidades brasileira, acolhendo adequadamente as 

regionalidades. 

7.      Ter competências comunicacionais e fluidez no relacionamento interpessoal. 

8.      Dominar as TIC´s disponibilizadas. 
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RELAÇÃO DE TUTORES PRESENCIAIS 

 

NOME DO TUTOR DISCIPLINA(S) FORMAÇÃO 

ACADÊMICA 

ADRIANA DO CARMO S. ROCHA 

COUTO 

- Homem e Sociedade 

- Ciências Sociais 

- Relações Étnico Raciais e Afro 

Descendência (Optativa) 

- Libras (Optativa) 

Graduada em História e 

Mestre em Educação 

Tecnológica 

CLÁUDIA MAGARETE LACERDA 

VELOSO 

- Metodologia do Trabalho 

Acadêmico 

- Métodos de Pesquisa 

-Direitos humanos (optativa) 

Graduada em Engenharia 

Civil e Direito e Mestre em 

Educação Tecnológica 

CRISTINA DE SOUZA LACERDA - Interpretação e Produção de 

Textos 

- Comunicação e Expressão 

Graduada em Letras e 

Relações Públicas. 

Especialista em Língua 

Portuguesa e Inglesa 

 

2.6.6 Diretrizes Curriculares para a Educação Ambiental 
 

 

A Instituição, como dito, promove na sua Matriz Curricular a integração da educação ambiental às disciplinas 

de modo transversal, contínuo e permanente, principalmente nas disciplinas obrigatórias: Educação 

Ambiental, como também nas Atividades Práticas Supervisionadas, Estudos Disciplinares e Atividades 

Complementares. 

 

Princípios básicos da educação ambiental: 

 

I. O enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; 

II. A concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio 

natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade; 

III. O pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e 

transdisciplinaridade; 

IV. A vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais; 
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V. A garantia de continuidade e permanência do processo educativo; 

VI. A permanente avaliação crítica do processo educativo; 

VII. A abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais; 

VIII. O reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. 

 

Objetivos fundamentais da educação ambiental: 

 

I. O desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e 

complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, 

científicos, culturais e éticos; 

II. A garantia de democratização das informações ambientais; 

III. O estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social; 

IV. O incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na preservação do 

equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do 

exercício da cidadania; 

V. O estímulo à cooperação entre as diversas regiões do país, em níveis micro e macrorregionais, com 

vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, 

igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade; 

VI. O fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia; 

VII. O fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos 
para o futuro da humanidade. 

 

2.6.7 Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino 
de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena 
 

 
Em atendimento à Resolução CNE/CP nº 01, de 17 de Junho de 2004, a IES incluiu nas matrizes 

curriculares de seus cursos o tratamento das relações étnico-raciais, bem como o das questões e temáticas 
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que dizem respeito aos afrodescendentes, na disciplina Homem e Sociedade, Ciências Sociais, Estudos 

Disciplinares e Atividades Complementares.  

 

Desta forma, promove a divulgação e produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e 

valores que eduquem os alunos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de 

negociar objetivos comuns que garantam, a todos, o reconhecimento e igualdade de valorização das raízes 

africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias e asiáticas, preservando desta forma, o 

respeito aos direitos legais e valorização de identidade, na busca da consolidação da democracia brasileira.  

 

2.6.8 Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos  
 
 

Conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 

30/05/2012 a IES, atendendo ao disposto na nova legislação educacional, em consonância com o parágrafo 

único do artigo 3º da Portaria MEC nº 4.361/2004, de 29 de dezembro de 2004, e conforme disposto no 

Parecer CNE/CP Nº 8/2012 e no Parecer CNE/CP Nº 8, de 06/03/2012, e Resolução CNE/CP Nº 1, de 

30/05/2012, formulou sua política de inclusão social, incluindo o respeito aos Direitos Humanos. Além disso, 

o tema também é abordado nas disciplinas obrigatórias: Ciências Sociais, Atividades Complementares e 

Estudos Disciplinares. 

 

O IBHES também pretende oportunizar um espaço de reflexão, análise e compreensão dos princípios, 

valores e direitos que caracterizam a dignidade humana, a democracia e o pluralismo político que 

fundamentam uma sociedade livre, justa e solidária, estimulando práticas sociais e escolares 

fundamentadas no respeito aos Direitos Humanos e fazendo parcerias com as corporações profissionais e 

com as entidades de classe com o objetivo de ações integradas Escola/Empresa/Sociedade Civil para o 

reconhecimento dos direitos dos portadores de necessidades sociais como Direitos Humanos Universais. 

 

2.6.9 Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, conforme 

disposto na CF/88, Art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei N° 10.098/2000, nos 

Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 7.611/2011 e na Portaria N° 3.284/2003. 

 
Atenta ao disposto na Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, sobre os requisitos de acessibilidade de 

pessoas portadoras de deficiências físicas às dependências de IES, a Mantenedora determinou políticas que 

reconhecem as necessidades diversas dos alunos, acomodando os estilos e ritmos de aprendizagem e 
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assegurando uma educação de qualidade a todos, por meio de metodologias de ensino apropriadas, 

arranjos organizacionais, uso de recursos diversificados e parceria com as organizações especializadas, ao 

que foram observados os seguintes itens:  

 

1. Para os alunos portadores de deficiência física:  

 

- Livre circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo, com a eliminação de barreiras arquitetônicas 

assegurando o acesso aos espaços de uso coletivo, para que o deficiente possa interagir com a comunidade 

acadêmica;  

- Lavabos, bebedouros e banheiros adaptados ao uso de portadores de deficiência física;  

- Portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira de rodas;  

- Barras de apoio nas paredes dos banheiros;  

- Rampas com corrimãos, facilitando a livre circulação de cadeira de rodas;  

- Telefones públicos para uso de deficientes;  

- Móveis que possam ser usados por deficientes físicos na praça de alimentação;  

- Vagas em estacionamentos na própria da IES.  

 2. Para os alunos portadores de deficiência visual, proporcionará, caso seja solicitada e conforme a 

legislação em vigor, sala de apoio, disponível do ingresso à conclusão do curso, contendo:  

 - notebook com programa NVDA, adquirido do Lara Mara  

 - Máquina de datilografia Braille.  

 - Impressora Braille acoplada a computador.  

 - Sistema de síntese de voz.  

 - Gravador e fotocopiadora que amplie textos.  

 - Acervo bibliográfico em fitas de áudio.  

 - Software de ampliação de tela.  

 - Equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com visão subnormal.  

 - Lupas e réguas de leitura.  

 - Scanner acoplado a computador.  

 - Acervo bibliográfico dos conteúdos básicos em Braille.  

 

3. Para os alunos portadores de deficiência auditiva, oferecerá, caso seja solicitada e conforme a legislação 

em vigor, estrutura disponível do ingresso à conclusão do curso, contendo:  
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- Intérpretes de língua de sinais, especialmente quando da realização de provas ou sua revisão, 

complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando não tenha expressado o real 

conhecimento do aluno.  

- Flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando-se o conteúdo semântico.  

- Aprendizado da língua portuguesa, principalmente na modalidade escrita.  

- Materiais de informações aos professores para que se esclareça a especificidade lingüística dos surdos.  

  

4. Para os professores, alunos, funcionários e empregados portadores de deficiência ou com mobilidade 

reduzida, a IES pode proporcionar, além de ajuda técnica, programa de capacitação para a educação 

inclusiva, constando, especialmente da oferta de:  

 

- Informações sobre as características essenciais necessárias ao aprendizado dos portadores de 

necessidades especiais  

 - Cursos, seminários ou eventos similares, ministrados por especialistas.  

 - Cursos para o entendimento da linguagem dos SINAIS, LIBRA.  

 

5. Para a comunidade, a oferta de:  

 

- Campanhas de sensibilização e de motivação para a aceitação das diferenças.  

- Parcerias com as corporações profissionais e com as entidades de classe com o objetivo de ações 

integradas Escola/Empresa/Sociedade Civil para o reconhecimento dos direitos dos portadores de 

necessidades sociais como Direitos Humanos Universais.  

- Integração Escola/Empresa para a oferta de estágios profissionais, incluindo empregos permanentes, com 

adequadas condições de atuação para os portadores de necessidades especiais. 

 

2.6.10 Disciplina de Libras  
 
 
Em atendimento ao Decreto nº 5.626/2005, a Língua Brasileira dos Sinais – LIBRAS foi inserida como 

componente curricular obrigatório optativo.  

 

Assim sendo, prevê-se que, nos próximos anos, o contingente de alunos e professores, além de funcionários 

do corpo técnico-administrativo, preparados para entender e se fazerem entender em LIBRAS torne-se 

significativo, contribuindo para mais ampla integração de eventuais novos alunos dependentes deste meio 

de comunicação.  
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A IES pretende levar o aluno a refletir sobre a necessidade e importância da inclusão de pessoas com 

deficiências auditiva em empresas e demais instituições no mercado de trabalho, para que possa 

compreender a diversidade humana nos contextos sociais, econômicos, culturais, comunicativos e na vida 

em comunidade.  

 

Introduzir o aluno ouvinte à Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e a modalidade diferenciada para a 

comunicação (gestual-visual), criando oportunidades para a prática de LIBRAS e ampliar conhecimento dos 

aspectos da cultura do mundo surdo, na aquisição de um novo comportamento linguístico. 

 

2.6.11 Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
 

 
De acordo com o disposto na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012, regulamentada pelo Decreto nº 

8.368, de 2 de dezembro de 2014, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista e que é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade 

assegurar o direito da pessoa com transtorno do espectro autista à educação, em sistema educacional 

inclusivo, garantida a transversalidade da educação infantil até a educação superior, a IES designou 

Comissão para elaborar um regulamento específico de atendimento aos estudantes matriculados que 

apresentarem transtorno do espectro autista, de acordo com o disposto na Lei nº 12.764 / 2012, 

regulamentada pelo Decreto 8.368 / 2014. Esse regulamento foi submetido à aprovação do Conselho 

Acadêmico da IES, sendo criado o Núcleo de Acessibilidade e Apoio Psicopedagógico – NAAP, já 

implantado na IES.  

 

 
2.7. Matriz Curricular 

1º SEMESTRE 

COMPONENTES  
CURRICULARES 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

(HORAS/AULA) 

CARGA 
HORÁRIA 

SEMESTRAL 
(HORAS/AULA) 

PROFESSOR 

Interpretação e Produção de 
Textos 

1,5 30 EAD 

Economia 3 60 
FLÁVIO LÚCIO DA ROCHA 

COUTO 

Psicologia Jurídica 3 60 
CAMILA MARÇAL CAMPOS 
CRUZ  
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Instituições Judiciárias e 
Éticas 

3 60 
JOSÉ CARLOS MACHADO 

JÚNIOR 

Filosofia 3 60 
ADRIANA DO CARMO SILVA 

ROCHA COUTO 

Estudos Disciplinares 1,5 30 
ADRIANO RODRIGUES DE 

MELO 

Português Instrumental 
Forense 

1,5 30 
ADRIANO RODRIGUES DE 

MELO 

Atividades Práticas 
Supervisionadas 

2,25 45 
ADRIANO RODRIGUES DE 

MELO 

Carga Horária 18,75 375   

2º SEMESTRE   

COMPONENTES  
CURRICULARES 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

(HORAS/AULA) 

CARGA 
HORÁRIA 

SEMESTRAL 
(HORAS/AULA) 

PROFESSOR 

História do Direito 1,5 30 
ADRIANA DO CARMO SILVA 

ROCHA COUTO 

Comunicação e Expressão 1,5 30 EAD 

Linguagem e Comunicação 
Jurídica 

1,5 30 
ADRIANO RODRIGUES DE 

MELO 

Ciência Política 1,5 30 
ADRIANA DO CARMO SILVA 

ROCHA COUTO 

Direitos Humanos 3 60 
JOSÉ CARLOS MACHADO 

JÚNIOR 

Teoria Geral do Direito Civil 3 60 
THAÍS FERNANDA SANTOS 

DA SILVA VERÇOSA 

Teoria Geral do Crime 3 60 
MARCOS ANTÔNIO DO 

COUTO 

Estudos Disciplinares 1,5 30 
ADRIANO RODRIGUES DE 

MELO 

Atividades Práticas 
Supervisionadas 

2,25 45 
ADRIANO RODRIGUES DE 

MELO 

Carga Horária 18,75 375   

3º SEMESTRE   

COMPONENTES  
CURRICULARES 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

(HORAS/AULA) 

CARGA 
HORÁRIA 

SEMESTRAL 
(HORAS/AULA) 

PROFESSOR 

Ilicitude e Culpabilidade 3 60 
HENRIQUE ABI-ACKEL 

TORRES 

Teoria da Empresa 1,5 30 
LEONARDO DE MELLO 

SIMÃO 

Teoria  Geral do Processo 3 60 LUCAS CADETE ZALLIO 

Fatos e Negócios Jurídicos 3 60 
JOSÉ RODRIGO ANDRADE 

FERNANDES 

Organização do Estado 3 60 
JOSÉ CARLOS MACHADO 

JÚNIOR 
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Estudos Disciplinares 1,5 30 
HENRIQUE ABI-ACKEL 

TORRES 

Homem e Sociedade 1,5 30 EAD 

Atividades Práticas 
Supervisionadas 

2,25 45 
HENRIQUE ABI-ACKEL 

TORRES 

Carga Horária 18,75 375   

4º SEMESTRE   

COMPONENTES  
CURRICULARES 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

(HORAS/AULA) 

CARGA 
HORÁRIA 

SEMESTRAL 
(HORAS/AULA) 

PROFESSOR 

Controle de 
Constitucionalidade 

1,5 30 
RENATA CRISTINA SILVA 

MOURÃO 

Bases Constitucionais da 
Administração Pública 

1,5 30 
RENATA CRISTINA SILVA 

MOURÃO 

Teoria Geral das Obrigações 3 30 
LEANDRO EUSTÁQUIO 

MONTEIRO MATOS 

Responsabilidade Civil 1,5 30 
LEONARDO DE MELLO 

SIMÃO 

Teoria  das  Penas 3 30 
CHRISTIANE CARVALHO 

FRANÇA 

Títulos de Crédito 1,5 30 
LEONARDO DE MELLO 

SIMÃO 

Processo e Relação Jurídica 
Processual 

3 60 LUCAS CADETE ZALLIO 

Disciplina optative I 1 20 EAD 

Estudos Disciplinares 1,5 30 
CHRISTIANE CARVALHO 

FRANÇA 

Hermenêutica 1,5 30 
ADRIANA DO CARMO SILVA 

ROCHA COUTO 

Atividades Práticas 
Supervisionadas 

2,25 45 
CHRISTIANE CARVALHO 

FRANÇA 

Ciências Sociais  1,5 30 EAD 

Carga Horária 21,25 395   

5º SEMESTRE 

COMPONENTES  
CURRICULARES 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

(HORAS/AULA) 

CARGA 
HORÁRIA 

SEMESTRAL 
(HORAS/AULA) 

PROFESSOR 

Bases Procedimentais da 
Constitucionais da 
Administração Pública 

1,5 30 
RENATA CRISTINA SILVA 

MOURÃO 

Direito das Obrigações 3 60 
LEANDRO EUSTÁQUIO 

MONTEIRO MATOS 
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Extinção da Punibilidade 3 60 
MARCOS ANTÔNIO DO 

COUTO 

Procedimento Comum 3 60 
PRISCILA MARTINS REIS 

MACHADO 

Teoria  Geral  do  Processo 
Penal 

1,5 30 
CHRISTIANE CARVALHO 

FRANÇA 

Metodologia do Trabalho 
Acadêmico 

1,5 30 EAD 

Estudos Disciplinares 1,5 30 
LEANDRO EUSTÁQUIO 
MONTEIRO MATOS 

Atividades Práticas 
Supervisionadas 

2,25 45 
LEANDRO EUSTÁQUIO 
MONTEIRO MATOS 

Recuperação Judicial e 
Falência 

1,5 30 
LEONARDO DE MELLO 

SIMÃO 

Carga Horária 17,25 375   

6º SEMESTRE 

COMPONENTES  
CURRICULARES 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

(HORAS/AULA) 

CARGA 
HORÁRIA 

SEMESTRAL 
(HORAS/AULA) 

PROFESSOR 

Teoria Geral do Direito 
Tributário 

1,5 30 
DOUGLAS DIAS VIEIRA DE 

FIGUEIREDO 

Contratos   em Geral 3 60 
MATHEUS NASSER DIAS 

COUTO 

Proteção  Penal  ao  Indivíduo 3 60 
MARCOS ANTÔNIO DO 

COUTO 

Sentenças e Recursos Civil 3 60 
LEANDRO EUSTÁQUIO 

MONTEIRO MATOS 

Ação Penal 1,5 30 
MANOELA AUGUSTA DE 

ARAÚJO CABRAL BOUERI 

Direito Individual do Trabalho 1,5 30 
PRISCILA MARTINS REIS 

MACHADO 

Direito  e  Meio Ambiente 1,5 30 ALEX MÁRCIO RIBEIRO 

Estudos Disciplinares 1,5 30 
LEANDRO EUSTÁQUIO 

MONTEIRO MATOS 

Atividades Práticas 
Supervisionadas 

2,25 45 
LEANDRO EUSTÁQUIO 

MONTEIRO MATOS 

Métodos de Pesquisa 1,5 30 EAD 

Carga Horária 20,25 405   

7º SEMESTRE   

COMPONENTES  
CURRICULARES 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

(HORAS/AULA) 

CARGA 
HORÁRIA 

SEMESTRAL 
(HORAS/AULA) 

PROFESSOR 

Contratos Civil e Empresarial 3 60 
LEONARDO DE MELLO 

SIMÃO 

Proteção Penal ao Patrimônio 3 60 
HENRIQUE ABI-ACKEL 

TORRES 
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Cumprimento de Sentença e 
Processo de Execução 

3 60 
RENATA CRISTINA SILVA 

MOURÃO 

Provas Processuais Penais 1,5 30 
MANOELA AUGUSTA DE 

ARAÚJO CABRAL BOUERI 

Direito Tutelar e Coletivo do 
Trabalho 

1,5 30 
PRISCILA MARTINS REIS 

MACHADO 

Desenvolvimento Sustentável 1,5 30 
ADRIANA DO CARMO SILVA 

ROCHA COUTO 

Estudos Disciplinares 1,5 30 
RENATA CRISTINA SILVA 

MOURÃO 

Atividades Práticas 
Supervisionadas 

2,25 45 
RENATA CRISTINA SILVA 

MOURÃO 

Tributos em Espécie 1,5 30 
DOUGLAS DIAS VIEIRA DE 

FIGUEIREDO 

Carga Horária 18,75 375   

8º SEMESTRE 

COMPONENTES  
CURRICULARES 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

(HORAS/AULA) 

CARGA 
HORÁRIA 

SEMESTRAL 
(HORAS/AULA) 

PROFESSOR 

Direitos Reais 3 60 
CHRISTIANE CARVALHO 

FRANÇA 

Proteção Penal aos 
Interesses Sociais 

1,5 30 
MANOELA AUGUSTA DE 

ARAÚJO CABRAL BOUERI 

Tutela Provisória de Urgência 
e Jurisdição Contenciosa 

3 60 
RENATA CRISTINA SILVA 

MOURÃO 

Direito Previdenciário 1,5 30 
PRISCILA MARTINS REIS 

MACHADO 

Processo de Conhecimento 
do Trabalho 

1,5 30 
PRISCILA MARTINS REIS 

MACHADO 

Recursos e Execução Penal 1,5 30 
MANOELA AUGUSTA DE 

ARAÚJO CABRAL BOUERI 

Métodos  Alternativos de 
Resolução  de Conflitos 

1,5 30 
ADRIANA DO CARMO SILVA 

ROCHA COUTO 

Participação  Política e Meio 
Ambiente 

1,5 30 
THAÍS FERNANDA SANTOS 

DA SILVA VERÇOSA 

Estudos Disciplinares 1,5 30 
CHRISTIANE CARVALHO 

FRANÇA 

Atividades Práticas 
Supervisionadas 

2,25 45 
CHRISTIANE CARVALHO 

FRANÇA 

Carga Horária 18,75 375   

9º SEMESTRE   

COMPONENTES  
CURRICULARES 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

(HORAS/AULA) 

CARGA 
HORÁRIA 

SEMESTRAL 
(HORAS/AULA) 

PROFESSOR 

Métodos Alternativos de 1,5 30 CHRISTIANE CARVALHO 
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Resolução de Conflito  - 
Arbitragem 

FRANÇA 

Direito de Família 3 60 
CHRISTIANE CARVALHO 

FRANÇA 

Proteção Penal  Internacional 
da Administração Pública 

1,5 30 
MANOELA AUGUSTA DE 

ARAÚJO CABRAL BOUERI 

Procedimentos Especiais de 
Jurisdição Voluntária 

1,5 30 
THAÍS FERNANDA SANTOS 

DA SILVA VERÇOSA 

Execução do Trabalho e 
Procedimentos Especiais 

1,5 30 
PRISCILA MARTINS REIS 

MACHADO 

Direito Internacional Público 1,5 30 ALEX MÁRCIO RIBEIRO 

Direito do Consumidor 1,5 30 
MATHEUS NASSER DIAS 

COUTO 

Direito Ambiental 1,5 30 ALEX MÁRCIO RIBEIRO 

Direito Internacional do Meio 
Ambiente 

1,5 30 
LEANDRO EUSTÁQUIO 

MONTEIRO MATOS 

Disciplina optative I 1 20 EAD 

Estudos Disciplinares 1,5 30 
PRISCILA MARTINS REIS 

MACHADO 

Atividades Práticas 
Supervisionadas 

2,25 45 
PRISCILA MARTINS REIS 

MACHADO 

Carga Horária 19,75 395   

10º SEMESTRE   

COMPONENTES  
CURRICULARES 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

(HORAS/AULA) 

CARGA 
HORÁRIA 

SEMESTRAL 
(HORAS/AULA) 

PROFESSOR 

Direito das Sucessões 3 60 
LEANDRO EUSTÁQUIO 

MONTEIRO MATOS 

Legislação  Penal 
Extravagante 

3 60 
MANOELA AUGUSTA DE 

ARAÚJO CABRAL BOUERI 

Processo Coletivo 3 60 
JOSÉ RODRIGO ANDRADE 

FERNANDES 

Direito Internacional Privado 3 60 ALEX MÁRCIO RIBEIRO 

Direito da Criança, 
Adolescente e Estatuto do 
Idoso 

1,5 30 
FLÁVIO LÚCIO DA ROCHA 

COUTO 

Tópicos Constitucionais 1,5 30 
FLÁVIO LÚCIO DA ROCHA 

COUTO 

Direito Urbanístico 1,5 30 
LEANDRO EUSTÁQUIO 

MONTEIRO MATOS 

Direito Agrário 1,5 30 
LEANDRO EUSTÁQUIO 

MONTEIRO MATOS 

DISCIPLINA OPTATIVA III 1 20 EAD 

Estudos Disciplinares 1,5 30 FLÁVIO LÚCIO DA ROCHA 
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COUTO 

Atividades Práticas 
Supervisionadas 

2,25 45 
FLÁVIO LÚCIO DA ROCHA 

COUTO 

Trabalho de Curso 2 40   

Estágio Supervisonado   300   

Atividades Complementares   200   

Carga Horária 20 995   

 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 

COMPONENTES CURRICULARES CARGA HORÁRIA (H/A) 

Disciplinas Obrigatórias + Optativas 3.190 

Estágio Supervisionado 300 

Atividades Complementares (AC) 200 

Estudos Disciplinares (ED) 300 

Atividades Práticas Supervisionadas (APS) 450 

Carga Horária Total do Curso em Horas 4.440 

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 
SEMESTRE 

 
COMPONENTES  CURRICULARES 

CARGA HORÁRIA EM 
HORAS/AULAS 

 

4º 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 20 

Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência 
20 

Gestão de Equipes de Trabalho 20 

 
9º 

Tópicos Especiais em Fundamentos Filosóficos e 
Teóricos do Direito 

30 

Tópicos Especiais em Direito Público 30 

 
10º 

Tópicos Especiais em Direito Privado 30 

Tópicos Especiais em Tutelas Difusas e Coletivas 
30 

 
 

2.7.1. Ementário e Bibliografias do Curso 

 

O ementário e sua respectiva bibliografia encontra-se no Anexo 1, no final do presente documento. 

 

2.8 Metodologia 

 

A escolha das metodologias de ensino-aprendizagem é de responsabilidade de cada professor. Cabe a cada 

professor escolher as estratégias de ensino-aprendizagem mais adequadas aos conteúdos a serem 

desenvolvidos. Cabe a cada professor, também, buscar fazer com que suas estratégias de ensino-
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aprendizagem e de avaliação sejam por si só, formas de desenvolvimento de competências dos alunos. 

Para tanto o que se requer dos professores é:  

 

 Foco nos objetivos do curso e no perfil desejado do egresso e nas competências relacionadas;  

 Foco nos objetivos da disciplina;  

 Visão sistêmica (capacidade de ver a importância de sua disciplina, no conjunto das disciplinas do 

curso e a importância destas para os objetivos do curso e para realização do perfil desejado do egresso);  

 Trabalho em equipe;  

 Liderança (da classe) pela competência e pelo exemplo;  

 Atualização;  

 Atratividade das aulas com foco na otimização do aprendizado dos alunos.  

 

2.9. Trabalho de Curso TCC 

 
 O Trabalho de Curso é componente curricular obrigatório, enriquecedor e implementador do perfil do 
formando. 
 
 É concebido para propiciar ao aluno a oportunidade de realizar um exercício pedagógico concentrado, 
realizado em momento mais próximo do final do Curso de Direito, por meio do qual o é instado a exibir as 
competências e habilidades obtidas ao longo de sua formação. Nesse sentido, o Trabalho de Curso deve 
evidenciar uma capacidade de reflexão autônoma e crítica e, na perspectiva de uma educação continuada, 
abrir pistas possíveis e futuras de investigação. 
 
 O Trabalho de Curso consiste em uma pesquisa, relatada sob a forma de monografia na área do Direito, 
envolvendo conhecimentos teóricos e práticos, desenvolvida individualmente pelo aluno, sob a orientação 
docente. 
 
 O aluno deve desenvolver uma programação que totalize a carga horária de 40 horas/aulas a ser cumprida 
nas atividades de orientação de TC. A totalização da carga horária destinada ao TC e a aprovação do TC do 
aluno são indispensáveis à colação de grau. 
 
 O processo de realização do Trabalho de Curso importa orientação teórico-metodológica ao aluno, a ser 
prestada do 7º ao 10º semestres do Curso de Direito, pelo professor orientador. 
 
 Estão aptos a orientar o Trabalho de Curso quaisquer professores efetivos do Curso de Direito da IES, 
respeitadas as afinidades temáticas das suas respectivas linhas de pesquisa e a existência de carga horária 
disponível para a orientação. O orientador escolhido pelo aluno deve ser professor da IES, atuante na área 
e/ou disciplina correspondente ao tema do TC. 
 
 A atividade de orientação consiste na tarefa de incentivo, acompanhamento e discussão do TC pelo 
professor orientador. Cada professor pode ter até 10 (dez) alunos sob sua orientação. A orientação segue 
plano de atendimento mensal estabelecido pelo professor orientador. 
 
 A orientação é realizada obrigatoriamente nos 04 (quatro) últimos semestres do Curso de Direito. Neste 
mesmo período que compreende 04 (quatro) semestres de orientação deve o aluno também elaborar o seu 
Trabalho de Curso. 
 
 O TC deve ser elaborado considerando-se: 
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I) na sua estrutura formal os critérios técnicos estabelecidos nas normas da ABNT sobre documentação, no 
que forem aplicáveis; 
 
II) no seu conteúdo, a vinculação direta do seu tema com a área de conhecimento de sua formação 
profissional. 
 
Parágrafo Único. As exigências quanto à forma escrita e apresentação do trabalho serão estabelecidas pelo 
Supervisor de TC. 
 
 Estando apto para a defesa, o TC, em 04 (quatro) vias, é encaminhado pelo professor orientador ao 
Supervisor de TC, a quem aquele solicita data para apresentação e defesa. 
 
 O Trabalho de Curso é então apresentado para defesa perante banca examinadora presidida pelo professor 
orientador e composta por mais de um professor designado pelo Supervisor de TC, consideradas as 
indicações do aluno e de seu orientador. 
 
 Todos os professores do Curso de Direito podem ser indicados para participação em banca de sua área de 
interesse, observada a disponibilidade de suas respectivas cargas horárias. Podem ainda integrar o corpo 
de avaliadores professores de outros cursos, desde que comprovado pelo professor orientador o 
reconhecido interesse de sua presença para a discussão e avaliação do trabalho, aprovada a indicação pelo 
Supervisor de TC. 
 
 A avaliação do Trabalho de Curso é colhida das notas individuais dos professores presentes à banca. É 
considerado aprovado o aluno que obtiver conceito igual ou superior a Regular em cada um dos membros 
da banca. 
 
 A banca pode reprovar o trabalho ou submeter à aprovação a posterior reformulação em aspectos por ela 
discriminados e justificados na ficha de avaliação. Nesse último caso, deve o aluno promover as alterações 
em até 15 dias, submetendo o novo texto aos membros da banca, que devem se reunir para nova avaliação, 
dispensada nova defesa oral. 
 
 A supervisão do TC é realizada pelo Coordenador do Curso de Direito dentre professores do quadro 
permanente de docentes do Curso de Direito da IES, para o exercício conjunto de atividades de orientação 
ao aluno e de administração dos atos relativos ao planejamento e à supervisão do TC. É de competência do 
Supervisor de TC: 
 
I) fornecer esclarecimentos aos alunos inscritos sem prejuízo daqueles que já lhes prestam seus respectivos 
professores orientadores; 
 
II) apoiar o trabalho dos professores orientadores, assistindo-lhes nos diversos aspectos relevantes para a 
orientação do TC; 
 
III) estabelecer procedimento permanente de discussão e de avaliação das atividades relativas ao TC, 
convocando reuniões regulares entre professores orientadores e orientandos, conduzindo seus resultados à 
apreciação da Coordenação do Curso de Direito; 
 
IV) organizar calendário de atividades de TC, definindo cronograma de defesas e lista com a composição 
das bancas, informando, para divulgação, à Coordenação do Curso de Direito; 
V) enviar à Secretaria o resultado da avaliação do TC de cada aluno, para os registros cabíveis; 
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VI) encaminhar, para arquivo na biblioteca da IES, cópia dos trabalhos defendidos que receberem conceito 
Excelente dos componentes da banca, ou sob sua avaliação aqueles indicados pela banca examinadora 
como merecedores de distinção; 
 
VII) receber e arquivar as fichas de avaliação das bancas com resultado final, bem como guardar o livro de 
atas das reuniões das bancas examinadoras, mantendo a sua atualização; 
VIII) sistematizar e manter arquivo dos documentos referentes ao TC, recebendo, ao final de cada 
orientação, documentação mantida pelo professor orientador; 
 
IX) produzir, semestralmente, relatório de atividades desempenhadas à frente da supervisão do TC, 
informando à Coordenação do Curso de Direito a relação de trabalhos realizados, professores envolvidos na 
orientação, e resultados das avaliações. 
 
 No Anexo II consta a regulamentação do Trabalho de Curso, aprovada pelo Colegiado do Curso de Direito 
da IES, que estabelece as formas de desenvolvimento do TCC. 

2.10 Estágio Supervisionado 

 
O Estágio Curricular Supervisionado, conforme artigo 7º da Resolução CNE/CES 9, de 16/12/04, é um 

componente curricular direcionado para a consolidação dos desempenhos profissionais desejados, inerentes 

ao perfil do formando, sendo certo que deverá ser realizado: 

 

I - na própria Instituição de Educação Superior, por meio do seu Núcleo de Prática Jurídica, que deverá estar 

estruturado e operacionalizado de acordo com regulamentação própria, aprovada pelo seu órgão colegiado 

competente, podendo ser celebrado convênio com a Defensoria Pública para prestação de assistência 

jurídica suplementar;  

II - em serviços de assistência jurídica de responsabilidade da Instituição de Educação Superior por ela 

organizados, desenvolvidos e implantados;  

III - nos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e das Procuradorias e 

demais Departamentos Jurídicos Oficiais;  

IV - em escritórios e serviços de advocacia e consultorias jurídicas.  

 

Ainda, de acordo com o artigo 7º da Resolução CNE/CES 9, as atividades de Estágio Supervisionado 

poderão ser reprogramadas e reorientadas em função do aprendizado teórico-prático gradualmente 

demonstrado pelo aluno, na forma definida na regulamentação do Núcleo de Prática Jurídica, até que se 

possa considerá-lo concluído, resguardando, como padrão de qualidade, os domínios indispensáveis ao 

exercício das diversas carreiras contempladas pela formação jurídica. 

 

 O Estágio Supervisionado é componente curricular obrigatório, indispensável à consolidação dos 

desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil do formando. Reserva-se, exclusivamente, para 

alunos matriculados no Curso de Direito da IES. Ele não se confunde com o estágio profissional. Dessa 

forma, ainda que nem todos os alunos possam realizar estágio profissional, todos eles são obrigados a 

cumprir o estágio curricular. 
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 A finalidade do Estágio Supervisionado é proporcionar ao aluno formação prática, com desenvolvimento das 

competências e habilidades necessárias à atuação profissional. O Estágio Supervisionado deve 

proporcionar ao aluno a participação em situações simuladas e reais de vida e trabalho, vinculadas à sua 

área de formação. 

 

 As atividades de Estágio Supervisionado são exclusivamente práticas, sem utilização de aulas expositivas, 

compreendendo, entre outras: redação de atos jurídicos e profissionais, peças e rotinas processuais, 

assistência e atuação em audiências e sessões, vistas relatadas a órgãos judiciários, prestação de serviços 

jurídicos, treinamento de negociação, mediação, arbitragem e conciliação, resolução de questões de 

deontologia e legislação profissional, tudo sob o controle, orientação e avaliação do Núcleo de Prática 

Jurídica. 

 O estudo do Código de Ética e Disciplina das profissões jurídicas perpassa todas as atividades vinculadas 

ao Estágio Supervisionado. 

 

 As atividades de Estágio Supervisionado podem ser reprogramadas e reorientadas de acordo com os 

resultados teórico-práticos gradualmente revelados pelo aluno, até que se possa considerá-lo concluído, 

resguardando, como padrão de qualidade, os domínios indispensáveis ao exercício das diversas carreiras 

contempladas pela formação jurídica. 

 

 O aluno deve desenvolver uma programação que totalize a carga horária mínima de 360 horas/aulas a ser 

cumprida, conforme determinado na matriz curricular do Curso de Direito. 

 

 As atividades de Estágio Supervisionado envolvem visitas orientadas, prática simulada e prática real. 

 

 As visitas orientadas abrangem os diversos órgãos jurisdicionais, assim como a assistência de audiências 

reais e julgamentos, nos diversos fóruns e tribunais, com apresentação de relatórios das audiências. Das 

visitas programadas devem ser redigidos relatórios circunstanciados a serem apresentados pelo aluno para 

avaliação. Os alunos devem cumprir 20% da carga horária destinada ao Estágio Supervisionado em visitas 

orientadas. 

 

 A prática simulada abrange o exercício prático das atividades forenses e não forenses; a elaboração de 

peças processuais e profissionais simuladas; atuação em processos simulados. A pauta de atividades 

simuladas inclui ainda o estudo de peças, rotinas e fases do processo, nos diversos procedimentos, pelo 

exame de autos findos; e o treinamento simulado de técnicas de negociação, conciliação e arbitragem. 

 

 A prática real é desenvolvida na IES, por meio do Escritório de Assistência Jurídica, por meio dos Anexos 

aos Juizados Especiais, bem como, em departamentos jurídicos credenciados, escritórios de advocacia e 

órgãos públicos conveniados. 

   

Para fins de supervisão e avaliação, o estagiário deve apresentar relatório bimestral das atividades 

desempenhadas, cópia do controle de frequência, assim como cópia das peças processuais elaboradas no 

período. Os relatórios apresentados e as cópias das peças elaboradas são objeto de avaliação, visando à 

atribuição de horas. Ao término do semestre, o aluno deve apresentar ao Núcleo de Prática Jurídica certidão 

ou declaração consignando o período do estágio, bem como sua carga horária. 
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 As atividades conveniadas não devem ultrapassar 50% do tempo exigido para conclusão do estágio e são 

realizadas sob a supervisão da IES, com elaboração de relatórios. 

 

 No anexo III é apresentada a regulamentação do Núcleo de Prática Jurídica e Estágio Supervisionado, 

aprovada pelo Colegiado do Curso de Direito da IES, que estabelece as formas de desenvolvimento do 

estágio. 

  

2.11 Atividades Complementares 

 

As Atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores e complementadores do perfil 

do formando, possibilitam o reconhecimento, por avaliação de habilidades, conhecimento e competência do 

aluno, inclusive adquirida fora do ambiente escolar.  

 

Seu objetivo principal é a complementação da formação acadêmica do aluno por meios diversos, incluindo a 

participação em projetos sociais, a ampliação dos conhecimentos adquiridos, o desenvolvimento do espírito 

empreendedor e a participação em atividades culturais, artísticas e esportivas. Dessa forma, o aluno torna-

se capaz de estabelecer diferentes relações com a realidade, de posicionar-se criticamente diante de 

situações e de exercer conscientemente a cidadania. As Atividades Complementares visam a atender o 

seguinte elenco de objetivos:  

 

 Despertar o interesse dos alunos para temas sociais, ambientais e culturais.  

 Estimular a capacidade analítica do aluno na argumentação de questões e problemas.  

 Auxiliar o aluno na identificação e resolução de problemas, com uma visão ético-humanista.  

 Incentivar o aluno na participação em projetos e ações sociais.  

 Promover a participação dos alunos em projetos que complementem a sua formação acadêmica, 

contemplando sempre os conteúdos programáticos das disciplinas que compõem a matriz curricular do 

curso.  

 Criar mecanismos de nivelamento.  

 Estimular a participação em programas de monitoria.  

 Incentivar práticas de ensino independentes.  

 

Tais objetivos são alcançados por diversos instrumentos, tais como:  

 

 Produções técnicas, culturais, bibliográficas e artísticas.  

 Visitas a museus, exposições, centros culturais e feiras.  

 Visitas técnicas.  

 Programa de monitoria.  

 Realização de listas de exercícios.  

 Participação em palestras, simpósios, cursos e seminários.  

 Leituras de livros, artigos técnicos e textos de atualidades.  

 Participação em projetos e ações sociais, além de atividades de cunho comunitário.  
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 Frequência em peças teatrais e mostras cinematográficas.  

 Palestras e seminários multidisciplinares, organizados por Coordenadores das diversas Áreas da 

IES.  

 

Palestras e Semanas Culturais, organizadas pelos coordenadores de cursos, realizadas sistematicamente e 

que ocorrem no próprio campus da IES. Nelas são abordados temas diversos como:  

 

 Desenvolvimento sustentável, relacionamentos humanos, questões técnicas, atualizações 

científicas, etc.  

 Nestas atividades, desenvolvem-se discussões que trazem aos alunos uma visão das novas 

tecnologias e das modernas gestões e tendências, objetivando a conscientização dos mesmos com a futura 

vida profissional. 

 

A IES incentiva a realização de tais atividades por meio de programa regular de oferta elaborado 

anualmente pela Coordenadoria de Curso, que deve basear-se no Regulamento das Atividades 

Complementares da Instituição constante no Anexo 4. 

 

2.12. Atividades Práticas Supervisionadas 

 

As Atividades Práticas Supervisionadas – APS são atividades acadêmicas desenvolvidas sob a orientação, 

supervisão e avaliação de docentes e realizadas pelos discentes, vinculadas a disciplinas de cada semestre 

letivo. Trata-se de estudos dirigidos, trabalhos individuais, trabalhos em grupo, desenvolvimento de projetos, 

atividades em laboratório, atividades de campo, oficinas, pesquisas, estudos de casos, seminários, 

desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, dentre outros. As APS são detalhadas nos Planos de Ensino das 

disciplinas às quais se vinculam e aprovadas pela Coordenação de Curso, a quem compete acompanhar o 

seu desenvolvimento. Vide Regulamento no Anexo 5. 

 

2.13. Estudos Disciplinares 

 

Os Estudos Disciplinares – ED são atividades de caráter obrigatório nos cursos de graduação da IES, 

funcionando como um eixo estruturante de formação inter e multidisciplinar que perpassa todos os períodos 

dos cursos. São objetivos dos ED: 

 

 Prover o aluno de graduação de competências e habilidades específicas para abordar, com visão 

inter e multidisciplinar, problemas típicos de sua área de atuação profissional, com grau crescente de 

complexidade à medida que ele progride em sua formação; 

 Ampliar nos períodos iniciais do Curso, os conhecimentos dos alunos sobre os conteúdos 

curriculares de formação geral; 

 Suprir eventuais deficiências da formação no Ensino Médio; 
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 Proporcionar aos estudantes oportunidades para estabelecer conexões entre as diferentes áreas do 

conhecimento e o mundo real. 

 

Nos ED são utilizadas resoluções sistemáticas de exercícios, criteriosamente elaborados pelo Coordenador 

do Curso com Líderes de Disciplinas, como indutor do desenvolvimento das competências e habilidades 

para lidar com situações-problemas típicas da sua área de formação. Vide Regulamento no Anexo 6. 

 

 

2.14. Sistema de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 

 

A apuração do rendimento escolar é feita por disciplina e é avaliada por meio de verificações parciais e 

exames. Essa apuração envolve, simultaneamente, aspectos de frequência e aproveitamento escolar. 

 

A avaliação nas disciplinas teóricas será obtida por meio de provas, trabalhos e seminários, dentre outros, 

bem como pela participação, conduta, maturidade e interesse demonstrado pelo aluno durante as aulas e 

demais atividades, a critério do professor e em conformidade com o respectivo plano de ensino. É atribuída 

nota zero ao aluno que usar meios ilícitos ou não autorizados pelo professor por ocasião da execução dos 

trabalhos, das provas parciais, dos exames ou de qualquer outra atividade que resulte na avaliação do 

conhecimento por atribuição de nota, sem prejuízo da aplicação de sanções cabíveis por esse ato de 

improbidade. 

 

Os critérios de promoção, envolvendo, simultaneamente, a frequência e o aproveitamento escolar 

encontram-se dispostos no Regimento da instituição.   

 

RENDIMENTO ESCOLAR 

 

A apuração do rendimento escolar é feita por disciplina, conforme as atividades curriculares, abrangendo os 

aspectos de frequência e aproveitamento. 

 

Assim, o aluno somente poderá ser aprovado e/ou prestar exames com o mínimo de 75% (setenta e cinco 

por cento) de frequência às aulas e demais atividades programadas para cada disciplina. 

 

Cabe ao professor a atribuição de duas notas de avaliação (NP1 e NP2) para as atividades curriculares, com 

pesos iguais na composição da Média Semestral (MS) de cada disciplina. Assim: MS = (NP1 + NP2) / 2. 

 

 

CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO 

 

Os critérios de promoção, envolvendo, simultaneamente, a frequência e o aproveitamento escolar, são os 

seguintes:  
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 Se a frequência do aluno for inferior a 75% (setenta e cinco por cento), ele estará reprovado na 

disciplina. Em caso contrário, serão considerados os resultados das avaliações realizadas de acordo com o 

previsto no parágrafo anterior.  

 Se a média semestral (MS) for igual ou maior que 7,0 (sete), o aluno estará aprovado na disciplina, 

naquele semestre, com média final igual à MS. 

 Se a MS for menor que 7,0 (sete), o aluno será submetido a um exame, quando lhe será atribuída a 

nota EX. 

 Após o exame, a média final (MF) da disciplina será a média aritmética simples entre MS e EX. 

Assim: MF = (MS + EX) / 2. 

 Se a MF for igual ou maior que 5,0 (cinco), o aluno estará aprovado na disciplina. 

 Se a MF for menor que 5,0 (cinco), o aluno estará reprovado na disciplina ou poderá, a critério do 

Conselho Acadêmico, ser submetido a uma avaliação especial. 

 Mantida a reprovação, mesmo após a realização da avaliação especial, se concedida, o aluno ficará 

sujeito ao regime de dependência na disciplina. 

 O aluno que deixar de comparecer a uma prova poderá, a critério do Coordenador de curso, 

substituí-la por nova prova ou pelo exame. 

 Nas disciplinas cursadas em regime de Dependência, Adaptação ou Antecipação e nas disciplinas 

optativas ou eletivas serão considerados os mesmos critérios das disciplinas regulares para o cálculo da MF. 

 O aluno reprovado em período letivo que não seja oferecido no semestre seguinte deverá 

matricular-se em período indicado pela Coordenação do curso. 

Cabe à Comissão de Qualificação e Avaliação de Cursos (CQA), quando for o caso, acompanhar, avaliar e 

validar as avaliações de aprendizagem, podendo realizar, em qualquer momento do curso, Avaliação Geral 

de Curso (AGC). Nesse caso, a nota dessa avaliação, que será designada por AG, passará a compor, 

juntamente com as notas do professor (NP1 e NP2), a média semestral (MS) de cada disciplina, da seguinte 

forma: MS = (3 x NP1 + 3 x NP2 + 4 x AG) / 10. 

 Quando a Avaliação Geral de Curso (AGC) for aplicada, sua nota (AG) será utilizada para compor a 

média semestral de todas e somente das disciplinas do período em que o aluno está matriculado, não sendo 

utilizada para calcular a média semestral de disciplinas cursadas em regime de Dependência, Adaptação ou 

Antecipação e de disciplinas optativas ou eletivas. 

 Todos os alunos terão que realizar Atividades Práticas Supervisionadas (APS), que constarão de 

atividades de biblioteca (frequência e utilização), atividades relacionadas aos laboratórios (relatórios de 

experiências e outras), trabalhos individuais ou em grupo determinados pelo professor, trabalhos de 

iniciação científica, resolução de exercícios do Portal ou de listas, programadas para serem supervisionadas 

pelos professores em suas aulas.  
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 Em cada semestre, o aluno deverá cumprir a quantidade de horas de APS, definida para o 

respectivo período letivo de seu curso. A comprovação da realização das APS, em cada semestre, será feita 

mediante a entrega do trabalho acompanhado da ficha de Supervisão da APS. Será atribuído um conceito 

semestral (Aprovado ou Reprovado) às APS, o qual deverá ser lançado no sistema Acadêmico ou, em caso 

de DP e/ou AD, em mapa emitido pela Secretaria até a data-limite de entrega das notas, conforme 

Calendário Escolar. 

 O desempenho do aluno é avaliado numa escala de 0 (zero) a 10 (dez), com aproximação de até 

0,5 (cinco décimos); a MS será arredondada para 7,0 (sete), quando for maior ou igual a 6,7 (seis-vírgula-

sete) e menor que 7,0 (sete); a MF será arredondada para 5,0 (cinco), quando for maior ou igual a 4,75 

(quatro-vírgula-setenta e cinco) e menor que 5,0 (cinco). 

 A recuperação poderá ter duração variável, dependendo da disciplina, e poderá, inclusive, estender-

se por um semestre ou mais, a critério do Conselho Acadêmico. 

 O exame e/ou a avaliação especial, exceção feita àqueles do antepenúltimo e último período 

(semestre) letivo, a critério do Conselho Acadêmico, poderão ser realizados em épocas especiais, após 

recuperação. 

 O aluno, em casos especiais e depois de ouvida a Coordenação do curso, poderá ser autorizado a 

realizar o exame e/ou a avaliação especial em períodos distintos daquele determinado para os alunos de 

sua turma. 

 A critério do Conselho Acadêmico, poderá ser incorporado às normas vigentes o conceito de 

aproveitamento médio global do semestre, que é determinado pela média aritmética das médias semestrais 

das disciplinas cursadas no semestre regular, excetuando-se adaptações, dependências ou tutorias. 

 Se o aproveitamento médio global do período letivo for maior ou igual a 7,0, o aluno poderá, a 

critério do Conselho Acadêmico, ser dispensado de fazer o exame também nas disciplinas em que obteve 

média semestral maior ou igual a 5,0. 

 O lançamento da nota de aproveitamento médio global obedecerá ao critério de arredondamento do 

valor obtido para o meio ou inteiro imediatamente superior. 

 Os casos omissos serão analisados por uma comissão especialmente indicada pelo Conselho 

Acadêmico. 

 

REGIME DE DEPENDÊNCIA 

 

O aluno aprovado em um período letivo poderá matricular-se no período subsequente e cursar as disciplinas 

pendentes em regime de dependência. 

 

O número máximo de disciplinas em regime de dependência e de adaptação para a promoção ao semestre 

letivo subsequente fica assim definido: 
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 Para a promoção ao 2º período letivo: sem limite; 

 Para a promoção ao 3º período letivo: 5 disciplinas; 

 Para promoção aos períodos letivos situados entre o 3º e o antepenúltimo: 5 disciplinas; 

 Para promoção ao antepenúltimo período letivo: 3 disciplinas; e 

 Para o penúltimo e o último período letivo do curso não serão aceitas matrículas de alunos com 

dependência, recuperação ou adaptação em qualquer disciplina de períodos letivos anteriores. 

O aluno reprovado em um período letivo poderá optar pelo regime de progressão tutelada, que foi instituído 

visando a oferecer orientação acadêmica diferenciada aos alunos que apresentarem desempenho 

acadêmico irregular no decorrer do seu processo de formação. Entende-se por desempenho acadêmico 

irregular, o acúmulo de disciplinas em regime de dependência e/ou adaptação, em número maior que o 

permitido conforme citado no parágrafo anterior. 

 

O ingresso no regime de progressão tutelada de matrícula decorre do interesse manifesto do aluno. 

 

Será facultado aos alunos que estariam se promovendo para o segundo ou para até o antepenúltimo 

período de qualquer curso de graduação, que tenham ultrapassado o limite de disciplinas em regime de 

dependência, conforme citado anteriormente, adotarem o regime de progressão tutelada de matrícula. 

 

Os alunos que atenderem às condições previstas no parágrafo anterior poderão optar pelo regime de 

progressão tutelada durante o período de renovação da matrícula fixado no Calendário Escolar da 

Instituição. 

 

O aluno que ultrapassar o limite de disciplinas em dependência e optar pelo regime de progressão tutelada 

de matrícula receberá orientação diferenciada sobre a reestruturação do seu percurso acadêmico, inclusive 

sobre a distribuição das disciplinas em dependência, ou ainda a cursar, atividades e estágios incompletos. A 

orientação definirá como e quando o aluno poderá cumpri-los. 

 

Compete à Coordenação do Curso, a partir da análise do histórico escolar do aluno optante, orientá-lo 

quanto à melhor alternativa para conduzir a sua progressão acadêmica, considerando tudo o que é exigido 

pela matriz curricular para uma formação plena (disciplinas, trabalhos de curso, estágios, entre outros). 

 

Caberá à Coordenação do Curso, juntamente com o aluno optante pelo regime de progressão tutelada, 

estabelecer um plano de estudos definindo como, quando e quais disciplinas deverão ser cursadas, assim 

como as condições e as medidas a serem adotadas para a conclusão das demais atividades curriculares 

ainda pendentes. Esse plano de estudos poderá ultrapassar, conforme o caso, o período mínimo de 

integralização curricular. 

 

Na condição de ingressante no penúltimo período, uma vez aceita a opção pelo regime tutelado, o aluno 

será matriculado provisoriamente nesse período de seu curso. A matrícula e o regime de estudos definido 

pela Coordenação do Curso serão homologados, segundo normas fixadas pelo Conselho Acadêmico. 
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Na condição de ingressante no último período, uma vez aceita a opção pelo regime tutelado, o aluno será 

matriculado provisoriamente nesse período de seu curso. A matrícula e o plano de estudos definido pela 

Coordenação do Curso serão homologados, segundo normas fixadas pelos Colegiados Superiores. 

 

Enquanto optante pelo regime de progressão tutelada, o aluno obriga-se a cumprir integralmente o plano 

acadêmico estabelecido pela Coordenação do Curso e referendado pelo Conselho Acadêmico. 

 

O desligamento do aluno do regime de progressão tutelada poderá ocorrer quando o desempenho 

acadêmico do aluno for avaliado como insuficiente pela instância competente da Instituição e 

decidido/homologado pelo Conselho Acadêmico. 

 

Revisão de Provas e Verificação das Notas 

 

O Professor deve realizar a revisão e fazer a vista das provas junto com o aluno, no “Período de Revisão de 

Notas”, em horário de aula da disciplina, ocasião em que ele estará de plantão, sendo vedada a alteração do 

critério adotado para a correção inicial. Toda prova realizada, com exceção dos exames, deve ser mantida 

com o professor até o final do semestre letivo. Os exames finais devem ser entregues na Secretaria da 

Instituição e as fichas das APS na Coordenação local do curso e posteriormente entregues na Secretaria da 

Instituição para serem arquivadas no prontuário do aluno. 

 

As demais provas poderão ser devolvidas aos alunos regularmente matriculados, após o término do 

semestre letivo, com exceção das avaliações realizadas On-line, no Laboratório de Informática. 

 

O aluno pode requerer, no site da IES, clicando em Secretaria On-line, a revisão dos exames e das APS, 

definidos no Calendário Escolar. O aluno deve fundamentar a solicitação explicando (no requerimento) a 

questão que ele considera que foi corrigida de forma incorreta, com base na matéria lecionada. Do contrário, 

o pedido não será aceito. 

 

Importante: O prazo máximo para a solicitação de revisão dos exames é de 1 (um) dia após o prazo de 

entrega de notas. A revisão dos exames será feita no período estipulado no Calendário Escolar (“Período de 

Revisão de Notas”) e apenas se o aluno estiver presente no período das aulas em que o professor ministra a 

disciplina, ocasião na qual ele estará de plantão. O aluno deverá levar consigo o protocolo do pedido da 

revisão de Exame. 

 

2.15 Sistema de Avaliação do Projeto de Curso 

 

A avaliação do Curso Superior de Direito será feita regularmente, através do estudo do desempenho do 

Curso e dos aspectos relativos ao atendimento das expectativas da comunidade externa, ou seja, do próprio 

mercado de trabalho. Esta avaliação, de acordo com as determinações legais vigentes, será realizada em 

dois níveis: o Interno e o Externo. 
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Os relatórios correspondentes às avaliações interna e externa serão encaminhados ao Conselho Acadêmico 

para apreciação e emissão de parecer e propostas de alternativas e ações para sanar as deficiências 

apresentadas. 

 

2.16. Concepção do Processo de Autoavaliação do Curso 

 

Avaliação de Curso 

 

A Avaliação de Cursos considera, basicamente, três conjuntos de elementos: 

 

 condições: corpo docente; corpo discente; corpo técnico-administrativo; infraestrutura; 

perspectiva utilizada na definição e organização do currículo; perfil profissional e as perspectivas do 

mercado de trabalho; estágios; efetiva participação de estudantes em atividades de Iniciação Científica, 

extensão e monitoria; atratividade do curso e interação com área científica, técnica e profissional e com a 

sociedade em geral; 

 

 processos: interdisciplinaridade; formação interdisciplinar; institucionalização; qualidade do corpo 

docente e sua adequação aos cursos de Graduação e Tecnológicos (domínio dos conteúdos, planejamento, 

comunicação, compromisso com o ensino, pesquisa, extensão, orientação/supervisão); avaliação da 

aprendizagem (critérios claros e definidos, relevância dos conteúdos avaliados, variedade de instrumentos, 

prevenção da ansiedade estudantil); estágio; interação IES/sociedade;  

 

 resultados: capacitação global dos concluintes; preparo para exercer funções profissionais 

(executar atividades-tarefa típicas de a profissão aperfeiçoar-se continuamente); qualidade do curso 

(necessidades do mercado do trabalho, atualidade e relevância técnico-científica dos conteúdos, 

desempenho em Pós-graduação/ cursos típicos da carreira, adequação do currículo às necessidades 

futuras); análise comparativa (cursos da mesma área em outras instituições, outros cursos da mesma 

instituição). 

 

Avaliação de Disciplina 

 

A organização do trabalho pedagógico será avaliada de modo a abranger os seguintes tópicos: 

 

 objetivos da disciplina, plano de ensino, fontes de consulta/bibliografia, procedimentos didáticos, 

instrumentos de avaliação, conteúdo das avaliações, atividades práticas, condições técnicas (recursos 

humanos e infraestrutura disponível para o desenvolvimento das disciplinas); 

 

 desempenho do docente, em relação a clareza, fundamentação, perspectivas divergentes, 

importância, inter-relação e domínio dos conteúdos, questionamento, síntese soluções alternativas; 

 

 desempenho didático-pedagógico, em relação ao cumprimento de objetivos, à integração de 

conteúdos, aos procedimentos e materiais didáticos e bibliografia; e aspectos atitudinais e filosóficos 
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(aspectos éticos, clima livre de tensão orientação, atitudes e valores); pontualidade do professor e exigência 

de pontualidade dos alunos; 

 

 desempenho discente, expressado pela participação em aula e atividades, informação ética, 

realização de tarefas, interesse e presença integral; 

 

 desempenho técnico-administrativo, expressado pela avaliação individual dos funcionários; e 

 

 desempenho gerencial da IES. 

 

2.16.1. Autoavaliação do Curso Superior de Direito 

 

Nesse nível, a avaliação considerará o desenvolvimento das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão no 

Curso Superior de Direito, bem como as relações entre os três. O resultado desse diagnóstico, das variáveis 

e indicadores considerados emergentes face à especificidade do curso, após a sua sistematização, serão 

trabalhados pelo Curso em diferentes etapas, detalhadas a seguir: 

 

 reuniões de trabalho para elaboração do planejamento do processo de autoavaliação do curso 

para o ano letivo correspondente; 

 

 participação dos protagonistas do processo de autoavaliação do curso nos Painéis promovidos 

pela CPA para conhecimento das informações e dos dados colhidos sobre a realidade do curso; 

 

 reuniões específicas para conhecimento detalhado das informações e dos dados apresentados 

pelo diagnóstico da situação real do curso: pontos fortes e pontos fracos (incluem-se aqui dados e 

informações coletados pelo próprio curso e pela CPA); 

 

 reuniões específicas para a análise conjunta das variáveis e indicadores contemplados no 

diagnóstico dos diferentes componentes curriculares do curso; 

 

 reuniões de trabalho para a identificação de variáveis e indicadores específicos, que porventura 

não contemplados pelo Sistema de Avaliação Institucional; 

 

 aplicação dos Instrumentos de Avaliação elaborados pelo próprio Curso e não contemplados pelo 

processo de avaliação institucional e pela avaliação externa. Trata-se aqui de Instrumentos de Avaliação 

que abordam as dimensões específicas do Curso; 

 

 reuniões de trabalho para a elaboração conjunta de Planos de Trabalho com base nos resultados 

da avaliação institucional, da avaliação externa e da autoavaliação promovida pelo próprio Curso 

(componentes curriculares que caracterizam a especificidade do curso); 

 

 desenvolvimento e avaliação contínua dos Planos de Trabalho para a melhoria permanente do 

curso e sua capacidade de inovação e de reflexão crítica; e 
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 reuniões conjuntas, envolvendo o corpo docente, o corpo discente e a equipe de suporte técnico-

administrativo, para proceder, por meio de uma atitude crítica e autorreflexiva, à avaliação do processo de 

autoavaliação empregado pelo curso no período letivo correspondente. 

 

Numa perspectiva processual, essas atividades e reuniões de trabalho serão realizadas no transcorrer do 

semestre letivo, cujo cronograma de atividades será estabelecido no início de cada ano letivo, durante as 

reuniões de trabalho para a elaboração do planejamento do processo de autoavaliação do curso. 

 

Neste, busca-se imprimir uma metodologia de trabalho que contemple uma unidade e segmento de tempo 

concreto em relação ao qual se distinguem três fases para um paradigma que resulte num processo de 

autoavaliação global: 

    (a) avaliação inicial (condições existentes, fundamentação e necessidades);  

(b) avaliação de processo (variáveis que envolvem todo o processo de desenvolvimento curricular nos 

contextos político-administrativo, de gestão e de realização);  

 (c) avaliação de resultados (ponderação dos resultados definidos no projeto pedagógico do curso). 

 

O projeto de autoavaliação empregado caracteriza-se, assim, como um ciclo que toma corpo e se justifica 

como um processo conjuntivo-formativo que visa implementar medidas concretas para o constante 

aperfeiçoamento da organização didático-pedagógica do curso. 

 

 

2.16.2.  Articulação da Autoavaliação do Curso com a Autoavaliação Institucional 

 

Há uma preocupação constante, por parte da IES, para que a gestão do curso possa estar articulada com a 

gestão institucional. Entendemos que não há possibilidade de existir uma gestão de qualidade se não 

houver interface entre os objetivos institucionais e as atividades do curso. 

Ademais, o Regimento da IES, como forma de aplicação do princípio de gestão democrática, a integração 

entre a gestão administrativa, os seus órgãos colegiados e os cursos em suas diversas modalidades. 

 

A avaliação interna, além do caráter qualitativo, adota uma perspectiva quantitativa, pela análise numérica 

dos resultados. A abordagem qualitativa pretende compreender o ponto de vista dos envolvidos quanto ao 

posicionamento interno e externo da instituição. Já a abordagem quantitativa parte dos resultados e os 

traduz em termos de parâmetros estatísticos; nela a quantificação é enfatizada como fator de discussão do 

objeto em avaliação.        

 
 

2.16.3 Articulação da Autoavaliação do Curso e Núcleo Docente Estruturante (NDE) com a Avaliação 

Externa 

 

Com a edição da Portaria Normativa no 4/2008, que regulamentou a aplicação do Conceito Preliminar de 

Curso (CPC) em processos de renovação de reconhecimentos dos cursos, o Ministério da Educação 

estabeleceu uma base de cálculo para o CPC que repousa essencialmente em componentes extraídos do 
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Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) e do Cadastro Nacional de Docentes do Ensino 

Superior, como parte integrante do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). 

 

O CPC se propõe a referenciar de forma preliminar a qualidade dos cursos de graduação, permitindo que se 

estabeleça um critério objetivo para dispensar a visita de comissão in loco com a finalidade de renovar o 

reconhecimento de cursos de graduação. 

 

Nesta perspectiva, devem ser objetos de análise, além das informações extraídas do Relatório do ENADE, 

os conceitos atribuídos pelo INEP aos insumos que compõem a base de cálculo do CPC, confrontando-os 

com os elementos contidos nos demais instrumentos que integram o SINAES – fundamentalmente a 

autoavaliação e os relatórios de avaliação externa para fins de renovação dos reconhecimentos dos cursos. 

Embora ciente das limitações inerentes ao CPC, quando tomado de forma dissociada do conjunto dos 

demais instrumentos de avaliação, entende-se que seus resultados não só podem como devem ensejar a 

adoção de providências no sentido de melhorar o desempenho dos estudantes. 

 

Cabe ainda registrar que a IES, motivada pelas inovações propostas nas diretrizes curriculares nacionais 

para os cursos de graduação, vem promovendo mudanças nos currículos dos seus cursos, visando a dotá-

los de maior flexibilidade. Paralelamente, vem enriquecendo progressivamente suas práticas pedagógicas 

com recursos disponíveis em sua plataforma de Tecnologia da Informação, entre outros. 

 

Avaliação Externa 

 

Nesse nível, a avaliação externa considerará o desempenho do Curso em relação ao mercado de trabalho, 

ao grau de satisfação do egresso e aos critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação (resultados do 

ENADE e da Avaliação das Condições de Ensino), e também na avaliação através do Exame de Ordem que 

confere a carteira de registro profissional (OAB) 

 

A avaliação externa abrangerá, ainda: 

 

§ Pesquisa junto à sociedade civil organizada, com os quais o Curso desenvolve suas atividades, para 

verificar a adequação dessas atividades e o grau de satisfação dos mesmos. 

§ Pesquisa junto às empresas parceiras, que absorverá os egressos do Curso, para verificar o grau de 

satisfação da comunidade externa em relação ao desempenho dos mesmos. 

§ Pesquisa junto aos egressos, para verificar o grau de satisfação dos ex-alunos em relação às condições 

que o Curso lhes ofereceu e vem lhes oferecer (formação continuada). 

 

2.16.4  Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 

 

A IES, comprometida com a qualidade do ensino, diagnosticou alguns pontos a serem lapidados, a fim de 

que o desempenho de seus alunos tenha, ano a ano, um efeito cada vez mais positivo, tais como: a criação 

do NDE, tendo como embrião o Grupo de Trabalho constituído para elaborar a autoavaliação, juntamente 

com a CPA, com a missão de conduzir a implementação das propostas formuladas e avaliar periodicamente 
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a sua eficácia; a reestruturação do corpo docente; a conscientização, por meio de palestras, da importância 

dos resultados do ENADE para o corpo discente, principalmente no que se refere ao mercado de trabalho.  

 

2.16.5.  Atividades de Nivelamento 

 

A IES oferece, há alguns anos, na modalidade presencial, um programa de revisão de conteúdos de 

diversas disciplinas ministradas no ensino médio.  

 

Atualmente, esse programa passou a ser denominado de “Programa de Nivelamento”. Ele abrange os 

principais conteúdos nos quais boa parte dos universitários – recém-ingressantes ou veteranos – apresenta 

dificuldades para acompanhar alguns cursos superiores.  

 

As disciplinas são oferecidas na modalidade de Ensino a Distância (EaD) e buscam retomar conteúdos 

abordados no ensino médio.  A vantagem da oferta por meio de EaD é que o estudante pode acessar o 

conteúdo inúmeras vezes em qualquer horário ou dia e de onde estiver, desde que tenha acesso a qualquer 

instrumento eletrônico que permita acesso à rede mundial de computadores.  Em cada disciplina cursada é 

feita uma autoavaliação pelo interessado para verificar o nível de conhecimento adquirido. O serviço é 

gratuito, sendo necessário ao estudante apenas digitar seu registro acadêmico e senha no sítio da IES e 

escolher as disciplinas que pretende cursar. Dessa maneira, ele poderá recorrer ao Programa de 

NIVELAMENTO durante o semestre ou até o final de seu curso. 

 

As disciplinas oferecidas são: Português, Matemática, Biologia, Física, Química, Geografia e História.  

 

São oferecidos também: 

 

 Programas de monitoria, em que os monitores auxiliam os estudantes com dificuldades em 

conteúdos práticos e teóricos; 

 Avaliação formativa periódica dos estudantes, ao final das aulas teóricas e práticas, aplicada pelo 

professor responsável, para o acompanhamento do processo ensino aprendizagem;   

 Sistema de autoavaliação do desempenho acadêmico do estudante, por testes eletrônicos que 

podem ser resolvidos “online”. Este sistema de autoavaliação, disponibilizado pela IES, possibilita 

ao estudante verificar seu aprendizado, ou seja, os efetivos valores agregados das disciplinas 

ministradas.  

 Atividades Complementares individualizadas, que visam complementar a formação profissional e 

cultural do estudante podendo ser desenvolvidas presencialmente ou à distância; 

 Análise periódica, pelo Coordenador e professores responsáveis pelas unidades disciplinares, dos 

estudantes que não apresentam um bom desempenho acadêmico. 

 

2.16.6.  Apoio aos Discentes 
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A responsabilidade social da IES para com os seus alunos está relacionada à educação ofertada com 

qualidade, que permita o desenvolvimento pleno do aluno, cidadão preparado para ser agente transformador 

da realidade, comprometido com a gradativa eliminação das desigualdades sociais. 

 

A transparência institucional, a divulgação dos resultados da autoavaliação institucional, e as facilidades e 

oportunidades oferecidas aos alunos pela IES contribuem com a responsabilidade social para com os seus 

alunos. 

 

Na busca por seus objetivos, a Instituição obedece estritamente aos princípios de respeito à dignidade da 

pessoa e aos seus direitos fundamentais, proscrevendo quaisquer formas de discriminação. 

O Corpo Discente do Curso de Direito é composto por todos os alunos que efetivaram sua matrícula através 

de requerimento entregue à Secretaria Acadêmica, que efetuaram os pagamentos devidos e entregaram os 

documentos exigidos, nos prazos estipulados e divulgados anualmente em edital. A matrícula constitui-se na 

formalização de contrato de prestação de serviços entre o contratante (o aluno) e contratada (a Instituição), 

em cujos termos constam direitos e deveres de ambos. 

Em relação ao corpo discente, os principais meios e mecanismos de atendimento, orientação e suporte da 

IES são: 

 

 Manual de Informações Acadêmicas entregue anualmente aos alunos. 

 Programa de Monitoria. 

 Coordenação de Curso, que realiza plantões de atendimento ao aluno nas “Salas de 

Coordenação”. Nestes atendimentos, o aluno é orientado a respeito de questões didático-pedagógicas, de 

normas e regulamentos, do desempenho da IES nas avaliações interna e externa e das atividades 

complementares e de palestras e seminários. Além disso, os alunos podem esclarecer dúvidas sobre o 

exercício profissional, o mercado de trabalho, a colocação dos egressos e a formação continuada e também 

propor sugestões. 

 Setor de Estágio, no qual o aluno tem acesso às vagas disponíveis, publicadas em quadro de 

avisos. O Coordenador de Estágios analisa e assina os pedidos de estágios extracurriculares, nos contratos 

de estágio firmados entre as empresas e o aluno.  

 Atendimentos em geral, em órgãos como: secretaria, tesouraria, Coordenação pedagógica, 

diretoria, NAAP etc. 

 

O apoio didático-pedagógico aos discentes do curso será realizado de diferentes maneiras:  

 

 Visita às salas de aulas, com o objetivo de saber como as turmas estão se desenvolvendo, além de 

levar informações sobre a Instituição, eventos etc.;  

 Reuniões sistemáticas mensais com representantes de turmas e/ou centro acadêmico;  

 Divulgação contínua aos discentes dos horários de Coordenação do Curso, Secretaria, Biblioteca, 

Laboratórios etc.;  

 Entrega do calendário Escolar, no início de cada semestre, com todas as informações acadêmicas 

da Instituição, como: calendário de provas, processo de faltas, dias letivos, recessos e demais 

serviços da Unidade.  
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Ademais, a Instituição conta com um corpo de profissionais disponível para o atendimento ao estudante, fora 

do expediente de aula, buscando dirimir dúvidas em relação às disciplinas e conteúdos ministrados, em 

salas específicas para o atendimento individual ou em grupo. Conta também com um Coordenador para 

cada curso existente, que fica à disposição dos estudantes e professores para o atendimento em relação à 

operacionalidade do curso e às questões acadêmico-pedagógicas.  

A Instituição promove a organização e a divulgação de atividades extracurriculares constantes e 

diversificadas, como semanas de estudo, seminários, congressos, palestras, jornadas, entre outras, ligadas 

às áreas dos cursos oferecidos com o intuito de integrar a comunidade científica e complementar a formação 

de sua comunidade acadêmica, além de incentivar a interdisciplinaridade.  

2.16.7. Acompanhamento Psicopedagógico 

 

Está implantado na Instituição um Núcleo de Acompanhamento Pedagógico que atua no ensino, 

desenvolvendo programas com alunos, professores e coordenadores, visando à dinâmica do processo de 

ensino-aprendizagem, à formação global e à realização profissional e pessoal do aluno, de forma a facilitar a 

integração à vida universitária e social. Procurar-se-á fazer um feedback entre as necessidades do aluno e 

as possibilidades da IES, proporcionando por meio do planejamento a expansão dos programas de 

acompanhamento que visem à adaptação e a permanência do aluno no curso escolhido e na Instituição. 

Com relação à extensão, procurar-se-á integração da comunidade interna e externa, oferecendo programas 

especiais que promovam a saúde mental, o enriquecimento da qualidade de vida e o sucesso acadêmico. 

 

A orientação acadêmica (psicopedagógica) realizar-se-á através das seguintes ações: 

 atendimento a alunos com dificuldades de aprendizagem de expressão escrita, de falta de 

concentração, etc.; 

 esclarecimentos de dúvidas, promovendo a satisfação e a diminuição das dificuldades 

encontradas por parte dos acadêmicos; 

 trabalho na prevenção da evasão escolar, da inadimplência, da repetência; 

 realização de pesquisas de satisfação para subsidiar o redimensionamento das atividades, 

periodicamente ou quando necessário; 

 orientação para a reopção de curso quando necessária. 

Também está implantado o NAAP – Núcleo de Acessibilidade e Apoio Psicopedagógico, cujas 

finalidades são: 

I - Orientar e realizar intervenções breves nas dimensões psicopedagógica e social para o corpo discente, 

docente e técnico administrativo do IBHES;  

 

II - Promover, por meio do apoio psicopedagógico e social, a saúde dos relacionamentos interpessoais e 

institucionais, contribuindo para o processo de aprendizagem do aluno e o pleno desenvolvimento dos 

colaboradores;  
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III - Zelar pela aplicação da Política de Acessibilidade do IBHES, fazendo com que estes cumpram seu 

objetivo principal de promover as condições adequadas para acesso, permanência, integração e 

desenvolvimento pleno das pessoas com deficiência, incluindo aquelas com Transtorno do Espectro Autista, 

ao Ensino Superior; 

 

IV - Promover as condições adequadas para a inclusão das pessoas com deficiência, incluindo aquelas com 

Transtorno do Espectro Autista, ao Ensino Superior, articulando-se com professores, coordenadores e 

setores de apoio, viabilizando as adequações arquitetônicas, comunicacionais, pedagógica e atitudinal, 

tendo como referência a Política de Acessibilidade do IBHES. 

Atendimento Extraclasse 

 

O atendimento extraclasse aos alunos será realizado pelo Coordenador de Curso, pelos professores em 

regime de trabalho de tempo integral e tempo parcial, com jornada semanal específica para essa finalidade.  

 

2.16.8. Formas de Acesso 

 

Para ingressar na Instituição, o candidato passa por processo seletivo, previsto em edital, realizado por meio 

de um exame constituído por uma redação em Língua Portuguesa e questões do tipo múltipla escolha, 

abrangendo o programa estabelecido. Para a orientação desse processo, o candidato conta com o Manual 

do Candidato à sua disposição, que o informará sobre os procedimentos para a inscrição, datas e horários 

dos exames, assim como a publicação dos resultados e períodos de matrículas. 

 

No início de cada ano letivo, os ingressantes recebem o Manual do Aluno, que tem por finalidade transmitir 

uma série de informações gerais à comunidade acadêmica, com o objetivo de proporcionar a todos o melhor 

aproveitamento da experiência universitária e o entrosamento entre o corpo docente, discente e 

administrativo da Instituição. 

 

Processo seletivo 

 

O Processo Seletivo compõe duas formas de acesso:  

 

1) Prova Tradicional, que consiste em datas prefixadas pela IES, com a inscrição feita 

previamente pelo candidato pela Internet, ou presencialmente na IES. O local de realização da 

prova é indicado no comprovante de inscrição e a duração da mesma consta no manual. 

2) Prova Agendada, que consiste no agendamento do dia e horário de sua realização, feita sempre 

antes da realização da Prova Tradicional. Esta é realizada em computadores dos laboratórios 

da IES e com provas diferentes.  

O candidato deverá optar por um dos dois tipos de provas. 

 

Quanto ao ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio), o candidato que o realizou pode ser dispensado de 

fazer as provas do Processo Seletivo. Nesse caso, este faz a inscrição no campus e entrega uma cópia 
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autenticada do Boletim Individual de Notas do ENEM, até 48 horas antes da Prova Tradicional. As notas 

obtidas no ENEM, de questões objetivas, bem como de redação, serão analisadas e, se não atingirem uma 

pontuação favorável, o candidato necessariamente realizará a Prova Tradicional ou por Agendamento, 

conforme sua escolha e tempo hábil para tal. 

Condições e Procedimentos 

 

No momento da inscrição, o candidato fará a opção de curso e turno conforme instruções contidas no 

Manual do Aluno. Haverá também um questionário socioeconômico e taxa de inscrição, caso haja. A 

inscrição pode ser feita pessoalmente ou pela Internet. Quanto à composição das provas, esta possui as 

disciplinas devidamente elencadas no manual, bem como a bibliografia de literaturas a serem estudadas. 

 

No que diz respeito à classificação, esta é feita de forma decrescente, referente à pontuação, respeitando a 

disponibilidade de vagas do curso. Já a desclassificação se dá por meio da baixa pontuação da redação e 

utilização de meios fraudulentos ou indisciplina durante a realização da prova. 

 

Quanto ao resultado da prova, a lista oficial de classificação será publicada na secretaria da IES, por meio 

de edital de convocação, e pela Internet, após alguns dias da realização da Prova Tradicional da fase 

correspondente. O resultado obtido através da prova feita por Agendamento e pelo ENEM será publicado 

juntamente com o da Prova Tradicional. 

 

Matrícula 

 

A matrícula é realizada pela Internet e o modo de fazê-la consta no Manual do Candidato, passo a passo. 

Há também um prazo para a sua realização, indicação do curso e a data de início das aulas. 

 

2.16.9. Acompanhamento dos Egressos 

 

Da mesma forma, a IES envidará esforços administrativos no sentido de institucionalizar o Programa de 

Acompanhamento de Egressos, por meio do cadastro de ex-alunos, a fim de definir seu perfil profissiográfico 

e mantê-los informados sobre eventos científicos, como congressos, palestras e outros, promovendo a 

atualização de sua formação. Ao mesmo tempo, os egressos poderão, por meio do Questionário de 

Autoavaliação Institucional, expressar as possíveis carências ou qualidades nos vários setores da 

infraestrutura da Instituição, o que muito contribuirá para a expansão de seu ensino. 

 

2.16.10.  Apoio Didático-Pedagógico aos Docentes 

 

 
Os professores são estimulados à educação continuada pelo subsídio em participações em eventos e 

apresentações e publicações de trabalhos em geral.  
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No entanto, a atuação do docente ultrapassa os limites dos conteúdos das disciplinas, pois o mesmo deve 

estar atento ao cumprimento da missão da IES, com atitudes de “respeito à dignidade da pessoa e aos seus 

direitos fundamentais, proscrevendo quaisquer formas de discriminação”. 

 

O corpo docente participa ativamente dos eventos de extensão da IES, tanto na sua concepção como na 

sua realização, envolvendo toda a comunidade acadêmica em programas sociais e culturais. 

 

O docente dispõe de recursos didático-pedagógicos que a IES oferece, tais como, recursos para projeção de 

imagens, salas de vídeo na biblioteca, cópias de xerox, sistema professor online, laboratórios específicos e 

de informática, entre outros. 

 
 
DIMENSÃO 3 – CORPO DOCENTE 

3.1. Administração Acadêmica 

3.1.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

 

O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Direito é composto por professores responsáveis pela 

formulação da proposta pedagógica, pela implementação e desenvolvimento do curso, atendendo aos 

requisitos estabelecidos na Portaria MEC nº 147/2007. 

 

Compete ao Núcleo Docente Estruturante: 

 

 Participar plenamente da elaboração e atualização do projeto pedagógico do curso; 

 Propor alterações do projeto pedagógico do curso, quando for pertinente; 

 Estimular o corpo docente a apresentar propostas curriculares inovadoras para o curso; 

 Motivar a participação efetiva nas mudanças curriculares e pedagógicas;  

 Estabelecer mecanismos de representatividade do corpo docente nas propostas de alterações do 

projeto pedagógico; 

 Buscar a implementação do projeto pedagógico do curso, preservando as características e 

peculiaridades regionais da comunidade local. 

Os professores que integram o Núcleo Docente Estruturante estão vinculados às atividades essenciais do 

curso, entre elas: docência, orientação de estágio e monografia; acompanhamento de atividades 

complementares; orientação de pesquisa e desenvolvimento de atividades de extensão, atualização do 

próprio Projeto Pedagógico. 

 

3.1.2. Composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 
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O Núcleo Docente Estruturante é composto por professores responsáveis pela formulação da proposta 

pedagógica, pela implementação e desenvolvimento do curso, atendendo aos requisitos estabelecidos na 

Portaria MEC nº 147/2007.  

 

Compete ao Núcleo Docente Estruturante:  

a) Participar plenamente da elaboração e atualização do projeto pedagógico do curso;  

b) Propor alterações do projeto pedagógico do curso, quando for pertinente;  

c) Estimular o corpo docente a apresentar propostas curriculares inovadoras para o curso;  

d) Motivar a participação efetiva nas mudanças curriculares e pedagógicas;  

e) Estabelecer mecanismos de representatividade do corpo docente nas propostas de alterações do projeto 

pedagógico;  

f) Buscar a implementação do projeto pedagógico do curso, preservando as características e peculiaridades 

regionais da comunidade local.  

 

Os professores que integram o Núcleo Docente Estruturante estão vinculados às atividades essenciais do 

curso, entre elas: docência, orientação de estágio e monografia; acompanhamento de atividades 

complementares; orientação de pesquisa e desenvolvimento de atividades de extensão, atualização do 

próprio Projeto Pedagógico.  

 

3.1.3. Relação Nominal, Titulação e Formação Acadêmica do NDE 

 
 

DOCENTE TITULAÇÃO MÁXIMA 

THAÍS FERNANDA SANTOS DA SILVA 
VERÇOSA 

MESTRE EM 
ADMINISTRAÇÃO 

PRISCILA MARTINS REIS MESTRE EM DIREITO DO 
TRABALHO 

LEANDRO EUSTÁQUIO MONTEIRO 
MATOS 

 

MESTRE EM DIREITO 
PÚBLICO 

CHRISTIANE CARVALHO FRANÇA 
 

MESTRE EM DIREITO 
EMPRESARIAL 

HENRIQUE ABI-ACKEL TORRES 
 

DOUTOR EM DIREITO 
PENAL 

 

3.1.4. Regime de Trabalho do NDE 

 

 

DOCENTE REGIME TRABALHO 

CHRISTIANE CARVALHO FRANÇA 
 

PARCIAL 

LEANDRO EUSTÁQUIO MONTEIRO PARCIAL 
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MATOS 
 

THAÍS FERNANDA SANTOS DA SILVA 
VERÇOSA 

INTEGRAL 

HENRIQUE ABI-ACKEL TORRES 
 

PARCIAL 

PRISCILA MARTINS REIS INTEGRAL 

 

3.1.5. Atuação do Coordenador do Curso 

 

 

A coordenação do curso responsabiliza-se e zela pela qualidade do ensino ofertado pela IES, tendo como 

atribuições, sob a supervisão do Coordenador Pedagógico: 

 

I. Definir ou redefinir a concepção, os objetivos e finalidades e o perfil do profissional a ser 

formado pelo curso; 

II. Colaborar com os docentes na elaboração de planos de ensino e em projetos de natureza 

pedagógica; 

III. Sugerir alterações curriculares e o ajustamento de planos de ensino de disciplinas, de acordo 

com os objetivos do curso e do perfil do profissional a ser formado e com as diretrizes curriculares 

aprovadas pelo Ministério da Educação; 

IV. Promover a discussão e análise das ementas e conteúdos programáticos das disciplinas, 

visando à interdisciplinaridade e à integração do corpo docente aos objetivos do curso; 

V. Fomentar a discussão teórica e o avanço prático de metodologias de ensino adequadas às 

diferentes disciplinas do curso; 

VI. Estabelecer normas para o desenvolvimento e controle dos estágios curriculares e 

extracurriculares; 

VII. Executar periodicamente a autoavaliação do curso e a avaliação institucional; 

VIII. Opinar nos processos de seleção, contratação, afastamento e substituição de professores; 

IX. Apreciar as recomendações dos docentes e discentes sobre assuntos de interesse do curso; 

X. Decidir sobre a dependência de disciplinas na programação acadêmica do aluno, respeitado 

o disposto neste Regimento e em normas do Conselho Acadêmico; 

XI. Definir a organização e a administração de laboratórios e materiais relativos ao ensino; 

XII. Estimular o programa de monitoria; 
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XIII. Incentivar o desenvolvimento de projetos de aplicação prática;  

XIV. Estimular prática de estudo independente, visando à progressiva autonomia intelectual e 

profissional do estudante; 

XV. Encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e competências adquiridas fora 

do ambiente escolar;  

XVI. Elaborar o horário escolar do curso e fornecer à Diretoria os subsídios para a organização do 

Calendário Escolar; 

XVII. Orientar, coordenar e supervisionar as atividades do curso; 

XVIII. Fiscalizar a observância do regime escolar e o cumprimento dos programas e planos de 

ensino, bem como a execução dos demais projetos; 

XIX. Emitir parecer sobre aproveitamento de estudos e propostas de adaptações de curso; 

XX. Exercer o poder disciplinar no âmbito do curso; e 

XXI. Exercer outras atribuições conferidas no Regimento Interno e por normas complementares 

emanadas do Conselho Acadêmico. 

Além disso, o Coordenador também atua no Núcleo Docente Estruturante como presidente nato tendo as 

seguintes competências: 

 

I. Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade; 

II. Representar o NDE junto aos órgãos da instituição; 

III. Encaminhar as deliberações do Núcleo; 

IV. Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo Núcleo e um 

representante do corpo docente para secretariar e lavrar as atas; 

V. Indicar coordenadores para cada área do saber; 

VI. Coordenar a integração com os demais Cursos e setores da Instituição. 

 

3.1.6. Experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica do coordenador. 

 
A coordenadora do curso de Direito do Instituto Belo Horizonte de Ensino Superior (IBHES), Prof.ª Thaís 
Fernanda Santos da Silva Verçosa, bacharel em Direito, Mestre em Administração Pública, Doutoranda em 
Administração: Conhecimento e Inclusão Social, possui experiência profissional de 19 anos e 8 anos de 
experiência em Gestão Acadêmica. 
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3.1.7. Regime de Trabalho do Coordenador do Curso 

 

A coordenadora Prof.ª Thaís Fernanda Santos da Silva Verçosa atua em regime integral - 40 horas 

semanais, das quais dedica 28 horas à gestão do curso. 

 

3.1.8. Titulação do Corpo Docente do Curso 

 

 

O corpo docente do Curso de Direito é constituído por docentes com formação específica e titulação 

compatível aos conteúdos ministrados, à natureza das atividades acadêmicas que desenvolverá, às 

características do contexto da região e à concepção do curso. 

 

O quadro adiante traz o corpo docente responsável pelas disciplinas com a maior titulação: 

 

NOME DOCENTE TITULAÇÃO MÁXIMA 

Adriana do Carmo Silva Rocha Couto Mestre em Educação 

Leonardo de Mello Simão 
 Especialista em Direito Administrativo 

Henrique Abi-Ackel Torres 
 

Doutor em  
Direito Penal e Processual 
 

Christiane Carvalho França Mestre em Direito Privado 

Leandro Eustáquio de Matos Monteiro 
 

Mestre em Direito Público 
 

Marcos Antônio do Couto 
 

Mestre em Ciências Criminais 
 

Alex Márcio Ribeiro 
 

Especialista em  
Direito e Advocacia Empresarial 
 

José Carlos Machado Júnior 
 

Mestre em  
Direito Ambiental 
 

Douglas Dias Vieira de Figueiredo 
 

Mestre em 
Direito Ambiental 
 

Adriano Rodrigues de Melo 
 

Mestre em  
Linguística 
 
 

Lucas Cadete Zallio 
 

Especialista em  
Direito Processual 
 

José Rodrigo Andrade Fernandes 
 

Especialista em  
Direito Público  
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Priscila Martins Reis Mestre em Direito do Trabalho 

Thaís Fernanda Santos da Silva Verçosa Mestre em Administração 

Matheus Nasser Dias Couto 
 

Especialista em  
Gestão Jurídica e Contencioso 
 

Renata Cristina Silva Mourão 
 

Especialista em  
Direito do Trabalho 
 

Adriana do Carmo Silva Rocha Couto 
 

Mestre em  
Educação Tecnológica 
 

Patrícia de Souza Lacerda 
Especialista em  
Direito Processual 
 

Manuela Augusta Boueri 
Especialista em  
Direito Processual 
 

Flávio Lúcio da Rocha Couto 
 

Especialista em  
Direito Processual 
 

 

O quadro a seguir apresenta o resumo da titulação do curso de Direito  

 

 

Tabela Resumo – Titulação em % 

 

Titulação Qtde. % do Total 

Na Área Específica do 
Curso 

Em Outras Áreas 

Qtde. % do Total Qtde. % do Total 

Doutorado 1 5% 1 5,88% 0 0 

Mestrado 10 50% 7 41,18% 3 100% 

Especialização 9 45% 9 52,94% 0 0 

Total 20 100% 17 100% 3 100% 

 

3.1.9. Regime de trabalho 

 

O quadro a seguir apresenta o regime de trabalho dos docentes do curso de Direito 

 

 

Tabela – Regime de Trabalho 
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Docente 
Regime 

Trabalho 

ADRIANA DO CARMO SILVA ROCHA 
COUTO 

INTEGRAL 

ADRIANO RODRIGUES DE MELO PARCIAL 

ALEX MÁRCIO RIBEIRO HORISTA 

CHRISTIANE CARVALHO FRANÇA PARCIAL 

DOUGLAS DIAS VIEIRA DE FIGUEIREDO HORISTA 

FLÁVIO LÚCIO DA ROCHA COUTO PARCIAL 

HENRIQUE ABI-ACKEL TORRES PARCIAL 

JOSÉ CARLOS MACHADO JÚNIOR HORISTA 

JOSÉ RODRIGO ANDRADE FERNANDES PARCIAL 

LEANDRO EUSTÁQUIO MONTEIRO 
MATOS 

PARCIAL 

LEONARDO DE MELLO SIMÃO PARCIAL 

LUCAS CADETE ZALLIO Horista 

MARCOS ANTÔNIO DO COUTO Horista 

MATHEUS NASSER DIAS COUTO HORISTA 

PRISCILA MARTINS REIS MACHADO INTEGRAL 

RENATA CRISTINA SILVA MOURÃO PARCIAL 
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THAÍS FERNANDA SANTOS DA SILVA 
VERÇOSA 

INTEGRAL 

MANOELA AUGUSTA DE ARAÚJO 
CABRAL BOUERI 

HORISTA 

CAMILA CAMPOS MARÇAL DA CRUZ HORISTA 

PATRÍCIA DE SOUZA LACERDA HORISTA 

 

 

Tabela – Regime de Trabalho em % 

 

REGIME DE TRABALHO 
DOS DOCENTES 

QUANTIDADE 

  (Nº) (%) 

Tempo Integral 3 15% 

Tempo Parcial 8 40% 

Horista 9 45% 

Total 20 100% 

 

3.1.10. Experiência Profissional do Corpo Docente 

 

Docente 

Tempo de 
Experiência 

Profissional (fora 
do magistério) - 

EM ANOS 

ADRIANA DO CARMO SILVA ROCHA COUTO 10 

ADRIANO RODRIGUES DE MELO 10 

ALEX MÁRCIO RIBEIRO 11 

CHRISTIANE CARVALHO FRANÇA 12 

DOUGLAS DIAS VIEIRA DE FIGUEIREDO 11 
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FLÁVIO LÚCIO DA ROCHA COUTO 20 

HENRIQUE ABI-ACKEL TORRES 14 

JOSÉ CARLOS MACHADO JÚNIOR 28 

JOSÉ RODRIGO ANDRADE FERNANDES 13 

LEANDRO EUSTÁQUIO MONTEIRO MATOS 20 

LEONARDO DE MELLO SIMÃO 19 

LUCAS CADETE ZALLIO 15 

MARCOS ANTÔNIO DO COUTO 15 

MATHEUS NASSER DIAS COUTO 06 

PRISCILA MARTINS REIS MACHADO 08 

RENATA CRISTINA SILVA MOURÃO 08 

THAÍS FERNANDA SANTOS DA SILVA VERÇOSA 18 

MANOELA AUGUSTA DE ARAÚJO CABRAL BOUERI 11 

CAMILA CAMPOS MARÇAL DA CRUZ 10 

PATRÍCIA DE SOUZA LACERDA 02 

 

3.1.11. Experiência de Magistério Superior do Corpo Docente 
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Docente 
Tempo de Experiência 
- Magistério Superior- 

EM ANOS 

ADRIANA DO CARMO SILVA ROCHA COUTO 10 

ADRIANO RODRIGUES DE MELO 06 

ALEX MÁRCIO RIBEIRO 02 

CHRISTIANE CARVALHO FRANÇA 06 

DOUGLAS DIAS VIEIRA DE FIGUEIREDO 04 

FLÁVIO LÚCIO DA ROCHA COUTO 10 

HENRIQUE ABI-ACKEL TORRES 04 

JOSÉ CARLOS MACHADO JÚNIOR 10 

JOSÉ RODRIGO ANDRADE FERNANDES 03 

LEANDRO EUSTÁQUIO MONTEIRO MATOS 10 

LEONARDO DE MELLO SIMÃO 02 

LUCAS CADETE ZALLIO 05 

MARCOS ANTÔNIO DO COUTO 08 

MATHEUS NASSER DIAS COUTO 01 

PRISCILA MARTINS REIS MACHADO 05 

RENATA CRISTINA SILVA MOURÃO 04 
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THAÍS FERNANDA SANTOS DA SILVA VERÇOSA 08 

MANOELA AUGUSTA DE ARAÚJO CABRAL 
BOUERI 

01 

CAMILA CAMPOS MARÇAL DA CRUZ 03 

PATRÍCIA DE SOUZA LACERDA 0 

 

 

3.1.12 Produção Cientifica, cultural artística ou tecnológica  
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Docente 

Artigos 
publicados 

em 
periódicos 
científicos 
na área 

Artigos 
publicados 

em 
periódicos 
científicos 
em outras 

áreas 

Livros ou 
capítulos 
em livros 

publicados 
na área 

Livros ou 
capítulos 
em livros 

publicados 
em outras 

áreas 

Trabalhos 
publicados 
em anais 

(completos) 

Trabalhos 
publicados 
em anais 
(resumos) 

Traduções 
de livros, 
capítulos 

de livros ou 
artigos 

publicados 

Propriedade 
intelectual 
depositada 

Propriedade 
intelectual 
registrada 

Projetos 
e/ou 

produções 
técnicas 
artísticas 
e culturais 

Produção 
didático-

pedagógica 
relevante, 
publicada 

ou não 

ADRIANA DO CARMO SILVA 
ROCHA COUTO 

0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 

ADRIANO RODRIGUES DE 
MELO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

ALEX MÁRCIO RIBEIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CHRISTIANE CARVALHO 
FRANÇA 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

DOUGLAS DIAS VIEIRA DE 
FIGUEIREDO 

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

FLÁVIO LÚCIO DA ROCHA 
COUTO 

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

HENRIQUE ABI-ACKEL 
TORRES 

5 0 7 0 7 4 0 0 0 0 2 

JOSÉ CARLOS MACHADO 
JÚNIOR 

1 0 10 0 0 2 0 0 0 0 0 

JOSÉ RODRIGO ANDRADE 
FERNANDES 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LEANDRO EUSTÁQUIO 
MONTEIRO MATOS 

3 0 5 0 0 0 0 0 0 1 1 

LEONARDO DE MELLO SIMÃO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUCAS CADETE ZALLIO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

MARCOS ANTÔNIO DO COUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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MATHEUS NASSER DIAS 
COUTO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RENATA CRISTINA SILVA 
MOURÃO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

THAÍS FERNANDA SANTOS DA 
SILVA VERÇOSA 

0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 

MANOELA AUGUSTA DE 
ARAÚJO CABRAL BOUERI 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CAMILA CAMPOS MARÇAL DA 
CRUZ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 

PATRÍCIA DE SOUZA 
LACERDA 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PRISCILA MARTINS REIS 
MACHADO 

1 4 0 6 3 6 0 0 0 0 0 
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3.2.1. Titulação e regime de trabalho do corpo de tutores das disciplinas ministradas à 

distância 

 
NOME DO TUTOR 

 
MAIOR TITULAÇÃO GRADUAÇÃO REGIME DE TRABALHO 

CARLA DE DOMENICO 
 ESPECIALISTA ENGENHARIA CIVIL 

INTEGRAL 

FERNANDA CIPRIANO 
ESPECIALISTA 

ADMINISTRAÇÃO DE 
EMPRESAS 

INTEGRAL 

FLÁVIA DE PAIVA BRITES MARTINS  
 

MESTRE CIÊNCIAS SOCIAIS INTEGRAL 

JANAÍNA RIBEIRO BAPTISTA ESPECIALISTA 
PEDAGOGIA 

 
INTEGRAL 

MARIA CAROLINA COTRIM SANTO 
MAURO 

 ESPECIALISTA DIREITO 
INTEGRAL 

PAULO DA SILVA QUADROS  
 

DOUTOR LETRAS INTEGRAL 

TIAGO DAVI VIEIRA SOARES DE 
AQUINO 

MESTRE 

GEOCIÊNCIA E 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

/ PEDAGOGIA 
INTEGRAL 

 

3.2.2. Experiência no exercício da tutoria na educação à distância.  

 
 

NOME DO TUTOR 
 

TEMPO DE EXPERIÊNCIA EM EAD 

CARLA DE DOMENICO 2 ANOS E 10 MESES 

FERNANDA CIPRIANO 4 ANOS E 11 MESES 

FLAVIA DE PAIVA BRITES MARTINS  2 ANOS E 2 MESES 

JANAÍNA RIBEIRO BAPTISTA 6 ANOS E 6 MESES 

MARIA CAROLINA COTRIM SANTO MAURO 3 ANOS E 8 MESES 

PAULO DA SILVA QUADROS  7 ANOS E 7 MESES 

TIAGO DAVI VIEIRA SOARES DE AQUINO 4 ANOS E 10 MESES 

 

3.3. Funcionamento do Colegiado de Curso 

 

O Colegiado de Curso, previsto no Regimento da IES, é um órgão de natureza consultiva, 

representativo da comunidade acadêmica, anualmente constituído, e que tem a seu cargo a 

coordenação didática dos respectivos cursos.  

 

 O Colegiado de Curso é constituído, para cada curso, por cinco docentes que ministram disciplinas 

distintas do currículo pleno, pelo coordenador do curso em questão e por um representante do 

corpo discente.  
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 Os docentes membros do Colegiado de Curso são indicados pelo Diretor e o representante do 

corpo discente deve ser um aluno regularmente matriculado no curso, indicado, pelo Coordenador 

de Curso, após ter ouvido seus pares.  

Atribuições e Competências 

 

São atribuições do Colegiado de Curso: 

 

 Fixar o perfil do curso e as diretrizes gerais das disciplinas, com suas ementas e 

respectivos programas; 

  Elaborar o currículo do curso e suas alterações com a indicação das disciplinas e 

respectiva carga horária, de acordo com as diretrizes curriculares emanadas pelo Poder 

Público; 

  Promover a avaliação do curso; 

  Decidir sobre aproveitamento de estudos e de adaptações, mediante requerimento 

dos interessados; 

  Colaborar com os demais órgãos acadêmicos no âmbito de sua atuação; e 

  Exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem delegadas pelos 

demais órgãos colegiados. 

 

O Colegiado de Curso é presidido pelo Coordenador de Curso e reúne-se ordinariamente duas 

vezes por semestre e extraordinariamente quando convocado pelo Coordenador do Curso, por 

iniciativa própria ou a requerimento de dois terços dos membros que o constitui, devendo constar da 

convocação a pauta dos assuntos a serem tratados. 

 

 

DIMENSÃO 4 – INSTALAÇÕES FÍSICAS 

4.1. Infraestrutura 
 

4.1.1. Espaço Físico 

 

 

As instalações físicas são inteiramente adequadas às funções a que se destinam e estão descritas 

a seguir: 

 

As instalações físicas são inteiramente adequadas às funções a que se destinam e estão descritas 

a seguir: 

 

Dependências/Serventias Quantidade M2 

Sala de Direção 01 50 
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Sala de Coordenação Pedagógica/NAAP 01 15 

Setor de Atendimento / Secretaria/Tesouraria 01 60 

Sala de Apoio Administrativo - Gerência 01 30 

Sala de Apoio Administrativo - equipamentos 01 10 

Gabinetes dos Coordenadores de Curso  05 8 

Gabinetes para professor em tempo integral 04 8 

Sala para CPA/NDE/Colegiado 01 60 

Sala de Professores 01 70 

Sala de Recursos Materiais 01 25 

Salas de Aula 24 70 

Sanitários 16 30 

Setor Financeiro 01 25 

Laboratórios de Informática 02 70 

Laboratório de Hidráulica e Hidrologia 01 43 

Laboratório de Engenharia  I 01 57 

Laboratório de Engenharia II 01 48 

Laboratório de Concreto 01 54 

 Deposito Laboratório  Hidrologia 01 43 

Biblioteca 01 100 

Secretaria 01 30 

Hall de Recepção 01 300 

Cantina/Lanchonete 01 500 

Refeitório 01 40 

Auditório 01 180 

Xerox 01 5 

Xerox - alunos 01 10 

Núcleo de Prática Jurídica do Curso de Direito - NPJ 01 65 

 

4.1.1.1. Gabinetes de Trabalho para Professores Tempo Integral – TI 
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Para os professores em regime de tempo integral serão disponibilizados espaços de trabalho que 

favorecerão a permanência do corpo docente no ambiente da Instituição.  

A coordenação do curso de Direito ocupa uma sala ampla e bem dimensionada, dotada iluminação, 

ventilação, mobiliária e aparelhagem de microcomputadores com acesso a internet.  

O núcleo Docente Estruturante em processo de formação ocupará espaços contíguos à 

coordenação do curso, dispondo salas parra abrigar os docentes em tempo integral. 

 

4.1.1.2. Espaço de Trabalho para Coordenação do Curso e Serviços Acadêmicos 

 

 

A coordenação do curso de Direito ocupa uma sala ampla e bem dimensionada, dotada iluminação, 

ventilação, mobiliária e aparelhagem de microcomputadores com acesso a internet. 

 

4.1.1.3. Sala de Professores 

 

 

Nas instalações físicas da IES há sala de professores, equipada com microcomputadores com 

acesso à Internet, além de sala de reuniões, que atendem às condições de salubridade e aos 

requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade 

necessária à atividade proposta.  

 

4.1.1.3. Salas de Aula 

 

 

Nas instalações físicas as salas de aula são equipadas com ar condicionado, ampla espaço, com 

mobiliário adequado, limpeza, iluminação adequada, ventilação e conservação permitindo toda a 

comodidade para os discentes. 

4.1.2. Acesso dos Alunos a Equipamentos de Informática 

 

4.1.2.1. Políticas de Acesso  

 

Os laboratórios são destinados às aulas práticas, conforme o cronograma estabelecido, e às 

necessidades dos professores dentro do horário de aula, que será das 19h às 22h00, podendo ser 

reservados com pelo menos 24 horas de antecedência.  

 

Das 08h às 22h00, os laboratórios são destinados aos estudantes para que aprimorem seus 

conhecimentos técnicos e executem trabalhos acadêmicos. A permanência dos estudantes nesse 

horário é acompanhada por monitores, em tempo integral, com a finalidade de orientá-los, de 

acordo com as necessidades institucionais. 
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O acesso aos equipamentos do Laboratório de Informática é realizado por ordem de chegada, 

enquanto houver disponibilidade destes. Cada estudante, assim, pode ocupar um equipamento por 

2 (duas) horas consecutivas, inclusive para acessos aos serviços oferecidos pela Internet. 

 

Os laboratórios são destinados às aulas práticas, conforme o cronograma estabelecido e as 

necessidades dos professores dentro do horário de aula, que será das 19h as 22h15, podendo ser 

reservado antecipadamente pelo menos com 24 horas. 

 

Das 08h às 22h os laboratórios são destinados aos estudantes para que aprimorem seu 

conhecimentos técnicos e executem trabalhos acadêmicos. A permanência dos estudantes nesse 

horário é acompanhada por monitores, em tempo integral, com a finalidade de orientá-los de acordo 

com as necessidades institucionais.  

 

O acesso aos equipamentos do laboratório de informática é realizado por ordem de chegada, 

enquanto houver disponibilidade destes. Cada estudante, assim, pode ocupar um equipamento por 

duas horas consecutivas, inclusive para acesso aos serviços oferecidos pela internet.  

 

O número de equipamentos existente no laboratório de informática da IES é suficiente para o 

atendimento do curso de Direito e dos cursos em funcionamento.  

 

 

Relação Equipamento/Aluno/Curso 

 

 

O número de equipamentos existentes no Laboratório de Informática da IES é suficiente para o 

atendimento do curso de Direito e dos cursos em funcionamento.  

 

4.1.3. Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs – no processo ensino-aprendizagem 

 

 

Em apoio às metodologias de ensino adotadas, a IES propiciará à sua comunidade acadêmica o 

uso de tecnologia educacional contemporânea, de acordo com o quadro seguinte: 

 

Recursos audiovisuais 

Descrição  Quantidade  

Aparelho de TV 02 

DVD player 03 

Data Show 12 

Computadores 60 
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4.1.4. Infraestrutura de acesso para Portadores de Necessidades Especiais ou com 

Mobilidade Reduzida 

 

 

Atenta ao disposto na Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, sobre os requisitos de 

acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências físicas às dependências de IES, a 

Mantenedora da IES determinou políticas que reconhecem as necessidades diversas dos alunos, 

acomodando os estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a 

todos, por meio de metodologias de ensino apropriadas, arranjos organizacionais, uso de recursos 

diversificados e parceria com as organizações especializadas. 

 

Atenta à sua responsabilidade social, a IES adota políticas para os portadores de necessidades 

especiais, descritas no PDI, conforme legislação em vigor. 

 

4.1.5. Biblioteca 

 

A Biblioteca conta com um acervo que segue plenamente os padrões de qualidade exigidos, 

composto por material atualizado, tanto para o uso do corpo docente, quanto para o uso do corpo 

discente, ao mesmo tempo em que busca sempre a melhor estruturação do espaço para a formação 

do estudante e melhores resultados para a satisfação de seus usuários. 

 

A Instituição entende ser imprescindível a aquisição de livros e periódicos indicados pelo corpo 

docente, a fim de cumprir o atendimento das ementas de cada disciplina, sempre em consonância 

com as Diretrizes Curriculares do MEC, além de atender a assuntos de interesse e complementação 

à formação dos estudantes. 

 

4.1.5.1. Acervo 

4.1.5.1.1. Bibliografia Básica 

 

O acervo da bibliografia básica contém pelo menos três títulos por unidade curricular sendo que, a 

somatória dos exemplares de cada bibliografia atinge no mínimo a proporção de 01 exemplar para 

cada 10 alunos, configurando dessa forma conformidade para atingir o conceito 4. 

 

4.1.5.1.2. Bibliografia Complementar 

 

As bibliografias complementares possuem no mínimo 03 títulos com 02 exemplares cada, 

configurando conformidade para atingir o conceito 3. 

 

4.1.5.1.3. Periódicos Especializados 
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Assim como as Bibliografias, a manutenção dos títulos e coleções de periódicos respeita a 

Legislação vigente para cada curso e/ou categoria de curso. 

4.1.5.2. Formas de expansão e atualização do Acervo 

 

MATERIAIS 

 

DIRETRIZES 

LIVROS E OBRAS DE REFERÊNCIA Obedecer aos parâmetros estabelecidos pelo MEC para as 

proporções de exemplares por número de alunos das obras 

indicadas nas bibliografias. 

Adquirir a solicitação dos professores e alunos intermediada 

pelos coordenadores. 

OBRAS SERIADAS (PERIÓDICOS, 

JORNAIS E REVISTAS) 

Adequar o acervo junto aos coordenadores de acordo com 

a legislação vigente. 

Priorizar obras que possuem acesso pela Internet sempre 

que possível. 

MULTIMÍDIA (VHSs/DVDs, 

Disquetes/CD ROMs e E-

books/Páginas Eletrônicas 

Adquirir a solicitação dos professores e alunos intermediada 

pelos coordenadores. 

 

4.5. Serviços 
  
A biblioteca oferece os seguintes serviços: 
  

 Acesso disponível pela Internet ao acervo eletrônico; 

 Apoio à elaboração de trabalhos acadêmicos; 

 Capacitação de usuários; 

 Pesquisa bibliográfica; e 

 Reserva da bibliografia usada nos cursos. 

  
4.5.1. Laboratórios didáticos especializados: quantidade 
  

  
• Laboratório de Informática que oferece, além das máquinas e dos softwares necessários, o 

apoio técnico especializado para os alunos, tanto em horários de aula como em horários “livres”. 

Todas as máquinas estão interligadas em rede, com acesso à “Internet”. 
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• Recursos didáticos audiovisuais, tais como: computadores, projetores multimídia, 

retroprojetores, TVs, DVD Players, sistemas de som  

 

4.5.2 Laboratórios didáticos especializados: serviços 

  

Os serviços de manutenção dos equipamentos do Laboratório e material de apoio serão realizados 

por técnicos responsáveis da própria Instituição e também por técnicos contratados por meio de 

convênio com empresas da região.  

  
A manutenção externa será realizada, regularmente, duas vezes por ano, mediante solicitação por 

escrito feita pelos monitores do laboratório e sempre que se fizer necessário, pela equipe interna.  

  
A conservação e atualização dos equipamentos serão feitas a partir de uma análise constante pelo 

pessoal técnico de apoio com o auxílio do pessoal da manutenção, os quais verificarão a 

necessidade de se adquirir novos equipamentos e/ou atualizar os existentes.  

  
Todos os laboratórios utilizados pelo curso, implantados ou em fase de implantação, além de 

possuírem normas de funcionamento e utilização, possuirão instalações, mobiliário e equipamentos 

adequados aos trabalhos que serão desenvolvidos. Tem como objetivo dar suporte às pesquisas, 

trabalhos, e projetos desenvolvidos pelos alunos, atendendo:  

• às aulas práticas do curso;  

• aos componentes curriculares específicos;  

• às atividades complementares vinculadas ao ensino, à pesquisa, e à extensão 

 
4.1.7. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades básicas 
 

O Núcleo de Prática Jurídica do Curso de Direito é o órgão encarregado de organizar, coordenar e 

supervisionar a realização do Estágio Supervisionado e outras atividades práticas, desenvolvidas 

pelos alunos do Curso de Direito, em conformidade com a Resolução CNE/CES nº 09/2004 e com a 

Lei nº 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. 

A estrutura do Núcleo de Prática Jurídica é composta de: I – Supervisão de Estágio; II – Secretaria 

de Estágio; III – Escritório de Assistência Jurídica – EAJ; IV – Ambiente para Prática Simulada. 

No âmbito da prática jurídica real, será prestado, por meio do NPJ, o serviço de Assistência 

Judiciária, voltado para o atendimento da população carente. Outros segmentos da comunidade, 

como: ONGs (organizações não governamentais), pequenas empresas etc., poderão receber 
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também Assistência Jurídica, além de treinamento para solução de conflitos por conciliação e 

arbitragem. 

O NPJ oferece atividades que envolvem simulação processual, nas quais os alunos terão 

oportunidade de acompanhar e vivenciar a elaboração de vários processos nos mais diversos 

ramos do Direito, com destaque para causas civis e de direito de família, face às orientações da 

OAB/MG. 

Na simulação de processos penais, o aluno participará da elaboração de peças de responsabilidade 

do advogado, do promotor de justiça, do defensor público e do juiz, ocorrendo o mesmo 

procedimento em relação ao processo civil. 

O aluno terá, ainda, orientação prática quanto à organização do Judiciário e dos Estatutos da 

Advocacia, da Magistratura e do MP, com seus respectivos códigos de ética profissional.  

Em resumo, o Núcleo de Prática Jurídica oferece ricas possibilidades a serem exploradas, tanto no 

que diz respeito à prática e à pesquisa. 

Necessário lembrar-se, sempre, que essas atividades poderão ter maior ou menor enfoque nos 

seus diversos conteúdos, visando justamente dar suporte ao aluno para a escolha da carreira 

jurídica de sua preferência, realizando atividades teóricas e práticas típicas da função que deseja e 

para a qual demonstra maior aptidão. 

O NPJ do IBHES passou pela vistoria realizada pela OAB/MG, sendo autorizado seu 

funcionamento. 

 

Além disso, por meio do NPJ, há o desenvolvimento de projetos de extensão, como:  

 

- o IBHES e a Associação de Prevenção do Câncer da Mulher (ASPRECAM) estão viabilizando por 

meio de parceria um projeto de extensão com a comunidade no que se refere ao “Movimento 

MAMAMIGA”. O movimento visa dar apoio às mulheres de baixa renda diagnosticadas com Câncer 

de Mama. A parceria encontra-se na fase de ampliação por meio do NPJ, na assistência jurídica 

gratuita, visando efetivar e garantir direitos às mulheres atendidas pela ASPRECAM; e 

 

- outra parceria é a que se dá entre o IBHES e o Centro Socioeducativo de Internação Santa Clara, 

responsável pela internação de adolescentes autores de ato infracional. Compete ao IBHES a 

orientação dos adolescentes em relação ao cumprimento da medida socioeducativa. Ambas as 

instituições são parceiras na formação, capacitação das partes envolvidas, discentes, equipe 

técnica, agentes socioeducativos, entre outros. Nesta parceria, visando a complementariedade das 

ações, palestras seminários, fóruns e oficinas são realizados no sentido da maior compreensão 

sobre as medidas socioeducativas; a fase da adolescência, o ato infracional; direitos da criança e 

adolescente; justiça restaurativa, entre outros. Favorecendo o aprendizado mútuo.  

O atendimento é realizado de segunda-feira à sexta-feira de 12:00 às 18:00 horas. Possui 50 

(cinquenta) m2, contando com 02 ( duas) salas de atendimento, 01 ( uma) sala de mediação de 
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conflitos, 01( uma) sala para estudo, 02 ( dois) banheiros, sendo um feminino e um masculino e 

conta com 06 (seis) computadores, 02 ( duas) impressoras e 01(um) scanner, 01 (um) telefone, 

além de arquivos fixos. 

 

4.7.1.1 Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades de arbitragem, negociação e mediação 

O Estágio Supervisionado é componente curricular obrigatório, indispensável à consolidação dos 

desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil do formando. Reserva-se, 

exclusivamente, para alunos matriculados no Curso de Direito da IES. Ele não se confunde com o 

estágio profissional. Dessa forma, ainda que nem todos os alunos possam realizar estágio 

profissional, todos eles são obrigados a cumprir o estágio curricular.  

A finalidade do Estágio Supervisionado é proporcionar ao aluno formação prática, com 

desenvolvimento das competências e habilidades necessárias à atuação profissional. O Estágio 

Supervisionado deve proporcionar ao aluno a participação em situações simuladas e reais de vida e 

trabalho, vinculadas à sua área de formação.  

As atividades de Estágio Supervisionado são exclusivamente práticas, sem utilização de aulas 

expositivas, compreendendo, entre outras: redação de atos jurídicos e profissionais, peças e rotinas 

processuais, assistência e atuação em audiências e sessões, vistas relatadas a órgãos judiciários, 

prestação de serviços jurídicos, treinamento de negociação, mediação, arbitragem e conciliação, 

resolução de questões de deontologia e legislação profissional, tudo sob o controle, orientação e 

avaliação do Núcleo de Prática Jurídica. 

As atividades de Estágio Supervisionado envolvem visitas orientadas, prática simulada e prática 

real. 

A prática simulada abrange o exercício prático das atividades forenses e não forenses; a elaboração 

de peças processuais e profissionais simuladas; atuação em processos simulados. A pauta de 

atividades simuladas inclui ainda o estudo de peças, rotinas e fases do processo, nos diversos 

procedimentos, pelo exame de autos findos; e o treinamento simulado de técnicas de negociação, 

conciliação e arbitragem. 

O aluno terá contato com a função de diversos operadores do Direito. A assistência judiciária, nas 

questões do Direito de Família, permite a prática da mediação e conciliação familiar, servindo como 

instrumento pedagógico para o treinamento do aluno nas técnicas da mediação e conciliação. A 

arbitragem como matéria em direito disponíveis encontra campo de estágio nas questões de 

consumo e Juizados Especiais Cíveis. 
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ANEXO I 

EMENTAS E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS DO CURSO 

 

1.º PERÍODO 

 

DISCIPLINA: Economia 

TURNO: Noturno 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aulas 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 

I – EMENTA 

Economia: origem, conceitos fundamentais, problemas e temas relevantes. Evolução do 

pensamento econômico. O conceito de economia e o funcionamento do mercado. Relações entre 

economia e direito. O estudo da atividade econômica nacional. Desenvolvimento e crescimento 

econômico. Economia internacional. 

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

1. MONTORO FILHO, A. F. et al. Manual de Economia – Equipe de Professores da USP 

2. NUSDEO, F. Curso de Economia: introdução ao Direito Econômico. 

3. SILVA, C.R.L.; LUIZ, S. Economia e mercados: introdução a economia. 18.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2001.  

 

COMPLEMENTAR 

 
1. FURTADO, M.B. Síntese da economia brasileira. 7.ed. Rio de Janeiro: LTC. 2000.  

2. TROSTER, R L; MOCHON, F M. Introdução a economia. São Paulo: Makron Books.  

3. HUBERMAN, Leo. História da riqueza do homem. São Paulo: LTC.  

4. ROSSETTI, J. P. Introdução à Economia. São Paulo: Atlas.  

5. VASCONCELLOS, M. A. & GARCIA, M. Fundamentos de Economia.  

 

DISCIPLINA: Instituições Judiciárias e Éticas 

TURNO: Noturno 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula 
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CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 

I – EMENTA 

Ética e direito. Direito e justiça. Ética profissional. O papel do Bacharel em Direito no contexto social 

brasileiro. Relações interdisciplinares na ação do profissional. Regras deontológicas. Os deveres 

ético-profissionais. O controle de conduta dos profissionais do direito. Compreensão e visualização 

das estruturas e organizações dos órgãos das principais carreiras jurídicas e a conduta de regras 

morais. Ética profissional no âmbito das diversas profissões jurídicas. 

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 
1. FREITAS, Roberto Mendes Jr.; JACOB, Luiz Guilherme de Almeida; WAGNER, Luiz 

Guilherme da Costa; VALLIM, Sérgio C.A. Filho. Poder Judiciário e Carreiras Jurídicas. Belo 

Horizonte: Del Rey.  

2. CAPEZ, Fernando. Ética Profissional da Advocacia 

3. SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva.  

 

COMPLEMENTAR 

1. Carvalho, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional. 15 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2008.  

2. Moraes, Alexandre. Direito Constitucional. 24 ed. São Paulo: Atlas, 2008.  

3. BITTAR, Eduardo C. B. Curso de Ética Jurídica. Ética Geral e Profissional. 7ª edição. 2010. 

4. NALINI, Jose Renato. Ética Geral e Profissional. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

9ª edição. 2012. 

5. ESTATUTO DA OAB (LEI 8.906/94) -REGULAMENTO GERAL E CODIGO DE ETICA . 

 

DISCIPLINA: Filosofia 

TURNO: Noturno 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 66 horas 

I – EMENTA 

Pequeno resumo da história da filosofia. Filosofia antiga. Renascimento. Teoria do conhecimento. 

Pensadores dos séculos XIX e XX. Direito como objeto da filosofia. Ciência do direito. Filosofia do 

direito e filosofia e o direito contemporâneo. 

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 
1. ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000.1014p.  
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2. ARANHA, Maria Lucia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: introdução à 

filosofia. 2.ed. São Paulo: Moderna, 1993. 395p.  

3. COMPARATO, Fábio Konder. Ética – Direito, moral e religião no mundo moderno. 2.ed São 

Paulo: Companhia das Letras, 2008. 701p.  

 

COMPLEMENTAR 

 
1. GAARDER, Jostein. O Mundo de Sofia. 39.ed. São Paulo: Cia das Letras, 1995. 555p.  

2. SOUTO, Cláudio. Ciência e ética no direito. 2.ed. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2002. 

174p. 

3. BITTAR, Eduardo C. B. Curso de Filosofia do Direito  

4. KELSEN, Hans. Teoria pura do direito  

5. CRETELLA JUNIOR, J. Curso de filosofia do direito. 9.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003.  

 

DISCIPLINA: Interpretação e Produção de Textos  

TURNO: Noturno 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula semanais. 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 33 horas 

 

I – EMENTA 

 Leitura, interpretação e conhecimento. Temas da atualidade. Diferentes linguagens. Estilos 

e gêneros discursivos. Qualidade do texto. Produção de texto. 

II - BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

ALMEIDA, Antonio Fernando de; ALMEIDA, Valéria Silva Rosa de. Português básico: gramática, 

redação e texto. 4.ed. São Paulo: Atlas, 1999, 238p.  

CHAMADOIRA, João Batista neto; RAMADAN, Maria Ivoneti Busnardo. Língua Portuguesa: 

Pensando e escrevendo. 3.ed. São Paulo: Atlas, 1998.120p.  

CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 4.ed. Rio 

de Janeiro: Lexikon, 2007. 762 p.  

 

COMPLEMENTAR  

 
ABREU, Antônio Suarez. Curso de Redação. São Paulo: Ática,1996.  

BOAVENTURA, Edivaldo. Como ordenar as ideias. São Paulo: Ática, 1998.  

BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de comunicação escrita. 22. ed. São Paulo: Ática, 2006. 102p.  

GOLD, Miriam. Redação empresarial: escrevendo com sucesso na era da globalização. São Paulo: 

Makron, 1999.  

ANDRADE, Maria Margarida de; HENRIQUES, Antônio. Língua portuguesa: noções básicas para 

cursos superiores. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 217p.  

 

DISCIPLINA: Homem e Sociedade 
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TURNO: Noturno 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 hs/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 33 horas 

 

I - EMENTA 

 
A origem humana das perspectivas biológica e cultural. O conceito antropológico de cultura. O 

significado do termo cultura: senso comum e científico; a simbolização da vida social, a diversidade 

cultural e as culturas nacionais. A cultura como visão de mundo. Etnocentrismo, relativismo cultural 

e as relações étnico-raciais. Identidade cultural na atualidade, diversidade e inclusão. 

 

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

1. LARAIA, R. Cultura, um conceito antropológico, Rio, Ed. Zahar,1985.  

2. LAPLANTINE, F. Aprender antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2000.  

3. MARCONI, Maria de Andrade; PRESOTTO, Zélia Maria Neves. Antropologia: uma 

introdução. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2001.  

 

COMPLEMENTAR 

 
1. FONSECA, C.; ALVES, C.F.; TERTO JUNIOR, V. Antropologia, diversidade e direitos 

humanos. Porto Alegre: UFRGS, 2004.  

2. GOMES, Mércio Pereira. Antropologia: ciência do homem : filosofia da cultura . : Contexto, 

2008.  

3. MARTINS, C. Antropologia das coisas do povo. São Paulo: Roca, 2004.  

4. BOAS, F.; CASTRO, C. Antropologia cultural. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.  

5. MELLO, L.G. Antropologia cultural: iniciação, teorias e temas. 9.ed. Petrópolis: Vozes, 2008.  

 

DISCIPLINA: Psicologia Jurídica 

NOTURNO: Noturno 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 66 horas 

I – EMENTA 

Psicologia jurídica: definição, objetivo, área de atuação, relação com outras áreas da psicologia e 

com outras ciências e profissões. O aporte psicológico para a elaboração de leis. As relações 

intersubjetivas entre o indivíduo, a família e a lei. Psicologia criminal. Motivações psicológicas para o 

ato delituoso. Representação psicológica do ato delituoso e das penas. Análise das tentativas de 

tratamento e de reinserção social do sujeito infrator. Psicologia penitenciária e judicial.  

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 
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1. BRANDÃO  & GONÇALVES, H. S. (coords). Psicologia Jurídica no Brasil. Nau Editora. Rio 

de Janeiro, 2004.  

2. TRINDADE, Jorge. Manual de Psicologia Jurídica Para Operadores do Direito - 6ª Ed. 

Editora: Livraria do Advogado, 2012.  

3. SILVA, D. M. P. da. Psicologia Jurídica no Processo Civil Brasileiro. São Paulo Casa do 

Psicólogo, 2003.  

 

COMPLEMENTAR 

 
1. MIRA Y LOPEZ. Manual de Psicologia Jurídica. Peritas Editora. Campinas, 2000.  

2. CAFFÉ, M. Psicanálise e Direito. Quartier Latin. São Paulo, 2003.  

3. BOCK, A  M. B.; FURTADO, O & TEIXEIRA. Psicologias, uma introdução ao estudo de 

psicologia.Saraiva. São Paulo, 1999.  

4. BRAGHIROLLI, E.M. Psicologia geral. 22.ed. Petrópolis: Vozes, 2002.  

5. CRUZ, R. M.; ROVINSKI, S. L. R. Psicologia Jurídica – perspectivas teóricas e 

processos de intervenção. São Paulo: Ed. Vetor, 2009.  

 

DISCIPLINA: ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3,0 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 

 

I - EMENTA 

 

As Atividades Práticas Supervisionadas são compostas por relatórios em formato acadêmico 

resultantes do desenvolvimento, a cada semestre, do Projeto Multidisciplinar do curso. 

 

II – BIBLIOGRAFIA 

 

BÁSICA 

 

1.MONTORO FILHO, A. F. et al. Manual de Economia – Equipe de Professores da USP 

2.NUSDEO, F. Curso de Economia: introdução ao Direito Econômico. 

3.FREITAS, Roberto Mendes Jr.; JACOB, Luiz Guilherme de Almeida; WAGNER, Luiz Guilherme da 

Costa;  

 

COMPLEMENTAR  

1.VALLIM, Sérgio C.A. Filho. Poder Judiciário e Carreiras Jurídicas. Belo Horizonte: Del Rey 

2.Carvalho, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional. 15 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2008.  
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3.COMPARATO, Fábio Konder. Ética – Direito, moral e religião no mundo moderno. 2.ed São Paulo: 
Companhia das Letras, 2008. 701p.  

4.MONTESQUIEU, Charles Luís. O espírito das leis. São Paulo: Martins Fontes, 1996/2005. 

5.PLATÃO. A república. São Paulo: Martins Fontes, 1998/2006. 
 

 

DISCIPLINA: ESTUDOS DISCIPLINARES 

TURNO: Noturno   

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 10 horas 

 

I - EMENTA 

 

Os Estudos Disciplinares (ED) complementam a formação disponibilizada em sala de aula, por meio 

de exercícios. Os exercícios visam o aprofundamento dos conteúdos das disciplinas ministradas ao 

longo de cada semestre letivo. Seu escopo é estimular o aluno a adquirir maior conhecimento em 

sua área de atuação. 

II – BIBLIOGRAFIA 

 

BÁSICA 

 

1.BRANDÃO  & GONÇALVES, H. S. (coords). Psicologia Jurídica no Brasil. Nau Editora. Rio de 

Janeiro, 2004.  

2.ALMEIDA, Antonio Fernando de; ALMEIDA, Valéria Silva Rosa de. Português básico: gramática, 
redação e texto. 4.ed. São Paulo: Atlas, 1999, 238p.  
 
3.GOMES, Mércio Pereira. Antropologia: ciência do homem : filosofia da cultura . .Contexto, 2008.  
 
COMPLEMENTAR 

 

1.HUBERMAN, Leo. História da riqueza do homem. São Paulo: LTC. 

2.AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 7ª ed. São Paulo: Renovar, 2008 

3.BOAVENTURA, Edivaldo. Como ordenar as ideias. São Paulo: Ática, 1998.  

4.BRANDÃO  & GONÇALVES, H. S. (coords). Psicologia Jurídica no Brasil. Nau Editora. Rio de 

Janeiro, 2004. 

5. CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte geral. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

2.º PERÍODO 

 

DISCIPLINA: Ciência Política 

TURNO: Noturno 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5horas/aula 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 33horas 
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I – EMENTA 

 

Ciência política: origem, conceitos fundamentais, problemas e temas relevantes. Evolução histórica 

e clássica do pensamento político. Principais correntes do pensamento político contemporâneo. 

Origem da sociedade. Conceito de Estado. Soberania. Território. Povo. Finalidades e funções do 

Estado. Personalidade jurídica do Estado. Estado e democracia. Democracia direta e semidireta. 

Democracia representativa. Sistemas eleitorais e sistemas partidários. O Estado de Direito. O 

Estado Social de Direito. O Estado Democrático de Direito. 

 

II – BIBLIOGRAFIA 

 

BÁSICA 

 
1. ABREU DALLARI, Dalmo de. Elementos da teoria geral do estado.  

2. BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de teoria geral do estado e ciência política.  

3. RAMOS, Flamarion Caldeira; MELO, Rúrion; FRATESCHI, Yara (Coord.).  Manual de 

Filosofia Política - para os cursos de Teoria do Estado, Ciência Política, Filosofia e Ciências Sociais. 

São Paulo: Editora Saraiva, 2012.  

 

COMPLEMENTAR 

 

1. BONAVIDES, Paulo. Ciência Política.  

2. ACQUAVIVA, Marcus Vinícius. Teoria geral do Estado.  

3. BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.  

4. MALUF, Sahid. Teoria geral do estado. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 407p. 

SOARES, Mário Lúcio Quintão. Teoria do Estado: novos paradigmas em face da globalização. 3. 

ed. São Paulo: Atlas, 2008. 387p. 

5. REIS Friede CIÊNCIA POLÍTICA E TEORIA GERAL DO ESTADO - 4º EDIÇÃO - 2010 

 

DISCIPLINA: Direitos Fundamentais 

TURNO: Noturno 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3,0 horas/aula 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 horas 

 

I – EMENTA 

 

Teoria dos direitos fundamentais. Os direitos de defesa e os direitos prestacionais. A efetividade dos 

direitos fundamentais. Direitos fundamentais na Constituição de 1988: os diretos e deveres 

individuais e coletivos, os direitos sociais, os direitos de nacionalidade e cidadania. As garantias 

processuais dos direitos fundamentais.  

 

II – BIBLIOGRAFIA 
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BÁSICA 

 

1. ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. Curso de direito 

constitucional. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 573p.  

2. LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

926p.  

3. SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2009.  

 

COMPLEMENTAR 

 

1. BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e 

possibilidades da constituição brasileira. 6.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 363p.  

2. CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito constitucional didático. 6. ed. Belo Horizonte. Del 

Rey, 1999. 491p.  

3. FERREIRA, Luiz Pinto. Curso de direito constitucional. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 

669p.  

4. HORTA, Raul Machado. Direito constitucional. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1999.733p.  

5. MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 900p.  

 

DISCIPLINA: Teoria Geral do Crime 

TURNO: Noturno 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 horas 

 

I – EMENTA 

 

Conceito, teorias e correntes sobre o crime. Aplicação da lei penal. Anterioridade da lei. Lei penal no 

tempo. Lei excepcional ou temporária. Tempo do crime. Territorialidade. Lugar do crime. 

Extraterritorialidade. Pena cumprida no estrangeiro. Eficácia de sentença estrangeira. Contagem de 

prazo. Frações não computáveis da pena. Teoria geral do crime. Relação de causalidade. 

Superveniência de causa independente. Relevância da omissão. Crime consumado. Tentativa. 

Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Arrependimento posterior. Crime impossível.  

 

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 
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1. TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. 5.ed. São Paulo, SP: 

Saraiva, 2012.  

2. GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte geral. São Paulo: Impetus, 2009.  

3. FRANCO, Alberto Silva. Código penal e sua interpretação jurisprudencial. 8ª ed. São Paulo: 

RT, 2007 

 

COMPLEMENTAR 

 

1. BRUNO, Aníbal. Direito Penal – Parte Geral – Tomo I. 5 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 

CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte geral. São Paulo: Saraiva, 2009  

2. BITENCOURT, Cezar Roberto. Código penal comentado. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 

1288p. 

3. MIRABETE, Júlio Fabrini. Manual de direito penal.  

4. JESUS, Damásio de. Direito geral: parte geral . 33.ed. São Paulo - SP: Saraiva, 2012. v.1 

5. CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte geral (arts.1 a 120°0).12.ed, São Paulo: 

Saraiva , 2008. v.1  

 

DISCIPLINA: História do Direito e Direitos Humanos 

TURNO: Noturno 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 30 horas 

 

I – EMENTA 

História do direito no mundo ocidental. O direito na Antiguidade. O direito na Grécia. Roma e a 

República. O direito na Idade Média. O direito germânico. O direito canônico. A recepção do direito 

romano. O direito na Idade Moderna. Iluminismo e a democracia moderna. História do direito 

brasileiro. O direito luso-brasileiro no período colonial. O direito brasileiro no Império. 

Transformações ocorridas no direito positivo a partir do século XIX. Direitos humanos: conceitos 

gerais, fundamentação, gerações de direitos humanos e finalidade.  

 

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

1. WOLKMAR, Antônio Carlos (Org.). Fundamento de história do direito. 4.ed. Belo Horizonte: 

Del Rey, 2009. 464p. 

2. COMPATATO, Fábio Konder. Ética, direito moral e religião no mundo moderno. 2.ed. São 

Paulo: Companhia das Letras. 2008, 701p.  

3. REALE, Miguel. Filosofia do direito. 20.ed. São Paulo: Saraiva.2002, 749p.  

 

COMPLEMENTAR  
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1. NASCIMENTO, Walter Vieira do. Lições de História do direito. 14.ed. Rio de Janeiro: 

Forense. 2002, 299p.  

2. ALTAVILA, Jayme de. Origem dos direitos dos povos. 11.ed. São Paulo: Ícone.2006, 301p.  

3. REALE, Miguel. Lições preliminares do direito. 25.ed. São Paulo: Saraiva. 2000, 393p. 

4. ALBERGARIA, Bruno. História do direito: evolução das leis, fatos e pensamentos. São 

Paulo: Atlas, 2011.  

5. DAVID, René; CARVALHO, Hermínio. Os grandes sistemas do direito contemporâneo. São 

Paulo: Martins Fontes. 2002, 687p. 

 

DISCIPLINA: Teoria Geral do Direito Civil 

TURNO: Noturno 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 horas 

 

I – EMENTA 

 

Fundamentos históricos e constitucionais. Fontes, princípios e conceitos fundamentais. Codificação. 

Teoria da unificação do direito privado. Conceito filosófico e conceito jurídico de pessoa. Pessoas 

naturais. Personalidade. Capacidade. Direitos da personalidade. Ausência. Curadoria. Sucessão. 

Pessoas jurídicas. Associações. Fundações. Domicílio. Bens.  

 

 

II – BIBLIOGRAFIA 

 

BÁSICA  

1. DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: parte geral. 25ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2008. v. 1. 

2. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: parte geral. 22ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2007. v. 1. 

3. VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: parte geral. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2008. v. 1. 

 

COMPLEMENTAR 

 

1. AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 7ª ed. São Paulo: Renovar, 2008 

2. BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2004. 

3. GAGLIANO, Pablo S.; PAMPLONA, Rodolfo. Novo curso de direito civil: parte geral. 10ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2008. 

4. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: parte geral. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2008. v. 1. 
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5. RODRIGUES, Silvio. Direito civil: parte geral. 34ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007. v. 1 

 

 

DISCIPLINA: Ciências Sociais 

TURNO: Noturno 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 h/a semanais 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 30 horas 

 

I - EMENTA 

 
Introdução ao pensamento Científico sobre o social. Transformações sociais do séc. XVIII. As 

principais contribuições do pensamento sociológico clássico. A formação da sociedade capitalista no 

Brasil. A globalização e suas esferas econômico-político cultural e tecnológica. Transformações no 

trabalho. Política e relações de poder. Políticas de Educação Ambiental. Questões Urbanas. 

Movimentos sociais. 

 
II - BIBLIOGRAFIA  
 
BÁSICA 
 
1.BARBOSA, Alexandre F. O mundo globalizado: política, sociedade e economia. 
Virtual / Pearson. 
 
2.COSTA, Cristina. Sociologia: Introdução à Ciência da Sociedade. 3ª. Ed.- São Paulo: 
Ed. Moderna, 2005. 
 
3.TACHIZAWA, Takeshy. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa: 
estratégias de negócios focadas na realidade brasileira. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
COMPLEMENTAR 
 
1.VIEIRA, Liszt. Cidadania e globalização. 5ª. Ed. Rio de Janeiro: Record, 2001. 
 
2.ASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2007. 
 
3.MARTINS, Carlos B. O que é sociologia. 57. ed. São Paulo: Brasiliense, 2001. 
 
4.MARTINS, José de Souza. Sociologia e sociedade: leituras de introdução à 
sociologia. Rio de Janeiro: LTC, 1994. 
 
5.VEIGA, José Eli da. Meio ambiente e desenvolvimento. 4. ed. Sao Paulo: SENAC, 
2012. 
 

 

DISCIPLINA: Comunicação & Expressão 

TURNO: Noturno 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 h/a 
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CARGA HORÁRIA TOTAL: 30 horas 

 

I – EMENTA 

 

Leitura, texto e sentido; estratégias de leitura; sistemas de conhecimento e processamento textual; 

texto e contexto; intertextualidade; sofisticação do processo da argumentação: o artigo de opinião e 

a resenha, bem como os tipos de argumentos; as informações implícitas. 

 

 

II - BIBLIOGRAFIA 

 

BÁSICA 

 

1. FARACO, Carlos Alberto e TEZZA, Cristóvão. 11ª ed. Prática de texto para estudantes 

universitários. Petrópolis: Vozes, 2003. ( Capítulos 2, 6, 8, 9, 10 e 13)  

2. FIORIN, José Luiz e PLATÃO, Francisco. 16ª ed. Para entender o texto: leitura e redação. 

São Paulo: Ática, 2003.  (Lições 3, 4 e 44)  

3. FIORIN, José Luiz e PLATÃO, Francisco. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: 

Ática, 2004.  (Lições 2, 9, 19 e 20)   

 

COMPLEMENTAR 

 

1. GARCIA, Othon M. Comunicação em Prosa Moderna: aprenda a escrever, aprendendo a 

pensar. Rio de Janeiro: Ed. da Fundação Getúlio Vargas, 1985.  

2. KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do texto. 3. 

ed. S: Contexto, 2012.  

3. PERISSÉ, Gabriel. Ler, pensar e escrever. São Paulo: Arte e Ciência, 2004.  

4. TRAVAGLIA, Luiz e KOCH, Ingedore.  A coerência textual. São Paulo: Contexto, 1999.  

5. ANDRADE, Maria Margarida; HENRIQUES, A. Língua portuguesa: noções básicas para 

cursos superiores. 6.ed. São Paulo: Atlas, 1999.  

 

DISCIPLINA: ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3,0 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 

 

I - EMENTA 

 

As Atividades Práticas Supervisionadas são compostas por relatórios em formato acadêmico 

resultantes do desenvolvimento, a cada semestre, do  Projeto Multidisciplinar do curso. 

 

II – BIBLIOGRAFIA 

 

BÁSICA 
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1.AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 7ª ed. São Paulo: Renovar, 2008 

2.BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2004. 

3.MARTINS, José de Souza. Sociologia e sociedade: leituras de introdução à sociologia. Rio de 

Janeiro: LTC, 1994. 

 

COMPLEMENTAR  

 

1.VEIGA, José Eli da. Meio ambiente e desenvolvimento. 4. ed. Sao Paulo: SENAC,2012. 

2.GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: parte geral. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 

v. 1. 

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

4.ALTAVILA, Jayme de. Origem dos direitos dos povos. 11.ed. São Paulo: Ícone.2006, 301p.  

5.REALE, Miguel. Lições preliminares do direito. 25.ed. São Paulo: Saraiva. 2000, 393p. 

 

DISCIPLINA: ESTUDOS DISCIPLINARES 

TURNO: Noturno  

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 10 horas 

 

I - EMENTA 

 

Os Estudos Disciplinares (ED) complementam a formação disponibilizada em sala de aula, por meio 

de exercícios. Os exercícios visam o aprofundamento dos conteúdos das disciplinas ministradas ao 

longo de cada semestre letivo. Seu escopo é estimular o aluno a adquirir maior conhecimento em 

sua área de atuação. 

 

II – BIBLIOGRAFIA 

 

BÁSICA 

 

1.BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de teoria geral do estado e ciência política.  

2.VIEIRA, Liszt. Cidadania e globalização. 5ª. Ed. Rio de Janeiro: Record, 2001. 

3.CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2007. 

 

COMPLEMENTAR 

 

1.DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: parte geral. 25ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2008. v. 1. 

2.PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: parte geral. 22ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2007. v. 1. 
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3.WOLKMAR, Antônio Carlos (Org.). Fundamento de história do direito. 4.ed. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2009. 464p. 

4.COMPATATO, Fábio Konder. Ética, direito moral e religião no mundo moderno. 2.ed. São Paulo: 

Companhia das Letras. 2008, 701p.  

5.ALTAVILA, Jayme de. Origem dos direitos dos povos. 11.ed. São Paulo: Ícone.2006, 301p.  

3.º PERÍODO 

DISCIPLINA: Fatos e Negócios Jurídicos 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 

 

I – EMENTA 

 

Fatos jurídicos. A hipótese legal e o suporte fático. Formação simples e complexa dos fatos 

jurídicos. Existência e eficácia jurídica. Classificações dos fatos jurídicos. Negócio jurídico. 

Representação. Condição, termo e encargo. Defeitos. Invalidade. Atos jurídicos lícitos e atos ilícitos. 

Prescrição e decadência. Prova.  

 

II – BIBLIOGRAFIA 

 

BÁSICA 

 

1. GAGLIANO, Pablo S. e PAMPLONA, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. São Paulo. Vol. 

01.  

2. Fatos Jurídicos Teoria e Prática, Autores: Patrick Lendl Silva, Editora: Verbo Jurídico 

3. VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: parte geral. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2008. v. 1. 

 

COMPLEMENTAR 

 

1. MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: parte geral. 41ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2007. v. 1.  

2. LISBOA, Roberto Senise. Manual de direito civil. Vol.1. 

3. NEGRÃO, Theotonio. Código civil e legislação civil em vigor. 

4. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Rio de Janeiro. 

5. FIÚZA, César. Direito Civil: curso Completo. 12.ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2008. 704p.  

669p 

 

DISCIPLINA: Hermenêutica 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 hora/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas 

 

http://www.livrariart.com.br/produtos/grupo:133995
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I – EMENTA 

 

Principais escolas hermenêuticas. Especificidades e conceito de hermenêutica jurídica. Os modos 

de produção do Direito e os instrumentos hermenêuticos. Hermenêutica jurídica e jurisprudência. 

Interpretação do Direito. Integração do Direito. Antinomias jurídicas. Aplicação do Direito. 

Interpretação e aplicabilidade das normas constitucionais e dos tratados internacionais. 

 

II – BIBLIOGRAFIA 

 

BÁSICA 

 

1. FRANCA, L R. Hermenêutica Jurídica. 10 ed. São Paulo, SP: RT, 2010.   

2. MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 19ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2006.  

3. STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica jurídica em crise. 8ª ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2008.  

 

COMPLEMENTAR 

 

1. CAMARGO, Margarida Maria Lacombe. Hermenêutica e argumentação: uma contribuição 

ao estudo do direito. 3. ed. Renovar.  

2.  LEVI, E H. Uma introdução ao raciocínio jurídico. Martins Fontes  

3. PASQUALINI, Alexandre. Hermenêutica e Sistema Jurídico: uma introdução a interpretação 

sistemática do direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999.  

4. SALDANHA, Nelson. Ordem e hermenêutica. 2 ed. Rio de Janeiro, RJ: Renovar 2003.   

5. FERNANDEZ, A. Argumentação jurídica e hermenêutica. Sao Paulo: Imprensa Jurídica, 

2009.   

 

DISCIPLINA: Ilicitude e Culpabilidade 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 

 

 

I – EMENTA 

Tipo e tipicidade. Antijuricidade. Exclusão de ilicitude. Culpabilidade. Imputabilidade penal. Doença 

Mental. Menoridade. Emoção e paixão. Embriaguez. Concurso de pessoas. Regras comuns às 

penas privativas de liberdade. Circunstâncias incomunicáveis. Casos de impunibilidade.  
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II – BIBLIOGRAFIA 

 

BÁSICA 

 

1. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal – Parte Geral 1. 14 ed. São Paulo, 

Saraiva, 2009.  

2. GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte geral. São Paulo: Impetus, 2009.  

3. CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte geral (arts.1 a 120°0).12.ed, São Paulo: 

Saraiva , 2008. v.1  

 

COMPLEMENTAR 

 

1.BRUNO, Aníbal. Direito Penal – Parte Geral – Tomo I. 5 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008.  

2.BITENCOURT, Cezar Roberto. Código penal comentado. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 1288p. 

3.BRODT, Luís Augusto Sanzo. Da consciência da ilicitude no direito penal brasileiro. Belo 

Horizonte: Del Rey, 1996. 134p.  

4.MIRABETE, Júlio Fabrini. Manual de direito penal.  

5.PRADO, Luiz Régis. Direito Penal – Parte Geral. Vol. 1. 2 ed. São Paulo: RT, 2008.  

 

 

DISCIPLINA: Organização do Estado 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 

 

I – EMENTA 

 

Formação constitucional do Brasil. A Constituição de 1988: origem, princípios e objetivos 

fundamentais. Estrutura e organização do Estado Brasileiro. Organização dos poderes: executivo, 

legislativo e judiciário. Funções essenciais à justiça. Defesa do Estado e instituições democráticas. 

Tributação e orçamento. Ordem econômica e financeira. Ordem social. 

 

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

1. DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do estado. 20.ed. São Paulo: 

Saraiva. 2000, 307p.  

2. MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional.  

3. SILVA, José Afonso da.  Curso de direito constitucional positivo  

COMPLEMENTAR 

 
1. BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional  

2. BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional.  

3. CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional.  
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4. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 

5. TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional  

 

DISCIPLINA: Teoria Geral do Processo 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 

 

I – EMENTA 

 

A diferença entre direito material e direito processual. Denominação do direito processual e sua 

divisão. Evolução do direito processual. Direito objetivo, direito subjetivo, pretensão, lide. Norma 

processual no tempo e no espaço. Princípios e garantias constitucionais. Princípios 

infraconstitucionais. Jurisdição e competência. Teoria da ação. Processo e procedimento. 

 

II – BIBLIOGRAFIA 

 

BÁSICA 

 

1. CINTRA, Antonio Carlos Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Candido 

Rangel. Teoria geral do processo. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. 384p.  

2. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito civil: teoria geral do direito processual civil e 

processo de conhecimento. 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. v.1.  

3.CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 19. ed. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2009. 528p. v.1.  

COMPLEMENTAR 

1. ALVIM, José Manoel Arruda. Manual de direito processual civil. 12ª ed. São Paulo: RT, 

2008. v. 1. 

2. ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz. Comentários ao código de processo civil. 10ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2005. 

3. DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 13ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2008. 

4. GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2007. v. 1.  

5. MARQUES, José Frederico. Manual de direito processual civil. 9ª ed. Campinas: 

Millennium, 2003. v. 1 

DISCIPLINA: Teoria da Empresa 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas 

 

I – EMENTA 
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Teoria da Empresa. Empresa. Empresário. Caracterização e inscrição. Capacidade. 

Estabelecimento. Institutos complementares. Registro. Nome empresarial. Prepostos. Gerente. 

Contabilista e outros auxiliares. Escrituração. Teoria geral do direito societário. Sociedades 

empresariais no Código Civil. Sociedades personificadas e sociedades não personificadas. 

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA: 

1. BERTOLDI. Marcelo M; RIBEIRO, Márcia Carla Pereira. Curso avançado de direito 

Comercial. 4. ed. São Paulo: Revista dos tribunais, 2008.  

2. COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de direito comercial. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 511p. 

v.1.  

3. MAMEDE, Gladston. Manual de direito empresarial. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012.  

 

COMPLEMENTAR  

 

1. BULGARELLI, Waldirio. Sociedades comerciais; sociedades civis e sociedades 

cooperativas; empresas e estabelecimentos comerciais: estudo das sociedades comerciais e seus 

tipos, conceitos modernos de empresa e estabelecimento, subsídio para o estudo do direito 

empresarial. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 400p. 

2. PAPINI, Roberto. Sociedade anônima e mercado de valores mobiliários. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2004.  

3. MARTINS, Fran. Curso de direito comercial: empresa comercial, empresários individuais, 

microempresas, sociedades empresárias, fundo de comércio. 33. ed. Rio De Janeiro: Forense, 

2010. 489p.  

4. GONÇALVES NETO, Alfredo Assis. Manual de Direito Comercial. 2. ed. Curitiba: Juruá, 

2000. 

5. MAMEDE, Gladston. Empresa e Atuação Empresarial. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2012 Vol. 1   

 
DISCIPLINA: ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3,0 horas/aula 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 
 

I - EMENTA 

 

As Atividades Práticas Supervisionadas são compostas por relatórios em formato acadêmico 

resultantes do desenvolvimento, a cada semestre, do  Projeto Multidisciplinar do curso. 
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II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

1. MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional.  

2. PEREIRA, Rodolfo Viana. Hermenêutica Filosófica e Constitucional. 2.ed. Belo Horizonte,  Del 

Rey, 2006  

3. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: parte geral. 22ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2007. v. 1. 

 

COMPLEMENTAR 

 

1. ABREU, Antônio Suarez. Curso de Redação. São Paulo: Ática,1996.  
2.ALMEIDA, Antonio Fernando de; ALMEIDA, Valéria Silva Rosa de. Português básico: gramática, 
redação e texto. 4.ed. São Paulo: Atlas, 1999, 238p.  
3.FARACO, Carlos Alberto e TEZZA, Cristóvão. 11ª ed. Prática de texto para estudantes 
universitários. Petrópolis: Vozes, 2003. ( Capítulos 2, 6, 8, 9, 10 e 13)  
4.Lakatos, E. Maria; Marconi, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia Científica. São 
Paulo: Atlas, 1991.  
5.SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez: Autores 
Associados.  
 
 

DISCIPLINA: ESTUDOS DISCIPLINARES 

TURNO: Noturno   

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 10 horas 

 

I - EMENTA 

 

Os Estudos Disciplinares (ED) complementam a formação disponibilizada em sala de aula, por meio 

de exercícios. Os exercícios visam o aprofundamento dos conteúdos das disciplinas ministradas ao 

longo de cada semestre letivo. Seu escopo é estimular o aluno a adquirir maior conhecimento em 

sua área de atuação. 

 

II – BIBLIOGRAFIA 

 

BÁSICA 

 

1.GAGLIANO, Pablo S. e PAMPLONA, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. São Paulo. Vol. 01. 

2.FRANCA, L R. Hermenêutica Jurídica. 10 ed. São Paulo, SP: RT, 2010.   

3.BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal – Parte Geral 1. 14 ed. São Paulo, 

Saraiva, 2009.  

 

COMPLEMENTAR 
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1.BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional  

2.BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional.  

3.DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 13ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2008. 

4.GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007. v. 1 

5.BULGARELLI, Waldirio. Sociedades comerciais; sociedades civis e sociedades cooperativas; 

empresas e estabelecimentos comerciais: estudo das sociedades comerciais e seus tipos, conceitos 

modernos de empresa e estabelecimento, subsídio para o estudo do direito empresarial. 9. ed. São 

Paulo: Atlas, 2000. 400p 

 

4º PERÍODO  

 

DISCIPLINA: Bases Constitucionais da Administração Pública 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 

CARGA HOÁRIA SEMESTRAL: 30 horas 

 

I – EMENTA 

A Administração Pública. Função administrativa do Estado. Órgãos públicos. Desconcentração e 

descentralização. Administração direta e indireta. Servidores públicos. Ato administrativo: conceito, 

atributos, elementos e classificação. Vícios. Extinção e convalidação. Confirmação. Licitação: 

conceito e princípios. Dispensa e inexigibilidade. Modalidades licitatórias. Procedimento. Anulação e 

revogação. Contrato administrativo: conceito, características, formalidades, modalidades e rescisão.  

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

1) BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo  

2) DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo  

3)MEIRELLES, Hely Lopes. Curso de direito administrativo  

 

COMPLEMENTAR 

 

1) CRETELLA JUNIOR, José. Curso de direito administrativo ou tratado de direito 

administrativo  

2) FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de direito administrativo  

3) JUSTEN FILHO, Marçal.  Curso de direito administrativo  

4) MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 12.ed. São Paulo: RT, 2008  

5) CARVALHO FILHO, Manual de direito administrativo. 20.ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 

2008.  

 

 

DISCIPLINA: Controle de Constitucionalidade 
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CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas 

I – EMENTA 

Estado e Constituição. O Estado Constitucional: a ideia de Constituição, origem e características do 

constitucionalismo. Constituição em sentido material e formal. Poder constituinte e poder de 

reforma. Teoria das normas constitucionais. A supremacia jurídica da Constituição. Interpretação e 

aplicabilidade das normas constitucionais. O controle de constitucionalidade das leis.  

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

1. SAMPAIO, J.A.L. Constituição reinventada pela jurisdição. Belo Horizonte: Del Rey, 2002.  

2. CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito constitucional. Belo Horizonte, Del Rey, 2009.  

 

3. MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. 4.ed. São Paulo: Saraiva.  

 

COMPLEMENTAR 

 

1. PEREIRA, Rodolfo Viana. Hermenêutica Filosófica e Constitucional. 2.ed. Belo Horizonte,  

Del Rey, 2006  

2. MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional.  

3. FERRARI, R.M.M.N. Efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 5.ed. São Paulo: RT, 

2004.  

4. COLNAGO, C.D. interpretação conforme a constituição. Editora Método, 2007.  

5. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo. 6ed. São Paulo: Saraiva, 

2007.  

 

 

DISCIPLINA: Gestão de Equipes de Trabalho (Optativa) 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 01 hora/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 20 horas 

I – EMENTA 

Empreendedorismo. Competências e comportamento dos empreendedores. Empreendedorismo e 

liderança. Conceitos de liderança. Estudo das teorias de liderança. Liderança para organizações 

que aprendem. Planejamento e liderança. O processo de planejamento e tipos de planejamento. 

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

1. CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos novos tempos. Rio de Janeiro: Campus.  
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2. DORNELAS, José Carlos A. Empreendedorismo. Rio de Janeiro: Campus. 

3. JAWORSKI, Joseph. Sincronicidade – o caminho interior para a liderança. São Paulo: Best 
Seller.  

 

 

COMPLEMENTAR 

1. COVEY, Stephen R. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. São Paulo: Best Seller.  

2. DOLABELA, Fernando. Oficina do empreendedor. São Paulo: Sextante. 

3. DRUCKER, P. F. Inovação e espírito empreendedor. São Paulo: Thomson Pioneira. 

4. BIECH Elaine; Manual de Liderança da Astd: a Melhor Fonte de Informação Sobre a Arte de 
Liderar 

5. SCHEIN Edgar; Cultura Organizacional e Liderança 

DISCIPLINA: Responsabilidade Civil 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 hora/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas 

I – EMENTA 

Fundamentos históricos e constitucionais. Fontes, princípios e conceitos fundamentais. Sujeitos de 

responsabilidade civil. Teoria da culpa. Teoria da responsabilidade objetiva. Responsabilidade 

extracontratual. Responsabilidade contratual. Ônus da prova. Dolo e culpa. Meios de defesa. Dano 

e sua liquidação. Dano patrimonial. Dano moral. Enriquecimento ilícito ou sem causa. 

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

1. GAGLIANO, Pablo S. e PAMPLONA, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil: 

Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva. Vol. III  

2. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: responsabilidade civil. São Paulo: 

Saraiva. Vol. IV  

3. DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 19. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2005.  

 

COMPLEMENTAR 
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1. LISBOA, Roberto Senise. Manual de Direito Civil: obrigações e responsabilidade civil. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais. Obra atualizada com o novo Código Civil brasileiro. Vol.2.  

2. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: contratos, declaração unilateral 

de vontade, responsabilidade civil.. Rio de Janeiro: Forense.  

3. STOCCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais.  

4. VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Vol. IV: Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas.  

 

5. NADER, Paulo. Curso de direito civil: V.7 Responsabilidade Civil. 3 ed. Ri o de Janeiro: 

Forense 2010.  

DISCIPLINA: Teoria das Penas 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 

 

I – EMENTA 

Espécies de pena. Cominação das penas. Aplicação da pena. Fixação da pena. Circunstâncias 

agravantes e circunstâncias atenuantes. Cálculo da pena. Limite das penas. Concurso de infrações. 

Suspensão condicional da pena. Livramento condicional. Efeitos genéricos e específicos da 

condenação.  

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

1. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal – Parte Geral 1. 14 ed. São Paulo, 

Saraiva, 2009.  

2. BRUNO, Aníbal. Direito Penal – Parte Geral – Tomo II. 5 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008.  

3. CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte geral. São Paulo: Saraiva, 2009  

 

COMPLEMENTAR: 

 

1. FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal  

2. MIRABETE, Júlio Fabrini. Manual de direito penal.  

3. PRADO, Luiz Régis. Direito Penal – Parte Geral. Vol. 1. 2 ed. São Paulo: RT, 2008. 

GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte geral. São Paulo: Impetus, 2009.  

4. NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2008.  

5. TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. 5.ed. São Paulo, SP: 

Saraiva, 2012.  

 

 

DISCIPLINA: Teoria Geral das Obrigações 

http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/4040045/programa-de-responsabilidade-civil-10-ed-2012/
http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/4040045/programa-de-responsabilidade-civil-10-ed-2012/
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CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 

 

I – EMENTA 

Fundamentos históricos e constitucionais. Fontes, princípios e conceitos fundamentais. Evolução da 

teoria das obrigações. A unificação do direito obrigacional. Distinções entre direitos pessoais e reais. 

Conceito e elementos constitutivos das obrigações. Fontes da relação obrigacional.  

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 
1. DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral das obrigações. 23. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2008. 478p. v. 2. 

2. GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil: parte geral. 10. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2008. v.1.  

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

contratos. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 599p. v. 2. 

 

COMPLEMENTAR  

1. PEREIRA, Caio Mário da Silva; GOMES, Luiz Roldão de Freitas. Instituições de direito civil. 

21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006.  

2. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito das obrigações: parte geral. 11. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2010. 154p. 

3. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito das obrigações: parte especial: tomo 1 : contratos. 

12. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 223p. v. 6.  

4. WALD, Arnoldo. Direito civil: direito das obrigações e teoria geral dos contratos. 19. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010. 359p. v. 2.  

5. MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil direito das obrigações. 32. ed. São 

Paulo: Saraiva . 428p 

 

DISCIPLINA: Teoria Geral do Processo Civil 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 

 

I – EMENTA 
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Evolução histórica do direito processual civil. Jurisdição e competência. Teoria da ação. Elementos 

da ação. Condições da ação. Classificação das ações. Princípios constitucionais do processo. 

Estudo dos aspectos subjetivos do processo, com ênfase ao aperfeiçoamento da relação 

processual. 

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

1. THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil;  

2. MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de processo civil: teoria geral do processo. 3.ed. São 

Paulo: RT, 2009.  

3. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil: Volume I 

COMPLEMENTAR 

 
1. ALVIM, José Manoel Arruda. Manual de direito processual civil I  

2. DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil;  

3. GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro;  

4. LIEBMAN, Enrico Túllio. Manual de direito processual civil;  

5. WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil Vol. 1. São Paulo: RT, 2008.  

 

 

DISCIPLINA: Títulos de Crédito 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas 

 

I – EMENTA 

Títulos de crédito. Características dos títulos de créditos. Classificação dos títulos de crédito. 

Requisitos para formalização dos títulos de crédito. A executoriedade dos títulos de crédito. Letra de 

câmbio. Nota promissória. Cheque. Duplicata. Ações. Debêntures. Títulos de crédito e 

financiamento rural, industrial, comercial e imobiliário. Conhecimento de transporte. Depósito e 

Warrant. Letra imobiliária. Cédula hipotecária. Certificado de depósito bancário. Cédula de crédito 

bancário. 

 

BÁSICA 

 

1.COSTA, Willy. Duarte. Títulos  de crédito. 4.ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2008.  
 
2.MAMEDE, Gladstone. Direito empresarial brasileiro: títulos de credito. São  
Paulo: Atlas, 2006. Vol 03.  
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3.Sílvio Venosa e Cláudia Rodrigues. Direito Civil – Direito Empresarial, Volume III 
 
COMPLEMENTAR 

 
1. BORGES, João Eunapio. Títulos de Crédito.  
2. REQUIAO, R. Curso de direito comercial. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. Vol. 02.  
3.   DÓRIA, Dylson. Curso de direito comercial. 6. ed. São Paulo: Saraiva 1990. 317p. 
4.COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de direito comercial: direito de empresa. 15 : Saraiva, 2011. 
5. BULGARELLI, Waldírio. Direito comercial. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 277p.  
 
DISCIPLINA: Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1 h/a 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 22horas 

 

I – EMENTA 

Estudo de temas considerados relevantes para o exercício da função do professor em diferentes 

instituições de ensino inclusivo públicas e particulares. Discussão de aspectos referentes a estudos 

linguísticos e línguas de sinais, história da educação de surdos e a aquisição da escrita pelo surdo. 

A importância da LIBRAS no desenvolvimento sociocultural do surdo e em seu processo de 

escolarização, educação bilíngue e bicultural. Vocabulário básico em LIBRAS. 

 

II – BIBLIOGRAFIA  

 

BÁSICA 
 

1. BRASIL. Decreto-lei nº 5626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei no 10.436, 

de 24 de abril de 2002, e o art. 18 da Lei nº  10.098, de 19 de dezembro de 2000. Diário Oficial da 

República Federativa do Brasil. Brasília, 23 dez. 2005. 

2. MACHADO, Paulo César.  A Política educacional de integração/inclusão: um olhar sobre o 

egresso surdo. Florianópolis: Ed. Da UFSC, 2008. 

 

3. ROSA, Andréa da Silva. Entre a visibilidade da tradução da língua de sinais e a 

(in)visibilidade da tarefa do intérprete. Rio de Janeiro: Editora Arara-Azul, 2008. 

 

COMPLEMENTAR 
 

1. LIMA-SALLES, Heloisa Maria Moreira (org.) Bilinguismo dos Surdos: questões linguísticas e 

educacionais. Goiânia: Cânone Editorial, 2007.  

2. STROBEL, Karin. As imagens do outro sobre a cultura surda. Florianópolis: Ed. Da UFSC, 

2008.  

3. THOMA, Adriana da Silva e LOPES, Maura Corcini. (orgs.). A Invenção da surdez: cultura, 

alteridade, identidade e diferença no campo da educação. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2004.  

4. Honora, Márcia; Honora, Márcia; Honora, Márcia; Frizanco, Mary Lopes Esteves; Frizanco, 

javascript:PesquisaAutor();
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Mary Lopes Esteves; Frizanco, Mary Lopes Esteves; Saruta, Flaviana Borges da Silveira; Saruta, 

Flaviana Borges da Silveira; Saruta, Flaviana Borges da Silveira, Livro Ilustrado de Língua Brasileira 

de Sinais 

5. Quadros, Ronice Muller de; Quadros, Ronice Muller de; Rebello Cruz, Carina; Rebello Cruz, 

Carina, Língua de Sinais 

 

DISCIPLINA: Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1 h/a 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 22horas 

 

I - Ementa 

 

Preparar o aluno para a prática educativa a partir da perspectiva das relações étnico-raciais no 

Brasil, abordando os seguintes elementos: conceito de raça e etnia; racismo e relações raciais no 

Brasil (o mito da democracia racial); história da Afrodescendência no Brasil; imagens, 

representações e estereótipos dos negros no Brasil; identidade, diferença, interação e diversidade 

nas relações étnico-raciais; escola e currículo para a promoção da igualdade racial. 

 

II – BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA 

 

1. SILVERIO, Valter Roberto. Relações étnico-raciais. Vol. 1. São Carlos: EDUSCAR, 2013. 

2. SILVERIO, Valter Roberto. Relações étnico-raciais. Vol. 2. São Carlos: EDUSCAR, 2013. 

3. RODRIGUES, Rosiane. Nos do Brasil: estudo das relações étnico-raciais. São Paulo: 

Moderna, 2013. 

 

COMPLEMENTAR 

 

1. MAGNOLI, Demétrio. Uma gota de sangue. São Paulo: Magnoli, 2009.  

2. ARAUJO PEREIRA, Almica. O mundo negro: relações raciais e constituição. São Paulo: 

Pallas, 2013. 

3. SANTOS, Gevenilda Gomes. Relações raciais e desigualdade no Brasil. São Paulo: Selo 

Negro, 2009. 

4. OLIVEIRA, Ivone Martins de. Preconceito e autoconceito. São Paulo: Papirus, 2010. 

5. SANTOS, C. J. Crimes de preconceito e de discriminação. São Paulo: Saraiva, 2010.  

 

DISCIPLINA: ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3,0 horas/aula 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 
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I - EMENTA 

 

As Atividades Práticas Supervisionadas são compostas por relatórios em formato acadêmico 

resultantes do desenvolvimento, a cada semestre, do  Projeto Multidisciplinar do curso. 

 

 

II – BIBLIOGRAFIA 

 

BÁSICA 

 

1.SILVA FILHO, José Augusto da.  Ciências Sociais e Políticas na Área de Segurança, Saúde e 
Meio Ambiente. São Paulo: Ltr, 2003.  
 
2.SAMPAIO, J.A.L. Constituição reinventada pela jurisdição constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 
2002.  
 
3.SILVA, José Afonso da.  Curso de direito constitucional positivo.  
 

 

COMPLEMENTAR 

 

1. ABREU, Antônio Suarez. Curso de Redação. São Paulo: Ática,1996.  
2.ALMEIDA, Antonio Fernando de; ALMEIDA, Valéria Silva Rosa de. Português básico: gramática, 
redação e texto. 4.ed. São Paulo: Atlas, 1999, 238p.  
3.FARACO, Carlos Alberto e TEZZA, Cristóvão. 11ª ed. Prática de texto para estudantes 
universitários. Petrópolis: Vozes, 2003. ( Capítulos 2, 6, 8, 9, 10 e 13)  
4.Lakatos, E. Maria; Marconi, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia Científica. São 
Paulo: Atlas, 1991.  
5.SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez: Autores 
Associados.  
 

 

DISCIPLINA: ESTUDOS DISCIPLINARES 

TURNO: Noturno   

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 10 horas 

 

I - EMENTA 

 

Os Estudos Disciplinares (ED) complementam a formação disponibilizada em sala de aula, por meio 

de exercícios. Os exercícios visam o aprofundamento dos conteúdos das disciplinas ministradas ao 

longo de cada semestre letivo. Seu escopo é estimular o aluno a adquirir maior conhecimento em 

sua área de atuação. 

 

II – BIBLIOGRAFIA 
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BÁSICA 

1.CRETELLA JUNIOR, José. Curso de direito administrativo ou tratado de direito administrativo  

2.MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional.  

3.FERRARI, R.M.M.N. Efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 5.ed. São Paulo: RT, 2004.  

 

COMPLEMENTAR 

1.JAWORSKI, Joseph. Sincronicidade – o caminho interior para a liderança. São Paulo: Best Seller.  

2.GAGLIANO, Pablo S. e PAMPLONA, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil: Responsabilidade Civil. 

São Paulo: Saraiva. Vol. III  

3.MAMEDE, Gladstone. Direito empresarial brasileiro: títulos de credito. São Paulo: Atlas, 2006. Vol 

03.  

BRUNO, Aníbal. Direito Penal – Parte Geral – Tomo II. 5 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008.  

CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte geral. São Paulo: Saraiva, 2009  

 

 

5.º PERÍODO 

 

DISCIPLINA: Teoria Geral do Processo Penal 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas 

I – EMENTA 

Desenvolvimento histórico do processo penal. O processo como uma das formas de composição da 

lide penal. Jus puniendi. Unidade ou dualidade do processo penal. Princípios de direito processual 

penal. Eficácia da lei no tempo e no espaço. A interpretação da lei. Fontes da matéria.  

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

1. CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 16ed. São Paulo: Saraiva, 2009.  

2. OLIVEIRA, Eugenio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 11 ed. Rio de Janeiro: Lúmen 

Júris, 2009.  

3. NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 5ed. São 

Paulo: RT, 2008.  

 

COMPLEMENTAR 

1. RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 20.ed. São Paulo: Atlas, 2012.  

2. LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris.  
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3. NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8ed. São Paulo: RT, 

2009.  

4. PACHECO, Denílson Feitoza. Direito Processual Penal – Teoria, Crítica e Práxis. 6ed. São 

Paulo: Impetus, 2009.  

5. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. Vol. 1 e 2 Niterói, RJ, Impetus, 

2012.  

 

DISCIPLINA: Metodologia do Trabalho Científico 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas 

 

I – EMENTA 

A pesquisa jurídica: conceito, classificação e metodologias. Princípios teórico-metodológicos da 

produção científica na área jurídica. O conhecimento de métodos e técnicas de estudos aplicados à 

pesquisa jurídica. Produção e apresentação de trabalhos científicos: a monografia, a dissertação e a 

tese. As etapas da pesquisa: levantamento de dados e registro de informações. Elaboração de 

projeto de pesquisa jurídica. 

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

1. NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Manual da Monografia Jurídica: como se faz uma 

monografia, uma dissertação e uma tese. São Paulo: Editora Saraiva.  

2. SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez: 

Autores Associados.  

3. BITTAR, E.C.B. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e pratica da monografia para os 

cursos de direito. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2003  

 

COMPLEMENTAR 

 

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

de trabalhos de graduação. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 153p. 

 

2. GUSTIN, Miracy Barbosa de Souza; DIAS, Maria Tereza Fonseca. (Re) pensando a 

pesquisa jurídica: teoria e prática. 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2010. 236p.  
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3. FRANÇA, Júnia Lessa; Vasconcellos, Ana Cristina de. Manual para normalização de 

publicações técnico-científicas. Colaboração [de] Maria Helena de Andrade Magalhães, Stella Maris 

Borges. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2007.  

4. GIL, A C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2011.  

5. LAKATOS, E. Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia 

Científica. São Paulo: Atlas, 1991.  

 

 

DISCIPLINA: Bases Procedimentais da Administração Pública 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas 

 

I – EMENTA 

Serviço público. Bens públicos. Restrições do Estado sobre a propriedade privada. Supremacia do 

interesse público e função social da propriedade. Limitação administrativa. Ocupação temporária. 

Requisição administrativa. Tombamento. Servidão administrativa. Edificação ou parcelamento 

compulsório. Desapropriação. Processo administrativo. Responsabilidade civil, penal e 

administrativa. Improbidade administrativa. Controle da Administração Pública. 

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA  

1. ALEXANDRINO, Marcelo Paulo Vicente. Direito administrativo descomplicado. Rio de 

Janeiro: Impetus, 2008.  

 

2. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

824p. 

3. MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2007.  

 

 

COMPLEMENTAR  

1. GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.  

2. 1160p.JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 6. ed. Belo Horizonte: 

Editora Fórum, 2010. 1295p. 

 

3. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 36. ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2010. 872p.  

4. MOTTA, Carlos Pinto Coelho. Curso prático de direito administrativo. Belo Horizonte: Del 

Rey, 1999. 863p.  
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5. MUKAI, Toshio. Estudos e pareceres de direito administrativo. São Paulo: Atlas, 1997. 

165p. v. 1. 

 

DISCIPLINA: Teoria Geral do Direito Tributário 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas 

 

I – EMENTA 

Fundamentos históricos e constitucionais. Fontes, princípios e conceitos fundamentais. O sistema 

tributário na Constituição. Tributos: conceito legal, legislação tributária. O poder de tributar. 

Limitações constitucionais ao poder de tributar. Obrigação tributária: fato gerador, elementos. 

Crédito tributário: conceito, suspensão, extinção, exclusão, garantias, privilégios e preferência. 

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

MELO, José Eduardo Soares de. Curso de direito tributário. 10. ed. São Paulo: Dialética, 2012. 
622p.  
CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 24. ed. São Paulo: SARAIVA, 2012. 538p. 
COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Comentários à Constituição de 1988 -Sistema Tributário. 6.ed. 
Rio de Janeiro : Forense, 1996. 

 

COMPLEMENTAR 

 

1.AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 18. ed. : Saraiva, 2012.   

2.ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 12.ed Malheiros, 2004.  
3.CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 28.ed. Malheiros, 2012.  
4.CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 24.ed. Saraiva, 2012.  

5.SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário.4.ed. São Paulo: Saraiva, 2012.  

 

DISCIPLINA: Direito das Obrigações 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 

 

I – EMENTA 

Classificação das obrigações. Prestação pecuniária. Dívida de valor. Transmissão das obrigações 

(cessão de crédito e débito). Efeitos das obrigações. Pagamento. Adimplemento e extinção das 

obrigações. Inadimplemento das obrigações. Consequências da inexecução.  

http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/3064323/tributos-em-especie-fundamentos-e-elementos/
http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/3064323/tributos-em-especie-fundamentos-e-elementos/


                                                                                                        

    

134 

 

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

1. AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral das obrigações. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais. 

2. GAGLIANO, Pablo S. e PAMPLONA, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil, Vol. II: 

Obrigações. São Paulo: Saraiva.  

3. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Vol. II: Teoria Geral das Obrigações. 

São Paulo: Saraiva.  

 

COMPLEMENTAR 

 

1. DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral das obrigações. 20. ed. 

São Paulo, SP: Saraiva, 2004. Vol. 02.  

2. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Rio de Janeiro: Forense.  

3. VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Vol. II: Teoria Geral das Obrigações. São Paulo: 

Atlas  

4. WALD, A. Direito civil: direito das obrigações e teoria geral dos contratos. 18. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2009.  

5. ROSENVALD, N. Direito das obrigações. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Impetus, 2004.  

 

DISCIPLINA: Extinção da Punibilidade 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 

 

I – EMENTA 

Reabilitação. Medidas de segurança. Ação penal. Ação pública e de iniciativa privada. Ação penal 

no crime complexo. Irretratabilidade da representação. Decadência do direito de queixa ou de 

representação. Renúncia expressa ou tácita do direito de queixa. Perdão do ofendido. Extinção da 

punibilidade.  

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

1. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal – Parte Especial 2. 9 ed. São 

Paulo, Saraiva, 2009.  

2. Grecco, Rogério. Curso de direito penal: parte especial. São Paulo: Saraiva. 
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3. Curso de Direito Penal Brasileiro v. 2 - Vol.2 11ªEd. Parte Especial - Arts. 121 a 249, 

autores: Luiz Regis Prado, Editora: Revista dos Tribunais 

 

COMPLEMENTAR 

1. Capez, Fernando. Curso de direito penal: parte especial. São Paulo: Saraiva, 2009.  

2. Condições Objetivas de Punibilidade e as Causas Pessoais de Exclusão da Pena, As Um 

Estudo Sobre a Repercussão do Tema na Teoria do Delito 

3. Autores: Walter Barbosa Bittar Editora: Lumen Juris 

4. FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal  

5. MIRABETE, Júlio Fabrini. Manual de direito penal.  

 

DISCIPLINA: Processo Civil de Conhecimento 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 

I – EMENTA 

Processo. Conceito. As partes e seus procuradores. Substituição das partes e seus procuradores. 

Litisconsórcio. Assistência. Intervenção de terceiros. Ministério Público. Órgãos judiciários e 

auxiliares de justiça. Atos processuais. Forma, tempo e lugar dos atos processuais. Prazos. Atos de 

comunicação processual: carta, citação e intimação. Nulidades processuais. Formação, suspensão 

e extinção do processo. 

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

1.CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 19. ed. Rio de Janeiro: Lúmen 

Júris, 2009. 529p. v.1.  

 

2.MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de conhecimento. 8. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 734 p. v.2.  

 

3.THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 48. ed.Rio de Janeiro: Forense,2008.871p. v.1.  

 

COMPLEMENTAR  

 

1. MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010. 524p. v. 1. 

 

http://www.livrariart.com.br/produtos/grupo:133741
http://www.livrariart.com.br/produtos/grupo:133271
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2. MOREIRA, José C. Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do 

procedimento. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995. 379p.  

SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. 23. ed. São Paulo:  

Saraiva, 2004. 519p. v.2.  

MARINONI. Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: RT, 2008.  

3. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil:: Forense,2008.871p. 

v.3. 

 

 

DISCIPLINA: ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3,0 horas/aula 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 
 

I - EMENTA 

 

As Atividades Práticas Supervisionadas são compostas por relatórios em formato acadêmico 

resultantes do desenvolvimento, a cada semestre, do  Projeto Multidisciplinar do curso. 

 

II – BIBLIOGRAFIA 

 

BÁSICA 

 

1.GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 2. 
 
2.SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. 24ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2008. v. 2. 
 
3.THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 49ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2008. v. 1. 
 

COMPLEMENTAR 

 

1. ABREU, Antônio Suarez. Curso de Redação. São Paulo: Ática,1996.  
2.ALMEIDA, Antonio Fernando de; ALMEIDA, Valéria Silva Rosa de. Português básico: gramática, 
redação e texto. 4.ed. São Paulo: Atlas, 1999, 238p.  
3.FARACO, Carlos Alberto e TEZZA, Cristóvão. 11ª ed. Prática de texto para estudantes 
universitários. Petrópolis: Vozes, 2003. ( Capítulos 2, 6, 8, 9, 10 e 13)  
4.Lakatos, E. Maria; Marconi, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia Científica. São 
Paulo: Atlas, 1991.  
5.SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez: Autores 
Associados.  
 

 

DISCIPLINA: ESTUDOS DISCIPLINARES 

TURNO: Noturno   
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CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 10 horas 

 

I - EMENTA 

 

Os Estudos Disciplinares (ED) complementam a formação disponibilizada em sala de aula, por meio 

de exercícios. Os exercícios visam o aprofundamento dos conteúdos das disciplinas ministradas ao 

longo de cada semestre letivo. Seu escopo é estimular o aluno a adquirir maior conhecimento em 

sua área de atuação. 

 

II – BIBLIOGRAFIA 

 

BÁSICA 

CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 16ed. São Paulo: Saraiva, 2009.  

OLIVEIRA, Eugenio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 11 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2009 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 824p 

 

COMPLEMENTAR 

 

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 24. ed. São Paulo: SARAIVA, 2012. 538p 

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral das obrigações. 20. ed. São Paulo, 

SP: Saraiva, 2004. Vol. 02 

Capez, Fernando. Curso de direito penal: parte especial. São Paulo: Saraiva, 2009 

MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.  

524p. v. 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual 

civil e processo de conhecimento. 48. ed.Rio de Janeiro: Forense,2008.871p. v.1.  

 

6.º PERÍODO 

DISCIPLINA: Tributos em Espécie 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas 

I – EMENTA 

Os tributos em espécie. Tributos federais: Imposto de Importação, Imposto de Exportação, Imposto 

sobre a Renda e os Proventos de qualquer natureza, Imposto sobre Produtos Industrializados, 

Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, e sobre Operações Relativas a Títulos e 

Valores Mobiliários, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, Contribuições Sociais, 

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico, Contribuições de Interesse das Categorias 

Profissionais ou Econômicas. Tributos estaduais: Imposto sobre Operações Relativas à Circulação 

de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação, Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, 
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Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Tributos municipais: Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana, Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos, Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza. 

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

MARTINS, Ives Gandra da Silva; SCHOUERI, Luís Eduardo; COSTA, Alcides Jorge. Tributos em 

Espécie - Fundamentos e Elementos. Rio de Janeiro: Campus, 2010.  

COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. Forense.  

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. Malheiros. 

 

COMPLEMENTAR 

1. ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. Malheiros.  

2. CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. Malheiros  

3. CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. Saraiva.  

4. BALEEIRO, A. Direito tributário brasileiro. 11.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004.  

5. PAULSEN, Leandro. Direito Tributário – Constituição e Código Tributário. 11 ed. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2009 

 

 

DISCIPLINA: Contratos em Geral 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 

I – EMENTA 

Fundamentos históricos e constitucionais. Fontes, princípios e conceitos fundamentais. Teoria geral 

dos contratos. Classificação dos contratos. Formação dos contratos. Efeitos dos contratos. Arras, 

vícios redibitórios e evicção. Extinção dos contratos. 

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria das obrigações 23. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2008. 478p. v.2.  

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: contratos. 4.ed. 

São Paulo: Saraiva, 2008. 321p. v.4. t. 1  

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. 8. 

http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/3064323/tributos-em-especie-fundamentos-e-elementos/
http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/3064323/tributos-em-especie-fundamentos-e-elementos/
http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/3064323/tributos-em-especie-fundamentos-e-elementos/
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ed. São Paulo: Atlas, 2008. 599p. v. 2. 

 

COMPLEMENTAR  

FIUZA, César. Direito civil: curso completo 3. ed.. Belo Horizonte: Del Rey, 2000. 704p.  

GOMES, Orlando. Contratos. 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 627p.  

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: contratos e atos unilaterais. 3.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2007.693p. v.3.  

LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de direito civil: introdução, parte geral e teoria dos negócios 

jurídicos. 2. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1961.  

PEREIRA, Caio Mário da Silva; GOMES, Luiz Roldão de Freitas. Instituições de direito civil. 21. ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2006.  

 

DISCIPLINA: Proteção Penal ao Indivíduo 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 

I – EMENTA 

Crimes contra a pessoa. Homicídio. Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio. Infanticídio. Aborto 

e suas espécies. Lesão corporal. Crimes de perigo para a vida e a saúde. Rixa. Crimes contra a 

honra: calúnia, difamação e injúria. Crimes contra a liberdade individual: constrangimento ilegal, 

ameaça, sequestro, cárcere privado, redução a condição análoga à de escravo. Crimes contra a 

inviolabilidade do domicílio, de correspondência e dos segredos. Crimes contra os costumes. 

Estupro. Atentado violento ao pudor. Posse sexual mediante fraude. Atentado ao pudor mediante 

fraude. Assédio sexual. Corrupção de menores. Lenocínio e tráfico de pessoas. Ultraje público ao 

pudor. Crimes contra o casamento. Crimes contra o estado de filiação. Crimes contra a assistência 

familiar. Crimes contra o pátrio poder, tutela e curatela. 

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA: 

1. CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: legislação penal especial. 3. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2008. 792p. v. 4.  

2. GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte especial (arts. 250 a 361 do CP). Rio de 

Janeiro: Ímpetus, 2008. 728p. v.4.  

3. PRADO, Luiz Régis. Curso de direito penal brasileiro: parte especial, arts. 250 a 359. 5. ed. 

São Paulo: Revista dos tribunais,. 2008. v. 3.  

 

COMPLEMENTAR  
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1. CAPEZ, Fernando et al. Curso de direito penal: parte especial: dos crimes contra a pessoa 
a dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. 7. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2007. 649p. v. 2.  
 
2. BRANDÃO, Cláudio. Introdução ao direito penal: análise do sistema penal à luz do princípio 
da legalidade. Rio De Janeiro: Forense, 2002. 179p.  
 
3. JESUS, Damásio Evangelista de. Direito penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 1996.  
 
4. GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte especial (arts. 250 a 361 do CP). 4. ed. 
2008. v.4.  
5. PRADO, Luiz Régis. Curso de direito penal brasileiro: parte especial, arts. 250 a 359. 5. ed. 

São Paulo: Revista dos tribunais, 2008. v. 3.  

 

 

DISCIPLINA: Processo Civil Ordinário e Sumário 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 

 

I – EMENTA 

Procedimento ordinário. Petição inicial; requisitos; inépcia; resposta do réu (contestação; exceções; 

reconvenção); revelia; providências preliminares; julgamento conforme o estado do processo. 

Provas. Audiências. Sentença e coisa julgada. O procedimento sumário e o juizado especial cível. 

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA: 

 

1. ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil: parte geral. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2006,v. 1. (1 EX) 

2. MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de direito processual civil: teoria geral do processo e 

processo de conhecimento. São Paulo: Atlas, 2006, v. 1.(19 EX) 

3. MARINONI. Curso de direito processual civil: volume 02. 7.ed. São Paulo: RT  

 

COMPLEMENTAR 

 

1. SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de direito processual civil: processo de conhecimento. 

São Paulo: Saraiva, 2002. v. 1.(3 EX) 

2. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 

2005, v. 1.(9 EX) 

3. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. Volume 

4. LIEBMAN, Enrico Túllio. Manual de direito processual civil;  

5. MOREIRA, J.C. Barbosa. O novo processo civil brasileiro;  
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DISCIPLINA: Ação Penal 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas 

I – EMENTA 

Persecutio criminis. Inquérito policial. Ação penal. Condições da ação. Rejeição da denúncia ou 

queixa. Extinção da punibilidade. Ação civil ex delicto. Jurisdição e competência. Organização 

judiciária. Os juízes, os auxiliares da justiça, o Ministério Público, os sujeitos processuais, o 

imputado, o defensor, o assistente. Processos incidentes. Questões prejudiciais. Exceções. Conflito 

de jurisdição.  

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

1. Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal – Parte Geral 1. 14 ed. São Paulo, 

Saraiva, 2009.  

2. GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte geral. São Paulo: Impetus, 2009.  

3. NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2008.  

 

COMPLEMENTAR 

 

1. BRUNO, Aníbal. Direito Penal – Parte Geral – Tomo III. 5 ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2008. 04  

2. CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte geral. São Paulo: Saraiva, 2009 

3. FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal  

4. MIRABETE, Júlio Fabrini. Manual de direito penal.  

5. PRADO, Luiz Régis. Direito Penal – Parte Geral. Vol. 1. 2 ed. São Paulo: RT, 2008. 03  

 

 

DISCIPLINA: Direito Individual do Trabalho 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas 

I – EMENTA 

Fundamentos históricos e constitucionais. Fontes, princípios e conceitos fundamentais. Convenções 

e recomendações internacionais do trabalho. Contrato individual de trabalho. Empregado e 

empregador. Salário e remuneração. Participação nos lucros da empresa. Jornada de trabalho, 

repouso intra e inter jornada de trabalho. Banco de horas. Suspensão e interrupção do contrato de 

trabalho. Alteração do contrato de trabalho. Adicionais de hora extra, noturno, insalubridade, 

periculosidade e transferência. Formas de estabilidade. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 
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Extinção do contrato de trabalho. Aviso prévio, Férias e décimo terceiro salário. Prescrição e 

decadência. Cálculos trabalhistas. 

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 
1. MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho  

2. DELGADO, Mauricio Godinho, Direito do Trabalho 

3. NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho  

 

COMPLEMENTAR 

 
1. NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Direito do trabalho  

2. MANUS, Pedro Paulo Teixeira. Direito do trabalho  

3. SAAD, Jose Eduardo. CLT comentada. São Paulo: 

4. BARROS, Alice Monteiro de. Direito do trabalho. 5.ed. São Paulo: LTR  

5. MARTINS FILHO, Ives Gandra. Da Silva. Manual de Direito e Processo do Trabalho – 18ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009.  

 

 

DISCIPLINA: Direito e Meio Ambiente 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas 

I – EMENTA 

Elementos de ecologia. O homem e o meio ambiente. O meio ambiente, a sociedade e o ensino 

superior. Consciência ecológica e educação ambiental. Ética ambiental e cidadania. Visão do meio 

ambiente. O direito e meio ambiente. Conceito legal de meio ambiente. Classificação do meio 

ambiente. Bens ambientais. Tutela constitucional do meio ambiente.  

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 
1. BARROS, Wellington Pacheco. Curso de Direito Ambiental. 2ed. São Paulo: Atlas, 2008.  

2. DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3ed. São Paulo: Saraiva, 2008.  

3. MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 17 ed. São Paulo: Malheiros, 

2009.  

 

COMPLEMENTAR 

 

1. LEITE, José Rubens Morato; Canotilho, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional 

Ambiental Brasileiro. 2ed. São Paulo: Saraiva, 2008.  
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2. MORAES, Luís Carlos Silva de. Curso de Direito Ambiental. 2ed. São Paulo: Atlas,  

3. PAVIANI, Jaime; Sparemberger, Raquel F. Lopes. Direito Ambiental: Um olhar para a 

cidadania e sustentabilidade planetária. Caxias do Sul: Educs, 2006.  

4. SAMPAIO, José Adércio Leite. Princípios de Direito Ambiental. Belo Horizonte: Del Rey, 

2003.  

5. ALMEIDA, Dean Fabio Bueno de. Direito Constitucional Econômico. Juruá.  

DISCIPLINA: ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3,0 horas/aula 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 
 

I - EMENTA 

 

As Atividades Práticas Supervisionadas são compostas por relatórios em formato acadêmico 

resultantes do desenvolvimento, a cada semestre, do  Projeto Multidisciplinar do curso. 

 

II – BIBLIOGRAFIA 

 

BÁSICA 

 

1.DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do estado. 20.ed. São Paulo: Saraiva. 2000, 
307p. 
 
2.BARBOSA, Alexandre de Freitas. O mundo globalizado: Política, sociedade e economia. 2.ed. 
São Paulo: Contexto, 2003.  
 
3.ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de 
trabalhos de graduação. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 153p. 
 

COMPLEMENTAR 

 

1. ABREU, Antônio Suarez. Curso de Redação. São Paulo: Ática,1996.  
2.ALMEIDA, Antonio Fernando de; ALMEIDA, Valéria Silva Rosa de. Português básico: gramática, 
redação e texto. 4.ed. São Paulo: Atlas, 1999, 238p.  
3.FARACO, Carlos Alberto e TEZZA, Cristóvão. 11ª ed. Prática de texto para estudantes 
universitários. Petrópolis: Vozes, 2003. ( Capítulos 2, 6, 8, 9, 10 e 13)  
4.Lakatos, E. Maria; Marconi, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia Científica. São 
Paulo: Atlas, 1991.  
5.SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez: Autores 
Associados.  
. 

 

DISCIPLINA: ESTUDOS DISCIPLINARES 

TURNO: Noturno   

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 10 horas 

 

I - EMENTA 
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Os Estudos Disciplinares (ED) complementam a formação disponibilizada em sala de aula, por meio 

de exercícios. Os exercícios visam o aprofundamento dos conteúdos das disciplinas ministradas ao 

longo de cada semestre letivo. Seu escopo é estimular o aluno a adquirir maior conhecimento em 

sua área de atuação. 

 

II – BIBLIOGRAFIA 

 

BÁSICA 

MARTINS, Ives Gandra da Silva; SCHOUERI, Luís Eduardo; COSTA, Alcides Jorge. Tributos em 

Espécie - Fundamentos e Elementos. Rio de Janeiro: Campus, 2010.  

OLIVEIRA, Eugenio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 11 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2009 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 824p 

 

COMPLEMENTAR 

 

LEITE, José Rubens Morato; Canotilho, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional Ambiental 

Brasileiro. 2ed. São Paulo: Saraiva, 2008.  

MARTINS FILHO, Ives Gandra. Da Silva. Manual de Direito e Processo do Trabalho – 18ed. São 

Paulo: Saraiva, 2009 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. 8. 

ed. São Paulo: Atlas, 2008. 599p. v. 2. 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: contratos e atos unilaterais. 3.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2007.693p. v.3 

PRADO, Luiz Régis. Curso de direito penal brasileiro: parte especial, arts. 250 a 359. 5. ed. São 

Paulo: Revista dos tribunais,. 2008. v. 3.  

 

7.º PERÍODO 

DISCIPLINA: Proteção Penal ao Patrimônio 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 66 horas/aula 

I – EMENTA 

Crimes contra o patrimônio. Furto, roubo e extorsão. Usurpação. Dano. Apropriação indébita. 

Estelionato e fraudes. Receptação. Crimes contra a propriedade imaterial. Crimes contra a 

propriedade intelectual. Crimes contra a organização do trabalho. 

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 
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1. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal – Parte Especial. Vol. 3. 3 ed. São 

Paulo, Saraiva, 2009. 

2. GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte especial. São Paulo: Saraiva.  

3. NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2008.  

 

COMPLEMENTAR 

 

1. CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte especial. São Paulo: Saraiva, 2009.  

2. MIRABETE, Júlio Fabrini. Manual de direito penal.  

3. PRADO, Luiz Régis. Direito Penal – Parte Geral. Vol. 3. 2 ed. São Paulo: RT, 2008.  

4. PRADO, Luiz Régis. Direito Penal – Parte Geral. Vol. 2. 2 ed. São Paulo: RT, 2008. 

5. NORONHA, E M. Direito penal. Saraiva. Vols. 02 e 03 

 

DISCIPLINA: Recursos Civis 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 66 horas/aula 

I – EMENTA 

Teoria geral dos recursos. Apelação. Agravo. Embargos infringentes. Embargos de declaração. 

Recurso ordinário. Recurso especial e extraordinário. Embargos de divergência. Uniformização de 

jurisprudência. Declaração de inconstitucionalidade. Homologação de sentença estrangeira. Ação 

rescisória. Ações constitucionais.  

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

1. THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil;  

2. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil: volume 03.  

3. MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de processo civil: Volume 02. 7.ed. São Paulo: RT.  

 

COMPLEMENTAR 

 
1. ASSIS, Araquém. Manual dos recursos. 2.ed. São Paulo: RT, 2008. 

2. MEDINA, Jose Miguel Garcia. Prequestionamento e repercussão geral. 5.ed. Paulo: RT, 

2009.  

3. OLIVEIRA, Gleydson Kleber Lopes de. Apelação no direito processual civil. São Paulo: RT, 

2009.   

4. CHEIM, Jorge Flavio. Teoria geral dos recursos civis. 3.ed. São Paulo: RT, 2007.  

5. WAMBIER, Tereza Arruda Alvim. Agravos no CPC brasileiro. 4.ed. São Paulo: RT, 2008.  
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DISCIPLINA: Desenvolvimento Sustentável 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 33 horas/aula 

I – EMENTA 

Conceito de desenvolvimento sustentável na doutrina nacional e estrangeira. Desenvolvimento 

sustentável: novas dimensões a serem compreendidas: saúde, educação, expectativa de vida, 

coesão social, condições materiais de existência, diversidade cultural e meio ambiente. O problema 

do desenvolvimento sustentável e os problemas ambientais. 

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

1. BARBIERI, José Carlos; CAJAZEIRA, Jorge Emanuel Reis. Responsabilidade social 

empresarial e empresa sustentável: da teoria à prática . : Saraiva, 2009.  

2. GIANNETI, Biagio F.; ALMEIDA, Cecília M. V. B. Ecologia industrial: conceitos, ferramentas 

e aplicações. Sao Paulo: Edgard Blucher, 2006. 2 reim 2011. 

3. Tachizawa, Takeshy. Gestão Ambiental e responsabilidade social corporativa. São 

Paulo:Atlas, 2010 

 

COMPLEMENTAR 

 

1. GUILHERME, Marcia Lucia. Sustentabilidade sob a ótica global e local. FAPESP.  

2. VEIGA, José Eli da. Meio ambiente e desenvolvimento. 4. ed. Sao Paulo: SENAC, 2012   

3. REIS, Carlos Nelson dos. Responsabilidade social das empresas e balanço social. São 

Paulo; Atlas, 2007  

 

4. COSTA, Ligia Maura. Direito internacional do desenvolvimento sustentável e os códigos de 

conduta de responsabilidade social. 2.ed. Juruá, 2009. 

 

5. SILVA FILHO, José Augusto da Ciências Sociais e Políticas na Área de Segurança, Saúde 

e Meio Ambiente. São Paulo: Ltr, 2003. 

 

DISCIPLINA: Provas Processuais Penais 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 33 horas/aula 

javascript:PesquisaMarca();
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I – EMENTA 

Prisão. Liberdade provisória. Teoria da prova. Provas processuais penais em espécie. Exame de 

corpo de delito. Interrogatório do réu. Confissão. Prova testemunhal. Prova documental. Prova 

pericial. Busca e apreensão. Citações, intimações e notificações. Processo e procedimento. 

Pressupostos processuais. Formas procedimentais. Procedimentos comuns da competência do Juiz 

singular e do Tribunal do Júri. Procedimentos especiais para crimes apenados com reclusão e 

detenção. Procedimento das contravenções.  

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

1. CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 16ed. São Paulo: Saraiva, 2009.  

2. OLIVEIRA, Eugenio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 11 ed. Rio de Janeiro: Lúmen 

Júris, 2009.  

3. NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 5ed. São 

Paulo: RT, 2008.  

 

COMPLEMENTAR: 

 

1. TOURINHO FILHO. Manual de Processo Penal. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2009.  

2. LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris.  

3. NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8ed. São Paulo: RT, 

2009.  

4. PACHECO, Denílson Feitoza. Direito Processual Penal – Teoria, Crítica e Práxis. 6ed. São 

Paulo: Impetus, 2009. 

5. TÁVORA, Nestor; Alencar, Rosmar Antonni Rodrigues C. Curso de Direito Processual 

Penal. Salvador: Jus Podivm. 

  

DISCIPLINA: Direito Tutelar e Coletivo do Trabalho 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 33 horas/aula 

I – EMENTA 

Direito coletivo do trabalho: origens históricas dos sindicatos. As especificidades dos sindicatos na 

sociedade brasileira. Conceito, características e natureza sócio jurídica do contrato coletivo de 

trabalho. Contrato coletivo de trabalho e formas de solução dos conflitos trabalhistas: convenção, 

acordo, negociações coletivas e formas alternativas de resolução de conflitos. A extensão do campo 

da negociação coletiva nas sociedades contemporâneas. Conflitos do trabalho e direito de greve na 

sociedade brasileira. 
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II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 
1. MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho  

2. DELGADO, Mauricio Godinho, Direito do Trabalho  

3. NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho  

 

COMPLEMENTAR 

 
1. NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Direito do trabalho  

2. MANUS, Pedro Paulo Teixeira. Direito do trabalho 

3. SAAD, Jose Eduardo. CLT comentada. São Paulo: LTR  

4. BARROS, Alice Monteiro de. Direito do trabalho. 5.ed. São Paulo: LTR 

5. MARTINS FILHO, Ives Gandra. Da Silva. Manual de Direito e Processo do Trabalho – 18ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

DISCIPLINA: Falência e Recuperação de Empresa 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 33 horas/aula 

I – EMENTA 

Direito falimentar e recuperação da empresa: evolução. Preservação da empresa. Disposições 

comuns para falência e recuperação judicial. Verificação e habilitação de créditos. Administrador 

judicial. Assembleia geral dos credores. Comitê de credores. Recuperação judicial. Recuperação 

extrajudicial. Falência. Crimes no âmbito da lei de recuperação de empresas. Liquidação 

extrajudicial de instituições financeiras. 

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

1. LOBATO, Moacir. Falência e recuperação de empresas.  

2. NEGRAO, Ricardo. Aspectos subjetivos da nova lei de falência.  

3. COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de direito comercial. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

COMPLEMENTAR 

 
1. MAMEDE, Gladston. Direito empresarial brasileiro: falência e recuperação de empresas. 
São Paulo: Atlas, 2006. volume 04  
2. BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de Recuperação e Falências. 4.ed. São Paulo: RT, 
2007  
3. CAMPINHO, Sérgio. Falência e Recuperação de Empresa. São Paulo: Renovar. 2008.  
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4. ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e recuperação de empresa. 26. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012.  
5. FAZZIO JUNIOR, Waldo Lei de Falência e Recuperação de Empresas – 6.ed. São Paulo: 
Atlas, 2012.  
 

DISCIPLINA: Contratos Civil e Empresarial 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 66 horas/aula 

I – EMENTA 

Contratos em espécie. Classificação: contratos nominados e inominados. Contratos civis e 

empresariais. Compra e venda. Troca ou permuta. Contrato estimatório. Doação. Locação. 

Empréstimo. Prestação de serviço. Empreitada. Depósito. Mandato. Comissão. Agência e 

distribuição. Corretagem. Contrato de transporte. Seguro. Constituição de renda. Jogo e aposta. 

Fiança. Transação. Compromisso. Atos unilaterais. Contratos Bancários. Contrato de Alienação 

Fiduciária em Garantia. Leasing e Factoring.  

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 
 
1. LOUREIRO, Luiz Guilherme. Contratos no Novo Código Civil: Teoria Geral e Contratos em 

Espécie. São Paulo: Método, 2004.  

2. GONÇALVES, Carlos Roberto. Curso de Direito Civil. Vol. III: Contratos e atos unilaterais. 

São Paulo: Saraiva.  

3. GAGLIANO, P.S.; PAMPLONA FILHO, R. Novo curso de direito civil: contratos. São Paulo: 

Saraiva. Volume 04, tomo 02  

 

COMPLEMENTAR 
 
1. VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Vol. III: Contratos em espécie. São Paulo: Atlas.   

2. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Vol. III: Contratos. Rio de 

Janeiro: Forense. 

3. LISBOA, Roberto Senise. Manual de direito civil 

4. MARQUES, Claudia Lima. Confiança no comercio eletrônico.  

5. MARQUES, Claudia Lima. Proteção do consumidor. São Paulo: RT, 2004  

 

 

DISCIPLINA: ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3,0 horas/aula 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 
 

I - EMENTA 
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As Atividades Práticas Supervisionadas são compostas por relatórios em formato acadêmico 

resultantes do desenvolvimento, a cada semestre, do  Projeto Multidisciplinar do curso. 

 

II – BIBLIOGRAFIA 

 

BÁSICA 

 

1.BITTAR, E.C.B. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e pratica da monografia para os cursos 
de direito. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2003 
 
2.SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez: Autores 
Associados.  
 
3.Lakatos, E. Maria; Marconi, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia Científica. São 
Paulo: Atlas, 1991.  
 

 

COMPLEMENTAR 

 

1. ABREU, Antônio Suarez. Curso de Redação. São Paulo: Ática,1996.  
2.ALMEIDA, Antonio Fernando de; ALMEIDA, Valéria Silva Rosa de. Português básico: gramática, 
redação e texto. 4.ed. São Paulo: Atlas, 1999, 238p.  
3.FARACO, Carlos Alberto e TEZZA, Cristóvão. 11ª ed. Prática de texto para estudantes 
universitários. Petrópolis: Vozes, 2003. ( Capítulos 2, 6, 8, 9, 10 e 13)  
4.Lakatos, E. Maria; Marconi, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia Científica. São 
Paulo: Atlas, 1991.  
5.SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez: Autores 
Associados.  
 

 

DISCIPLINA: ESTUDOS DISCIPLINARES 

TURNO: Noturno   

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 10 horas 

 

I - EMENTA 

 

Os Estudos Disciplinares (ED) complementam a formação disponibilizada em sala de aula, por meio 

de exercícios. Os exercícios visam o aprofundamento dos conteúdos das disciplinas ministradas ao 

longo de cada semestre letivo. Seu escopo é estimular o aluno a adquirir maior conhecimento em 

sua área de atuação. 

 

 

II – BIBLIOGRAFIA 
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BÁSICA 

 

1.MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de processo civil: Volume 02. 7.ed. São Paulo: RT.  

2.BARBIERI, José Carlos; CAJAZEIRA, Jorge Emanuel Reis. Responsabilidade social empresarial e 

empresa sustentável: da teoria à prática . : Saraiva, 2009 

3.NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8ed. São Paulo: RT, 2009 

 

COMPLEMENTAR 

 

1.MARTINS FILHO, Ives Gandra. Da Silva. Manual de Direito e Processo do Trabalho – 18ed. São 

Paulo: Saraiva, 2009. 

2.MAMEDE, Gladston. Direito empresarial brasileiro: falência e recuperação de empresas. São 

Paulo: Atlas, 2006. volume 04  

3.PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Vol. III: Contratos. Rio de Janeiro: 

Forense. 

4.SANTOS, Ricardo Soares Stersi. Mercosul e Arbitragem internacional comercia: aspectos gerais e 

algumas possibilidades. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. 240p. 

5.LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Meio Ambiente e Responsabilidade Civil do Proprietário: Análise 

do nexo causal. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013 

 

 

8º PERÍODO 

  

DISCIPLINA: Métodos Alternativos de Resolução de Conflitos 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 hora/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 33 horas aula 

I – EMENTA 

Os métodos alternativos de resolução de conflitos. Negociação. Conciliação. Mediação. Arbitragem. 

Origem, conceituação e fundamentos históricos dos métodos alternativos de resolução de conflitos. 

Aspectos sociais, políticos e econômicos dos métodos alternativos de resolução de conflitos. 

Aplicabilidade e procedimentos utilizados em cada um dos métodos alternativos de resolução de 

conflitos.  

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

1. SANTOS, Ricardo Soares Stersi. Mercosul e Arbitragem internacional comercia: aspectos 

gerais e algumas possibilidades. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. 240p. 

2. REZEK, José Francisco. Direito Internacional Público: curso elementar. 12. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2009.  

MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. 5. ed. São Paulo: Revista dos 
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Tribunais, 2011. 1104p.  

 

COMPLEMENTAR 

1. SOARES, Claudio César. Comércio exterior: fundamentos teóricos do comércio 

internacional. São Paulo: SARAIVA, 2004. 256p.  

 

2. RECHSTEINER, Beat Walter. Direito Internacional Privado: teoria e prática. 13. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010  

 

3. CINTRA, Antonio Carlos Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Candido 

Rangel. Teoria geral do processo. 24.ed. São Paulo: Malheiros, 2008. 384p.  

 

4. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito civil: teoria geral do direito processual 

civil e processo de conhecimento. 48.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. v.1  

 

5. PALMA, João Augusto da. Novas práticas trabalhistas com sumaríssimo & conciliação 

prévia. São Paulo: LTr, 2000. 166p. 

 

DISCIPLINA: Participação Política e Meio Ambiente 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 33 horas/aula 

I – EMENTA 

Instrumentos da política de proteção ambiental. Zoneamento ecológico econômico. Áreas de 

proteção ambiental. O estudo de impacto ambiental. O relatório de impacto ambiental. Estudo de 

casos. Experiência brasileira. Os planos diretores dos Municípios, a participação popular e a 

publicidade.  

 

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

1. LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Meio Ambiente e Responsabilidade Civil do Proprietário: 

Análise do nexo causal. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.  

2. SILVA FILHO, José Augusto da.  Ciências Sociais e Políticas na Área de Segurança, Saúde e Meio Ambiente. 

São Paulo: Ltr, 2003. 

3. GAIO, Alexandre. Lei da Política Nacional do Meio Ambiente: 30 Anos. Contemplar, 2012. 
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COMPLEMENTAR 

1. RODRIGUES,  Marcelo Abelha. Processo Civil Ambiental: Teoria Geral da 

Responsabilidade Civil. 3.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 

2. LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Direito Ambiental: Responsabilidade civil e proteção ao 

meio ambiente. 3ªEd. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 

3. CAVALCANTI, Clovis. Meio Ambiente , Desenvolvimento Sustentável e Políticas Públicas. 

Cortez, 2010. 

4. BEZERRA, Jorge Luiz. Meio Ambiente - Política Criminal e Criminologia. Ícone, 2010. 

5. PRADO Luiz Regis. Direito Penal do Ambiente. 4.ed.São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2012. 

 

 

DISCIPLINA: Direitos Reais 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 66 horas/aula 

I – EMENTA 

Fundamentos históricos e constitucionais. Fontes, princípios e conceitos fundamentais. Posse: 

origem e evolução histórica. Teorias principais. Conceito. Natureza jurídica. Elementos. Sujeito e 

objeto da posse. Posse e sua classificação. Aquisição, efeitos e perda da posse. Proteção 

possessória. Classificação dos direitos reais. Propriedade. Superfície. Servidões. Usufruto. Uso. 

Habilitação. Direito do promitente comprador do imóvel. Penhor. Hipoteca. Anticrese. A concessão 

de uso especial para fins de moradia e a concessão de direito real de uso.  

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

1. VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Vol. V. Direitos Reais. São Paulo: Atlas.  

2. GAGLIANO, P.S.; PAMPLONA FILHO, R. Novo curso de direito civil: direitos reais. São 

Paulo: Saraiva.  

3. GONCALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito das coisas. São Paulo: Saraiva, 

2007.  

 

COMPLEMENTAR 

 
1. PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2008. 494p.  
 

2. LOUREIRO, Luiz Guilherme. Direitos reais: à luz do código civil e do direito registral. Rio De 
Janeiro: MÉTODO, 2004. 416p. 
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3. DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito das coisas. 22. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2007. 622p. v.4.  
 

4. MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das coisas. 35. ed. São 
Paulo: Saraiva, 1999. 414p. v.3. 
 

5. RODRIGUES, Sílvio. Direito civil: direito das coisas. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. 410p. 
v.5.  
 

DISCIPLINA: Proteção Penal aos Interesses Sociais 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 33 horas/aula 

I – EMENTA 

Crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. Crimes contra a paz pública. 

Crimes contra a fé pública: falsificação de documento público e particular. Falsidade ideológica. Uso 

de documento falso.  

II – BIBLIOGRAFIA 

BÀSICA 

 

1. SMANIO, Gianpaolo Poggio. Tutela Penal dos Interesses Difusos, São Paulo: 2000. 

2. NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana – 

doutrina e jurisprudência, São Paulo: Editora Saraiva, 2002. 

3. NUNES, Luiz Antonio. Liberdade – norma consciência, existência. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 1995. 

 

 

COMPLEMENTAR 

 

1. OLIVEIRA, Edmundo. Vitimologia e Direito Penal – o crime precipitado pela vítima, Rio de 

Janeiro: Editora Forense, 2001. 

2. PASCHOAL, Janaina Conceição. Constituição, criminalização e direito penal mínimo. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2.003 

3. PEREIRA, Claudio José. Princípio da Oportunidade e Justiça Penal 

4. PIERANGELLI, Jose Henrique. Agressões à natureza e proteção dos interesses difusos. 

Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 649, p. 377-387, novembro. 1989 ARTIGO 

5. PRADO, Luiz Régis. Bem jurídico-penal e Constituição, 3ª edição, São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais: 2003. 

 

DISCIPLINA: Execução Civil 
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CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 66 horas/ aula 

I – EMENTA 

Execução. Regras gerais. Princípios informadores da execução. Responsabilidade patrimonial. 

Sujeitos do processo de execução. Espécies de execução: entrega de coisa, quantia certa, 

obrigação de fazer, alimentos, fazenda pública. Petição inicial. Citação. Arresto. Penhora. Avaliação. 

Arrematação. Pagamento: adjudicação, usufruto de imóvel ou empresa, dinheiro. Suspensão da 

execução. Remição da execução, remição de bens e remissão. Insolvência. Ações prejudiciais à 

execução. 

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA: 

1. THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: volume 02.  

2. DIDIER JR., Fredie Souza. Curso de direito processual civil: volume 05. São Paulo: 

Jusdodvum,  

3. MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de processo civil: Volume 03. 2.ed. São Paulo: RT.  

 

COMPLEMENTAR 

 
1. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil: volume 04.  

2. THEODORO JUNIOR, Humberto. Lei de execução fiscal. 10.ed. São Paulo: Saraiva. 

3. WAMBIER, L. Rodrigues. Sentença civil: liquidação e cumprimento. 3.ed. São Paulo: RT, 

2006. 

4. ASSIS, Araquém. Manual da execução. 11.ed. São Paulo: RT, 2007.  

5. FUX, Luiz. O processo de execução: o cumprimento de sentença e a execução extrajudicial. 

Rio de Janeiro: Forense, 2008.  

 

DISCIPLINA: Direito Previdenciário 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 hora/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 33 horas/aula 

I – EMENTA 

Evolução histórica da previdência social. A previdência social no Brasil. Beneficiários. Custeio. 

Prestações. Noções de acidentes de trabalho. Prestações relativas a acidente do trabalho. 

Repercussões no contrato de trabalho. A responsabilidade decorrente do acidente de trabalho. Ação 

judicial acidentária. 

II – BIBLIOGRAFIA 
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BÁSICA 

1. IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 15 ed. Niterói: Impetus, 2010.  

2. KERTZMAN, Ivan. Curso pratico de direito previdenciário. JusPodivm  

3. TAVARES, M L. Direito previdenciário: regime geral de previdência social e regras 

constitucionais dos regimes próprios de previdência social. 11. ed. Impetus  

COMPLEMENTAR 

 

1. TSUTIYA, A M. Curso de direito da seguridade social: custeio da seguridade social: 

previdência social: saúde: assistência social. Saraiva 

2. IBRAHIM, Fábio Zambitte. Resumo de direito previdenciário. 10. ed., rev. e atual. Niterói, 

RJ: Impetus, 2009.  

3. CASTRO, C A P de; LAZZARI, J B. Manual de direito previdenciário. 11. ed. Conceito 

Editorial  

4. MARTINS, Sergio Pinto.  Direito da Seguridade Social, São Paulo: LTR.  

5. MARTINEZ, Wlademir Novaes. Curso de direito previdenciário: noções de direito 

previdenciário. 3. ed. LTR  

 

DISCIPLINA: Processo de Conhecimento do Trabalho 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 33 horas/aula 

I – EMENTA 

Princípios e singularidades do direito processual do trabalho. Organização judiciária do trabalho. 

Ministério Público do Trabalho. Jurisdição. Competência. Processo. Procedimento. Atos e fatos 

processuais. Prazos processuais. Nulidades. Partes. Litisconsórcio. Assistência. Substituição 

processual. Intervenção de terceiros. Petição inicial. Defesa do reclamado. Exceções. 

Reconvenção. Audiência de conciliação e instrução. Prova. Sentença. Requisitos. Coisa julgada.  

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

1. CARRION, Valentin. Comentários à Consolidação das leis do Trabalho. São Paulo: Saraiva.  

2. MARTINS, Sérgio Pinto. Direito Processual do Trabalho: doutrina e prática forense, modelos 

e petições, recursos, sentenças e outros.  São Paulo: Atlas.  

3. NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito Processual do Trabalho, São Paulo: 

Saraiva.  
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COMPLEMENTAR 

 

1. ALMEIDA, Isis de. Manual de Direito Processual do Trabalho. São Paulo: LTr.  

2. GIGLIO, Wagner. Direito Processual do Trabalho, São Paulo: Saraiva.  

3. SAAD, Eduardo Gabriel. Curso de Direito Processual do Trabalho. São Paulo: LTr. 

4. ALTA, Cristóvão Piragibe T. Prática do Processo Trabalhista. 36.ed. São Paulo: LTr, 2012. 

 

5. PINTO, Jose Augusto Rodrigues. Processo Trabalhista de Conhecimento. 6.ed. Ltr, 2001.  

 

DISCIPLINA: Recursos e Execução Penal 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 33 horas/aula 

I – EMENTA 

Sentença e coisa julgada. Nulidades. Recursos (duplo grau, ações impugnativas autônomas – 

diferenças, natureza jurídica, conceito, características, princípios, efeitos, juízo de admissibilidade e 

juízo de mérito, condições recursais e pressupostos recursais). Recursos em espécie. Ações 

autônomas de impugnação: habeas corpus, mandado de segurança contra ato jurisdicional e 

revisão criminal. Execução penal. 

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

1. Capez, Fernando. Curso de Processo Penal. 16ed. São Paulo: Saraiva, 2009.  

2. Oliveira, Eugenio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 11 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 

2009.  

3. Tourinho Filho. Manual de Processo Penal. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2009.  

 

COMPLEMENTAR: 

 

1. Lopes Junior, Aury. Direito processual penal e sua conformidade. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris.  

2. Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8ed. São Paulo: RT, 

2009. 

3. Nucci, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 5ed. São Paulo: 

RT, 2008.  

4. Pacheco, Denílson Feitoza. Direito Processual Penal – Teoria, Crítica e Práxis. 6ed. São 

Paulo: Impetus, 2009.  
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5. Távora, Nestor; Alencar, Rosmar Antonni Rodrigues C. Curso de Direito Processual Penal. 

Salvador: Jus Podivm.  

DISCIPLINA: ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3,0 horas/aula 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 
 

I - EMENTA 

 

As Atividades Práticas Supervisionadas são compostas por relatórios em formato acadêmico 

resultantes do desenvolvimento, a cada semestre, do  Projeto Multidisciplinar do curso. 

 

 

II – BIBLIOGRAFIA 

 

BÁSICA 

 

1.BITTAR, E.C.B. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e pratica da monografia para os cursos 

de direito. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2003 

2.SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez: Autores 

Associados.  

3.Lakatos, E. Maria; Marconi, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia Científica. São 

Paulo: Atlas, 1991.  

 

COMPLEMENTAR 

 

1. ABREU, Antônio Suarez. Curso de Redação. São Paulo: Ática,1996.  
2.ALMEIDA, Antonio Fernando de; ALMEIDA, Valéria Silva Rosa de. Português básico: gramática, 
redação e texto. 4.ed. São Paulo: Atlas, 1999, 238p.  
3.FARACO, Carlos Alberto e TEZZA, Cristóvão. 11ª ed. Prática de texto para estudantes 
universitários. Petrópolis: Vozes, 2003. ( Capítulos 2, 6, 8, 9, 10 e 13)  
4.Lakatos, E. Maria; Marconi, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia Científica. São 
Paulo: Atlas, 1991.  
5.SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez: Autores 
Associados.  
 

 

DISCIPLINA: ESTUDOS DISCIPLINARES 

TURNO: Noturno   

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 10 horas 

 

 

I - EMENTA 
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Os Estudos Disciplinares (ED) complementam a formação disponibilizada em sala de aula, por meio 

de exercícios. Os exercícios visam o aprofundamento dos conteúdos das disciplinas ministradas ao 

longo de cada semestre letivo. Seu escopo é estimular o aluno a adquirir maior conhecimento em 

sua área de atuação. 

BÁSICA 

 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Vol. V. Direitos Reais. São Paulo: Atlas  

NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana – 

doutrina e jurisprudência, São Paulo: Editora Saraiva, 2002. 

OLIVEIRA, Edmundo. Vitimologia e Direito Penal – o crime precipitado pela vítima, Rio de Janeiro: 

Editora Forense, 2001. 

 

COMPLEMENTAR 

 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil: volume 04.  

THEODORO JUNIOR, Humberto. Lei de execução fiscal. 10.ed. São Paulo: Saraiva. 

TAVARES, M L. Direito previdenciário: regime geral de previdência social e regras constitucionais 

dos regimes próprios de previdência social. 11. ed. Impetus  

Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8ed. São Paulo: RT, 2009 

ALMEIDA, Isis de. Manual de Direito Processual do Trabalho. São Paulo: LTr.  

9.º PERÍODO 

DISCIPLINA: Direito Internacional Público 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 33 horas/aula 

I – EMENTA 

Evolução histórica do direito internacional público. Fontes. Relações entre o direito internacional e o 

direito interno. Sujeitos. Os Estados. Teoria geral do reconhecimento de Estado. Direitos e deveres 

dos Estados. Restrições aos direitos dos Estados. O dever de não intervenção. Soberania e 

supremacia territorial. Domínio terrestre, aéreo, marinho e fluvial do Estado. Áreas que estão fora da 

jurisdição dos Estados. Organizações internacionais. Responsabilidade internacional dos Estados. 

Litígios internacionais. Nacionalidade. Condição jurídica dos estrangeiros. Proteção internacional 

dos direitos humanos. 

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 
1. BOSON, Gerson de Britto Mello. Direito internacional público: o estado em direito das 

gentes  
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2. SILVA, Roberto Luiz. Direito internacional publico. 3.ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. 

3. Piovesan, Flavia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 13.ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012. 

 

COMPLEMENTAR 

 
1. ACCIOLY, Hildebrando. Manual de direito internacional público  

2. TRINDADE, Otavio A. Cansado. Mercosul no direito brasileiro. Belo Horizonte: Del Rey, 

2007.  

3. RODRÍGUEZ, V.M. Temas de direito internacional. São Paulo: Impetus, 2003.  

4. TRINDADE, Carlos Augusto Cansado. Direito das organizações internacionais. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2003. 

5. PEREIRA, A.C.P. Direito internacional do comercio. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003.  

 

DISCIPLINA: Direito de Família 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 66 horas/aula 

I – EMENTA 

Fundamentos históricos e constitucionais. Fontes, princípios e conceitos fundamentais. Casamento. 

Capacidade. Impedimentos. Causas suspensivas. Processo de habilitação. Celebração e provas do 

casamento. Invalidade / eficácia do casamento. Dissolução da sociedade e do vínculo conjugal. 

Proteção da pessoa dos filhos. Relações de parentesco. Filiação. Reconhecimento dos filhos. 

Adoção. Poder familiar: exercício, suspensão e extinção. Pacto antenupcial. Regimes de bens entre 

os cônjuges. Usufruto e administração dos bens de filhos menores. Alimentos. Bens de família. 

União estável. Tutela. Curatela.  

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA: 

1. DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito de Família. São Paulo: LTR, 2013.  

2. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Vol. VI: Direito de Família. São Paulo: 

Saraiva. 

3. GAGLIANO, P.S.; PAMPLONA FILHO, R. Novo curso de direito civil: direito de família. São 

Paulo: Saraiva. 

 

COMPLEMENTAR 

1. VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Vol. VI: Direito de Família. São Paulo: Atlas. 

2. FACHIN, Luís Edson. Direito de Família. Rio de Janeiro: Renovar.  

3. LISBOA, Roberto Senise. Manual de Direito Civil. Vol.5. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais. Obra atualizada com o novo Código Civil brasileiro.  
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4. WALD, Arnoldo. Curso de Direito Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva. Obra atualizada com o 

novo Código Civil brasileiro.  

5. RODRIGUES JUNIOR, Walsir Edson;  BARBOSA, Renata. Direito Civil: Família. São Paulo: 

Atlas, 2013.   

 

DISCIPLINA Tópicos Especiais em Fundamentos Filosóficos e Teóricos em Direito 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 33 horas/aula 

I - EMENTA  

Disciplina de conteúdo livre que objetiva a integração horizontal e vertical dos conteúdos através da 

discussão de tópicos definidos no contexto local/regional do universo jurídico.  

II –BIBLIOGRAFIA 

 

BÁSICA 

1.CALAMANDREI, Piero. Eles, os juízes, vistos por um advogado. 2ª ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000. 
 
2.FULLER, L. D. O caso dos exploradores de caverna. São Paulo/Porto Alegre: LEUD/Sergio 
Antonio Fabris, 1999-2008. 
 
3.COSTA, Cristina. Sociologia: Introdução à Ciência da Sociedade.  4ª. Ed.- São Paulo: Ed. 
Moderna, 2010 
 
COMPLEMENTAR 
 

1.DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução a ciência do direito. São Paulo: Saraiva, 
2001/2008. 

2.FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. A ciência do direito. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2003.  

3.IHERING, Rudolf Von. A luta pelo direito. São Paulo: RT, 1998/2008. 

4.MONTESQUIEU, Charles Luís. O espírito das leis. São Paulo: Martins Fontes, 1996/2005. 

5.PLATÃO. A república. São Paulo: Martins Fontes, 1998/2006. 
 

DISCIPLINA: Proteção Penal aos Interesses da Administração Pública 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 33 horas/aula 

I – EMENTA 
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Crimes contra a administração pública: peculato. Concussão. Excesso de exação. Corrupção ativa e 

passiva. Prevaricação. Resistência. Desobediência. Desacato. Contrabando e descaminho. 

Denunciação caluniosa. Falso testemunho. Exercício arbitrário das próprias razões. Favorecimento 

real e pessoal. Patrocínio infiel. 

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

1. BASSO, Maristela. Curso de Direito Internacional Privado. São Paulo: Atlas, 2009.  
RECHSTEINER, Beat Walter. Direito Internacional Privado: teoria e prática. 13. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2010  
PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 11. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009. 

 

COMPLEMENTAR  

 

1. MARTINS, Sérgio Pinto. Instituições de direito público e privado. 5. ed. São Paulo: Atlas, 

2005. 453p  

HART, Herbert L. A. O conceito de direito. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2a ed., 1994.  

MAXIMIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 19. ed. Rio De Janeiro: Forense, 2010. 

342p. 

2. REZEK, José Francisco. Direito Internacional Público: curso elementar. 12. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2009.  

MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. 5. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2011. 1104p.  

 

DISCIPLINA: Tópicos Especiais em Direito Público 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 33 horas/aula 

Ementa:  

Disciplina de conteúdo livre que objetiva a integração horizontal e vertical dos conteúdos através da 

discussão de tópicos definidos no contexto local/regional do universo jurídico.  

BÁSICA 

1.MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional.21ª Ed. São Paulo: Atlas, 2007.  
 
2.SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 29ª Ed. São Paulo: Malheiros, 
2007.  
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3.CASTRO, Antonio Barros de; LESSA, Carlos. Introdução à economia. 37ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2005.  
 
 

COMPLEMENTAR 

1.NORONHA, Edgar Magalhães. Curso de direito processual penal. São Paulo: Saraiva, 2005. 

2.PORTO, Hermínio Alberto Marques. Júri: procedimento e aspectos de julgamento. São Paulo: 

Saraiva, 2005.  

3.CRETELLA JUNIOR, José. Curso de direito administrativo. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006.  

4.FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de direito administrativo. 9ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008. 

5.JESUS, Damásio E de. Código de processo penal anotado. São Paulo: Saraiva, 2007.  

 
DISCIPLINA: Cautelares e Tutela de Urgência 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 66 horas/aula 

I – EMENTA 

Jurisdição de urgência e tutela cautelar. O processo cautelar. Arresto. Sequestro. Caução. Busca e 

apreensão. Exibição. Produção antecipada de provas. Alimentos provisionais. Arrolamento de bens. 

Justificação. Protestos, notificações e interpelações. Homologação de penhor legal. Posse em nome 

do nascituro. Atentado. Protesto e apreensão de títulos. Outras medidas provisionais.  

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

1. MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de processo civil: Volume 04. 2.ed. São Paulo: RT 

2. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil: volume 03.  

3. THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil.  

 

COMPLEMENTAR 

 
1. THEODORO JUNIOR, Humberto. Processo cautelar com analise das reformas do CPC. 

24.ed. São Paulo: Leud, 2008.  

2. PONTES DE MIRANDA. Tratado das ações: tomo VI 

3. TAVARES, Fernando Horta. Urgências de tutela: processo cautelar e tutela antecipada – 

reflexões sobre a  efetividade do processo no estado democrático de direito. Curitiba: Juruá, 2007.  

4. BEDAQUE, José Roberto dos S. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada – Tutelas Sumárias e 

de Urgência – 5ed. São Paulo: Malheiros,  

5. GUIMARÃES, Marco A. Miranda. Ação Cautelar Inominada. 6ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado. 

 

 

DISCIPLINA: Direito Internacional do Meio Ambiente 
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CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 33 horas/aula 

I – EMENTA 

Tutela internacional do meio ambiente. Fontes do direito Internacional do meio ambiente. A 

regulação global do meio ambiente. Regimes internacionais ambientais. Princípios do poluidor-

pagador, da prevenção e da precaução. Temas específicos: biodiversidade, mudanças climáticas, 

recursos hídricos, florestas e espécies ameaçadas de extinção. Documentos internacionais. 

Cooperação e coordenação internacional para a efetividade do direito internacional ambiental.  

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

1. ALBERGARIA, Bruno. Direito ambiental e a responsabilidade civil das empresas. Belo 

Horizonte: Fórum, 2005. 208p.  

2. ACCIOLY, Hildebrando. Manual de direito internacional público  

3. TRINDADE, Otavio A. Cansado. Mercosul no direito brasileiro. Belo Horizonte: Del Rey, 

2007.  

 

COMPLEMENTAR  

 

1. ALIER, Joan Matínez. O ecologismo dos pobres. Trad. Maurício Waldman. São Paulo: 

Editora Contexto, 2007 

.  

2. ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de Almeida. Competências na Constituição de 1988. 

São Paulo: Editora Atlas, 2ª ed., 2000.  

 

3. BARACHO JÚNIOR, José Alfredo de Oliveira. Proteção do meio ambiente na Constituição 

da República. Belo Horizonte: Editora Forum, 2008.  

 

4. FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Princípios do direito processual ambiental. 4. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010. 275p.  

 

5.ALBERGARIA, Bruno. Direito ambiental e a responsabilidade das empresas. Belo Horizonte: 

Editora Fórum, 2005. 208p. 

 

DISCIPLINA: Execução Trabalhista e Procedimentos Especiais 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 33 horas/aula 

I – EMENTA 
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Recursos. Reclamação correcional. Requisitos de admissibilidade. Liquidação. Execução. Recurso 

na execução. Ações especiais. Dissídio coletivo. Instrução. Sentença normativa. Recursos nos 

processos de dissídio coletivo. 

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

1. MARTINS, Sérgio Pinto. Direito Processual do Trabalho: doutrina e prática forense, 

modelos e petições, recursos, sentenças e outros.  São Paulo: Atlas.  

2. CARRION, Valentin. Comentários a consolidação das leis do trabalho. 34.ed. São Paulo: 

São Paulo, 2009.  

3. NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito Processual do Trabalho, São Paulo: 

Saraiva.  

COMPLEMENTAR 

 
1. MANUS, Pedro Paulo Teixeira. Direito do trabalho  

2. SAAD, Jose Eduardo. CLT comentada. São Paulo: LTR 

3. Martins Filho, Ives Gandra. Da Silva. Manual de Direito e Processo do Trabalho – 18ed. São 

Paulo: Saraiva, 2009.  

4.  SAAD, Eduardo Gabriel. Curso de Direito Processual do Trabalho. São Paulo: LTr.  

5. RODRIGUES PINTO, José Augusto. Processo Trabalhista de Conhecimento. São Paulo: 

LTr.  

 

DISCIPLINA: Direito do Consumidor 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 hora/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 33 horas/aula 

I – EMENTA 

O campo de incidência do Código de Defesa do Consumidor. Estrutura, abrangência e destinação 

do Código de Defesa do Consumidor. Conceitos fundamentais (consumidor, fornecedor, produto e 

serviço). Política das relações de consumo. Os direitos do consumidor. Responsabilidade no Direito 

do Consumidor. Publicidade enganosa e abusiva. Práticas abusivas. Proteção contratual.  

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

1. MARQUES, C L. Confiança no comercio eletrônico e a proteção do consumidor. Revista 

dos Tribunais, 2004.  
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2. MARQUES, Claudia Lima; Bessa, Leonardo Roscoe; Benjamin, Antonio Herman de 

Vasconcellos. Manual de Direito do Consumidor. 2ed. São Paulo: RT, 2009. 

3. NUNES, Rizzato. Curso de Direito do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

COMPLEMENTAR 

 

1. CARVALHO, Fabiano; Barioni, Rodrigo Otávio (Coord.). Aspectos Processuais do Código 

de Defesa do Consumidor. São Paulo: RT, 2008.  

2. CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Direito do Consumidor. São Paulo: Atlas, 2008. 

3. MIRAGEM, Bruno. Direito do Consumidor. São Paulo: RT, 2008.  

4. MANCUSO, R de C. Manual do consumidor em juízo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 

5. GARCIA, L de M. Direito do consumidor: código comentado, jurisprudência, doutrina, 

questões, Decreto 2.181/97. 5 ed. Niterói: Impetus, 2009.   

 

DISCIPLINA: Direito Ambiental 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 hora/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 33 horas/aula 

I – EMENTA 

Evolução histórica da legislação do meio ambiente no Brasil. O conceito e os princípios de Direito 

Ambiental. Fontes do Direito Ambiental. Direito Ambiental na Constituição Federal. Bens ambientais. 

Responsabilidade civil, penal e administrativa em Direito Ambiental. Licenciamento ambiental e 

estudo prévio de impacto ambiental. Áreas de prevenção ambiental permanente. Limitações e 

restrições ao direito de propriedade em razão do Direito Ambiental. Meio ambiente natural: flora, 

fauna, águas e ar.  

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 
1. BARROS, Wellington Pacheco. Curso de Direito Ambiental. 2ed. São Paulo: Atlas, 2008.  

2. DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3ed. São Paulo: Saraiva, 2008.  

3. MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 17 ed. São Paulo: Malheiros, 

2009. 

 

COMPLEMENTAR 

 

1. LEITE, José Rubens Morato; Canotilho, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional 

Ambiental Brasileiro. 2ed. São Paulo: Saraiva, 2008.  

2. MORAES, Luís Carlos Silva de. Curso de Direito Ambiental. 2ed. São Paulo: Atlas, 2004.  

3. PAVIANI, Jaime; Sparemberger, Raquel F. Lopes. Direito Ambiental – Um olhar para a 

cidadania e sustentabilidade planetária. Caxias do Sul: Educs, 2006.  
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4. SAMPAIO, José Adércio Leite. Princípios de Direito Ambiental. Belo Horizonte: Del Rey, 

2003.  

5. ALMEIDA, Dean Fabio Bueno de. Direito Constitucional Econômico. Juruá. 

 

DISCIPLINA: ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3,0 horas/aula 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 
 

I - EMENTA 

 

As Atividades Práticas Supervisionadas são compostas por relatórios em formato acadêmico 

resultantes do desenvolvimento, a cada semestre, do  Projeto Multidisciplinar do curso. 

 

II – BIBLIOGRAFIA 

 

BÁSICA 

 

1.THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 49ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2008. v. 1 

2.MARTINS FILHO, Ives Gandra. Da Silva. Manual de Direito e Processo do Trabalho – 18ed. São 

Paulo: Saraiva, 2009 

3.RODRIGUES PINTO, José Augusto. Processo Trabalhista de Conhecimento. São Paulo: LTr.  

 

COMPLEMENTAR 

1. ABREU, Antônio Suarez. Curso de Redação. São Paulo: Ática,1996.  

2.ALMEIDA, Antonio Fernando de; ALMEIDA, Valéria Silva Rosa de. Português básico: gramática, 

redação e texto. 4.ed. São Paulo: Atlas, 1999, 238p.  

3.FARACO, Carlos Alberto e TEZZA, Cristóvão. 11ª ed. Prática de texto para estudantes 

universitários. Petrópolis: Vozes, 2003. ( Capítulos 2, 6, 8, 9, 10 e 13)  

4.Lakatos, E. Maria; Marconi, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia Científica. São 

Paulo: Atlas, 1991. 5.SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: 

Cortez: Autores Associados.  

 

 

DISCIPLINA: ESTUDOS DISCIPLINARES 

TURNO: Noturno   

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 10 horas 

 

I - EMENTA 

 

Os Estudos Disciplinares (ED) complementam a formação disponibilizada em sala de aula, por meio 

de exercícios. Os exercícios visam o aprofundamento dos conteúdos das disciplinas ministradas ao 
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longo de cada semestre letivo. Seu escopo é estimular o aluno a adquirir maior conhecimento em 

sua área de atuação. 

 

 

II – BIBLIOGRAFIA 

 

BÁSICA 

1.BOSON, Gerson de Britto Mello. Direito internacional público: o estado em direito das gentes  

2.GAGLIANO, P.S.; PAMPLONA FILHO, R. Novo curso de direito civil: direito de família. São Paulo: 

Saraiva. 

3.RECHSTEINER, Beat Walter. Direito Internacional Privado: teoria e prática. 13. ed. São Paulo: 

Saraiva 

 

COMPLEMENTAR 

1.BASSO, Maristela. Curso de Direito Internacional Privado. São Paulo: Atlas, 2009 

2.THEODORO JUNIOR, Humberto. Processo cautelar com analise das reformas do CPC. 24.ed. 

São Paulo: Leud, 2008.  

3.ACCIOLY, Hildebrando. Manual de direito internacional público  

4.Martins Filho, Ives Gandra. Da Silva. Manual de Direito e Processo do Trabalho – 18ed. São 

Paulo: Saraiva, 2009.  

5.MARQUES, Claudia Lima; Bessa, Leonardo Roscoe; Benjamin, Antonio Herman de Vasconcellos. 

Manual de Direito do Consumidor. 2ed. São Paulo: RT, 2009. 

 

10.º PERÍODO 

DISCIPLINA: Direito Internacional Privado 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 33 horas/aula 

I – EMENTA 

O domínio do direito internacional privado. Fontes do direito internacional privado. Normas do direito 

internacional privado no Brasil. Elementos de conexão – lei determinadora. Elementos de conexão 

no direito brasileiro. Preceitos básicos do direito internacional privado. Princípios gerais de direito 

processual civil internacional. Homologação de sentença estrangeira. Contratos internacionais e 

contratos específicos do comércio internacional.  

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

1. BASSO, Maristela. Curso de direito internacional privado, Sao Paulo: Atlas, 2009.  
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2. DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: parte geral. 9.ed. São Paulo: Renovar, 

2008. 

3. AMORIM, Edgard C. Direito internacional privado. 10.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009.  

 

COMPLEMENTAR 

1. RODAS, João Grandino. Contratos internacionais. 3.ed. São Paulo: RT, 2002.  

2. DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: contratos e obrigações no direito 

internacional privado. Renovar, 2007.  

3. STRENGER, Irineu. Direito internacional privado. 6.ed. São Paulo: LTR, 2005.  

4. TIBURCIO, Carmen; DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: arbitragem comercial 

internacional. São Paulo: Renovar, 2003.  

5. CASTRO, Amílcar. Direito Internacional Privado 

 

DISCIPLINA: Direito da Criança, Adolescente e Estatuto do Idoso 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 hora/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 33 horas/aula 

I – EMENTA 

Direitos fundamentais da criança e do adolescente. Prevenção no Direito da Criança e do 

Adolescente. Política de atendimento. Medidas de proteção. Prática de ato infracional. Medidas 

pertinentes aos pais ou responsável. Competência. Acesso à justiça. Crimes e as infrações 

administrativas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Direitos fundamentais do idoso. Medidas 

de proteção ao idoso. Política de atendimento ao idoso. Acesso à justiça no Estatuto do Idoso. 

Crimes no Estatuto do Idoso. 

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

1. LIBERATI, W. D. Direito da criança e do adolescente. 5 ed. São Paulo: Rideel, 2011 

2. Braga, Pérola Melissa V. Curso de Direito do Idoso. São Paulo: Atlas, 2011. 

3. Boas, Marco Antonio Vilas. Estatuto Do Idoso Comentado – 3.ed.  Rio de Janeiro: Forense, 2011. 

COMPLEMENTAR 

1. DUPRET, Cristiane. Curso de direito da criança e do adolescente. 1. ed. atual. Belo 

Horizonte: Ius, 2010. 

2. MACIEL, K R F L A. Curso de direito da criança e do adolescente: aspectos teóricos e 

práticos. 5. ed. Lumen Juris, 2011. 
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3. RAMIDOFF, Mário Luiz. Lições de direito da criança e do adolescente: ato infracional e 

medidas socioeducativas . 3.ed. Curitiba, PR: Juruá, 2011. 

4. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: Coleção Saraiva de Legislação. 19.ed. 

São Paulo: Saraiva, 2012. 

5. FREITAS JUNIOR, Roberto Mendes de. Direitos e Garantias do Idoso: Doutrina, 

Jurisprudência e Legislação. 2.ed. São Pulo: Atlas, 2012. 

 

DISCIPLINA: Tópicos Constitucionais 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 33 horas/aula 

I – EMENTA 

Abordagem dos conteúdos de direito constitucional numa leitura interdisciplinar com temas 

relevantes e atuais da área para a formação do bacharel em Direito.  

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

1. Derbli, Felipe; Taveira, Cristiano. Direito Constitucional Vol. 5 - Col. Tópicos de Direito. 

2. Antônio Cota Marçal, Eduardo Goulart Pimenta, Maria Emília Naves Nunes, Rodrigo 

Almeida Magalhães. Os Princípios na Construção do Direito, Os - 2013 

3. Marcus Alan De Melo Gomes. Princípio da Proporcionalidade e Extinção Antecipada da 

Pena - 2008 

COMPLEMENTAR 

1. Ana Paula Gonçalves Pereira De Barcellos, André Ramos Tavares, António José Avelãs 

Nunes, Antônio Manuel Hespanha, Carlos Roberto Siqueira Castro, Flávia Piovesan, José Carlos 

Buzanello, Lorenzo Martín - Retortillo Baquer, Luís Roberto Barroso, Maria Garcia, Lilian Balmant 

Emerique, Sidney Guerra. Perspectivas Constitucionais Contemporâneas - 2011 

2. Letícia De Campos Velho Martel. Estudos Contemporâneos de Direitos Fundamentais - 

2009 

3. Gilmar Mendes Curso de Direito Constitucional  

4. João Trindade. Direito Constitucional Objetivo: Teoria & Questões  

5. Bonavides, Paulo. Curso de Direito Constitucional - 27ª Ed. 2012 / MALHEIROS 

 

 

DISCIPLINA: Tópicos Especiais em Direito Privado 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 33 horas/aula 



                                                                                                        

    

171 

 

Ementa:  

Disciplina de conteúdo livre que objetiva a integração horizontal e vertical dos conteúdos através da 

discussão de tópicos definidos no contexto local/regional do universo jurídico.  

BÁSICA: 

1.DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 23ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008.  

2.GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. 8ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

3. MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das obrigações (2ª parte). 35ª 
ed. São Paulo: Saraiva, 2007. v. 5. 

 

COMPLEMENTAR: 

1.ABRÃO, Nelson. Direito Bancário. 6ª. edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Saraiva, 
2000. 

2.AZEVEDO, Antonio Junqueira. Negócio Jurídico. 4a. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 

3.GOMES, Orlando. Obrigações. 17ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. 

4.MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico: Plano da Validade. 4a. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008. 

5.MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das obrigações (1ª parte). 33ª 
ed. São Paulo: Saraiva, 2007. v. 4. 

 

DISCIPLINA: Direito Urbanístico 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 33 horas/aula 

I – EMENTA 

O urbanismo no Brasil. Tratamento jurídico-constitucional da matéria urbanística. Legislação 

infraconstitucional sobre o urbanismo. A ocupação desordenada e os loteamentos clandestinos no 

Brasil. A questão urbanística no Município e no Estado.  

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

1. SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 7.ed. Malheiros, 2012. 

2. PINTO, Victor Carvalho.  Direito Urbanístico: Plano Diretor e Direito de Propriedade. 3.ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2011. 
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3. COSTA, Carlos Magno Miqueri da.  Direito Urbanístico Comparado. Juruá Editora, 2009. 

 

COMPLEMENTAR 

 

1. RECH, Adivandro; RECH, Adir Ubaldo. Direito Urbanístico. Educs, 2010. 

2. AMORIM, Victor Aguiar Jardim de . Direito Urbanístico: Legislação Urbanística e Estatuto da Cidade. Barauna, 

20111. 

3. CARDOSO, Fernanda Lousada. Direito Urbanístico. 3.ed. Juspodivm, 2012. Col. Leis Especiais - Vol. 19 

4. DALLARI, Adilson de Abreu; SARNO, Daniela Campos Libório Di. Direito Urbanístico e Ambiental. 

Forum, 2007. 

5. VIZZOTTO, Andrea Teichmanm. Direito Urbanístico. Verbo Jurídico, 2009. 

 

 

DISCIPLINA: Tópicos Especiais em Tutelas Difusas e Coletivas 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 33 horas/aula 

II - EMENTA:  

Disciplina de conteúdo livre que objetiva a integração horizontal e vertical dos conteúdos através da 

discussão de tópicos definidos no contexto local/regional do universo jurídico.  

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

1.MANCUSO, Rodolfo de Camargo: Interesses difusos: conceito e legitimação para agir. 
 
2.MAZZILLI. A defesa dos interesses difusos em juízo. 
 
3.MELO, Nehemias Domingos de. A defesa do consumidor em juízo.  
 

COMPLEMENTAR: 

1.DINAMARCO, Pedro da Silva. Ação civil pública. 
 
2.MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação popular. 
 
3.SMANIO, Giapaolo Poggio Smanio. Interesses difusos e coletivos. 
 
4.SOUZA, Moutari Ciochetti de. Interesses difusos em espécie. 
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DISCIPLINA: Direito Agrário 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 33 horas/aula 

I – EMENTA 

Evolução do direito agrário. Conceito de imóvel rural. Propriedade privada da terra. Formação 

territorial. Usucapião. Dicotomia do Direito Agrário. Instrumentos de distribuição de terras. A reforma 

agrária no contexto jurídico constitucional brasileiro. Contratos agrários. Justiça agrária. 

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

1. ALVES, F. Direito agrário: política fundiária no Brasil. Del Rey, 1995.  

2. FERREIRA, P. Curso de direito agrário. 2. ed. Saraiva, 1995.  

 

3. MARQUES, Benedito Ferreira. Direito Agrário Brasileiro. 10.ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

COMPLEMENTAR 

1. SCAFF, Fernando Campos. Direito Agrário: Origens, Evolução E Biotecnologia. São Paulo: 

Atlas, 2012. 

2. OPITIZ, Oswaldo; OPITZ, Silvia C. B. Curso Completo de Direito Agrário. 7.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013. 

3. TRENTINI, Flavia. Teoria Geral Do Direito Agrário Contemporâneo.  São Paulo: Atlas, 2012. 

4.  BARROS, Wellington Pacheco. Curso de direito agrário: doutrina, jurisprudência, 

exercício. 6. ed. Livraria do Advogado, 2009. Vol. 01. 

5. ROCHA, Ibraim Jose das Mercês Manual de Direito Agrário Constitucional: Lições de Direito Agroambiental. 

Fórum, 2010. 

 

DISCIPLINA: Direito das Sucessões 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 66 horas/aula 

I – EMENTA 

Fundamentos históricos e constitucionais. Fontes, princípios e conceitos fundamentais. Sucessão 

em geral. Herança e administração. Vocação hereditária. Aceitação e renúncia da herança. 

Excluídos da sucessão. Herança jacente e vacante. Petição de herança. Sucessão legítima. 

Herdeiros necessários. Direito de representação. Sucessão testamentária. Codicilos. Legados: 

efeitos, pagamento e caducidade. Direito de acrescer entre herdeiros e legatários. Substituições: 

vulgar, recíproca e fideicomissária. Deserdação. Inventário. Sonegados. Pagamento das dívidas. 

Colação. Partilha. Garantia dos quinhões hereditários. Anulação da partilha. 
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II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

1. HIRONAKA, Giselda. Direito Civil: Sucessões. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais.  

2. WALD, Arnoldo. Curso de Direito Civil Brasileiro. Direito das Sucessões. São Paulo: 

Saraiva. 

3. VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. São Paulo: Vol. VII: Direito das Sucessões. Atlas.  

 

COMPLEMENTAR 

1. DINIZ, Maria Helena. Direito Civil Brasileiro.  vol. 6: Direito das Sucessões. São Paulo: 

Saraiva.  

2. LISBOA, Roberto Senise. Manual de Direito Civil. vol. 6. São Paulo: Editora Saraiva.  

3. MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. Vol. 6: Direito das Sucessões. 

São Paulo: Saraiva.  

4. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Vol. VI: Direito das Sucessões. 

Rio de Janeiro: Forense.  

5. RODRIGUES, Silvio. Direito civil. Vol. 6: Direito das Sucessões São Paulo: Saraiva 

 

DISCIPLINA: Legislação Penal Extravagante 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 33 horas/aula 

I – EMENTA 

Crime de colarinho branco. Crime organizado. Estatuto do Desarmamento. Abuso de autoridade. 

Tortura. Crimes hediondos. Crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens. Crimes de 

trânsito. Crimes de imprensa. Leis dos Entorpecentes. A Lei das Contravenções Penais. 

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

1. JUNQUEIRA, Gustavo Octaviano Diniz. Leis Penais Especiais. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012. 

2. BARROSO, Darlan; ARAUJO JÚNIOR, Marco Antonio.  Elementos do Direito: Leis Penais 

Especiais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012 

3. NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 7.ed. São 

Paulo: Revista dos tribunais, 2013. Vol.2  

COMPLEMENTAR 

1. NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 7.ed. São 

Paulo: Revista dos tribunais, 2013. Vol.1 
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2. NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 10.ed. São 

Paulo: Revista dos tribunais, 2013.  

3. CAPEZ, Fernando. Legislação Penal Especial Simplificado. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 2012 .  Col. Direito Simplificado 

4. ANDREUCCI, Ricardo Antonio. Legislação Penal Especial. 9.ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

5. FAVORETTO, Affonso Celso; MARTINS, Ana Paula da Fonseca Rodrigues; KNIPPEL, 

Edson Luz. Manual Esquematizado de Leis Penais e Processuais Penais com quadros, tabelas e 

fluxogramas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 

 

DISCIPLINA: Procedimentos Especiais Civis 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 66 horas/aula 

I – EMENTA 

Teoria geral dos procedimentos especiais. Procedimentos especiais de jurisdição contenciosa na 

legislação codificada e extravagante. Procedimentos especiais de jurisdição voluntária na legislação 

codificada e extravagante. 

II – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

1. THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil  

2. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil: volume 03.  

3. MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de processo civil: Volume 05. 2.ed. São Paulo: RT.  

COMPLEMENTAR 

 
1. SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil; 

2. Farias, Cristiane Chaves de; Didier Jr., Fredie. Procedimentos especiais cíveis – Legislação 

Extravagante. São Paulo: Saraiva.  

3. Marinoni, Luiz Guilherme; Mitidiero, Daniel Francisco. Código de Processo Civil Comentado 

Artigo por Artigo. São Paulo: RT.  

4. Theodor Jr., Humberto. Código de Processo Civil Anotado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2009. 

5. Wambier, Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil. v3. São Paulo: RT.  

 

 

DISCIPLINA: ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3,0 horas/aula 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 
 

I - EMENTA 
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As Atividades Práticas Supervisionadas são compostas por relatórios em formato acadêmico 

resultantes do desenvolvimento, a cada semestre, do  Projeto Multidisciplinar do curso. 

 

II – BIBLIOGRAFIA 

 

BÁSICA 

1.GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 
2. 
 
2.SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. 24ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008. v. 2. 
 
3.SANTOS, E. F. dos. Manual de direito processual civil: processo de conhecimento. 12ª ed. São 
Paulo. Saraiva: 2008. v. 1. 
 

COMPLEMENTAR 

1. ABREU, Antônio Suarez. Curso de Redação. São Paulo: Ática,1996.  
2.ALMEIDA, Antonio Fernando de; ALMEIDA, Valéria Silva Rosa de. Português básico: gramática, 
redação e texto. 4.ed. São Paulo: Atlas, 1999, 238p.  
3.FARACO, Carlos Alberto e TEZZA, Cristóvão. 11ª ed. Prática de texto para estudantes 
universitários. Petrópolis: Vozes, 2003. ( Capítulos 2, 6, 8, 9, 10 e 13)  
4.Lakatos, E. Maria; Marconi, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia Científica. São 
Paulo: Atlas, 1991.  
5.SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez: Autores 
Associados.  
 

DISCIPLINA: ESTUDOS DISCIPLINARES 

TURNO: Noturno   

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 10 horas 

 

I - EMENTA 

 

Os Estudos Disciplinares (ED) complementam a formação disponibilizada em sala de aula, por meio 

de exercícios. Os exercícios visam o aprofundamento dos conteúdos das disciplinas ministradas ao 

longo de cada semestre letivo. Seu escopo é estimular o aluno a adquirir maior conhecimento em 

sua área de atuação. 

 

 

II – BIBLIOGRAFIA 

 

BÁSICA 

1.BASSO, Maristela. Curso de direito internacional privado, Sao Paulo: Atlas, 2009 

2.DUPRET, Cristiane. Curso de direito da criança e do adolescente. 1. ed. atual. Belo Horizonte: Ius, 

2010. 
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3.Antônio Cota Marçal, Eduardo Goulart Pimenta, Maria Emília Naves Nunes, Rodrigo Almeida 

Magalhães. Os Princípios na Construção do Direito, Os - 2013 

COMPLEMENTAR 

 

1.MANCUSO, Rodolfo de Camargo: Interesses difusos: conceito e legitimação para agir. 

2.OPITIZ, Oswaldo; OPITZ, Silvia C. B. Curso Completo de Direito Agrário. 7.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013. 

3.Martins Filho, Ives Gandra. Da Silva. Manual de Direito e Processo do Trabalho – 18ed. São 

Paulo: Saraiva, 2009.  

4.DINIZ, Maria Helena. Direito Civil Brasileiro.  vol. 6: Direito das Sucessões. São Paulo: Saraiva 

5.NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 7.ed. São Paulo: 

Revista dos tribunais, 2013. Vol.2  

 

Disciplina: Atividades Complementares 

Carga Horária Semanal: 01 hora/aula 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 400 horas 

 

 

I – EMENTA 

Desenvolver a formação profissional, cultural e cívica do aluno, esperando-se do futuro egresso 

uma visão generalista, humanista, crítica e reflexiva da sua função social como profissional. 

 

Básica: 

Não utiliza Bibliografia específica. 

 

Complementar: 

Não utiliza Bibliografia específica. 

 

 

Disciplina: Estágio 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 300 horas 

 

I – EMENTA 

 

Estudo das questões práticas ligadas ao dia-a-dia dos profissionais do Direito, especialmente a 

elaboração de peças práticas, requerimentos, petições que formam o processo. 

 

II - BIBLIOGRAFIA 

 

Básica: 

Não utiliza Bibliografia específica. 
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Complementar: 

Não utiliza Bibliografia específica. 

 

Disciplina: Trabalho de Curso 

Carga Horária Semanal: 01 hora/aula 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 horas 

 

I – EMENTA 

Componente curricular obrigatório conforme diretrizes curriculares, desenvolvido através de 

atividades individuais pelo aluno, conforme regulamento próprio. 

 

II – AVALIAÇÃO 

Atribuição de uma nota no decorrer do semestre letivo. 
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ANEXO II 

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CURSO - MONOGRAFIA 
 

O presente regulamento e cronograma têm como objetivo geral estabelecer diretrizes, regulamentar, 
definir critérios e datas das atividades relacionadas à Monografia de conclusão de curso do 
Bacharelado em Direito do Instituto Belo Horizonte de Ensino Superior - IBHES.   
 

 DO DEPÓSITO DA MONOGRAFIA  
 
Artigo 1º - O depósito da monografia de conclusão do curso de bacharelado em Direito será efetivado 
junto à Coordenação do Curso e se condiciona ao cumprimento dos respectivos requisitos:  
 
§1° Da orientação: 

a) A orientação para os trabalhos monográficos de final de curso tem início no 7° semestre e é 
finalizada no 9° semestre.  

b) O aluno deverá se inscrever em pelo menos 2 (duas) linhas de pesquisa, indicando a ordem de 
preferência (1ª e 2ª opção) e o Coordenador do curso deve, a partir da demanda apurada, distribuir os 
grupos entre os professores-orientadores. O número mínimo de orientandos por orientador será de 10 
alunos. Caso não haja o número mínimo de 10 alunos por orientador, o coordenador de curso poderá 
colocar o aluno na 2ª opção escolhida.  

Linhas de pesquisa: 

 Direito Civil e Processo Civil 

 Direito Penal e Processo Penal  

 Direito do Trabalho e Processo do Trabalho 

 Direito Constitucional, Administrativo, Empresarial, Tributário, Consumidor 

 História do Direito, Antropologia 

 Psicologia Jurídica, Ciência Política 

 Direito Internacional 
 

c) A data de abertura e encerramento das inscrições para orientação será do dia xxxxx até o dia 
xxxxxx.  Após o dia xxx, somente serão aceitos alunos que tiveram sua matrícula efetivada fora desse 
período. Nesses casos, o coordenador de curso fará a distribuição dos alunos entre os professores 
que já estão com orientação em curso. Desse modo, quem estabelece o orientador é a coordenação 
de curso através da linha de pesquisa escolhida pelo aluno.  

d) O tema escolhido pelo aluno bem como a autorização expressa do professor-orientador em orientá-
lo dar-se-á mediante preenchimento e assinatura do termo de compromisso de orientação de 
monografia de conclusão do curso de bacharelado em direito de da Monografia, cujo modelo 
encontra-se em anexo ao presente Regulamento que deverá ser entregue na coordenação de curso 
até o dia xxxxxx. 

e) A orientação pelos professores-orientadores deverá ocorrer até o final do 9º semestre na forma 
estabelecida pelo Coordenador local do curso, com grupos de 10 alunos no mínimo por professor; 
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e) As orientações são feitas semanalmente com 1 hora aula ou quinzenalmente com 02 horas aulas 
quinzenais (utilizaremos o horário zero) com grupos de no mínimo 10 alunos. O professor-orientador 
definirá qual o dia da semana e horário ele se reunirá com os alunos para orientá-los na elaboração da 
monografia.  

§2° Do Depósito: 

I – Além do cumprimento dos requisitos descritos acima, somente será possível o depósito da 
monografia do aluno que estiver regularmente matriculado na disciplina e desde que haja autorização 
expressa do professor orientador conforme o termo de autorização de depósito da monografia de 
conclusão do curso de bacharelado em direito (doc. Anexo). O bacharelando efetivará o depósito de 
monografia mediante a apresentação dos documentos e preenchimento dos requisitos:  
 
a) Apresentação de 03 (três) cópias impressas e encadernadas em espiral da monografia;  
 
b) Apresentação de no mínimo 05 (cinco) relatórios de orientação (doc. Anexo) elaborados pelo 
orientando e assinados pelo professor-orientador, visando comprovar efetivamente a existência de 
orientação;  
c) Será confirmado se na pasta do aluno encontra-se o termo de compromisso de orientação e o 
termo de autorização para depósito firmado pelo professor-orientador;  
 
§ 3° A Coordenação do Bacharelado em Direito, na pessoa da sua Secretária ou da Coordenadora, 
não está autorizada a efetivar o depósito da monografia sem que os requisitos legais acima 
mencionados tenham sido preenchidos;  
 
§ 4° Uma vez efetivado o depósito, a monografia será encaminhada à Coordenação do Curso para o 
agendamento da data de defesa e a composição da banca;  
 

§ 5° A banca de defesa deve ser composta pelo professor-orientador do aluno e por mais outro 
professor definido pela Coordenação do Curso de Direito, levando-se em consideração a 
disponibilidade do professor.  

 
 

DA DEFESA DAS MONOGRAFIAS  
 

Artigo 2º - As sessões de defesas das monografias de conclusão de curso serão PÚBLICAS e 
SOLENES, permitindo-se o acesso a todos os discentes que se interessarem pelo tema-problema 
objeto da monografia.  
 
§1º - A publicidade das sessões de defesa da monografia não permite a participação ou interferência 
do público nos trabalhos a serem desenvolvidos pelos membros da banca examinadora.  
 
§2º - Só poderá defender a monografia de conclusão do curso de Bacharelado em Direito o aluno que 
estiver regularmente matriculado no 10º período.  
 
§3º - Será concedido ao aluno que assistir Banca de Defesa de Monografia de conclusão do curso de 
Bacharelado em Direito uma Declaração (a ser expedida pela Coordenação do Curso) de 02 (duas) 
horas de Atividade Complementar por monografia defendida.  
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Artigo 3º - Cada Banca Examinadora será composta por 02 (três) professores, dos quais um será 
obrigatoriamente o professor-orientador outro será indicado pela Coordenação de Curso. 
§1 º - O professor-orientador presidirá os trabalhos da Banca Examinadora.  
 
§ 2º - A sessão solene de Defesa da Monografia será aberta pelo professor-orientador que 
oportunizará ao discente a exposição e defesa de seu trabalho monográfico pelo prazo máximo de 20 
(vinte) minutos.  
 
§3º - Uma vez apresentada a monografia pelo discente, o professor-orientador e presidente da banca 
oportunizará que cada membro da banca faça a arguição do candidato e levante todos 
questionamentos considerados pertinentes e relacionados com o tema-problema objeto da pesquisa, 
facultando-se ao discente o direito de responder e se posicionar cientificamente acerca dos 
questionamentos ora levantados.  
 
§4º - O professor-orientador terá a liberdade de arguir ou não o candidato, uma vez que pelo fato de 
ter acompanhado efetivamente o processo de orientação e elaboração da monografia poderá se 
reservar no direito de não levantar questionamentos acerca da apresentação e defesa do trabalho 
monográfico.  
 
§5º - Ao final da defesa da monografia e da arguição do candidato, a Banca Examinadora reunir-se-á 
de forma secreta para discutir objetivamente a avaliação do candidato a partir dos critérios ora 
definidos no presente regulamento. Neste momento todos os presentes devem se retirar para garantir 
o bom andamento dos trabalhos da banca. Em seguida, a banca divulgará publicamente a nota geral e 
a nota individualizada de cada critério de avaliação, para que assim o candidato tenha conhecimento 
efetivo dos critérios e parâmetros jurídico-legais da sua avaliação pelos membros integrantes da 
Banca.  
 
Artigo 4º - A aprovação do discente na Defesa da Monografia condiciona-se à obtenção de no mínimo 
70% (setenta por cento) da nota total de 100 (cem) pontos.  
 
§1º - O aluno que não obtiver a pontuação mínima ora defina no caput será REPROVADO.  
 
§ 2º - Tanto a aprovação quanto a reprovação do aluno na Defesa da Monografia será informada ao 
discente mediante notas atribuídas aos critérios objetivos de avaliação ora definidos no presente 
regulamento.  
 
§ 3º - NÃO EXISTE EXAME ESPECIAL para a defesa da monografia, o que significa dizer que o 
ALUNO REPROVADO NA DEFESA DA MONOGRAFIA SERÁ AUTOMATICAMENTE REPROVADO 
E NÃO TERÁ O DIREITO DE DEFENDER NOVAMENTE A MONOGRAFIA NO MESMO SEMESTRE 
LETIVO EM QUE HOUVE A REPROVAÇÃO. 
 
Artigo 5º - A avaliação da Defesa da Monografia de Conclusão de Curso dar-se-á mediante a 
observância dos seguintes critérios objetivos:  
 
I- 20 (vinte) pontos: postura, segurança na defesa e na discussão do tema-problema, clareza na 
exposição, coerência no raciocínio, capacidade de argumentação oral do tema-problema proposto e 
demonstração de conhecimento ao responder aos questionamentos propostos pela banca;  
II- 10 (dez) pontos: definição clara de um tema-problema objeto da pesquisa cientifica.  
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III- 10 (dez) pontos: estruturação lógica, coerente e clara do sumário e da discussão do tema-
problema ora posto em debate.  
IV- 10 (dez) pontos: profundidade científica na discussão e no debate dos questionamentos 
levantados como parâmetro ao estudo crítico do tema-problema objeto da monografia.  
V- 10 (dez) pontos: qualidade do texto da monografia; observância da ortografia e sintaxe; clareza do 
texto; cuidado do pesquisador em corrigir o texto antes de efetivar o deposito da monografia.  
VI- 10 (dez) pontos: formatação da monografia e observância das regras da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas) (utilizar a mais recente).  
VII- 10 (dez) pontos: Definição de marco teórico e apresentação de fundamentação jurídica.  
VIII- 10 (dez) pontos: relevância teórica, relevância prática e atualidade do tema objeto da pesquisa.  
IX- 10 (dez) pontos: Análise Crítica e coerência na elaboração da Conclusão da Monografia.  
 
Parágrafo único: Uma vez defendida a monografia, o bacharelando terá o prazo de 30 (trinta) dias 
para efetuar junto à Secretaria da Coordenação do Curso de Direito o depósito definitivo da 
monografia encadernado em capa dura e na cor vermelha  com as devidas correções propostas pela 
Banca Examinadora, o professor orientador deverá dar o aceite a versão final apresentada pelo 
aluno. O descumprimento de tal obrigação inviabilizará a conclusão do curso. 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art.6º - Constatada qualquer apropriação indevida da obra de outro autor (plágio), seja direto ou 
indireto, pelo orientador ou por qualquer membro da banca, a banca de defesa não será instaurada e o 
aluno estará automaticamente REPROVADO NA DISCIPLINA DE MONOGRAFIA E NÃO TERÁ O 
DIREITO DE DEFENDER A MONOGRAFIA NO MESMO SEMESTRE LETIVO EM QUE HOUVE A 
REPROVAÇÃO. 
 
Art. 7º - As omissões contidas nesse regulamento serão sanadas pela coordenação de curso do 
Direito. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO e NPJ 

 
 

Capítulo I 

DENOMINAÇÃO, PRINCÍPIOS, ÂMBITO DE ATUAÇÃO E FUNCIONAMENTO. 

 

Art. 1°. 0 Núcleo de Pratica Jurídica poderá receber denominação específica com o objetivo de 

homenagear um jurista ilustre que tenha se destacado no exercício da advocacia, pública ou 

privado, e que possa servir de modelo e inspiração para os estagiários. 
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Parágrafo único. Para efeitos do presente Regulamento, a expressão Núcleo de Prática 

Jurídica e a sigla N.P.J. se equivalem. 

 

Art. 2°. 0 N.P.J., nos termos estabelecidos com a seção Belo Horizonte/Minas Gerais, da Ordem 

dos Advogados do Brasil, atuara na área cível na Comarca de Belo Horizonte/MG e grande Belo 

Horizonte ( até 150 km), com o objetivo de atender a população carente, e garantir a todos o 

acesso eficiente e de qualidade a Justiça, nos termos da Constituição da República. 

 

Parágrafo único. 0 N.P.J. poderá firmar convênios com associações, entidades e fundações, 

sejam elas pessoas jurídicas de direito publico o u  privado, desde que de caráter filantrópico, 

para auxiliar no atendimento dos necessitados que procurem tais entidades. 

Art. 3°. São princípios do Núcleo de Pratica Jurídica:  

I - excelência no atendimento jurídico a população; 

II - ética profissional; 

III - defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania;  

IV IV - interdisciplinaridade; 

V - articulação entre pesquisa, ensino e extensão, possibilitando ao acadêmico de direito o 

exercício da pratica profissional. 

 

Art. 4°. 0 NP.J.  abrirá suas portas para atendimento a população carente e atuação dos alunos-

estagiários, de segunda-feira à sexta-feira, de 12:00 às 18:00 horas.  

 

§ 1°. O N.P.J. não terá atendimento ao público durante o período de férias escolares, sendo 

que o acompanhamento processual e o comparecimento aos atos já designados serão 

distribuídos  entre  os  alunos-estagiários  e Professores  Orientadores  pelo  Coordenador  do 

N.P.J. 

§ 2º Haverá, durante as férias escolares, regime de plantão, em escala a ser definida pelo 

Coordenador do N.P.J. 

Capítulo II 

DA ADMINISTRAÇÃO 

Art. 5°. 0 N.P.J. é  administrado por um Coordenador, designado pela  Coordenação  do Curso 

de Direito do IBHES, dentre  os professores  do corpo docente que tenham habilitação legal 

para o exercício regular da advocacia. 

 

Art. 6°. Compete ao Coordenador do N.P.J.: 

I - planejar, organizar e gerir todas as atividades do N.P.J.; 

II - elaborar, semestralmente, proposta de distribuição de carga-horaria referente aos 

professores que atuam no N.P.J.; 
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III - aprovar a composição de equipes e escalas de horário dos alunos-estagiários junto ao 

N.P.J.; 

IV - promover avaliação semestral das atividades de estágio desenvolvidas, certificando a 

frequência dos alunos-estagiários, nos termos das Determinações da Coordenação de Curso e 

demais regras acadêmicas; 

V - editar normas internas sobre o funcionamento da Secretaria do N.P.J.;  

VI - supervisionar os trabalhos dos Professores-Orientadores; 

VII - zelar pela ordem e disciplina indispensáveis aos trabalhos do N.P.J.; 

VIII - supervisionar a distribuição de processos, de modo a proporcionar igual oportunidade de 

trabalho a todos os alunos-estagiários; 

IX - fiscalizar a observância, pelos alunos-estagiários, dos horários de atendimento e 

plantão, hem como o integral e pontual cumprimento das tarefas a eles confiadas; 

X - advertir, verbalmente ou por escrito, o aluno-estagiário que descumprir a disciplina 

prevista neste regimento e que venha a incidir em falta prevista neste Regimento; 

XI - decidir, em conjunto com o Coordenador do Curso, pela suspensão dos alunos 

que cometerem falta grave prevista neste Regimento. 

 

Capítulo III 

ORIENTAÇÕES DO ESTÁGIO 

Art. 7°. Os Professores-Orientadores de Estágio são Advogados escolhidos pelo 

Coordenador do N.P.J., referendados pela Coordenação do Curso de Direito do IBHES, 

escolhidos entre os professores da IES, nos termos regimentais. 

 

Art. 8°. Compete aos Professores-Orientadores de Estágio: 

I - ministrar aos alunos-estagiários orientação jurídica, teórica e prática, necessária  ao exercício 

de suas funções; 

II - orientar e assinar todas as peças necessárias ao exercício da Advocacia, relativas 

aos casos confiados ao N.P.J., e acompanhar os alunos-estagiários em audiências e sessões 

de julgamento, nos termos da Lei 8.906/1994; 

III - avaliar semestralmente, em conjunto com o Coordenador do N.P.J., a participação e o 

desempenho de cada aluno-estagiário das equipes pelas quais for responsável; 

IV - exigir das equipes relat6rios mensais e pormenorizados referentes às tarefas atribuídas 

a cada um dos alunos-estagiários; 

V - proceder à correção bimestral,  examinando  pessoalmente  todos os processos  a seu 

cargo; 

VI - zelar pela ética profissional, orientando OS alunos-estagiários em todos OS aspectos 

relacionados ao correto exercício da Advocacia; 

 

Capítulo IV 

ALUNOS-ESTAGIÁRIOS 
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Art.  9°. São considerados  alunos-estagiários  os acadêmicos regularmente  inscritos  no N .P.J. e 

que tenham firmado termo de compromisso, nos termos do edital que semestralmente será 

publicado  e firmado pela Coordenação  do N.P.J. e pela Coordenação do Curso de Direito. 

 

Art. 10°. Compete aos estagiários: 

I - cumprir seus plantões junto ao N.P.J.; 

II - cumprir as determinações deste Regimento; 

III - observar fielmente as ordens dadas pelos Professores-Orientadores de Estagio, pelo 

Coordenador de Curso, e demais autoridades acadêmicas que trabalhem junto ao N.P.J., 

tratando a todos com urbanidade e respeito; 

IV - preencher as fichas de atendimento diário e demais documentos essenciais ao 

controle de processos, encaminhando-os, ao final dos trabalhos, a Secretaria do N.P.J., para 

processamento, após a revisão e chancela do Professor-Orientador de plantão; 

V - entregar mensalmente ou quando exigido, ao Professor-Orientador de Estágio 

responsável relatório detalhado de todas as suas atividades junto ar .N.P.J.; 

V I  - redigir as  petições  de  todos  os  processos  sob  sua responsabilidade,  a 

assinando-as juntamente com o Professor-Orientador de Estágio  

VII - comparecer a todos os atos processuais referentes aos processos sob sua 

responsabilidade, podendo, excepcionalmente, ouvido previamente o Professor-Orientador 

de estágio, ser substituído por outro colega do mesmo grupo. 

VIII - acompanhar as publicações oficiais e o desenvolvimento processual via internet de 

todos os processos sob sua responsabilidade, informando a Secretaria do N.P.J. e ao 

Professor-Orientador de Estagio sempre que houver alteração significativa; 

IX - informar a Secretaria do N .P.J., com antecedência mínima de três dias, as datas, horários 

e locais de audiências, informando nome do aluno que irá comparecer; 

X - informar a Secretaria do N.P.J., com antecedência mínima de três dias, o marco final de 

prazo processual que deva cumprir; 

XI - cumprir todas as providências  fixadas pelo Professor-Orientador  de Estágio  antes do 

início do período de ferias; 

XII - cumprir as intimações que forem efetuadas nos processos sob sua responsabilidade, 

orientado pelo Professor-Orientador de Estágio responsável por sua equipe; 

XIII - agir de acordo com a ética profissional e zelar pelo bom nome da Faculdade de 

Ensino de Minas Gerais e de seu Núcleo de Pratica Jurídica; 

XIV - comparecer as audiências e ao N.P.J. trajado de acordo com os rigores e as 

tradições do foro; 

XV - restaurar os processos ou cópias processuais sob sua responsabilidade, na 

eventualidade de extravio; 

XVI - manter consigo, além de manter arquivadas  no N.P.J., cópias  de todas as peças 

processuais produzidas nos processos sob sua responsabilidade. 

XVII - cumprir diligentemente as tarefas confiadas, sendo vedada a recusa a serviços 

próprios as suas funções, excetuadas as incompatibilidades previstas em Lei; 

XVIII - não cobrar, aceitar ou receber dinheiro ou qualquer outro valor ou presente de 

clientes, seja a que titulo for, ainda que a pretexto de pagar impostos, taxas ou outras 
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despesas; 

XIX - não desviar ou indicar clientes que porventura não possam ser atendidos pelo N PJ  a  

Advogados ou escritórios de advocacia, quaisquer que sejam; 

XX - ter sob sua responsabilidade, semestralmente, no mínimo cinco processos em curso, 

não havendo número máximo de processos, cabendo a Coordenação do N.P.J. a distribuição dos 

feitos; 

XXI - manter o sigilo das informações processuais, abstendo-se de comentários sobre os 

processos a seu cargo. 

 

Parágrafo único. No exercício de atividades vinculadas direta o u  indiretamente ao N.P.J., 

aplicam-se aos alunos-estagiários as normas do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados  do  Brasil,  bem  como  o  Regimento  da Faculdade de Ensino de Minas Gerais. 

 

Art. 11°. Os estagiários serão avaliados ao longo do semestre letivo, levando-se em consideração: 

I - a assiduidade; 

II - a pontualidade; 

III - o cumprimento dos prazos processuais e daqueles estipulados pelo professor;  

IV IV - o comprometimento com as atividades; 

V - a responsabilidade com a documentação; 

 VI - o adequado atendimento ao cliente; 

 

Art. 12. As possíveis avaliações insatisfatórias, por eventuais falhas, não exime o aluno das sanções 

disciplinares cabíveis, quando for o caso. 

Art. 13. A presença mínima a todas as atividades de estagio, para aprovação é  de 75% da 

carga-horária preestabelecida  pelo  Coordenador  do N.P.J.  em  conjunto  com  aluno-estagiário e  

a  sua  disponibilidade   declarada  no  Termo  de  Compromisso  firmado  ao  inicio  de  cada 

semestre, computados os plantões, audiências e demais atividades do N .P.J. 

Parágrafo único. Ao final de cada semestre será expedido um certificado assinado pelo 

Coordenador do  N.P.J. em conjunto com a Coordenação do Curso de Direito com  o número 

de horas de estágio efetivamente cumpridas pelo aluno-estagiário. 

 

Art. 14. São consideradas faltas levíssimas, passiveis de punição com advertência verbal pelo 

Coordenador do N.P.J.: 

I - Deixar de cumprir os plantões no N.P.J. sem justificativa relevante apresentada 

ao Coordenador do N.P.J.; 

II - Deixar de observar fielmente as ordens dadas pelos Professores-Orientadores 

de 

Estagio, pelo Coordenador de Curso, e demais autoridades acadêmicas que trabalhem junto 

ao N.P.J., sem prejuízo das demais penalidades disciplinares aplicáveis nos termos do 

regimento interno do Instituto Belo Horizonte de Ensino Superior ; 
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III - Deixar de entregar mensalmente ou quando exigido, ao Professor-Orientador 

de Estágio responsável por sua equipe, relatório detalhado de todas as suas atividades junto 

ao N.P.J.; 

IV - Deixar de informar a Secretaria do N.P.J., com antecedência mínima de três dias, 

as datas, horários e locais de audiências, informando nome do aluno que ira comparecer; 

V - Deixar de informar a Secretaria do N.P.J., com antecedência mínima de três dias, 

o marco final de prazo processual que deva cumprir;   

VI - Deixar de cumprir as intimações que forem efetuadas nos processos sua 

responsabilidade, orientado pelo  Professor-Orientador   de  Estágio  responsável f o r   sua 

equipe, desde que não haja perda de prazo preclusivo;  

VII - Deixar de comparecer as audiências e ao N.P.J.  trajado de acordo com os rigores e as 

tradições do foro. 

Art. 15. São consideradas faltas leves passíveis de punição escrita pelo Coordenador do 

N.P.J.: 

I - Deixar de preencher as fichas de atendimento diário e demais documentos essenciais 

ao controle de processos, encaminhando-os, ao final dos trabalhos, a Secretaria do N.P.J., 

para processamento, após a revisão e chancela do Professor-Orientador de plantão; 

II - Deixar de acompanhar as publicações oficiais e o desenvolvimento processual via 

internet de todos o s  processos sob sua responsabilidade, informando a Secretaria do N.P.J. 

e ao Professor-Orientador de Estágio sempre que houver alteração significativa; 

III - Deixar de manter consigo, além de manter arquivadas no N.P.J.,  cópias  de  todas  as 

peças processuais produzidas nos processos  sob sua responsabilidade. 

Parágrafo único. A existência de três ou mais faltas leves, iguais ou distintas, no semestre 

fara com que o aluno incorra em uma falta grave. 

Art. 16. São consideradas faltas graves, passíveis de punição escrita pelo Coordenador do 

N.P.J. e sancionadas com a perda de 15 ( quinze) horas de estágio já realizadas: 

I - A desídia no desempenho de suas funções; 

II - A perda ou extravio da pasta do N.P.J. com as cópias das peças processuais; 

III - Deixar de redigir as petições de todos os processos sob sua responsabilidade, 

assinando-as juntamente com o Professor-Orientador de Estágio responsável por  sua equipe, 

desde que não acarrete a perda de prazo preclusivo; 

IV - Deixar de comparecer a todos os atos processuais referentes aos processos sob 

sua responsabilidade; 

V - Deixar de agir de acordo com a ética profissional e zelar pelo bom nome do IBHES e 

de seu Núcleo de Pratica Jurídica; 

VI - Deixar de manter o sigilo das informações processuais, abstendo-se de comentários 

sobre os processos a seu cargo. 

 

Art. 17. São consideradas faltas gravíssimas, passiveis de punição  escrita pelo  Coordenador do 

N.P.J. e referendadas  pelo  Coordenador  do  Curso  de Direito,  sancionadas  com  a  perda de 

todas as horas de estágio já realizadas no semestre letivo em curso, sem prejuízo  da suspensão 

da frequência  do aluno-estagiário  no N.P.J.  por um semestre letivo seguinte: 
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I - Perda ou extravio de processos ou peças processuais,  sem prejuízo  das demandas 

cabíveis; 

II - Perda de prazo preclusivo; 

III - Deixar de cumprir todas as providências fixadas pelo Professor-Orientador de Estágio 

antes do início do período de férias; 

IV - Cobrar, aceitar ou receber dinheiro ou qualquer outro valor ou presente de clientes, seja 

a que titulo for, ainda que a pretexto de pagar impostos, taxas ou outras despesas; 

V - Desviar ou indicar  clientes  que porventura  não  possam  ser atendidos  pelo  N.P.J.  a 

Advogados ou escritórios de advocacia, quaisquer que sejam. 

 

Capítulo V 

DOS CLIENTES 

Art. 18.  São  clientes  do  N.P.J.  as  pessoas  comprovadamente  carentes  e  que  tenham 

demandas a serem ajuizadas na Comarca de Belo Horizonte e grande Belo Horizonte  ( até 150 

km) cujo valor da causa não exceda 02( dois) salários mínimos, ou cuja ação através da qual 

eventual sucumbência/proveito econômico, não ultrapasse o limite de 02 ( dois) salários mínimos.  

Art. 19. 0 primeiro  atendimento  e triagem  serão  feitos pelos  alunos-estagiários,  que 

preencherão a ficha de atendimento própria do N.P.J. 

Art. 20. Após o primeiro  atendimento  e triagem  o  Coordenador  do N.P.J.  distribuirá  a 

demanda as equipes. 

 

Capítulo VI 

Dos  RECURSOS FINANCEIROS 

Art. 21. Constituem recursos financeiros do N.P.J.: 

I - os valores recebidos das entidades, públicas e privadas, com as quais o N .P.J. 

mantém convênio; 

II - os honorários advocatícios em virtude de condenação,  

 

Parágrafo único – Eventuais honorários de condenação recebidos pelo Núcleo de Prática Jurídica 

serão revertidos em melhoria do NPJ, tais como compra de livros e sempre, mediante aprovação 

do colegiado do curso de Direito e Diretoria do IBHES. 

 

Capítulo  V 

Do Estágio Obrigatório fora do NPJ 
 
Artigo 22 . A Coordenação do NPJ poderá considerar como estágio obrigatório as atividades 
realizadas fora do NPJ, desde que observados os seguintes requisitos: 
I - comprovarem aprovação em processo seletivo para atuação como estagiário de Direito na 
Defensoria Pública, no Ministério Público, nas Procuradorias Federais, Estaduais ou Municipais. 
II –comprovarem sua vinculação como estagiário de Direito a escritório de advocacia conveniado com 
a OAB e com a IES. 
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III –comprovarem atuação como estagiários de Direito em órgão público ou privado conveniado com a 
IES para este fim, desde que as atividades sejam compatíveis com as funções exercidas no NPJ. 
§ 1°: Ao final de cada semestre, no prazo determinado pela Coordenação do NPJ, os alunos que 
desenvolverem as atividades de estágio fora do NPJ deverão apresentar o RELATÓRIO SEMESTRAL 
DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO, anexando todos os comprovantes de sua atuação como estagiário de 
direito, dentro das atividades mínimas exigidas. 
 
§ 2°: Para fins de comprovação de estágio obrigatório, serão ainda computadas a atividades abaixo: 
a) Audiências na justiça CARGA HORÁRIA ATRIBUÍDA À ATIVIDADE: até 2 horas para cada 
audiência( limite de 10 por semestre)  . Para esta atividade obrigatoriamente deve ser usado o 
formulário fornecido pela coordenação.  O relatório de audiência deve vir com assinatura e carimbo do 
juiz. 
 
Dos  CASOS OMISSOS E ALTERAÇÕES NESTE REGIMENTO . 

Art. 23. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção do IBHES, pelo Coordenador  do N.P.J.  

em conjunto com o Coordenador do Curso de Direito. 

Art. 24 . Possíveis alterações neste Regimento do NPJ poderão ser propostas por toda a comunidade 

acadêmica e do IBHES, sendo que as propostas deverão submetidas ao Colegiado do curso de 

Direito. 

Paragrafo Único. Caso o Coordenador do N.P.J. não seja membro efetivo do Colegiado do 

Curso de Direito ele será convidado a participar da reunião e apresentar seu parecer acerca 

das propostas de alteração apresentadas. 

 

Thaís Fernanda Santos da Silva Verçosa 

Coordenação do Curso de Direito 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 11.788, DE  25 DE SETEMBRO DE 2008. 

  

Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação 
do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – 
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio 
de 1943, e a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996; 
revoga as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 
8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.788-2008?OpenDocument
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art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o 
art. 6o da Medida Provisória  no 2.164-41, de 24 de 
agosto de 2001; e dá outras providências. 

 

 O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei:  

 

CAPÍTULO I 

DA DEFINIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RELAÇÕES DE ESTÁGIO. 

Art. 1o  Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à 

preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições 

de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do 

ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.  

§ 1o  O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do educando.  

§ 2o  O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização 

curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.  

Art. 2o  O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares 

da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso.  

§ 1o  Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para 

aprovação e obtenção de diploma.  

§ 2o  Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular 

e obrigatória.  

§ 3o  As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica na educação superior, desenvolvidas 

pelo estudante, somente poderão ser equiparadas ao estágio em caso de previsão no projeto pedagógico do 

curso.   

Art. 3o  O estágio, tanto na hipótese do § 1o do art. 2o desta Lei quanto na prevista no § 2o do mesmo 

dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, observados os seguintes requisitos:  

I – matrícula e frequência regular do educando em curso de educação superior, de educação profissional, de 

ensino médio, da educação especial e nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da 

educação de jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino;  

II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de 

ensino;  

III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de 

compromisso.  

§ 1o  O estágio como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento efetivo pelo professor 

orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios 

referidos no inciso IV do caput do art. 7o desta Lei e por menção de aprovação final.  
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§ 2o  O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou de qualquer obrigação contida no termo de 

compromisso caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os 

fins da legislação trabalhista e previdenciária.  

Art. 4o  A realização de estágios, nos termos desta Lei, aplica-se aos estudantes estrangeiros regularmente 

matriculados em cursos superiores no País, autorizados ou reconhecidos, observado o prazo do visto 

temporário de estudante, na forma da legislação aplicável.  

Art. 5o  As instituições de ensino e as partes cedentes de estágio podem, a seu critério, recorrer a serviços de 

agentes de integração públicos e privados, mediante condições acordadas em instrumento jurídico apropriado, 

devendo ser observada, no caso de contratação com recursos públicos, a legislação que estabelece as normas 

gerais de licitação.  

§ 1o  Cabe aos agentes de integração, como auxiliares no processo de aperfeiçoamento do instituto do estágio:  

I – identificar oportunidades de estágio;  

II – ajustar suas condições de realização;  

III – fazer o acompanhamento administrativo;  

IV – encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais;  

V – cadastrar os estudantes.  

§ 2o  É vedada a cobrança de qualquer valor dos estudantes, a título de remuneração pelos serviços referidos 

nos incisos deste artigo.   

§ 3o  Os agentes de integração serão responsabilizados civilmente se indicarem estagiários para a realização 

de atividades não compatíveis com a programação curricular estabelecida para cada curso, assim como 

estagiários matriculados em cursos ou instituições para as quais não há previsão de estágio curricular.  

Art. 6o  O local de estágio pode ser selecionado a partir de cadastro de partes cedentes, organizado pelas 

instituições de ensino ou pelos agentes de integração.  

CAPÍTULO II 

DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Art. 7o  São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de seus educandos:  

I – celebrar termo de compromisso com o educando ou com 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 do estudante e ao horário e 

calendário escolar;  

II – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do 

educando;  

III – indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo 

acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;  

IV – exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das 

atividades;  
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V – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de 

descumprimento de suas normas;  

VI – elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos;  

VII – comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações 

escolares ou acadêmicas.  

Parágrafo único.  O plano de  atividades do estagiário, elaborado em acordo das 3 (três) partes a que se refere 

o inciso II do caput do art. 3o desta Lei, será incorporado ao termo de compromisso por meio de aditivos à 

medida que for avaliado, progressivamente, o desempenho do estudante.  

Art. 8o  É facultado às instituições de ensino celebrar com entes públicos e privados convênio de concessão de 

estágio, nos quais se explicitem o processo educativo compreendido nas atividades programadas para seus 

educandos e as condições de que tratam os arts. 6o a 14 desta Lei.  

Parágrafo único.  A celebração de convênio de concessão de estágio entre a instituição de ensino e a parte 

concedente não dispensa a celebração do termo de compromisso de que trata o inciso II do caput do art. 3o 

desta Lei.  

 

CAPÍTULO III 

DA PARTE CONCEDENTE 

Art. 9o  As 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, podem oferecer estágio, observadas as seguintes obrigações:  

I – celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando por seu cumprimento;  

II – ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social, 

profissional e cultural;  

III – indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de 

conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários 

simultaneamente;  

IV – contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com 

valores de mercado, conforme fique estabelecido no termo de compromisso;  

V – 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;  

VI – manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio;  

VII – enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de atividades, com 

vista obrigatória ao estagiário.  

Parágrafo único.  No caso de estágio obrigatório, a responsabilidade pela contratação do seguro de que trata o 

inciso IV do caput deste artigo poderá, alternativamente, ser assumida pela instituição de ensino.  
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CAPÍTULO IV 

DO ESTAGIÁRIO 

Art. 10.  A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a instituição de ensino, a parte 

concedente e o aluno estagiário ou seu representante legal, devendo constar do termo de compromisso ser 

compatível com as atividades escolares e não ultrapassar:  

I – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de educação especial e dos 

anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos;  

II – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior, da educação 

profissional de nível médio e do ensino médio regular.  

§ 1o  O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que não estão programadas 

aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, desde que isso esteja previsto no 

projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino.  

§ 2o  Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais, nos períodos de 

avaliação, a carga horária do estágio será reduzida pelo menos à metade, segundo estipulado no termo de 

compromisso, para garantir o bom desempenho do estudante.  

Art. 11.  A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando 

se tratar de estagiário portador de deficiência.  

Art. 12.  O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, sendo 

compulsória a sua concessão, bem como a do auxílio-transporte, na hipótese de estágio não obrigatório.  

§ 1o  A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e saúde, entre outros, não 

caracteriza vínculo empregatício.  

§ 2o  Poderá o educando inscrever-se e contribuir como segurado facultativo do Regime Geral de Previdência 

Social.   

Art. 13.  É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, 

período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares.  

§ 1o  O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra 

forma de contraprestação. 

§ 2o  Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o 

estágio ter duração inferior a 1 (um) ano.  

Art. 14.  Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho, sendo sua 

implementação de responsabilidade da parte concedente do estágio.  

CAPÍTULO V 

DA FISCALIZAÇÃO 

Art. 15.  A manutenção de estagiários em desconformidade com esta Lei caracteriza vínculo de emprego do 

educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária.  
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§ 1o  A instituição privada ou pública que reincidir na irregularidade de que trata este artigo ficará impedida de 

receber estagiários por 2 (dois) anos, contados da data da decisão definitiva do processo administrativo 

correspondente.  

§ 2o  A penalidade de que trata o § 1o deste artigo limita-se à filial ou agência em que for cometida a 

irregularidade.  

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 16.  O termo de compromisso deverá ser firmado pelo estagiário ou com seu representante ou assistente 

legal e pelos representantes legais da parte concedente e da instituição de ensino, vedada a atuação dos 

agentes de integração a que se refere o art. 5o desta Lei como representante de qualquer das partes.  

Art. 17.  O número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal das entidades concedentes de 

estágio deverá atender às seguintes proporções:  

I – de 1 (um) a 5 (cinco) empregados: 1 (um) estagiário;  

II – de 6 (seis) a 10 (dez) empregados: até 2 (dois) estagiários;  

III – de 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) empregados: até 5 (cinco) estagiários;  

IV – acima de 25 (vinte e cinco) empregados: até 20% (vinte por cento) de estagiários.  

§ 1o  Para efeito desta Lei, considera-se quadro de pessoal o conjunto de trabalhadores empregados existentes 

no estabelecimento do estágio.  

§ 2o  Na hipótese de a parte concedente contar com várias filiais ou estabelecimentos, os quantitativos previstos 

nos incisos deste artigo serão aplicados a cada um deles.  

§ 3o  Quando o cálculo do percentual disposto no inciso IV do caput deste artigo resultar em fração poderá ser 

arredondado para o número inteiro imediatamente  superior.  

§ 4o  Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos estágios de nível superior e de nível médio profissional.  

§ 5o  Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 10% (dez por cento) das vagas 

oferecidas pela parte concedente do estágio.  

Art. 18.  A prorrogação dos estágios contratados antes do início da vigência desta Lei apenas poderá ocorrer se 

ajustada às suas disposições.  

Art. 19.  O art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de 

maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações:  

“Art. 428.  ...................................................................... 

§ 1o  A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na Carteira de Trabalho e Previdência 

Social, matrícula e frequência do aprendiz na escola, caso não haja concluído o ensino médio, e inscrição em 

programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-

profissional metódica. 

......................................................................  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art428§1
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§ 3o  O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) anos, exceto quando se tratar 

de aprendiz portador de deficiência. 

......................................................................  

§ 7o  Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio para o cumprimento do disposto no § 1o deste 

artigo, a contratação do aprendiz poderá ocorrer sem a frequência à escola, desde que ele já tenha concluído o 

ensino fundamental.” (NR)  

Art. 20.  O art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 82.  Os sistemas de ensino estabelecerão as normas de realização de estágio em sua jurisdição, 

observada a lei federal sobre a matéria.  

    Parágrafo único. (Revogado).” (NR)  

Art. 21.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 22.  Revogam-se as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o 

parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6o da Medida Provisória no 

2.164-41, de 24 de agosto de 2001.  

          

   Brasília, 25 de setembro de 2008; 187o da Independência e 120o da República. 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Fernando Haddad 

André Peixoto Figueiredo Lima 

ANEXO IV 

MANUAL DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES  
 

 

1) ASPECTOS PRINCIPAIS 

 

 

1.1 O que são as atividades complementares?  

 

As Atividades Complementares são componentes curriculares obrigatórios que permitem o 

enriquecimento e o complemento do perfil acadêmico do discente (aluno). Estas atividades 

possibilitam agregar habilidades, conhecimentos e novas competências ao discente fora do ambiente 

acadêmico. Através da pratica de estudos e atividades independentes, com caráter transversal e 

interdisciplinar, especialmente nas relações com o mercado de trabalho e com ações de extensão 

junto à comunidade, propicia-se uma formação completa. 

 

Desta forma, as atividades complementares são concebidas para propiciar ao discente a oportunidade 

de realizar um prolongamento do currículo acadêmico através do contato com conteúdos diversos que 

lhe permitam enriquecer o conhecimento jurídico fornecido pelo curso de Direito do IBHES 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art428§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art428§7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art82
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6494.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8859.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art82§p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2164-41.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2164-41.htm#art6
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Considera-se como atividade Complementar toda e qualquer atividade- não compreendida nas 

práticas pedagógicas previstas no desenvolvimento regular das disciplinas e atividades do Curso de 

Direito. 

 

2. Objetivos Gerais  

 

Alguns dos objetivos gerais a serem alcançados com a introdução das Atividades Complementares nos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos são: 

 

 Complementar a formação profissional, cultural e cívica do aluno pela realização de atividades 

extracurriculares obrigatórias, presenciais ou à distância; 

 

 Contribuir para que a formação do futuro egresso seja generalista, humanista, crítica e reflexiva; 

 

 Despertar o interesse dos alunos para temas sociais, ambientais e culturais; 

 

 Estimular a capacidade analítica do aluno no estudo e na avaliação de situações novas; 

 

 Auxiliar o aluno na identificação e resolução de problemas, com uma visão ética e humanista; 

 

 Integrar alunos de cursos distintos e ampliar o escopo de interesses destes;  

 

 Incentivar o aluno na participação de projetos e ações sociais; 

 

 Dispor o conhecimento e a vivência acadêmica com as comunidades externa e interna;  

 

 Incentivar procedimentos de investigação científica. 

 

3. Orientações especificas  

 

O aluno deve desenvolver durante todo o ciclo acadêmico (10 períodos) uma programação que 

totalize a carga horária mínima de 200 horas. A totalização das horas destinadas às Atividades 

Complementares é indispensável à colação de grau. 

 

As Atividades Complementares podem ser desenvolvidas dentro ou fora do turno regular das aulas, 

sem prejuízo, no entanto, de qualquer das atividades de ensino ministrada no Curso de Direito do 

IBHES, que são prioritárias. 

 

Semestralmente a Coordenação do Curso de Direito irá sugerir uma serie de atividades 

Complementares para serem realizadas dentro daquele semestre. 

 

Independente de participar dos eventos que forem promovidos ou oferecidos pelo IBHES, compete ao 

aluno desenvolver esforços para buscar na comunidade externa a participação em outros que sejam 

promovidos ou realizados por órgãos públicos ou privados e/ou instituições atuantes na comunidade, 
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que por sua natureza, possam vir a ser aproveitados com vistas à integralização de Atividades 

Complementares. 

 

As Atividades Complementares são registradas em ficha específica fornecida pela coordenação de 

curso. As mesmas devem ser entregues junto com os comprovantes das atividades para a 

convalidação pelo coordenador de curso. 

 

Para organizar ditas atividades as mesmas foram divididas em três categorias1  

Ensino Frequência e o aproveitamento dos alunos em cursos presenciais ou a distancia que 

complementem a matriz curricular ou que abarquem áreas afins ao curso do Direito. 

Exemplos: palestras, seminários, simpósios, exposições, debates, exibição e 

discussão de filmes e vídeos, lançamentos de livros. 

Pesquisa  A pesquisa tem por objetivo aprofundar os conhecimentos adquiridos em sala de aula 

através da pesquisa de um tema relacionado com o curso de direito. Geralmente, o 

aluno tem que apresentar o resultado escrito dessa pesquisa.  Leituras de livros, 

artigos científicos, filmes, Reportagens  etc. 

Extensão A extensão visa integrar projetos universitários com as necessidades da comunidade 

em que está inserida. Trabalho voluntário em ONGs, doação de sangue, visitas 

técnicas etc. 

Sugestões:  

 

I - GRUPO ENSINO: 

 

Neste grupo a Coordenação do curso de Direito deixa a critério dos alunos a busca das atividades 

pertinentes. Nada obsta que durante o semestre sejam indicados eventos pelos discentes, docentes e 

coordenação. Como sugestão, verificar em entidades como OAB, ACADEPOL, IBDFAM, IBCCRIM e 

outras instituições de ensino a realização de eventos, que muito das vezes são gratuitos. 

 

a) Comprovação de participação  

 

A participação deverá ser comprovada através do certificado de participação no evento, ademais da 

programação do evento e apresentação do relatório, quando a atividade não for promovida pela 

FACEMG. A quantidade de horas atribuídas vai depender se os certificados especificarem a 

quantidade de horas aula. Na falta desse, ficará a critério da coordenação a quantidade de horas a 

serem atribuídas.  

 

 A soma das atividades complementares do grupo ensino não poderão ultrapassar 120 

horas aula semestre. 

 

 

II – GRUPO PESQUISA  

                                                 
1 Ressalta-se que a divisão nesses três tipos tem a função apenas de organização das atividades 
complementares, não representando rigor metodológico que o tema merece. 
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Realização de seminários em datas pré-agendadas pelo Professor e mediante indicação de leitura. 

 

CARGA HORÁRIA ATRIBUÍDA À ATIVIDADE: até 10 horas.  

 

 a.1) Comprovação de participação  

 

Declaração de participação no seminário pelo professor orientador. 

 

a.2) Leituras extras indicadas: 

  

1) EMMERICK, R.. Aborto: (des) criminalização, direitos humanos, democracia. 1° Ed. São 

Paulo: Lumen Júris, 2008 

 

2) FULLER, Lon. O Caso dos Exploradores de Cavernas. Tradução de Plauto Faraco de 

Azevedo. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1993.  

3) ELUF, Luiza Nagib. A Paixão no Banco dos Réus. 3° Ed. São Paulo: Saraiva, 2007  

  

4) CASOY, Ilana. A  Prova é a testemunha. 1° Ed. Rio de Janeiro: Larousse, 2010  

 

5) DIMOULIS, Dimitri.  O caso dos denunciantes invejosos. 6° ed. Sao Paulo: RT, 2010 

 

6) TOSTO, Ricardo LOPES, Paulo Guilherme M. O processo Tiradentes. São Paulo: Conjur 

Editorial, 2005 

 

CARGA HORÁRIA ATRIBUÍDA À ATIVIDADE: até 05 horas. com apresentação do Xerox da capa do 

livro e  resumo de no máximo 05 laudas. 

 

Obs: outras indicações 

 

 BARCELOS, Caco. Abusado: o dono do morro Dona Marta. São Paulo: Record, 2003.  

 DOSTOIÉSVSKI, Fiódor. Crime e castigo. 6ª ed. Tradução de Paulo Bezerra. São Paulo: Ed. 

34, 2009. Ilustrações de Evandro Carlos Jardim  

 GOLDING, Willian. O Senhor das Moscas (Lord of the Flies).  

 GRISHAM, John. O Advogado. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.  

  

 AFKA, Franz. O processo. Rio de Janeiro: Globo, 2003. (Coleção Dois Mundos). 

 KAFKA, Franz. Na Colônia Penal. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

http://www.editora34.com.br/areas.asp?autor=Bezerra,%20Paulo
http://www.editora34.com.br/areas.asp?autor=Jardim,%20Evandro%20Carlos
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 MACHADO DE ASSIS. Dom Casmurro. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

 MACHADO DE ASSIS. O Alienista. São Paulo: Saraiva, 2007. 

 ORWELL, George. A Revolução dos Bichos. Várias editoras e edições. 

 ORWELL, George. 1984. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 

 RAMOS, Graciliano. Angústia. São Paulo: Record, 2003.  

  

 SHAKESPEARE, William. O mercador de Veneza. Porto Alegre: L&PM, 2007. Título original: 

The Merchant of Venice. 

 SÓFOCLES. Antígona. Tradução de Millôr Fernandes. São Paulo: Paz e Terra, 1997.  

 TUROW, Scott. O primeiro ano: como se faz um advogado. Tradução de A. B. Pinheiro de 

Lemos. São Paulo: Record, 1997.  

  

 VARELA, Dráuzio. Os Carcereiros. São Paulo: Cia. das Letras, 2012. 

 VARELA, Dráuzio. Estação Carandiru. São Paulo: Cia. das Letras. 

 

     OBRAS CLÁSSICAS 

 ARISTÓTELES. A Política. 

 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. 

 BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. 5ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

 COULANGES, Fustel. A Cidade Antiga. [várias edições]. 

 DANTE ALIGHIERI. A Divina Comédia. 

 GROTIUS, Hugo. O Direito da Guerra e da Paz [várias edições]. 

 HOBBES, Thomas. Leviatã. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

 JHERING, Rudolf Von.  A Luta Pelo Direito. 23ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. 

 KANT, Emmanuel. A Doutrina do Direito. Editora Ícone. 

 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. [várias edições] 
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 LASSALE, Ferdinand. A Essência da Constituição. 

 MAQUIAVEL, Nicolai. O Príncipe. 5ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. 

 MONTESQUIEU, Charles L. O Espírito das Leis. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005.   

 ROUSSEAU, Jean Jacques. O Contrato Social. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2008. 

 WEBER, Max. Economia e Sociedade. 2 Vols. [várias edições]. 

 

a) Artigos Científicos: 

 

b.1) Publicação de artigo científico pelo próprio aluno em revistas de direito ou temas afins.  

 

CARGA HORÁRIA ATRIBUÍDA À ATIVIDADE: até 10 horas. com apresentação do Xerox do artigo e 

da capa da  revista onde foi publicado 

 

b.2  Artigos científicos publicados em revistas de direito ou tema afins. 

 

CARGA HORÁRIA ATRIBUÍDA À ATIVIDADE: até 3 horas com apresentação do Xerox  da capa, do 

sumário da revista onde foi publicado e resumo de no máximo 3 laudas. 

 

b.3 Artigos de Jornais com temas jurídicos  

 

CARGA HORÁRIA ATRIBUÍDA À ATIVIDADE: até 2 horas com apresentação do Xerox do artigo 

jornalístico e comentário  de no máximo 2 laudas. 

 

b.4 Artigos de Revista com temas jurídicos  

 

CARGA HORÁRIA ATRIBUÍDA À ATIVIDADE: até 2 horas com apresentação do Xerox do artigo de 

revista e comentário de no máximo 2 laudas. 

 

C) Filmes com conteúdo jurídico ou afim 

 

c.1 Filmes em Cinema  

 

CARGA HORÁRIA ATRIBUÍDA À ATIVIDADE: até 2 horas com apresentação de comentário de no 

máximo 2 laudas e comprovante de entrada. Atenção! os filmes devem conter uma temática jurídico-

cultural. 

 

c.2 Filmes em DVD ou VHS indicados  
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Filmes indicados DVD/VHS: 

 

A FIRMA. (The Firm). Direção de Sydney Pollack. 1993. EUA. 154min.  

A REVOLUÇÃO NÃO SERÁ TELEVISIONADA. (The revolution will not be televised) Documentário. 

2003. Irlanda.  

 

A SOCIEDADE DOS POETAS MORTOS. Direção de Peter Weir. 1989. EUA. 128min.  

 

A VILA. Direção de M. Night Shyamalan. EUA, 2004. 108 min.  

 

AMÉM. Direção de Costa [Konstantinos] Gavras. França/Alemanha/Romênia/EUA: [S. n.], 2002. 

130min.   

 

ARQUITETURA DA DESTRUIÇÃO. Direção de Peter Cohen. Alemanha, 1989/1992. 121min.  

 

BICHO DE SETE CABEÇAS. Direção de Laís Bodanzky. Brasil, 2001. 80min.  

 

CAPITALISMO. Direção de Michael Moore. EUA, 2009, 120min.  

 

CIDADE DE DEUS. Direção de Fernando Meirelles. Brasil, 2002, 135min.  

 

DOZE HOMENS E UMA SENTENÇA. Direção de Sidney Lumet. EUA, 1957. 96 min.  

 

ESTAÇÃO CARANDIRU. Direção de Hector Babenco. Brasil, 2002, 146min.  

 

FILADÉLFIA. Direção de Jonathan Demme. EUA, 1993, 125 min.  

 

 

GERMINAL. Direção de Claude Berri. Estados Unidos: [S. n.], 1993. 160min.  

 

HOTEL RUANDA. Direção Terry George. Ital, Afr.Sul, EUA.  2003, 117min.  

 

ILHA DAS FLORES. Direção de Jorge Furtado. Narração: Paulo José. Porto Alegre: [S. n.], 1989. 

13min.  

 

JUÍZO. Direção de Maria Augusta Ramos. Brasil, 2007, 90min.  

 

JULGAMENTO EM NUREMBERG. Direção e produção de Stanley Kramer. Inglaterra/Alemanha: 

United Artists/Roxion, 1961. 187min.  

 

 

JUSTIÇA. Direção de Maria Augusta Ramos. Brasil, 2004, 100min.  

 

LARANJA MECÂNICA. Direção de Stanley Kubrick. Inglaterra: [S. n.], 1971. 138min.  
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MAR ADENTRO. Direção de Alejandro Amenábar. Espanha/França/Itália: 20th Century Fox, 2004. 

125min.  

 

 

O ADVOGADO DO DIABO. Direção de Taylor Hackford. Edição de Mark Warner. Alemanha/Estados 

Unidos: Warner Bross, 1997. 144min.  

 

O CASO DOS IRMÃOS NAVES. Direção de Luís Sérgio Person. Brasil, 1967. 92 min.  

 

 

O JARDINEIRO FIEL. (The Constant Gardener). Direção de Fernando Meirelles. EUA/REINO UNIDO, 

2005. 128min.  

 

O MERCADOR DE VENEZA. Direção de Michael Radford. EUA/Itália/Luxemburgo/Inglaterra: Sony, 

2004. 130min 

 

O PROCESSO. Direção de Orson Welles. França/Alemanha/Itália: Continental, 1962. 119min.  

 

RISCO DUPLO. (Double Jeopardy). Direção de  Bruce Beresford. Alemanha/Canadá/EUA: 

Paramount, 1999. 105min.  

 

TERRA FRIA. Direção de Niki Caro. Roteiro de Michael Seitzman, baseado em livro de Clara Bingham 

e Laura Leedy. Estados Unidos: Warner Bros, 2005. 126min.  

 

ÚLTIMA PARADA 174. Direção de Bruno Barreto. Brasil, 2008. 110min.  

 

TIROS EM COLUMBINE. Direção de Michael Moore.  

 

CARGA HORÁRIA ATRIBUÍDA À ATIVIDADE: até 2 horas com apresentação de comentário de no 

máximo 2 laudas e Xerox da capa do filme/DVD. 

 

 Observação final: a somatória das atividades desse grupo não poderá ultrapassar 30 

horas.  

 

 

III GRUPO EXTENSÃO  

 

 

b) Audiências na justiça 

 

CARGA HORÁRIA ATRIBUÍDA À ATIVIDADE: até 2 horas para cada audiência  . Para esta atividade 

obrigatoriamente deve ser usado o formulário fornecido pela coordenação.  O relatório de audiência 

deve vir com assinatura e carimbo do juiz. 
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c) Exposições artísticas  

 

CARGA HORÁRIA ATRIBUÍDA À ATIVIDADE: até 2 horas com apresentação de relatório no máximo 

2 laudas e comprovante de entrada.  

 

 

d) Visitas a Museus  

 

CARGA HORÁRIA ATRIBUÍDA À ATIVIDADE: até 2 horas com apresentação de comentário de no 

máximo 2 laudas e comprovante de entrada.  

 

 

e) Visitas Técnicas  

 

CARGA HORÁRIA ATRIBUÍDA À ATIVIDADE: até 5 horas com apresentação de relatório de no 

máximo 5 laudas. Atenção! as vistas técnicas devem ser autorizadas previamente pela Coordenação de 

Curso.  

 

f) Peças teatrais 

 

CARGA HORÁRIA ATRIBUÍDA À ATIVIDADE: até 2 horas com apresentação de comentário de no 

máximo 2 laudas e comprovante de entrada.  

g) Trabalho voluntário e afins  

 

Prestação de serviços à comunidade, voluntariado em geral, doação de sangue, visitação de bens com 

valor histórico, paisagístico e ambiental etc 

 

CARGA HORÁRIA ATRIBUÍDA À ATIVIDADE: até 5 horas com apresentação de relatório e 

comprovação da realização da atividade. 

 

 Observação final: a somatória  das atividades desse grupo não poderá ultrapassar 20 

horas.  

 

IV - Observações Finais  

 

 

a) Os alunos deverão realizar pelo menos uma atividade de cada grupo de atividade complementar. 

 

b) A aceitação ou não da atividade realizada pelo aluno ocorre após a análise dos relatórios e/ou 

resumos juntamente com os comprovantes das atividades. 
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c) Os alunos deverão entregar suas atividades no semestre em que as atividades 

complementares constarem na grade como disciplina obrigatória. 

 

d) O portfólio de Atividade Complementar deve ser entregue formatado e padronizado em pasta única, 

ou seja, o aluno deverá agrupar todos os relatórios e/ou resumos, acompanhados das documentações 

comprobatórias em uma pasta para documentos, contendo: capa, ficha de controle de entrega das 

atividades, resumos e/ou relatórios das atividades desenvolvidas no semestre, lembrando que cada 

atividade deve apresentar um relatório e/ou resumo e por último os comprovantes como: ticket, 

certificado impresso, declarações, etc. 

 

f) As horas equivalentes atribuídas a cada atividade e que forem de fato validadas pela Coordenação 

serão somadas e, se atingirem o valor total da carga horária estabelecida no curso, resultará na 

aprovação do aluno.  

 

g) Todos os relatórios e/ou resumos devem ser de AUTORIA DO ALUNO e MANUSCRITOS, 

contendo um resumo e/ou relatório com quantidades de laudas indicadas para cada atividade 

 

h) Não serão aceitos relatórios e/ou resumos iguais ao de outros alunos ou cópias obtidas da internet 

ou de outra fonte similar de consulta. 

 

i) Não serão aceitos comprovantes que apresentem apenas assinatura, sem carimbo, sem data 

ou sem especificação da atividade realizada pelo aluno. 

  

j) Nas atividades esportivas não serão aceitas declarações dizendo que o aluno não pode realizar 

atividades físicas.  

 

k) Caso o aluno utilize filmes ou livros, de acervo próprio, deverá copiar a capa da mídia, juntando a 

cópia ao relatório.  

 

l) As leituras de artigos incluem artigos técnicos, científicos, de jornais e de revistas especializadas, 

que tenham aderência ao curso ou disciplinas referentes ao semestre que esteja cursando. 

 

m) Após a verificação dos relatórios e/ou resumos das Atividades Complementares, das 

documentações anexas e validação das horas, essas horas serão registradas pela Coordenação de 

Curso em mapa de notas emitido pela Secretaria local. 

 

n) Observação importante: Todos os resumos e relatórios de Livros, Filmes ou Visitas deverão ser 

elaborados pelo próprio aluno. Textos baixados da internet ou sinopse de filmes constantes das capas 

dos DVDs ou Fitas VHS não serão considerados como Atividades Complementares. Assim como não 

serão aceitos trabalhos idênticos de alunos, sendo a Atividade Complementar de ambos os alunos 

desconsiderada. As atividades são individuais, não podendo ser realizadas em dupla ou grupo.  

 

IV. Sugestão de Cronograma de Atividades Complementares. 
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 As atividades complementares deverão somar 200 horas, que poderão ser divididas durante todo o 

curso.  

 

São consideradas atividades complementares:  

 

a. Monitoria, 20 horas por semestre, até o máximo de 80 horas;  

b. Projetos e Programas de Pesquisa, orientada com fomento, orientada voluntariamente, através de 

grupos de estudos orientados, 20 horas por semestre, até o máximo de 80 horas, comprovada 

mediante relatório subscrito pelo aluno e referendado pelo professor orientador;  

c. Oficina de textos, 30 horas por semestre, até no máximo 90 horas;  

d. Prestação de serviços jurídicos à comunidade, 15 horas por semestre, até o máximo 30 horas;  

e. Participação em congressos, conferências, simpósios, seminário e atividades similares, na área 

jurídica, até no máximo 60 horas;  

f. Júri simulado, até no máximo 10 horas;  

g. Publicação de artigo jurídico, até no máximo 20 horas por semestre;  

h. Cursos de extensão ou atualização, na área jurídica, até no máximo de 60 horas;  

i. Estágios voluntários, remunerados ou não, inclusive prestados no Núcleo de Prática Jurídica, desde 

não tenham sido computados na carga horária relativa a disciplina Estágio,  20 horas por semestre, 

até o máximo 80 horas;  

j. Atividades profissionais exercidas na área jurídica, 20 horas por semestre, até no máximo 80 horas;  

k. Curso regulares de língua estrangeira, 10 horas por semestre, até o máximo 40 horas;  

l. Disciplinas isoladas ou eletivas em outros cursos, desde que relacionadas ao Direito, até o máximo 

30 horas.  

m. Leitura de Livros: O aluno deverá desenvolver uma resenha mínimo de 3 (cinco) máximo de 5 

(cinco) laudas sobre o livro aprofundando a discussão e o debate sobre os temas abordados. A 

resenha deverá ser manuscrita.  Constatada qualquer apropriação indevida da obra de outro autor 

(plágio), seja direto ou indireto, pelo coordenador as horas não serão contabilizadas. CARGA 

HORÁRIA ATRIBUÍDA À ATIVIDADE: até 10 horas. com apresentação do Xerox da capa do livro e  

resumo de no máximo 5 laudas. 

 

Thaís Fernanda Santos da Silva Verçosa 

Coordenação do Curso de Direito 
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MODELO DE FICHA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS 

 

Capítulo I 
DA LEGISLAÇÃO 

 
Art. 1º. O presente Regulamento normatiza a execução das Atividades Práticas Supervisionadas da 
IES, obedecendo ao disposto na Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no Parecer CNE/CES nº 
571, de 04 de abril de 2001, no Parecer CNE/CES nº 261, de 09 de novembro de 2006, e na 
Resolução CNE/CES nº 3, de 02 de julho de 2007. 
 
 

Capítulo II 
DA ORGANIZAÇÃO 

 
 
Art. 2º. As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são atividades acadêmicas desenvolvidas sob a 
orientação, supervisão e avaliação de docentes e realizadas pelos discentes.  
 
 
§ Único – As APS são previstas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos. 
 
Art. 3º. As APS constituem parte da carga horária das disciplinas às quais se vinculam. 
 
 
Art. 4º. Para efeitos deste Regulamento, as Atividades Práticas Supervisionadas (APS) constarão de 
atividades de Biblioteca (frequência e utilização), atividades relacionadas aos laboratórios (relatórios 
de experiências e outras), trabalhos individuais ou em grupo determinados pelo professor, trabalhos 
de iniciação científica, resolução de exercícios do Portal ou de listas, programadas para serem 
supervisionadas pelos professores em suas aulas. 
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§1º Para os cursos de licenciatura, acrescentam-se a essas atividades os seminários de práticas e 
outras atividades inerentes às licenciaturas. 
 
§2º – As APS são detalhadas nos Planos de Ensino das disciplinas às quais se vinculam e aprovadas 
pela Coordenação de Curso, a quem compete acompanhar o seu desenvolvimento. 
 
§3º – As APS são atividades acadêmicas desenvolvidas sob a orientação, supervisão e avaliação de 
docentes, não cabendo o seu aproveitamento como Atividades Complementares. 
 
§4º – As APS são registradas em formulário próprio, obedecendo a instruções e procedimentos 
específicos definidos pela Coordenação de Curso. 
 

CAPÍTULO III 

DA  SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO 
 
Art. 5o. Cabe aos docentes responsáveis pelas APS supervisionar e avaliar o desempenho dos alunos. 
 
Art. 6º. Em cada semestre, o aluno deverá cumprir a quantidade de horas de APS definida para seu 
curso.  
 
§1º A comprovação da realização das APS, em cada semestre, será feita mediante a entrega do 
trabalho acompanhado da Ficha de Supervisão da APS. 
 
§2º Será atribuído um conceito semestral (Aprovado ou Reprovado) às APS. 
 

 
Capítulo IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 7º. As APS não podem ser utilizadas para reposição de aulas presenciais não ministradas pelos 
docentes. 
 
Art. 8º. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação, em conjunto com a Direção a qual se 
subordina o Curso, ouvidas as partes interessadas.  
 
Art. 9º. O presente Regulamento entra em vigor, após a sua aprovação pelos órgãos colegiados 
superiores da IES. 
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ANEXO VI 

REGULAMENTO DOS ESTUDOS DISCIPLINARES 
 
 

Justificativa 

  

Considerando as mudanças introduzidas no cenário da avaliação da educação superior, com a 

promulgação da Lei n. 10.861/2004, notadamente a partir da divulgação dos resultados do ENADE 
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2006, a Instituição vem mobilizando a inteligência institucional aliada aos recursos oferecidos pela 

Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC), na perspectiva de aperfeiçoar sua metodologia de 

ensino e sua proposta didático-pedagógica.  

 

Esse aperfeiçoamento se materializa no âmbito dos cursos de graduação, por meio de uma contínua 

reflexão sobre os resultados das avaliações internas, produzidas pela CPA e NDE, e externas 

conduzidas pelo INEP, SESu, SETEC e SEED.  

 

Associa-se a esse fato a necessidade de adequar os projetos pedagógicos dos cursos de graduação 

aos ditames das Resoluções CNE/CES nos. 2 e 3, ambas editadas em 2007, e da Resolução 

CNE/CES no. 4/2009, a primeira e a última fixando a carga horária dos bacharelados e a segunda 

determinando que a carga horária dos cursos deve ser contabilizada em horas. 

 

Dentre outras medidas emergiu dessa reflexão a necessidade de introduzir no currículo dos cursos de 

graduação, unidades de estudos diferenciadas que contribuam para o desenvolvimento de 

competências e habilidades interdisciplinares. Nesse contexto estão inseridos os Estudos Disciplinares 

(ED)  fundamentado no inciso II, do Art. 53 da Lei n. 9.494/96. 

 

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de 

outras, as seguintes atribuições: 

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos 

nesta Lei, obedecendo às  normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo 

sistema de ensino; 

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais 

pertinentes;(g.n) 

 

e nos princípios norteadores das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação 

postulados nos Pareceres CNE/CES ns. 776/97, 583/2001 e 67/2003 

 (...)  

1) Assegurar às instituições de ensino superior ampla liberdade na composição da carga horária a ser 

cumprida para a integralização dos currículos, assim como na especificação das unidades de estudos 

a serem ministradas;(g.n.) 

 

2. indicar os tópicos ou campos de estudos e demais experiências de ensino-aprendizagem que 

comporão os currículos, evitando ao máximo a fixação de conteúdos específicos com cargas horárias 

pré-determinadas, os quais não poderão exceder 50% da carga horária total dos cursos;(g.n.) 

(...) 
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4) Incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o futuro graduado possa vir a superar os 

desafios de renovadas condições de exercício profissional e de produção do conhecimento, permitindo 

variados tipos de formação e habilitações diferenciadas em um mesmo programa;(g.n) 

 

5) Estimular práticas de estudo independente, visando uma progressiva autonomia profissional e 

intelectual do aluno;(g.n) 

 

REGULAMENTO DOS ESTUDOS DISCIPLINARES 

 

CAPÍTULO I 

DA CONCEPÇÃO, CARGA HORÁRIA  E OBJETIVOS   

 

Art. 1º. O presente Regulamento normatiza a execução dos Estudos Disciplinares (ED), constituídos 

por um conjunto específico de unidade  de estudos,   ao abrigo do que dispõe o inciso II do Art. 53, da 

Lei n. 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (LDBEN), observadas as Orientações para as Diretrizes 

Curriculares dos Cursos de Graduação  emanadas do Conselho Nacional de Educação, nos termos do 

Parecer CNE/CES nº. 776, de 13 de dezembro de 1997, do Parecer CNE/CES nº. 583, de 4 de abril 

de 2001 e do Parecer CNE/CES nº. 67 de 11 de março de 2003. 

 

Art. 2º. Os Estudos Disciplinares são unidades de estudos de caráter obrigatório nos cursos de 

graduação da Instituição (IES), constituindo um eixo estruturante de formação inter e multidisciplinar 

que perpassa todos os períodos dos cursos. 

 

Art. 3º. A carga horária dos Estudos Disciplinares será definida no projeto pedagógico de cada curso, 

considerando suas especificidades. 

 

Art. 4º. São objetivos dos Estudos Disciplinares: 

 

a. Propiciar uma sólida formação geral, necessária para que o futuro graduado possa vir a 

superar os desafios de renovadas condições de exercício profissional e de produção do conhecimento; 

b. Prover o aluno de graduação de competências e habilidades específicas para abordar, com 

visão inter e multidisciplinar, problemas de sua área de atuação profissional, com grau crescente de 

complexidade à medida em que ele progride em sua formação; 

c. Proporcionar aos estudantes oportunidades para estabelecer conexões entre as diferentes 

áreas do conhecimento visando a solução de problemas;  
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d. Estimular práticas de estudo independente, visando uma progressiva autonomia profissional e 

intelectual do aluno. 

 

CAPÍTULO II 

DA OPERACIONALIZAÇÃO 

 

Art. 5º. Os ED utilizam a resolução sistemática de exercícios, criteriosamente elaborados pelo NDE, 

quando houver, em conjunto com responsáveis pelas disciplinas, como indutor do desenvolvimento 

das competências e habilidades para lidar com situações-problemas da sua área de formação.  

 

§1o. Os exercícios abordam, inicialmente, conteúdos de formação geral, e à medida que o aluno 

avança na sua matriz curricular, esses conteúdos são progressivamente substituídos por outros de 

formação específica, de cunho interdisciplinar, envolvendo diferentes campos do saber.   

 

§2o.Os conteúdos abordados nos Estudos Disciplinares devem ter por base as Diretrizes Curriculares 

e o Projeto Pedagógico do Curso. 

 

Art. 6o.Os Estudos Disciplinares serão desenvolvidos com recursos educacionais combinados do 

ensino presencial e da educação a distância, utilizando, entre outros, a plataforma de Tecnologia de 

Informação e Comunicação da IES. 

 

CAPÍTULO III 

DA SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO 

 

Art. 7o.Caberá ao Coordenador do Curso, juntamente com o Núcleo Docente Estruturante (NDE), 

quando houver, supervisionar e avaliar os Estudos Disciplinares de cada curso. 

 

Art. 8o. A avaliação de desempenho dos alunos nos Estudos Disciplinares resultará da combinação do 

seu aproveitamento nas atividades presenciais e a distância,  

 

Parágrafo Único - O aproveitamento dos Estudos Disciplinares de que trata o caput deste artigo 

poderá ser aferido mediante a aplicação de provas. 
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Art. 9º. A frequência do aluno nos Estudos Disciplinares resultará da apuração combinada da 

presença nas atividades presenciais e naquelas realizadas a distância. 

 

Parágrafo Único - Nas atividades a distância, a frequência será controlada por meio dos acessos e do 

tempo de permanência do aluno na Plataforma Digital da IES.  

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 10º.  Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso, em conjunto com a Direção 

da IES, ouvidas as partes interessadas. 

 

Art. 11º. As disposições do presente Regulamento poderão ser alteradas por deliberação do Colegiado 

de Curso com a anuência dos órgãos colegiados superiores da Instituição. 

 

Art. 12º. O presente Regulamento entra em vigor a partir do ano de 2010, após a sua aprovação dos 

órgãos colegiados superiores da Instituição. 
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ANEXO VII – ATRIBUTOS DOS DOCENTES 

 

Nome Completo do 
Docente 

CPF.: 
Titulação máxima  

(Doutorado/Mestrado  
ou Especialização) 

Regime de 
Trabalho 

(Integral/Parcial 
ou Horista) 

Horas 
semanais 

de 
trabalho 

Tempo de 
Magistério 
Superior  

(EM 
ANOS) 

Informe se 
o tempo de 
magistério 
superior é 
na própria 

IES 
Informar 
(SIM ou 
NÃO) 

Carga 
horária 
semanal 

do 
professor 
em sala de 

aula 

Número de 
horas 

semanais 
na Pós-

Graduação 
no período 

corrente 

Número 
de horas 
semanais 

em 
atividades 

de 
extensão 

no 
período 
corrente 

Número de 
horas 
semanais em 
outras 
atividades 
não 
relacionadas 
acima 

ADRIANA DO CARMO 
SILVA ROCHA COUTO 

857.982.906-20 MESTRADO INTEGRAL 46 15 SIM 11,5 0 0 34,5 

ADRIANO RODRIGUES 
DE MELO 

046.364.056-09 MESTRADO HORISTA 3 4 SIM 3 0 0 0,0 

ALEX MÁRCIO RIBEIRO 013.128.646-30 ESPECIALIZAÇÃO HORISTA 9 2 NÃO 3 0 0 6,0 

CAMILA CAMPOS 
MARÇAL DA CRUZ 

013.654.346-48 MESTRADO HORISTA 3 1 SIM 3 0 0 0,0 

CHRISTIANE 
CARVALHO FRANÇA 

061.222.366-32 MESTRADO PARCIAL 12 5 SIM 6 0 0 6,0 

DOUGLAS DIAS VIEIRA 
DE FIGUEIREDO 

070.705.026-05 MESTRADO HORISTA 3 4 NÃO 3 0 0 0,0 

FLÁVIO LÚCIO DA 
ROCHA COUTO 

419.898.646-00 ESPECIALIZAÇÃO PARCIAL 18 8 SIM 12 0 0 6,0 

HENRIQUE ABI-ACKEL 
TORRES 

050.883.576-30 DOUTOR  PARCIAL 15 8 NÃO 9 0 0 6,0 

JOSÉ CARLOS 
MACHADO JÚNIOR 

514.123.736-20 MESTRADO HORISTA 6 8 NÃO 6 0 0 0,0 

JOSÉ RODRIGO 
ANDRADE FERNANDES 

039.881.426-03 ESPECIALIZAÇÃO PARCIAL 12 3 SIM 3 0 0 9,0 

LEANDRO EUSTÁQUIO 
MONTEIRO MATOS 

914.066.096-68 MESTRADO PARCIAL 12 10 NÃO 6 0 0 6,0 

LEONARDO DE MELLO 
SIMÃO 

000.560.086-35 

ESPECIALIZAÇÃO PARCIAL 12 2 SIM 9 0 0 3,0 

LUCAS CADETE ZALLIO 044.609.116-20 ESPECIALIZAÇÃO HORISTA 6 3 SIM 6 0 0 0,0 

MARCOS ANTÔNIO DO 
COUTO 

038.208.016-50 MESTRADO HORISTA 6 8 NÃO 

6 

0 0 

0,0 

MATHEUS NASSER 
DIAS COUTO 

087.315.976-45 ESPECIALIZAÇÃO HORISTA 3 1 SIM 3 0 0 

0,0 

PATRICIA DE SOUZA 
LACERDA 

  ESPECIALIZAÇÃO HORISTA 4 0 SIM 0 0 0 4,0 

PRISCILA MARTINS 
REIS MACHADO 

090.081.576-08 MESTRADO INTEGRAL 40 5 SIM 10,5 0 0 29,5 

RENATA CRISTINA 
SILVA MOURÃO 

071.044.446-02 ESPECIALIZAÇÃO HORISTA 6 4 SIM 6 0 0 0,0 
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THAÍS FERNANDA 
SANTOS DA SILVA 

VERÇOSA 
034.484.566-40 MESTRADO INTEGRAL 40 7 SIM 6 0 0 34,0 

 


