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1 APRESENTAÇÃO

O presente Projeto Pedagógico é produto da reflexão e do trabalho
realizado pelos docentes do curso, especialmente os integrantes do Núcleo
Docente Estruturante, em conjunto com todos os profissionais envolvidos no
processo de ensino e aprendizagem, com o objetivo de atender às Diretrizes
Curriculares Nacionais, às necessidades locais previstas no Projeto de
Desenvolvimento Institucional, no Projeto Pedagógico Institucional e pelas
exigências específicas do curso.

1.1 Contextualização da IES
1.1.1 Dados Institucionais da Faculdade Catuai
Mantenedora:
Associação de Ensino de Cambé







CNPJ/MF n.º 03.323.335/0001-39
Rua Bento Munhoz da Rocha Neto, 210
CEP: 86.186-125 – Cambé – Pr
Fone: (43) 3174-5454
E-mail: diretoriaacademica@faculdadecatuai.com.br
Home Page: www.faculdadecatuai.com.br

Mantida
Faculdade Catuaí







Rua: Rua Bento Munhoz da Rocha Neto, 210
Cidade: Cambé
CEP: 86.186-125
Fone: : (43) 3174-5454
E-mail: diretoriaacademica@faculdadecatuai.com.br
Home page: www.faculdadecatuai.com.br

1.1.2 Dirigentes da IES





Diretora Geral: Sandro Morais de Medeiros
Diretoria Acadêmica: Silvana Oliveira de Lima Medeiros
Secretária Geral: Tatiana Ribeiro Costa
Coordenador do Curso de Direito: Thiago Cesar Giazzi
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1.1.3 Dados Geográficos e Socioeconômicos da Região

Situada no Terceiro Planalto de Guarapuava, 23° 16' Latitude Sul e 51°
17' Longitude Oeste com área de 496 km² a 670 metros do nível do mar.
Favorecida pelas rodovias BR-376 e PR-445, está distante cerca de 10 km de
Londrina, 385 km de Curitiba, 550 km de São Paulo e a 502 km do Porto de
Paranaguá.
De clima subtropical úmido mesotérmico, verões quentes com
tendência de concentração das chuvas (temperatura máxima média de 22°C),
invernos com geadas em torno de 8 anuais (temperatura mínima média abaixo
de 18°C), sem estação seca definida (mínima já registrada de -4°C negativo).
Sua população estimada em 2019 é de 106.533 habitantes, sendo os
dados consolidados pelo Censo em 96.733 habitantes (IBGE 2010).
Atualmente a cidade tem sua agricultura voltada à soja e possui um rico
Parque industrial onde se destacam a agroindústria e indústrias químicas.
Cambé, cidade integrante da Região Metropolitana de Londrina (Lei
Complementar Estadual nº 81/98), distante da capital do Estado 411 km,
privilegia-se por fazer parte do centro convergente de várias cidades como:
Londrina, Maringá, Bela Vista do Paraíso, Jaguapitã, Miraselva, Rolândia e
Sertanópolis.
Com uma população alvo estimada (atualização dos dados consolidados
do Censo 2010) de mais de 45.000 pessoas na faixa etária de 17 a 38 anos,
atualmente, a Faculdade Catuaí é a maior instituição de Ensino Superior e a mais
antiga instalada, possuindo a maior quantidade de cursos presenciais ofertados.
A presença da Faculdade Catuaí facilita à população a possibilidade de acesso
a uma instituição de Ensino Superior mais próxima de suas residências,
preocupada e inserida no mesmo contexto de seu alunado, além de trazer à
cidade, oportunidade de acesso a benefícios tais como, projetos de iniciação
científica e extensão desenvolvidos pela Faculdade Catuaí.
Com o objetivo de atender aos anseios da comunidade, a Mantenedora
AEC – Associação de Ensino de Cambé, implantou sua Instituição de Ensino
Superior à Rua Bento Munhoz da Rocha Neto, 210, no município de Cambé,
inicialmente sob o nome de FAC - Faculdade de Cambé.
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Posteriormente, a instituição ficou conhecida como INSTITUTO CATUAÍ
DE ENSINO SUPERIOR. A partir de 2008, passou a Faculdade Catuaí,
adotando, também uma logomarca que caracteriza melhor a Instituição conforme
cabeçalho deste PDI.
Os índices de intenções apontaram a expectativa da sociedade para
uma Instituição de Ensino na cidade de Cambé que oferecesse, inicialmente, os
seguintes cursos: Administração de Empresas, Direito, Pedagogia e Sistema de
Informação. Atualmente, deixou-se de ofertar o curso de Sistema de Informação
por não ter apresentadp demanda nos dois primeiros anos. Acrescentaram-se
outros cursos e atualmente oferta-se Administração de Empresas, Ciências
Contábeis, Direito, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos e
Pedagogia.

1.1.4 Histórico da IES
No dia 30 de junho de 1999, foi fundado a AEC – Associação de Ensino
de Cambé, Mantenedora do Instituto Catuaí de Ensino Superior, com sede na
rua Bento Munhoz da Rocha Neto, 210, na cidade de Cambé, tendo como
finalidade a prestação de assistência técnica e educacional. Em 1999, a AEC
submeteu à apreciação do Conselho Federal de Educação projeto de criação do
Instituto Catuaí de Ensino Superior – ICES, com o solicitação de autorização do
curso de Bacharelado em Sistemas de Informação.
Em de 2000, o Ministério da Educação (MEC) consolidou o Ato de
Criação do Instituto Catuai de Ensino Superior – ICES por meio da Portaria MEC
Nº 1691 de 01 de agosto de 2001, publicada no DOU 06 de agosto de 2001.
Essa Portaria autorizou o funcionamento do primeiro Curso do ICES, o Curso de
Sistema de Informação.
No ano de 2001, foi autorizado o funcionamento de mais dois cursos:
Administração, pela Portaria MEC nº 1693 de 01/08/2001, publicada no DOU em
06/08/2011 e Pedagogia, pela Portaria MEC nº 2866 de 14/12/2001, publicada
no DOU em 14/12/2001
O Curso de Direito foi autorizado em 2002, pela Portaria MEC Nº 178 de
25/01/2002, publicada no DOU em 29/01/2002.
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Os Cursos de Direito e Pedagogia foram reconhecidos em 2008
conforme tabela abaixo:

Curso

Reconhecimento
do Curso

Direito

Portaria MEC nº 433 de 11/06/2008, publicado no DOU em
12/06/2008.

Pedagogia

Portaria MEC nº 606 de 27/08/2008, publicado no DOU em
28/08/2008.

No ano de 2009 foi reconhecido o curso de Administração por meio da
Portaria MEC nº 778 de 10/06/2009, publicado no DOU em 15/06/2009.
A Faculdade Catuai iniciou suas atividades de pós-graduação por meio
da Resolução nº 001/2010 que aprova o regulamento dos Cursos de PósGraduação em 2010.
No ano de 2011 a Instituição ofertou, 03 cursos na área de educação,
sendo eles: Pedagogia Empresarial, Gestão Escolar e Educação Especial
Inclusiva.
No dia 15 de agosto de 2012 foram aprovados em Ata do COSUP, mais
quatro cursos, 2 na área de educação sendo eles Psicopedagogia Institucional e
Clínica e Neuropsicopedagogia e dois na área da Administração: MBA em
Gestão de Pessoas & Competências e MBA em Gestão da Produção & Logística.
Em 2016 foram autorizados 3 cursos novos. Primeiramente, os cursos
tecnológico em Gestão Comercial e tecnológico em Gestão de Recursos
Humanos, ambos pela portaria n° 199 de 02/06/201, após, o curso de Ciências
Contábeis, pela Portaria n° 771 de 01/12/2016.

1.1.5 Missão
A FACULDADE CATUAÍ tem por missão produzir, socializar e aplicar o
conhecimento nos diversos campos do saber, por intermédio do ensino, da
iniciação científica e da extensão, pretende contribuir para o desenvolvimento
social e econômico do país e da região na qual está inserida, promover a
formação de profissionais qualificados para o mercado de trabalho e capazes de
atuar na construção de uma sociedade justa e democrática.
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Para cumprir essa missão, a FACULDADE CATUAÍ busca como
princípios norteadores


o envolvimento permanente da comunidade acadêmica na

condução do seu processo de gestão;


a participação ativa dos docentes na elaboração de propostas de

interesse institucional, nas discussões de assuntos acadêmicos e na
determinação de parâmetros de avaliação da própria instituição; a efetivação de
um processo de interação para conhecer os anseios e as necessidades da
sociedade local e regional com a qual deseja interagir, em proveito desta;


a promoção da excelência e modernidade acadêmica;



o respeito à diversidade intelectual, institucional e política;



a interação entre ensino, iniciação científica e extensão.

1.1.6 Dados Gerais do Curso


Instituição:Faculdade Catuaí



Endereço:Rua Bento Munhoz da Rocha Neto, 210



Fone:(43) 3174-5454



Home Page:www.faculdadecatuai.com.br



E-mail:direito@faculdadecatuai.com.br



Nome do Curso:Direito



Atos Autorizativos do Curso: Portaria MEC Nº 178 de 25/01/2002, publicada no

D.O.U de 29/01/2002.


Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento:



Portaria MEC nº 456 de 23/06/2008, publicado no DOU em 24/06/2008.



Portaria MEC Nº 157 de 04/04/2013, publicada no D.O.U. de 05/04/2013.
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Portaria MEC Nº 503 de 16/09/2016, publicada no D.O.U. de 20/09/2016.



Portaria MEC Nº 267 de 03/04/2017, publicada no D.O.U. de 04/04/2017.



Nº de vagas ofertadas: 100 vagas



Turno de funcionamento: Diurno e Noturno



Regime de Matrícula: Semestral



Duração do Curso:mínimo de 10 semestres e máximo de 16

semestres


Carga Horária Total: 3710 horas



Coordenador do curso: Thiago Cesar Giazzi

13

Projeto Pedagógico do Curso de Direito
2020-2025

2 CONCEPÇÃO DO CURSO

O Projeto Pedagógico do Curso de Direito está coerente com a Resolução
CNE/CES Nº 05, de 17 de dezembro de 2018 que institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito e norteia toda a
concepção do curso, buscando atendê-la integralmente.
Neste sentido, este documento apresenta a contextualização institucional,
a contextualização do curso, a base legal para a sua oferta, os objetivos, o perfil
do egresso a ser formado, os procedimentos metodológicos utilizados e a
organização curricular. Além disso, é abordada a articulação com a extensão, a
integração da graduação com a pós-graduação, a política com egressos, o
Núcleo Docente Estruturante – NDE, o atendimento ao discente, o estímulo as
atividades acadêmicas e, por último, a infraestrutura do curso. Para
complementar o documento, destacam-se como anexos o Regulamento do
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, o Regulamento das Atividades
Complementares, o Regulamento do Estágio Curricular não Obrigatório, o
Regulamento do Núcleo de Prática Jurídica.

2.1 Breve Histórico do Curso
No dia 30 de junho de 1999, foi fundada a AEC – Associação de Ensino
de Cambé, Mantenedora da Faculdade Catuaí, com sede na rua Bento Munhoz
da Rocha Neto, 210, na cidade de Cambé, tendo como finalidade a prestação de
assistência educacional.
Em 1999, a AEC submeteu à apreciação do Conselho Federal de
Educação o projeto de criação do Instituto Catuaí de Ensino Superior.
Em 2000, o Ministério da Educação(MEC) consolidou o Ato de Criação do
Instituto Catuaí de Ensino Superior – ICES por meio da Portaria MEC Nº 1691
de 01 de agosto de 2001, publicada no DOU 06 de agosto de 2001.
O Curso de Direito foi autorizado em 2002, pela Portaria MEC Nº 178 de
25/01/2002, publicada no DOU em 29/01/2002. O Curso de Direito foi
reconhecido em 2008 conforme Portaria MEC nº 433 de 11/06/2008, publicada
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no DOU em 12/06/2008. Passou por três renovações de reconhecimento de
curso, respectivamente em 2013 (Portaria MEC nº 157 de 04/04/2013, publicada
no D.O.U. em 05/04/2013), 2016 (Portaria MEC nº 503 de 16/09/2016, publicada
no D.O.U em 20/09/2019) e 2017 (Portaria MEC nº 267 de 03/04/2017, publicada
no D.O.U em 04/04/2017).
Por meio da matriz curricular embasada na prática dos conteúdos
articulados e com um corpo docente titulado e com experiência profissional e
uma estrutura física adequada, o curso oportuniza aos discentes uma formação
cidadã com qualificação profissional, o que se constata pela atuação dos
egressos.
O curso, até 16 de agosto de 2019, já formou 623 (seiscentos e vinte e
três) bacharéis em Direito possuindo um corpo docente composto por vinte e
um membros.
O índice do Curso de Direito nas avaliações do SINAES referente aos
anos de 2009 e 2012 foi 03. Em 2015, o SINAES veiculou como Conceito
Preliminar de Curso (CPC) em índice 03. No fim de 2019, apresentou-se conceito
ENADE para o curso de índice 3.

2.2 Concepção de Educação

Pautados na perspectiva de formação profissional defendida pela
Faculdade Catuaí, que promulga sobre a formação humano-científica,
competente e compromissada com o bem comum e com o desenvolvimento
pleno do aluno, sendo a iniciação científica meio e condição formadora na busca
desses objetivos, a concepção de educação que permeia o curso de Direito é
concebida como um processo cultural e histórico que colabora na formação do
sujeito, objetivando sua autonomia, para que esse seja capaz de redimensionar
seu modo de pensar e agir, adquirindo condições de interpretar a realidade
social, apresentando alternativas de ação na realidade circundante.
A instituição privilegia a concepção humanista do Direito, assim sendo é
interessante resgatar o sentido latino da palavra educar que se expressa como
“educere”, que significa levar ou trazer para fora, ajudar alguém a explicitar suas
capacidades interiores. “Educere” ainda significa facilitar ou induzir o indivíduo a
atualizar o próprio potencial.
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É essencial entender que a educação deva favorecer o educando para
que entenda que ele é o responsável maior pelo seu desenvolvimento global, por
seus atos e decisões.
A educação humanista também objetiva o desenvolvimento completo do
sujeito em suas aptidões, portanto o objetivo último é educar para a formação de
indivíduos comprometidos social e profissionalmente com a realidade atual.
Diante de uma realidade social que tem tornado a educação uma forma
de exploração, em que muitas vezes o que está em primeiro plano não é a
formação humana e sim a educação massificada e alienante, faz-se necessário
a construção de uma prática educativa assentada em sólida estrutura filosófica
permeada pela reflexão teórica. Essa prática deve priorizar uma formação
profissional de bases epistemológicas, que contribuam tanto para a autonomia
econômica e social quanto para a compreensão crítica das articulações entre
ações e atitudes nas diferentes áreas de conhecimento e competência
profissional.
A educação na Faculdade Catuaí está comprometida em possibilitar uma
sólida formação que permita ao educando compreender e conquistar sua
competência e seu compromisso social. Seus docentes nesse processo tornamse “articuladores do processo de ensinar e aprender”, realocando o centro do
protagonismo da relação de ensino ao educando, promovendo situações de
aprendizagem que favoreçam a formação permeada pela análise, reflexão,
avaliação e prática.
Neste sentido é importante que as ações didático-pedagógicas superem
posturas que privilegiam o conhecimento fragmentado e reducionista a favor de
práticas pedagógicas que favoreçam uma sólida formação global e humanista.
Pautados na Pedagogia Progressista, mais especificamente em Paulo
Freire e Saviani, acredita-se segundo Freire (1996) ser a educação um processo
dialógico.
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“Paulo Freire propõe uma nova concepção da relação pedagógica. Não
se trata de conceber a educação apenas como transmissão de conteúdos por
parte do educador. Pelo contrário, trata-se de estabelecer um diálogo, isso
significa que aquele que se educa, isto é, está aprendendo também” (Gadotti)
Para Paulo Freire a educação visa a libertação e a transformação da realidade,
visa a formação de sujeitos conscientes e engajados no processo de mudança
social. Para tanto é de fundamental importância que os cursos de formação de
professores preconizem o respeito à pluralidade e a diversidade cultural
assegurando a função social da escola nas mais variadas realidades e
contextos, lutando por uma educação mais igualitária e democrática, garantindo
assim a

participação coletiva, desencadeando um processo reflexivo e

humanizador entre os envolvidos.

2.3 Articulação do PPC com o PDI

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico
do Curso de Direito da Faculdade Catuai estão articulados e em sintonia. Ambos
estão atualizados conforme as Políticas Nacionais e constituem um processo
dinâmico, intencional, legítimo, transparente, em constante interconexão com o
contexto da instituição. O PDI, por sua vez, sustenta a construção dos Projetos
Pedagógicos dos Cursos que possibilitam uma adequada gestão acadêmica e
administrativa.
O curso atende ao planejamento da IES e o seu funcionamento é
indispensável ao cumprimento da missão e dos objetivos institucionais; busca a
excelência na área de graduação; alia a teoria à prática e proporciona uma
educação a qual o interesse do aluno seja o meio propulsor que o conduz ao
esforço de renovação de si mesmo.
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Alinhado às necessidades do mercado de trabalho e às expectativas da
comunidade de Cambé, o curso destaca diferenciais em sua organização
didático-pedagógica, por meio da gestão acadêmica, organizacional e de ensino
dinâmico, o curso procura alcançar o conceito máximo nos indicadores de
qualidade exigidos pelos instrumentos de avaliação do MEC/INEP, de modo a
garantir a integração na comunidade local e regional, contribuindo para o
desenvolvimento e qualidade de vida dos cidadãos de sua área de abrangência
e influência.
Neste contexto, este Projeto Pedagógico do Curso de Direito estruturase de forma que sua matriz curricular consolide, no âmbito de suas ações e em
seu desenvolvimento, os princípios que, em concordância com o PDI, visem à
qualidade do ensino; a formação humana, pessoal e conceitual; ao respeito à
pluralidade e formação profissional adequada à atuação no mundo globalizado.
Por fim, o curso aborda conceitos de forma prática, aplicando-os na solução de
problemas multiculturais e técnicos da região em que se insere.

2.4 Princípios Gerais

As instituições de educação superior estão inseridas numa sociedade
em

constante mutação, carente de recursos humanos qualificados e de

lideranças capazes de atuarem como agentes de mudança, necessitando, pois,
de uma permanente análise crítica que as conduza ao diagnóstico de suas
necessidades e à elaboração de um projeto pedagógico que estabeleça as suas
prioridades estratégicas de conexão com o mercado atual.
Uma instituição de educação superior deve ter, ao lado de seu caráter
acadêmico, de procura do saber, do desejo de promover a criatividade, uma
função explícita de colaborar com o desenvolvimento e com a solução dos
problemas nacionais.
Além disso, precisa ter como função básica a posição de crítica, fazendo
de seu Campus um espaço para o questionamento de valores e pressupostos
adquiridos, transformando seus alunos e professores em agentes de mudança.
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Cabe às instituições de educação superior formar lideranças que sejam
capazes de promover mudanças na sociedade. E qualquer mudança, para ser
duradoura e para ter o sentido humano que é a sua característica principal, deve
ser realizada por pessoas cujos valores sejam compatíveis com os processos
de participação e de inovação.
A FACULDADE CATUAÍ pauta-se em um conjunto de
básicos

princípios

que norteiam o comportamento do corpo docente, discente e

administrativo:
Ética;
Transparência;
Valorização do Ser humano;
Compromisso com o desenvolvimento da sociedade.
Com base nos princípios, foi constituída uma Comissão de Ética cujos
membros representam os docentes, discentes e técnicos da Faculdade Catuaí e
são integrantes do Conselho Superior, como tal eleitos por seus pares.
O Comitê de Ética estipula as diretrizes destinadas a nortear as relações
humanas no âmbito da Instituição. Espera-se que haja um impacto muito positivo
na formação dos valores e no processo de tomada de decisão de alunos,
professores e funcionários administrativos. No início dos semestres letivos,
poderão ser realizados “Seminários sobre os princípios éticos” nos quais deverá
haver um trabalho intensivo sobre

desenvolvimento

moral, flexibilidade,

dogmatismo e sobre as estratégias educacionais que poderão ajudar a conduzir
as pessoas em direção à autonomia e à independência.
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2.5 Campos de Atuação

O conteúdo apresentado pelo Curso de Direito da Faculdade Catuaí é
condizente à necessidade do cotidiano das profissões jurídicas, assim como aos
incidentes nas avaliações, provas e testes para o ingresso em carreira de:
I. Advogado;

II. Funcionário Administrativo no serviço público;

III. Magistrado;

IV. Promotor de Justiça;

V. Delegado de Polícia;

VI. Procurador;

VII. Defensor ou membro do Ministério Público;

VIII. Consultor jurídico.
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3 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

3.1 Contexto Educacional do Curso

O contexto educacional no qual foi concebido o Curso de Direito da
Faculdade Catuaí buscou contemplar as demandas efetivas de natureza
econômica e social, como podem ser mostrados nas informações apresentadas
neste capítulo.
A oferta e a demanda por educação superior em um país tão
heterogêneo como o Brasil variam muito de região para região e podem ter
naturezas muito distintas. De um lado, estão os jovens saindo dos cursos
secundários e buscando as carreiras profissionais mais tradicionais, para depois
buscarem seu lugar no mercado de trabalho. De outro, estão os adultos que
decidem estudar depois de já estarem trabalhando. A escolha das carreiras, a
preferência por cursos diurnos ou noturnos, a matrícula em escolas públicas ou
privadas, dependem das condições de renda e educação prévia dos estudantes,
de seu momento de vida e da oferta de oportunidades educacionais que existem
na região.
3.2 Políticas Institucionais no âmbito do Curso

As práticas de extensão, iniciação científica e ensino constituem o eixo
central de atuação dos professores do curso de Direito desta instituição. Dessa
forma, o curso de Direito objetiva proporcionar ao aluno condições necessárias
para que este reconheça seu objeto de trabalho no processo de ensino e
aprendizagem.
Preocupa-se em realizar os planejamentos do Curso dispondo o discente
em situação de protagonismo, para que o mesmo historicize-se com sua
participação no curso e internalização das matérias apresentadas.
Assim, é de fundamental importância que a Faculdade Catuai
desenvolva programas/projetos de iniciação científica, ensino, extensão e
prestação de serviço na área jurídica, para que tanto a comunidade envolvida,
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docentes e discentes do curso usufruam dos benefícios desta ação
socioeducativa e ao mesmo tempo contribuam para a melhoria da qualidade de
sua formação profissional e pessoal.
3.3

Políticas de Ensino
A FACULDADE CATUAÍ firma o compromisso de:
- Ampliar e diversificar a oferta das possibilidades de ingresso na graduação;
- Adotar medidas com vista à racionalização dos horários de aulas e do

uso dos espaços físicos disponíveis;
- Realizar estudos que apontem alternativas para a criação de cursos de

pós- graduação, direcionados ao desenvolvimento técnico-científico e social da
região;
- Avaliar continuamente os cursos de graduação já consolidados por

meio dos respectivos NDEs e CPA.
- Criar mecanismos que assegurem melhoria de funcionamento dos

cursos e dos programas, projetos ou ações que são ou venham a ser
desenvolvidos pela Faculdade Catuaí;
- Articular o ensino de graduação com programas especiais voltados a

contribuir para a melhoria da qualidade constante do ensino e da aprendizagem.
- Melhorar as condições das instalações físicas existentes e propiciar o

material de apoio necessário para a efetivação do processo ensinoaprendizagem.
- Propor e manter ementas e programas de disciplinas apropriados aos

cursos a que se destinam e que atendam à formação de profissionais de
excelente qualidade.
- Propiciar ao corpo discente um adequado e eficiente atendimento de

apoio ou suplementar às atividades de sala de aula.
- Ampliar e aprofundar a interação com os Colegiados, NDE e as

Coordenações dos cursos, buscando a melhoria da qualidade do ensino e da
formação profissional.
- Promover estudos para o planejamento e produção de cursos de ensino

não- presencial em nível local, regional, nacional e internacional;
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-Viabilizar o sistema de tutoria visando a realização de atividades

contextualizadas segundo a realidade do aluno.
- Promover a capacitação e a atualização do corpo docente e técnico,

em tecnologia educacional, para elaboração e produção de material impresso,
programas de rádio, TV, etc;
- Implantar, nos cursos presenciais, a oferta de 20% de conteúdos

não presenciais;
- Estimular a troca de experiências e de informações com

instituições públicas e privadas.
-

3.4 Políticas e Práticas de Educação a Distância

A implementação do NEAD (Núcleo de Ensino à Distância) possibilitará
que suas ações conduzidas por uma equipe multidisciplinar comprometida com
um projeto político construído sob duas premissas pedagógicas: a ideia da íntima
relação do ensinar com o aprender e a exigência básica de estabelecer contínua
relação entre o acompanhamento do processo técnico pretendido e a avaliação
de todos os elementos do processo educativo.
A ênfase, portanto, desse modelo, concentra-se na preocupação com a
relação que deve existir entre os indivíduos que se propõem a adquirir um
conhecimento e os indivíduos que se propõem a fornecer tanto esses
conhecimentos como os meios que poderão otimizar os resultados desejados
pelo binômio em questão, viabilizando, ainda, seu grau de coerência entre todas
as

disciplinas,

a

interdependência

dos

objetivos,

a

aglutinação

dos

conhecimentos perseguidos pelos diversos conteúdos, o trânsito fluido entre o
saber e as tecnologias.
Na operacionalização dessas premissas pedagógicas é que se
organizam materiais de instrução, que privilegiam a combinação de
procedimentos didáticos próprios da educação à distância, tais como utilização
de vários meios eletrônicos e momentos de interatividade on- line e presenciais.
Na Faculdade Catuaí, escolheu-se a plataforma Moodle como
ferramenta para a disponibilização e acompanhamento didático do ensino não
presencial, em razão de sua capacidade de acompanhamento de presença e
acessos dos alunos e professores, das ferramentas de interação e integração de
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conteúdo e avaliações, o desenvolvimento de aplicativos para terminais móveis,
a integração com o sistema educacional utilizado na IES e a integração com
outras plataformas de mídia como nuvens, plataformas de vídeo, de áudios, etc.
O planejamento e a elaboração desses materiais, passíveis de
sistemática de testes ou avaliações, integram a estratégia pedagógica.
Estratégia que também implica na busca constante da clareza sobre os objetivos
pretendidos pelo Curso, quer por intermédio dos seus módulos, quer por meio
das disciplinas, enquanto tomadas isoladamente. Predominantemente, tais
materiais e conteúdos são elaborados pelos próprios professores já integrados
ao corpo docente ou, ao menos, que já tenha conhecimento da realidade do
corpo discente e sócio-economica da região de abrangência pela Faculdade.
Os recursos pedagógicos devem servir como suporte para o estudo,
esclarecendo e aprofundando os tópicos de maior relevância, apresentando
informações práticas e úteis, possibilitando, assim, a aplicação imediata dos
conceitos estudados.
Nesse sentido, as premissas pedagógicas para a organização dos
programas são consideradas fundamentais para nortear e disciplinar as relações
entre professores, tutores, monitores e alunos. Os recursos humanos, recursos
físicos, recursos materiais, são pensados na perspectiva de promover
aprendizagens reguladas segundo os princípios previamente definidos.
Em atendimento à Portaria MEC n° 1.428 de 28 de Dezembro de 2018,
em seu Art. 2º. §1º, é possível que até 20% da carga horária do curso seja
disponibilizada em modalidade à distância. No curso de Direito, tal prática é
realizada nas disciplinas em regime de Dependência e de Adaptação, não
abrangendo todos os alunos, mas somente aqueles que possuam reprovação ou
passem por análise de aproveitamento de disciplinas. Além disso, disciplinas
introdutórias, preferencialmente que não integrem o eixo técnico do curso,
também podem ser oferecidas na integralidade na modalidade à distância.
Atualmente, as disciplinas de Filosofia Geral e Sociedade, Cultura e História
utilizam de tal modalidade, restando o professor com horários presenciais para
atendimentos individualizados na IES.
O modalidade à distância utilizada pode corresponder tanto à materiais
de vídeos-aula, quanto à materiais de pesquisas e leituras, sempre
supervisionado o acompanhamento e conteúdo pelo sistema Moodle,
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possibilitado treinamentos aos alunos e professores e incluindo a possibilidade
de atendimento individualizado presencialmente ao alunado.
As avaliações principais das disciplinas serão realizadas ou entregues
presencialmente, com suporte material para correção e autenticação de
pessoalidade.
Neste contexto, dá-se forma ao planejamento e ao desenvolvimento da
educação à distância na FACULDADE CATUAI.

EAD

Disciplinas
Filosofia Geral e Sociedade
Cultura e História
TCC I – Orientação Individualizada com o Orientador
TCC I I– Orientação Individualizada com o Orientador
Projeto Integrador: Atividades de Iniciação à Pesquisa
Jurídica
Projeto Integrador: Atividades de Extensão Universitária
DPs e ADPT ( ATÉ 180 HORAS POR SEMESTRE)
SUB TOTAL

Hora /
Relógio
30
30
120
120
15
15
330

3.5 Políticas de Extensão

Durante todo o semestre letivo são realizadas atividades de extensão
articuladas com o ensino ministrado nos diferentes cursos. Algumas dessas
atividades já integram o calendário acadêmico de cada um deles, como: as
Feiras, Seminários, Simpósios, Fóruns e Minicursos.
Além disso, ao longo de cada semestre, as coordenações convidam
profissionais para ministrar palestras sobre temas da atualidade de cada curso,
enriquecendo de forma significativa a formação dos alunos.
A utilização de tecnologias viabiliza a oportunidade de estender as
atividades além muros como forma de a democratizar o acesso ao
conhecimento.
Em razão da busca constante em integrar a Faculdade com a sociedade
onde se inclui, tem-se atendido demandas de instituições tais como: atividades
de conciliação junto ao Poder Judiciário, atividades de ensino junto às
associações e instituições públicas, auxílio jurídico às escolas municipais e
estaduais da região, treinamentos, etc.
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Ademais, o curso de Direito possui um escritório modelo, nomeado SAJ
– Serviço de Assistência Jurídica, que integra o Núcleo de Prática Jurídica,
atendendo gratuitamente as demandas jurídicas de qualquer morador da cidade
de Cambé em condição de hipossuficiência econômica, nos termos do
regulamento próprio, realizando a materialidade da extensão do ensino
empregado em ambiente estudantil.
3.6 Políticas de Iniciação Científica

A Faculdade Catuaí possui ações para desenvolver, incentivar e apoiar
a iniciação científica. Entre elas, conforme análises das coordenações nos casos
pontuais: a flexibilização dos horários de trabalho e o abono da falta para a
participação de seminários e congressos; pagamento de inscrições para
congressos e seminários com ajuda de custo, quando realizado fora da região.
As bancas de projetos de Trabalho de Conclusão de Curso favorecem a
atividade de iniciação científica, pois visam aprimorar, com critérios técnicocientíficos, a formulação dos projetos de pesquisas.
Com a internalização de sistema ligado ao Public Knowledge Project –
PKP, criou-se primeiramente no Curso de Direito a utilização de produção de
iniciação científica como meio de avaliação interdisciplinar, em razão da
potencialidade do discente expor conhecimentos e realizar pesquisas sobre
áreas plúrimas do conhecimento jurídico. Com isso, tem-se alcançado desde
2016, nos encontros realizados preferencialmente todos os semestres,
patamares de participação e produção de iniciação científica que alcançam 95%
dos discentes matriculados. A partir de 2019, o Encontro Científico tornou-se
interdisciplinar aos demais cursos da IES, possuindo estrutura de corpo de
professores avaliadores dos trabalhos

e monitores para operacionalização,

possibilitando ao alunado, egressos e comunidade externa, a produção de textos
e sua apresentação oral em grupos de trabalho com liame material sobre o
assunto tratado.
As políticas de iniciação científica tem como objetivo:
-Acessar e difundir as informações;
-Criar mecanismos de institucionalização da iniciação científica;
-Desenvolver programas de pós-graduação;
-Incentivar a participação de docentes e discentes em projetos de pesquisa;
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-Dar continuidade e buscar a consolidação da revista criada em 2007;
-Realizar encontros de Iniciação Científica;
- Expandir a Iniciação Científica;
- Priorizar a ética na pesquisa;

-Incorporar as atividades de iniciação científica nos currículos dos
cursos de graduação a partir de 2009;
-Extimular a participação dos alunos egressos.
-Revisar, periodicamente, suas respectivas disposições normativas.

3.7 Objetivos do Curso

3.7.1 Objetivos Gerais
Tem-se elencados como objetivos gerais:
I. Tornar-se pólo de referência no ensino do Direito, formador de

opiniões e exportador de novas posturas, dedicando-se aos temas clássicos e
emergentes do contexto jurídico, atuando no ensino, na iniciação científica e na
extensão.
II. Possibilitar aos graduandos condições de aprendizagem para que

possam ser capazes de identificar, prevenir e buscar soluções, de modo crítico
e responsável, para os problemas jurídicos da realidade social onde está
inserido.
III. Propiciar a formação do Bacharel Generalista com capacidade para

atuação profissional em área jurídica e aptidão para aprofundar-se no campo
acadêmico da Ciência do Direito, em razão dos ideais absorvidos durante o curso
de investigação e pesquisa, domínio da teoria, do conceito e da técnica, senso
crítico e fomentação de produção científica.
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3.7.2 Objetivos Específicos

Tem-se elencados como objetivos específicos do curso:
I. Criar possibilidade de aprendizagem para que os graduandos

construam conhecimentos orientados pelo conteúdo constitucional, utilizando as
ferramentas de direito processual necessárias à boa realização dos direitos
materiais, nela incluídas as técnicas de conciliação, mediação e arbitragem;

II. Propiciar aos discentes um programa de graduação que alie,

efetivamente, o aprendizado teórico à prática profissional, empregando
diferentes métodos e técnicas, garantindo o protagonismo e historicidade do
aluno no processo de aprendizagem;
III. Possibilitar ao educando uma formação humanística que lhe permita

o desenvolvimento de uma visão crítica e consciência sociopolítica, com o
correspondente aprimoramento do raciocínio jurídico necessário à plena
realização do acesso à justiça, em seu sentido mais amplo, propiciando a
democratização da procura da prestação jurisdicional;
IV. Realizar a efetiva integração à comunidade onde a IES está inserida,

realizando atividades de consultoria jurídica e acompanhamento processual,
sendo ambas prestadas em escritório de assistência jurídica à comunidade,
difundindo o pleno exercício da cidadania;
V. Promover a real interação do curso com os problemas nacionais e

regionais, apresentando estudos para soluções dos mesmos;
VI. Propiciar ao graduando a análise crítica, o respeito à diversidade e a

busca da preservação dos ideais de justiça;
VII. Incentivar a leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e

documentos, jurídicos ou normativos, com a devida utilização das normas
técnico-jurídicas, colaborando, assim, para o rol de produções científicas no
campo jurídico;
VIII. Elucidar a sociedade sobre os aspectos da interpretação e aplicação

do Direito;
IX. Incentivar a pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da

doutrina e de outras fontes do Direito:
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X. Capacitar o graduando para uma adequada atuação técnico-jurídica,

em diferentes instâncias, administrativas ou judiciais, com a devida utilização de
processos, atos e procedimentos;
XI. Empregar a correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência

do Direito, propiciando o domínio satisfatório da linguagem forense;
XII. Englobar à realidade do discente a utilização de raciocínio jurídico,

de argumentação, de persuasão e de reflexão crítica;
XIII. Capacitar o aluno à realizar julgamentos e a tomar de decisões;
XIV. Apresentar e treinar seus discentes para alcançar o domínio de

tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito.
XV. Embasar os pensamentos jurídicos em um senso ético-profissional,

associado à responsabilidade social, com a compreensão da causalidade e
finalidade das normas jurídicas e da busca constante na defesa dos Direitos
Fundamentais e do aprimoramento da sociedade;
XVI. Buscar a capacitação para a apreensão, transmissão crítica e

produção criativa do Direito, aliada ao raciocínio lógico e à consciência da
necessidade de permanente atualização;
XVII. Proporcionar a capacidade para equacionar problemas e buscar

soluções harmônicas com as exigências sociais;
XVIII. Maximizar a capacidade de desenvolver formas extrajudiciais de

prevenção e solução de conflitos individuais e coletivos;
XIX. Apresentar uma visão atualizada e fundamentada do contexto

mundial e, em particular, consciência dos conflitos e crises do meio de atividade
e inserção.

3.8 Perfil Profissional de Egresso
O curso de Direito da Faculdade Catuaí deve formar profissionais que
estejam aptos a:
I. ter uma visão pluralista do Direito, compreendendo-o como um

fenômeno social e não meramente como conjunto de normas que não pode ser
posto em discussão;
II. ter a capacidade de assumir uma postura crítica perante o Direito, para

adequá-lo à situação socioeconômica emergente, promovendo meios de
alcançar a justiça;
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III. utilizar dos conhecimentos apresentados em uma preparação técnica

que os capacite a conhecer os fundamentos históricos e a evolução do
conhecimento sociopolítico e cultural;
IV. 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;
V. adaptar, com sensibilidade e competência, o conhecimento jurídico à

solução de problemas novos, para os quais nem sempre a legislação oferece
respostas em suas normas;
VI. ler, compreender e elaborar textos, atos e documentos jurídicos ou

normativos, com a devida utilização das normas técnico-jurídicas;
VII. interpretar e aplicar o Direito; pesquisar e utilizar a legislação, a

jurisprudência, a doutrina e outras fontes do Direito;
VIII. adequar a atuação técnico-jurídica nas diferentes instâncias,

administrativas ou judiciárias, com a devida utilização de processos, atos e
procedimentos.
IX. agir dentro de princípios éticos e morais com todos com os membros

da organização integrante, órgãos diretivos e fiscalizadores e principalmente
com a sociedade,
X. dominar as tecnologias e métodos para permanente compreensão e

aplicação direito.

3.9

Estrutura Curricular

3.9.1

Proposta de um Novo Currículo
Em razão da experimentação do currículo anterior do curso, somado aos

anseios de mercado e da própria comunidade acadêmica, relacionando com o
histórico de escolhas de disciplinas optativas e aproveitamento dos discentes em
consideração à maturidade acadêmica esperada, o NDE propôs alterações do
currículo desde quanto à ordem de disponibilização das disciplinas nos períodos
cursados, atualizações de conteúdos e inclusão de novos conteúdos de
relevância jurídica, fomentando o protagonismo do discente tanto no ambiente
educacional quanto o projeto deste protagonismo na sociedade quando da
conclusão do curso.
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Com isso, inclui-se Direito Digital, enquanto sucessor do Direito
Eletrônico, como disciplina regular. Os conteúdos de Direito Empresarial foram
subdivididos, tiveram ampliação de carga horária e serão apresentados em
momento posterior, para que o discente tenha maturidade sobre Direito
Contratual e Intervenção do Estado nas relações jurídicas.
O conteúdo das disciplinas de Direito Ambiental, Direito Internacional e
Direito

do

Consumidor

foram

adiantados,

possibilitando

assim

um

amadurecimento para finalidade de pesquisas e iniciações científicas sobre esta
demanda tão atual nesse cenário globalizado.
O conteúdo sobre Meios Alternativos de Resolução de Conflito foram
adiantados para que o aluno o tenha antes do conhecimento sobre o processo
civil e processo penal, assim, já terão contato com os primeiros conteúdos
processuais possuindo os princípios norteadores da mediação e conciliação. As
disciplinas de Processo Penal e Direito Constitucional tiveram aumento de carga
horária em razão de maximização para o tratamento dos direitos fundamentais
envolvidos.

Atualiza-se

as

disciplinas

propedêuticas,

respeitando

as

diversidades da população plúrima regional e nacional, incluindo conteúdos
materiais da contemporaneidade. Incluiu-se disciplinas regulares e optativas
ligadas à situação econômica regional, tais sendo Direito Notarial e Registral e
Direito Imobiliário.
Buscando a especificidade dos pilares da iniciação científica e da
extensão, tem-se incluído como disciplinas projetos integradores em ambas as
áreas,

visando

a

comprovação,

além

das

atividades

acadêmicas

complementares, de participação e produção de pesquisa e integração social no
município de Cambé.
Inovando, ainda, inclui-se disciplina optativa ao fim do curso para que o
graduando possua noções vindas das ciências de gestão administrativa de como
organizar seu futuro trabalho em um perfil dinâmico, técnico, empreendedor.
Ainda, como já esperava-se do conteúdo do Curso de Direito, em respeito
a DCN, revisitam-se as clássicas disciplinas que compõe a grade curricular do
curso, tais como as frentes principais de Direito Civil, Direito Penal, Direito
Processual, Direito Constitucional e Direito Administrativo, especificando o
recorte material em cada disciplina em sua nomenclatura, conforme
demonstrado em capítulo específico neste PPC.
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3.9.2 Estrutura e Organização Curricular

A estrutura curricular implantada no curso de Direito da Faculdade
Catuaí busca contemplar, de maneira excelente, em uma análise sistêmica e
global, os aspectos: flexibilidade, interdisciplinaridade, compatibilidade da carga
horária total (em horas) e articulação da teoria com a prática.
Ao apresentar uma matriz curricular, o curso tem como preocupação
realizar um currículo voltado para o atendimento do perfil definido para o
profissional, buscando-se atender ao desenvolvimento de competências e
habilidades gerais descritas na Resolução CNE/CES No. 5 de 17 de dezembro
de 2018, que institui as DCN em Direito, sem perder de vista o mercado de
trabalho na articulação orgânica com as tendências da profissão na sociedade
contemporânea.
Flexibilidade

A flexibilidade pode ser verificada no curso de Bacharelado em Direito
por meio das atividades complementares, componente obrigatório na sua
estrutura curricular, as disciplinas de “Tópicos Avançados I e II” (que possibilitam
uma flexibilidade de conteúdo conforme a contemporaneidade jurídica, assim
como a atualização de conteúdos modificados durante o período), além disso,
esta estrutura proposta oferece uma disciplina OPTATIVA, que é escolhida em
conjunto pela turma discente, sendo a disciplina de LIBRAS uma opção,
conforme prevê o Decreto n. 5.626 (BRASIL, 2005b).
Em atenção ao Art. 50 da Lei n° 9394/1996, o curso estuda a
possibilidade de criar a figura do aluno especial de graduação que, mediante
processo seletivo apartado do vestibular regular, poderá cursar com proveito
disciplinas iniciais do curso conforme deliberação e publicação de editais,
possibilitando uma flexibilização na ordem de carga horária e a democratização
do ensino.
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Interdisciplinaridade
Como a grade curricular é voltada para uma ciência social com viés
negocial, político e economico, o Curso de Direito da Faculdade Catuaí possui
aspectos de valorizam situações além do ensino técnico e normativo. A
interdisciplinaridade é alcançada de modo interno, entre as disciplinas do próprio
curso, em razão das próprias práticas sociais que emanam conseqüências
jurídicas em variadas áreas do Direito, sendo demonstrado ao aluno que um
único fato tem relação com várias disciplinas oferecidas no curso.
De modo externo, levando ao conhecimento da comunidade externa e à
aplicação real da atividade estudada, a interdisciplinariedade é alcançada pelos
projetos de iniciação científica que proporcionam a construção de situações
problemas e o inter-relacionamento destas com as diversas áreas do saber
jurídico, restando publicado por apresentações orais e debates e, dentro de um
plano de aumento de impacto, publicizando, também em sistema de revista
eletrônica e anais de eventos.
Ademais, disciplinas e conteúdos educacionais ligados à educação
ambiental, à filosofia, à sociologia, à economia, à política, à cidadania, à língua
portuguesa, à informática, às diversidades étnico-raciais, diversidades de
gênero, respeito histórico, entre outros aspectos do conhecimento, estão
diretamente acrescidas no currículo do curso, proporcionando uma visão de
conhecimento amplo e inserido na realidade social ao aluno.

Projetos Integradores
Com finalidade de atendimento à DCN disposta na Res CNE/CES nº 5
de 17 de Dezembro de 2018, utiliza-se de projetos integradores enquanto
disciplinas incluídas na grade do curso, qualificando-as em relação às atividades
acadêmicas complementares, para incentivar de modo discriminado a realização
de atividades, durante o período do Curso, de iniciação científica e atividades de
extensão universitária.
Desde modo, o discente poderá cumprir as atividades na carga horária
da disciplina desde o momento que efetivou sua matrícula e, no 9º semestre,
deverá elaborar o relatório da atividade fundamentando com o referido certificado
ou documento análogo.
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A integração do conteúdo formal apresentado durante o curso com os
problemas reais enfrentados na sociedade justificam o momento de escolha para
o marco das disciplinas de Projeto Integrador, pois almeja viabilizar que o aluno,
ainda durante o curso mas se aproximando no momento de término, atue de
modo a integrar sua história com a da instituição, com a história da comunidade
onde está instalado, com a do campo de estudo da ciência do Direito.

Articulação da Teoria com a Prática e Metodologias Ativa de Aprendizagem

O Currículo do Curso de Direito da Faculdade Catuaí promove
possibilidades de inserção de atividades de conteúdo científico prático e
atividades de desenvolvimento de prática jurídica, ponderando o grau de
conhecimento já ofertado e a qualidade da atividade desenvolvida. Deste modo,
o conteúdo ministrado em aulas torna-se fator fundamental para o
desenvolvimento de atividades práticas que já, desde o próprio ingresso ao
curso, geram conseqüências para a vida do aluno.
Em vários momentos do curso a utilização de métodos ativos de ensino
possibilitam a simulação das atividades que ocorrerão na prática jurídica. Dessa
forma os estágios supervisionados possibilitam peças práticas e análises de
casos com situações-problemas reais. O estágio prático, realizado no Núcleo de
Prática Jurídica, faz o aluno reconhecer meios de implementação do
conhecimento teórico com atendimento diretamente ao caso concreto. De
mesmo modo, utilização de seminários e apresentações para desenvolver o
raciocício lógico e métodos de argumentação traz meios que representam a
atividade prática do profissional do direito.
O curso de Direito gera base educacional para a profissionalização do
aluno em várias áreas de atuação jurídica, são oferecidos aos alunos, desde o
primeiro período, a participação em encontros científicos com apresentação de
trabalhos acadêmicos; realização de projetos de ensino, extensão e iniciação
científica que possibilitam enriquecimento curricular e aplicação teórico-prática;
atividades de produção de peças jurídicas e análises de casos; atividade de
estágio curricular com acompanhamento de processos reais, atendimentos aos
seus interessados, entre outras atividades práticas de um escritório jurídico.
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Perfil Empreendedor
Buscando entender a dinâmica da sociedade quanto às profissões
jurídicas e em atendimento às práticas inovadoras previstas no Inc. V do §4º do
Art. 2º da Res. CNE/CES Nº 5/2018, incluí-se disciplina para preparação técnica
do graduando quanto à gestão de seu tempo e seus recursos na organização
de seu trabalho.
Com pontos materiais a serem trabalhados ligados à gestão de finanças,
de

pessoas,

de

espaço,

de

estrutura,

ministrada

a

disciplina

de

Empreendedorismo Jurídico no último ano de curso, preferencialmente por
professor de área de formação ligada à Administração, Ciências Contábeis ou
Gestão de Empresas, espera-se que o aluno atingindo o perfil de egresso tenha
um maior preparo e satisfação pessoal para desenvolvimento de todo o estudo
realizado.

Compatibilidade de Carga Horária

A compatibilidade da carga horária total cumpre a determinação da
Portaria MEC 03/2007 de 02 de julho de 2007. Todas as disciplinas são
organizadas e mensuradas em horas- relógio de atividades acadêmicas e de
trabalho discente efetivo. A matriz curricular do Curso de Direito foi concebida
com um total de 3710 (três mil e setecentas e dez) horas distribuídas em
disciplinas teórico-práticas partilhadas em eixos temáticos denominados Núcleos Curriculares. Dentro desta carga horária, estão previstas 540
(quinhentas e quarenta) horas de Estágio Supervisionado, perfazendo um total
de 14,5% (quatorze e meio porcento) da carga horária do curso. Além das
Atividades Complementares de Interesse Individual, incluindo carga horária
mínima de iniciação científica e extensão totalizando 200 (duzentas) horas.
Estão previstas também 240 (duzentas e quarenta) horas de TCC e 30 (trinta)
horas de disciplina Optativa, que pode incluir Libras.
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A matriz curricular está estruturada por disciplinas institucional, de área
e de curso. Cumprindo a determinação da Portaria MEC 03/2007 de 02 de julho
de 2007, todas as disciplinas são organizadas e mensuradas em horas de 60
minutos de atividades acadêmicas e de trabalho discente efetivo, contendo
preleções e aulas expositivas atividades práticas supervisionadas, tais como
laboratórios, atividades em biblioteca, trabalhos individuais e em grupo, etc.

3.10 Coerência do Currículo com os Objetivos do Curso

O Currículo engloba disciplinas que possibilitam o conhecimento
necessário para a formação de um profissional de área jurídica, em seus mais
variados aspectos e áreas de atuação. A previsão de disciplinas teóricas e de
prática, as atividades simuladas baseadas nas atuações do profissional do direito
e o viés científico proporcionado pelas disciplinas e projetos durante o curso,
possibilitam ao aluno que, ao cumprir o currículo, esteja apto à atuar em área
jurídica ou realizar exames para profissionalização jurídica.

3.10.1 Coerência do Currículo com Perfil do Egresso

Os egressos podem atuar em área jurídica condizente à proposta do
curso, sendo que as disciplinas propostas na grade curricular são fundamentais
para tal objetivo.
Com a inovação da grade curricular proposta, espera-se que, em razão
da amplitude das disciplinas oferecidas, tenha-se um aumento das áreas de
atuação do egresso, validando a política do curso de uma formação ampla e
eficaz.
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3.10.2

Coerência do Currículo em face das Diretrizes Curriculares Nacionais
O currículo do Curso de Direito da Faculdade Catuai – ICES foi

estruturado atendendo a Resolução CNE/CES Nº 05 de 17 de dezembro de 2019
que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a organização e
funcionamento do referido Curso.
Atendendo as DCNs o Curso de Direito dessa Instituição de Ensino
contempla os três eixos de formação a seguir:
Eixo de Formação Fundamental;
Eixo de Formação Profissional;
Eixo de Formação Prática.
Neste contexto por meio da Matriz Curricular, cumpre as exigências
previstas na Legislação, fornecendo uma sólida formação ao seu corpo discente.

Perfil Gráfico

Para atingir a esses objetivos, especialmente o desenvolvimento da
competência para a prática jurídica, o Projeto Pedagógico do Curso de Direito
da Faculdade Catuaí, deverá, em consonância com as Diretrizes Curriculares
Nacionais, assegurar, no perfil do graduando, sólida formação geral, humanística
e axiológica, capacidade de análise, domínio de conceitos e da terminologia
jurídica, adequada argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos
jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente
a capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica.
Este projeto deve se estruturar em Eixos Formativos, entendidos como
percursos a serem trilhados pelos estudantes durantes os anos de graduação.
Propõe-se um desenho pedagógico estruturado em três eixos formativos.
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Perfil
Graduado
Direito

Formação

Formação

Formação

Fundamental

Profissional

Prática

3.10.3 Matriz Curricular

A Matriz curricular é realizada de acordo com o período letivo,
demonstrando a carga horária (hora-relógio).

1º PERÍODO

Disciplinas

C/H
Prática

Carga
Horária

Teoria do Direito

60

0

60

Direito Civil: Pessoas e Bens

60

0

60

Metodologia de Pesquisa

30

0

30

História do Pensamento Jurídico

30

0

30

Filosofia Geral

30

0

30

Teoria Geral do Estado e Ciência Política

30

0

30

Sociedade, Cultura e História

30

0

30

Comunicação e Expressão

30

0

30

Total de carga horária semestral

300

0

300

Disciplinas

2º PERÍODO

C/H
Teórica

C/H
Teórica

C/H
Prática

Carga
Horária

Teorias da Argumentação Jurídica e Hermenêutica

30

0

30

Teoria do Negócio Jurídico

60

0

60

Teoria Geral da Constituição e Organização do Estado

60

0

60

Filosofia do Direito

30

0

30

Direitos Humanos e Teoria Geral dos Direitos Fundamentais

60

0

60

Psicologia Aplicada ao Direito

30

0

30

Antropologia Geral e Jurídica

30

0

30

Total de carga horária semestral

300

0

300

38

3º PERÍODO

Disciplinas

4º PERÍODO

Carga
Horária

60

0

60

Direito Constitucional: Garantias Fundamentais e Remédios
Constitucionais
Teoria do Delito

60

0

60

60

0

60

Teoria Geral do Processo

60

0

60

Formas Consensuais de Solução de Conflito

30

0

30

Legislações de Inclusão e Proteção de Vulneráveis

30

0

30

Total de carga horária semestral

300

0

300

C/H
Teórica

C/H
Prática

Carga
Horária

Direito Contratual

60

0

60

Direito Econômico e Economia Jurídica

30

0

30

Direito Digital

30

0

30

Teoria da Pena

60

0

60

Direito Processual Civil: Processo de Conhecimento e Tutelas
de Urgência
Direito das Relações de Trabalho e Emprego

60

0

60

60

0

60

Total de carga horária semestral

300

0

300

Disciplinas

5º PERÍODO

C/H
Prática

Direito das Obrigações

Disciplinas

C/H
Teórica

C/H
Prática

Carga
Horária

Responsabilidade Civil

30

0

30

Direito Individual e Coletivo do Trabalho

60

0

60

Dos Crimes contra a Vida e contra o Patrimonio

60
60

0
0

60
60

Direito Ambiental e Urbanístico

60

0

60

Teoria do Processo Penal

30

0

30

Total de carga horária semestral

300

0

300

Direito Processual Civil: do Cumprimento de Sentença e
Processo de Execução

Disciplinas

6º PERÍODO

C/H
Teórica

C/H
Teórica

C/H
Prática

Carga
Horária

Direitos das Coisas

60

0

60

Dos Crimes contra a Dignidade Sexual, contra a
Administração Pública e outros
Direito Processual Civil: Dos Processos nos
Tribunais e dos Meios de Impugnação das
Decisões Judiciais
Direito Internacional Público

60

0

60

60

0

60

30

0

30

Direito do Consumidor

30

0

30

Direito Administrativo: Organização, Atos e Agentes

60

0

60

Total de carga horária semestral

300

0

300
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7º PERÍODO

Disciplinas

8º PERÍODO

C/H
Prática

Carga
Horária

Direito das Famílias

60

0

60

Leis Penais Extravagantes

30

0

30

Direito Administrativo: Contratos, Licitações e Serviços
Públicos
Direito Processual Penal: Inquerito policial e medidas
cautelares
Direito Processual do Trabalho

60

0

60

60

0

60

60

0

60

Estágio Curricular Supervisionado: Processo Civil I

0

30

30

Serviço de Assistência Jurídica I

0

60

60

Total de carga horária semestral

270

90

360

Disciplinas

C/H
Teórica

C/H
Prática

Carga
Horária

Direito das Sucessões

30

0

30

Direito Financeiro e Tributário: Orçamento e Fundamentos

60

0

60

Direito Previdenciário

30

0

30

Direito de Empresa e Contratos Empresariais

30

0

30

Direito Processual Penal: Procedimentos, Recursos e
Nulidades
Monografia Jurídica

60

0

60

30

0

30

Estágio Curricular Supervisionado: Processo Civil II

0

30

30

Estágio Curricular Superviosionado: Processo do Trabalho I

0

30

30

Serviço de Assistência Jurídica II

0

60

60

120

0

120

360

120

480

C/H
Teórica

C/H
Prática

TCC I – Orientação Individualizada com o Orientador I
Total de carga horária semestral

Disciplinas

9ºPERÍODO

C/H
Teórica

Carga
Horária

Direito Societário e Recuperação de Empresas

60

0

60

Direito Tributário: Obrigação Tributária e Tributos em Espécie

60

0

60

Ética do Profissional Jurídico

30

0

30

Direito Internacional Privado

30

0

30

Tópicos Avançados I

30

0

30

Estágio Curricular Supervisionado: Processo do Trabalho II

0

30

30

Estágio Curricular Supervisionado: Processo Civil III

0

30

30

Estágio Curricular Supervisionado: Processo Penal I

0

30

30

Serviço de Assistência Jurídica III

0

60

60

120

0

120

Projeto Integrador: Atividades de Iniciação à Pesquisa Jurídica

15

0

15

Projeto Integrador: Atividades de Extensão Universitária

15

0

15

360

150

510

TCC II – Orientação Individualizada com o Orientador

Total de carga horária semestral
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10º PERÍODO

Disciplinas

C/H
Teórica

C/H
Prática

Carga
Horária

Títulos de Crédito e Propriedade Intelectual

60

0

60

Disciplina Optativa

30

0

30

Execução Penal e Medidas Alternativas

30

0

30

Direito Notarial e Registral

30

0

30

Tópicos Avançados II

30

0

30

0

30

30

Estágio Curricular Supervisionado: Processo Civil Prática
Empresarial
Estágio Curricular Supervisionado: Processo Penal II

0

30

30

Estágio Curricular Supervisionado: Processo Administrativo,
Tributário e Previdenciário
Estágio Curricular Supervisionado: Processo
Constitucional

0

30

30

0

30

30

Serviço de Assistência Jurídica IV

0

60

60

Total de carga horária semestral

180

180

360

Subtotal

3510

Atividades Acadêmicas Complementares

200

Carga Horária Total

3710

Estágio Curricular Supervisionado

540

Atividades Acadêmicas Complementares

200

Disciplinas Obrigatórias

3510

Carga Horária Total do Curso

3710
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3.10.4 Ementários, bibliografia básica e bibliografia complementar

1º Período

Nome da Disciplina: Teoria do Direito – 60h
Ementa: Introdução ao estudo do Direito. Objeto e finalidade. O Direito e as
ciências afins. O caráter universal do fenômeno jurídico. Direito e moral.
Conceito de Direito. Fontes do Direito. Sujeito de Direito. O Direito como objeto
de conhecimento. A dogmática jurídica. Teoria da norma e do ordenamento
jurídico.
Bibliografia Básica:
MONTORO, André Franco. Introdução à ciência do direito. São Paulo:
Revista dos Tribunais,2000.
NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito: de acordo com a
constituição de 1988. 20.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000.
REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27.ed. São Paulo: Saraiva,
2014.
Bibliografia Complementar:
BOBBIO, Noberto. Teoria do ordenamento jurídico. 10. ed. Brasília: UNB,
1999.
FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito:
técnica, decisão, dominação. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2013.
FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Teoria da norma jurídica. 4.ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2000.
IHERING, Rudolf Von. A luta pelo direito. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2001.
KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Porto Alegre: Sérgio Fabris,
1986.
Nome da Disciplina: Direito Civil: Pessoas e Bens – 60h
Ementa: A codificação do direito civil. Antecedentes
históricos,
descentralização e constitucionalização do direito civil. Lei de Introdução às
normas do Direito Brasileiro (LINDB). Interpretação e Aplicação das normas.
Sujeitos do direito: da pessoa natural, da personalidade jurídica e do nascituro.
Direitos da Personalidade. Da Capacidade Jurídica. Da emancipação. Fim da
personalidade e estado de pessoas. Ausência. Domicílio Civil. Dos Bens.
Bibliografia Básica:
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral do direito
civil. 31.ed. São Paulo: Saraiva, 2014, v.1.
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: introdução ao
direito civil. 27.ed. Rio de Janeiro:Forense. 2014, v.1.
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: parte geral. 14. ed. São Paulo: Atlas,
2014. V.1.
Bibliografia Complementar:
DINIZ, Maria Helena. Lei de introdução ao código civil
Brasileiro interpretada. 12.ed São Paulo: Saraiva, 2007.
MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Campinas: Bookseller,
1999. v.1.
MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Campinas: Bookseller,
2000. v.2.
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MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil. 37.ed. São
Paulo. Saraiva, 2007. v.1.
RUGGIERO, Roberto. Instituições de direito civil. Campinas: Bookseller,
1999. v.1
Nome da Disciplina: Metodologia de Pesquisa – 30h
Ementa: Investigação científica no campo do Direito. Questão metodológica.
Natureza do trabalho científico. Objetivos da pesquisa. Instrumentos de
investigação. Referências de Pesquisa. Escolha do tema. Plano. Redação.
Texto definitivo. Textos Científicos – Monografia, Resumo, Artigo, Resenha,
Fichamento. Apresentação gráfica final e sustentação oral do trabalho
científico. Ética na Pesquisa.
Bibliografia Básica:
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São
Paulo: Atlas, 2010.
LEITE, Eduardo de Oliveira. A monografia jurídica. 9.ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2011.
SALOMON, Délcio de Oliveira. Vieira. Como fazer uma monografia.12.ed.
São Paulo. Martins Fontes, 2013.
Bibliografia Complementar:
ADORNO, Sérgio. Os aprendizes do poder. São Paulo: Paz e Terra, 1998.
BARROS, Aidil Jesus da Silveira Barros. Fundamentos de metodologia: um
Guia para a Iniciação Científica. São Paulo. Makron Books, 2000.
CERVO, Amado Luiz. Metodologia científica. 4.ed. São Paulo: Makron
Books, 1996.
DEMO, Pedro. Introdução à metodologia da ciência. São Paulo: Atlas, 1985.
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 15.ed. São Paulo: Perspectiva, 2000.
Nome da Disciplina: História do Pensamento Jurídico – 30h
Ementa: Conceito. O desenvolvimento jurídico das civilizações na pré-história.
A escrita e o Direito. Civilizações na antiguidade e o Direito: Hebreus,
Mesopotâmios, Gregos e Romanos. O Direito nas civilizações medievais.
Civilizações da Idade Moderna: filosofias e produções jurídicas. Ordenações
do Direito Lusitano. Direitos Humanos e seu desenvolvimento histórico.
Apontamentos contemporâneos do Direito. Desenvolvimento do Direito no
Brasil.
Bibliografia Básica:
ALTAVILA, Jayme. A origem dos direitos dos povos. 8. ed. São Paulo:
Ícone editora, 2000.
LOPES, José Reinaldo de Lima. O direito na história, lições Introdutórias.
São Paulo: Max Limonad, 2000
WOLKMER, Antônio Carlos. História do direito no Brasil. 9.ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2015.
Bibliografia Complementar:
CAENEGEM, R. C. Van. Uma introdução histórica ao direito privado.2.ed.
São Paulo: Martins Fontes, 2000.
COULANGES, Numa Denis Fustel de. A cidade antiga. São Paulo: Martins
Fontes, Hemus, 2000.
GIORDANI, Mario Curtis. Iniciação ao direito romano. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2000.
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JAEGER, Werner. Paidéia: a formação do homem grego. 3.ed. São Paulo:
Martins Fontes, 1995.
NASCIMENTO, Walter Vieira do. Lições de história do direito. 12.ed. Rio
de Janeiro: Forense, 2000.
Nome da Disciplina: Filosofia Geral – 30h
Ementa: O campo filosófico, conceito, objeto de estudo e área de
investigação. As origens da filosofia ocidental: do pensamento mítico ao
racional( Pré-socráticos) e os clássicos). Pensamento Medieval: a patrística e
a escolástica. Pensamento Moderno: renascimento intelectual. Maquiavel e a
separação entre ética e política. O jusnaturalismo e contratualismo. O
problema ético, político, epistemológico e estético. A Escola de Frankfurt.
Filosofia Contemporânea.
Bibliografia Básica:
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofando. 3. ed. São Paulo. Moderna.
2009.
CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. 12. ed. São Paulo. Ática, 2003.
HABERMAS, Jürgen. O discurso filosófico da modernidade. São Paulo.
Martins Fontes, 2000.
Bibliografia Complementar:
GARCIA, J. Roberto; VELOSO, Valdecir C. Eureka: construindo cidadão
reflexivos. 3. ed. Sophos. Florianópolis. 2011.
HESSEN, Joannes. Teoria do conhecimento. São Paulo. Martins Fontes,
2000.
MARITAIN, Jacques. Elementos de filosofia. 18. ed. São Paulo: Agir, 2001.
PRADO JUNIOR, Caio. O que é filosofia. 13. ed. São Paulo: Brasiliense,
1986.
REALE, Miguel. Introdução à filosofia. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 1994.
Nome da Disciplina: Teoria Geral do Estado e Ciência Política – 30h
Ementa: Conceitos elementares de Ciências Políticas. A politica e o poltico.
Teoria do Estado – Conceito, Formaçao, Elementos. Formas de Estado.
Formas de Governo. Sistema de Governo.
Bibliografia Básica:
AZAMBUJA, Darcy. Teoria geral do estado. 40.ed. São Paulo: Globo, 2000.
DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do estado.
25.ed. São Paulo: Saraiva: 2006.
MALUF, Sahid. Teoria geral do estado. 26.ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
Bibliografia Complementar:
BASTOS, Celso Ribeiro de. Curso de teoria do estado e ciência política.
São Paulo: Saraiva, 2002.
BOBBIO, Norberto . Estado, governo, sociedade : para uma teoria geral da
política. 7. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999.
BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 2000.
KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. 4.ed. São Paulo:
Martins Fontes, 2005.
MENEZES, Aderson de. Teoria geral do estado. 8.ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1999.
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Nome da Disciplina Sociedade, Cultura e História – 30h
Ementa: Estrutura e organização social: individuo cultura, sociedade e
instituições sociais. Evolução histórica e clássica do pensamento sociológico.
Durkheim e o funcionalismo, Weber e o estruturalismo, Marx e o materialismo
histórico. Baumann e sociedade líquida. Agambem e estado de exceção.
Principais correntes sociológicas contemporâneas.
Bibliografia Básica:
CASTRO, Celso A. Pinheiro de. Sociologia do direito: fundamentos de
sociologia geral. 6.ed. São Paulo: Atlas, 1999.
CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de sociologia jurídica. 7.ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2000.
SCURO NETO, Pedro. Manual de sociologia geral e jurídica. 4.ed. São
Paulo: Saraiva, 2000.
Bibliografia Complementar:
AZEVEDO, Plauto Faraco de. Aplicação do direito e contexto social. 2.ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.
BOBBIO, Norberto. As ideologias e o poder em crise. 4.ed. Brasília: UNB,
1999.
BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. 3.ed.Rio de Janeiro: Bertrand
Brasil, 2000.
BOUZON, Emanuel. O Código de Hammurabi. 8.ed.Petrópolis: Vozes,
2000. COMTE-SPONVILLE, André. A sabedoria dos modernos. São Paulo.
Martins Fontes, 1999.
Nome da Disciplina: Comunicação e Expressão – 30h
Ementa: Origens da Língua Portuguesa. Variação Linguística. Níveis de
Linguagem. Introdução à Teoria da Comunicação. Denotação e Conotação.
Reforma Ortográfica. Texto, Contexto, Hipertexto, Intertexto. Tipologia Textual
e Gêneros Textuais. Coesão e Coerência Textual. Tópicos Gramaticais. Vícios
de Linguagem. Produção e Refacção de Textos.
Bibliografia Básica:
ABAURRE, Maria Liza M. PONTARA, Marcela. Gramática: texto: análise e
construção de sentido. São Paulo: Moderna, 2006.
AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss de língua portuguesa. São
Paulo: 2012.
MEDEIROS, João Bosco. Português instrumental: contém técnicas de
elaboração de trabalho de conclusão de curso (TCC): ajustada ao novo
acordo ortográfico da língua portuguesa 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
Bibliografia Complementar:
ANDRADE, Maria Margarida de; HENRIQUES, Antonio. Língua
portuguesa: noções básicas para cursos superiores. 9. ed. São Paulo: Atlas,
2010.
ANDRADE, Maria Margarida de; MEDEIROS, João Bosco. Comunicação
em língua portuguesa: normas para elaboração de trabalho de conclusão
de curso ( TCC). 5. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto:
leitura e redação: conforme a nova ortografia da língua portuguesa. 17. ed.
São Paulo: Ática, 2007.
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever,
aprendendo a pensar. 27. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010.
SCHOCAIR, Nelson Maia. Gramática do português instrumental. Niterói:
Editora Impetus, 2006.
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2º Período

Nome da Teorias da Argumentação Jurídica e Hermenêutica – 30h
Ementa: Teorias da Argumentação Jurídica. Da Hermenêutica Jurídica.
Integração e Aplicação do Direito. Os Princípios Gerais de Direito. Do âmbito
do Conhecimento Jurídico. Divisão do Direito. Fundamentos do Direito.
Bibliografia Básica:
DINIZ, Maria Helena. As lacunas do direito. 9.ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
FERRAZ, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. 7.ed São
Paulo: Atlas, 2013.
REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27.ed. São Paulo: Saraiva,
2014.
Bibliografia Complementar:
ASCENSÃO, José de Oliveira. O direito introdução e teoria geral. Lisboa:
Almedina, 1999.
AZEVEDO, Blauto Faraco de. Aplicação do direito e contexto social. 2.ed.
São Paulo: RT, 2000.
BATALHA, Wilson de Souza Campos. Nova introdução ao direito. Rio de
Janeiro: Forense, 2000.
BOBBIO, Noberto. Teoria do ordenamento jurídico. 10.ed. Brasília: UNB,
1999.
CANARIS, Claus-Wilhem. Pensamento sistemático e conceito de sistema
na ciência do direito. 2.ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian. 1996.
Nome da Disciplina: Teoria do Negócio Jurídico – 60h
Ementa: Fato, ato e negócio jurídico. Representação. Da condição do termo
e do encargo. Das patologias do negócio jurídico. Do erro ou ignorância. Do
dolo, da coação, do estado de perigo e da lesão. Da invalidade do negócio
jurídico. Dos atos jurídicos lícitos e ilícitos. Da prescrição e da Decadência. Da
prova
Bibliografia Básica:
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral do direito
civil. 31.ed. São Paulo: Saraiva, 2014, v.1.
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: introdução ao
direito civil. 27.ed. Rio de Janeiro:Forense. 2014, v.1.
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: parte geral. 14. ed. São Paulo: Atlas,
2014. v.1.
Bibliografia Complementar:
LISBOA, Roberto Senise. Manual elementar de direito civil. 2.ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais,2002. v.1.
MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Campinas: Bookseller,
1999. v.1.
MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Campinas: Bookseller,
2000. v.2.
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil. 41.ed. São
Paulo. Saraiva, 2007. v.1.
TOMASZEWSKI, Adauto de Almeida. (org.) Lições fundamentais de
direito: negocios jurídicos. Londrina: Miograf, 2006.
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Nome da Disciplina: Teoria Geral da Constituição e Organização do
Estado – 60 h
Ementa: Constituição: Conceito, fontes e elementos. Histórico das
Constituições Brasileiras. Classificação das Constituições. Poder Constituinte
e Constitucionalismo, Aplicabilidade e Eficácia das normas constitucionais.
Constituição de 1988: princípios e objetivos fundamentais. A Organização do
Estado. A Organização dos Poderes. Funções Essenciais à Justiça. A defesa
do Estado. Competência Legislativa e Administrativa. A intervenção Federal e
Estadual.
Bibliografia Básica:
LENZA, Pedro. Direito constitucional sistematizado. 18.ed. São Paulo:
Saraiva, 2014.
MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 30.ed. São Paulo: Atlas,
2014.
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 27.ed.
São Paulo: Malheiros, 2014.
Bibliografia Complementar:
BOITO JR. Armando et al. Parlamentarismo e presidencialismo. Rio de
Janeiro: Paz e Terra . 1993.
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Estado de direito e constituição.
São Paulo: Saraiva, 1999.
KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
. Teoria geral do direito e do estado. 4.ed. São Paulo: Martins
Fontes, 2005.
LOCKE, John. Dois tratados sobre o governo. São Paulo: Martins Fontes,
1998.
Nome da Disciplina Filosofia do Direito – 30h
Ementa: Filosofia do Direito. Considerações preliminares. Objeto e método.
Positivismo, neopositivismo. Escolas Filosóficas do Direito. Gnosiologia,
Ontologia, Axiologia e Ontognosiologia.
Bibliografia Básica:
KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
NADER, Paulo. Filosofia do direito. Rio de Janeiro: Forense, 2000.
REALE, Miguel. Filosofia do direito. São Paulo: Saraiva, 2000.
Bibliografia Complementar:
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins Fontes,
2000.
ADEODATO, João Maurício. Filosofia do direito. 4.ed. São Paulo. Saraiva,
1996.
FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 15.ed. Rio de Janeiro. Graal,
2000.
GARCIA, J. Roberto; VELOSO, Valdecir C. Eureka: construindo cidadão
reflexivos. 3.ed. Florianópolis: Sophos, 2011.
HABERMAS, Jürgen. O discurso filosófico da modernidade. São Paulo:
Martins Fontes, 2000.
Nome da Disciplina: Direitos Humanos e Teoria Geral dos Direitos
Fundamentais – 60h
Ementa: Dimensões de Direitos Humanos. Direitos humanos: conceito e
atributos. Liberdades. Garantias. Solidariedade. Instituiçoes Internacionais de
Direitos Humanos: DUDH e Pacto de San Jose da Costa Rica. Teoria Geral
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dos Direitos Fundamentais. Características. Requisitos de Fundamentalidade
(formal e material). Conflitos entre Direitos Fundamentais e Ponderação.
Bibliografia Básica:
BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 29.ed. São Paulo.
Malheiros, 2014.
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais.
8.ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
PIOVESAN, Flavia. Temas de direitos humanos. 2.ed. São Paulo: Max
Limonad, 2003.
Bibliografia Complementar:
CANOTILHO. J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição.
Coimbra: Almedina, 2000.
DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos humanos e cidadania. São Paulo:
Moderna, 1999.
MENDES, Gilmar Ferreira.
Hermenêutica
constitucional
e
direitos fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 2000.
SILVA, G.E. do Nascimento e. Manual de direito internacional público.
21.ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
SILVA, Jose Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 37.ed.
São Paulo: Malheiros, 2014.
Nome da Disciplina: Psicologia Aplicada ao Direito – 30h
Ementa: Conceitos Básicos a respeito de processos psicológicos. A
constituição do sujeito e desenvolvimento da personalidade. Psicologia
Jurídica e Psicopatologia Forense: implicações nas áreas jurídicas. A
Comunicaçao e o recepçao psicológica.
Bibliografia Básica:
PRADO, Lídia Reis de Almeida. O juiz e a emoção: aspectos da lógica da
decisão judicial. 6. ed. São Paulo: Millenium. 2013.
SILVA, Denise Maria Perissini da. Psicologia jurídica no processo civil
Brasileiro. 2.ed.São Paulo, Casa do Psicólogo, 2012.
ZIMERMAN, David. Aspectos psicológicos na prática jurídica. 3.ed. São
Paulo: Millennium, 2010.
Bibliografia Complementar:
CROCE, Delton; CROCE JUNIOR, Delton. Manual de medicina legal. São
Paulo: Saraiva. 2006.
GOLEMAN, Daniel. Inteligência emocional: a teoria revolucionária que
redefine o que ser. Rio de Janeiro: Objetiva. 1995.
MARANHÃO, Odon Ramos. Psicologia do crime. 2 ed. São Paulo:
Malheiros, 1995.
ROSA, Merval. Introdução à psicologia. Petrópolis: Vozes, 1995.
SCHULTZ, Duane P. História da psicologia moderna. São Paulo:Cultrix.
1992.
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Nome da Disciplina: Antropologia Geral e Jurídica – 30h
Ementa: Conceito e Aplicação. A figura da Pessoa Humana. Teorias
antropológicas. Antropologia Jurídica. A Ordem Social. A sociedade o
indíviduo e a diversidade (religiosa, racial, gênero). A formação da Sociedade
Brasileira. Cultura afro-brasileira. Cultura Indígena brasileira.
Bibliografia Básica:
CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de sociologia jurídica. 7.ed. Rio de
Janeiro, Forense, 2000.
MELLO, Luiz Gonzaga de. Antropologia cultural: iniciação, teoria e temas.
7.ed. São Paulo: Vozes, 1987.
SCURO NETO, Pedro. Manual da sociologia geral e jurídica. São Paulo.
Saraiva, 2000.
Bibliografia Complementar:
ASSIER- ANDRIEU, Louis. O direito nas sociedades humanas. São Paulo:
Martins Fontes, 2000.
ASSOUN, Paul-Laurent. A escola de Frankfurt. São Paulo: Ática, 1991.
BOBBIO, Norberto. As ideologias e o poder em crise. Brasília: UNB, 1999.
PIOVESAN, Flávia; SOUZA, Douglas Martins de (coord.). Ordem jurídica e
igualdade étnico-racial. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.
VILLARES, Luiz Fernando (coord.) Direito penal e povos indígenas. Curitiba:
Juruá, 2014.

3º Período

Nome da Disciplina: Direito das Obrigações – 60h
Ementa: Direito das Obrigações. Modalidades específicas: Obrigações de dar;
Obrigações de fazer e não fazer; Obrigações alternativas; Obrigações
divisíveis e indivisíveis; Obrigações solidárias. Transmissão das Obrigações.
Pagamento: Conceito e Modalidades. Novação. Compensação. Confusão. Da
Mora e seus efeitos. Perdas e Danos. Extinção da Obrigação. Cláusula Penal.
Bibliografia Básica:
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral das
obrigações. 29.ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v.2.
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: teoria geral das
obrigações. 26.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. v.2.
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria
geral dos contratos. 14.ed. São Paulo: Atlas, 2014. v. 2.
Bibliografia Complementar:
LISBOA, Roberto Senise. Manual de direito Civil: teoria geral do civil. 2.ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das
obrigações: parte 1. São Paulo: Saraiva, 2003.v.4. Inserido
NEGRÃO,Theotonio; GOUVÊA, José Roberto. Código civil e legislação civil
em vigor. 25 ed. São Paulo: Saraiva, 2006
RODRIGUES, Silvio. Direito civil: parte geral das obrigações. São Paulo:
Saraiva, 2006, v.2 .
TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. São Paulo: Gen,
2013.
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Nome da Disciplina: Direito Constitucional: Garantias Fundamentais e
Remédios Constitucionais – 60h
Direitos e Garantias Fundamentais. Direitos Políticos. Controle de
Constitucionalidade. O Sistema Constitucional Tributário. A Ordem Econômica
e financeira. A Ordem social. Remédios Constitucionais.
Bibliografia Básica:
BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 28.ed.São Paulo.
Malheiros, 2013.
LENZA, Pedro. Direito constitucional sistematizado. 18. ed. São Paulo:
Saraiva, 2014.
MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 30.ed. São Paulo: Saraiva.
2014.
Bibliografia Complementar:
BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. 21.ed. São Paulo:
Saraiva, 2000.
BOBBIO, Norberto. A teoria das formas de governo. 10. ed. Brasília: UNB,
2000.
BONAVIDES, Paulo. História constitucional do Brasil. 3.ed. São Paulo:
Paz e Terra, 1991.
BULOS, U.L. Manual da interpretação constitucional. São Paulo: Saraiva,
1997.
CANOTILHO. J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição.
3.ed Coimbra: Almedina, 2000.
Nome da Disciplina: Teoria do Delito – 60h
Ementa: Direito Penal. Síntese histórica das idéias penais. Princípios penais
fundamentais. Teoria da lei penal. Sujeitos do delito. Teoria Jurídica do Delito.
Tipicidade. Ilicitude. Culpabilidade.
Bibliografia Básica:
BITENCOURT, Cesar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 20.ed.
São Paulo: Saraiva, 2014. V.1.
DOTTI, René Ariel. Curso de Direito penal: parte geral. 5.ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2013.
PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro: parte geral. 13.ed.
São Paulo: RT, 2014, v.1.
Bibliografia Complementar:
BRUNO, Anibal. Direito penal: parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 1967.
V.1.
CAPEZ, Fernando. Direito penal: parte geral. 11.ed. São Paulo: Saraiva.
2007. v.1.
FERRI, Enrico. Princípios de direito criminal. Campinas: Bookseller, 1999.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. Petrópolis: Vozes, 2009.
ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de
direito penal brasileiro: parte geral. São Paulo: RT, 1999.

50

Nome da Disciplina: Teoria Geral do Processo – 60h
Ementa: Sociedade e tutela jurídica. O processo e o direito processual. Norma
processual: objeto, natureza, fontes, eficácia no tempo e espaço. Interpretação
da norma processual. Divisão do direito processual. Princípios Constitucionais
processuais e Princípios Correlatos. Jurisdição Contenciosa e Voluntária.
Divisão Judiciária. Competência. Teoria da Ação e Condições da Ação.
Pressupostos Processuais. Relação Jurídica Processual. Sujeitos do
Processo. Fatos E Atos Processuais. Litisconsórcio. Intervenção de terceiros.
Bibliografia Básica:
ALVIM, Eduardo Arruda. Direito processual civil. 18.ed. São Paulo. Revista
dos Tribunais, 2019.
CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO,
Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 30.ed. São Paulo: Malheiros,
2014.
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: teoria
geral do direito processual civil e processo e processo de conhecimento. 58.ed
Rio de Janeiro: Forense, 2017. v.1.
Bibliografia Complementar:
CONRADO, Paulo César. Introdução à teoria geral do processo civil. São
Paulo: Max Limonad, 2003.
MEDINA, José Miguel Garcia. Novo código de processo civil comentado.
3.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.
RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito processual civil. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. v.1
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Primeiros comentários ao novo código de
processo civil : artigo por artigo. São Paulo: Revista dos tribunais 2015.
WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançado do processo civil: teoria geral
do processo e processo de Conhecimento. 16.ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2016. v.1.
Nome da Disciplina: Formas Consensuais de Solução de Conflito – 30h
Acesso à Justiça. Técnicas de negociação. Métodos de solução de conflito.
Arbitragem. Mediação. Conciliação. Mediação e conciliação como meios de
solução de conflitos no âmbito judicial e extrajudicial. Audiência de conciliação
e de mediação. Conciliador e mediador.
Bibliografia Básica:
ALVIM, J.E. Carreira. Comentários á lei de arbitragem: lei 9.307, de 23 de
setembro de 1996. Curitiba: Juruá, 2011.
CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à lei
n.9.307/96. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
MUNIZ, Tânia Lobo. Arbitragem no Brasil e a lei 9.307/96. 1. ed. Curitiba:
Juruá, 2009.
Bibliografia Complementar:
CASELLA, Paulo Borba (Coord.). Arbitragem: a nova lei brasileira (9.037/96)
e a praxe internacional. São Paulo: LTr, 1996.
RECHSTEINER, Beat Walter. Arbitragem privada internacional no Brasil:
teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001
SILVA, Eduardo Silva da. Arbitragem e direito da empresa: dogmática e
implementação da cláusula compromissória. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2003.
SOUZA NETO, João Baptista de Mello. Mediação em Juízo: abordagem
prática para obtenção de um acordo justo. São Paulo: Atlas, 2000.
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SOUZA, Zoraide Amaral. Arbitragem: conciliação, mediação nos conflitos
trabalhistas. São Paulo: LTr, 2004.

Nome da Disciplina: Legislações de Inclusão e Proteção de Vulneráveis–
30h
Ementa: Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto da
Juventude, Estatuto da Igualdade Racial, Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Estatudo do Estrangeiro. Estatuto do Índio. E outras Legislações
Bibliografia Básica:
CURY, Munir. Estatuto da Criança e do adolescente comentado:
comentários jurídicos e sociais. 12.ed. São Paulo: Malheiros, 2013.
FERNANDES, Fávio da Silva. As pessoas idosas na legislação brasileira:
direito e gerontologia. São Paulo: LTr, 1997.
VENTURI, Gustavo (org.). Direitos humanos: percepções da opinião
pública: análise de pesquisa nacional. Brasília: Secretaria de Direitos
Humanos , 2010.
Bibliografia Complementar:
BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Brasil direitos humanos, 2008: a
realidade do país aos 60 anos de Declaração Universal. Brasília: SEDH ,
2008.
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais.
São Paulo: Saraiva, 2006.
PIOVESAN, Flávia; SOUZA, Douglas Martins de (coord.). Ordem jurídica e
igualdade étnico-racial. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.
SANTOS, Sidney Francisco Reis dos; LACERDA, Carmem Miranda de
(Org.). Debate interdisciplinar: sobre os direitos humanos das mulheres.
Florianópolis: Insular , 2010.
VILLARES, Luiz Fernando. Direito penal e povos indígenas. Curitiba:
Juruá, 2014.

4º Período
Nome da Disciplina: Direito Contratual – 60h
Ementa: Teoria Geral dos Contratos. Conceito e Evolução histórica dos
Contratos. Autonomia Privada e Autonomia da Vontade. Função Social do
Contrato. Princípios do Direito Contratual: Princípios da Boa-Fé, Liberdade
Contratual, Liberdade de Contratar, Relatividade Contratual. Requisitos de
validade. Princípios fundamentais. Formação, interpretação e classificação
dos contratos. Promessa de Fato de Terceiro. Estipulação em favor de terceiro.
Vícios redibitórios. Evicção. Contratos aleatório e preliminar. Contrato com
pessoa a declarar. Extinção dos Contratos. Contratos em espécie. Compra e
Venda. Troca ou Permuta. Contrato Estimatório. Doação. Locação.
Empréstimo. Prestação de Serviço. Empreitada. Depósito. Mandato.
Comissão. Agência e Distribuição. Corretagem. Transporte. Contratos
Atípicos. Direitos Processuais em Cláusulas Contratuais
Bibliografia Básica:
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral das
obrigações contratuais e extracontratuais. 30.ed. São Paulo: Saraiva, 2014,
v. 3.
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VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: teoria geral das obrigações. 13.ed.
São Paulo: Atlas, 2014. v.2.
. Direito civil: contratos em espécie. 14.ed São Paulo: Atlas, 2014. v.3.
Bibliografia Complementar:
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil. 38.ed. São
Paulo: Saraiva, 2007. v.2.
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: contratos. Rio
de Janeiro: Forense. 2014. v3
RODRIGUES, Sílvio .Direito civil: parte geral das obrigações. São Paulo:
Saraiva, 2006. v.2.
RODRIGUES, Sílvio. Direito civil: dos contratos e das declarações
unilaterais da vontade: de acordo com o novo Código Civil ( Lei n. 10.406, de
10-1-2002). São Paulo: Saraiva, 2006. v.3.
TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. São Paulo: Gen,
2013.
Nome da Disciplina: Direito Econômico e Economia Jurídica – 30h
Ementa: Conceito de economia. História do Pensamento Econômico.
Economia e Direito. Políticas econômicas e Pilares. Principios Constitucionais
do Direito Economico. Intervenção do Estado no Domínio Economico (Noçoes
de micro e macreconomia). Abuso do poder económico. Monopolio Privado e
Estatais.
Bibliografia Básica:
ARAÚJO, Carlos Roberto Vieira. História do pensamento econômico. São
Paulo: Atlas. 1988.
GASTALDI, J. Petrelli. Elementos da economia política. São Paulo:
Saraiva. 2000.
NUSDEO, Fábio. Curso de economia: introdução ao direito econômico. 8.
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
Bibliografia Complementar:
BULGARELLI, Waldirio. Tratado de direito empresarial. 4. ed. São Paulo:
Atlas, 2000.
DI AGUSTINI, Carlos Alberto. Leasing Financeiro, Fundamentos,
Avaliação. São Paulo: Atlas, 1999.
MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial. 38.ed. São Paulo: Saraiva,
2015.
TOMAZETTE, Marlon. Curso
de direito empresarial: falência e
recuperação de empresas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014. v.3 .
TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: titulos de crédito 3. ed.
São Paulo: Atlas, 2014. v. 2
Nome da Disciplina: Direito Digital – 30 h
Ementa: Conceituação. Fundamentos. Princípios.
Interdisciplinaridade.
Marco Cível da Internet. Lei Geral de Proteção de Dados. Crimes de
Informática. Comércio eletrônico. Direitos Autorais Sobre Software.
Documentos Eletrônicos e Assinatura Digital. Processos Digitais e o Processo
Civil
Bibliografia Básica:
CORRÊA, Gustavo Texta. Aspectos jurídicos da internet. 5.ed. São Paulo:
Saraiva, 2010.
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PAESANI, Liliana Minardi. Direito de informática: comercialização
e desenvolvimento internacional do Software. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2001.
PINHEIRO, Patricia Peck. Direito digital. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
Bibliografia Complementar :
GIL, Antonio de Loureiro. Fraudes informatizadas. 2.ed. São Paulo: Atlas,
1999.
GRECO, Marco Aurélio (org) Direito e internet: relações jurídicas na
sociedade informatizada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.
MARQUES, Claúdia Lima. Confiança no comercio eletrônico e a proteção
do consumidor: um estudo dos negócios jurídicos de consumo no comércio
eletrônico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.
MARTINS, Ives Granda da Silva ( coord). Tributação na internet. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.
SILVA JUNIOR, Ronaldo Lemos (org.) Comércio eletrônico. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2001.
Nome da Disciplina: Teoria da Pena – 60h
Ementa: Etapas da realização do delito. Concurso de pessoas. Concurso de
delitos. Teoria das circunstancias. Conseqüências Jurídicas do Delito.
Punibilidade e Causas de Extinção.
Bibliografia Básica:
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 20.ed.
São Paulo: Saraiva, 2014. v.1.
DOTTI, René Ariel. Curso de direito penal: parte geral. 5.ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2013.
PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro: parte geral. 13.ed.
São Paulo: RT, 2014. v.1.
Bibliografia Complementar:
BITTENCOURT, Cezar Roberto. Manual de direito penal. 6.ed. São Paulo:
Saraiva, 2000. v.1.
CAPEZ, Fernando. Direito penal. Parte Geral. 11.ed. São Paulo. Saraiva.
2007. vol. 1.
GRECCO FILHO, Vicente. Tóxicos. 11.ed. São Paulo: Saraiva, 1996.
JESUS, Damásio E. de. Direito penal : parte especial. 33.ed. São Paulo:
Saraiva, 2013 .v.2.
MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de direito penal. parte especial.
31.ed.São Paulo: Atlas, 2014, v.2.
Nome da Disciplina: Direito Processual Civil: Processo de Conhecimento
e Tutelas de Urgência
– 60h
Atos processuais. Da forma, do tempo e do lugar dos atos processuais.
Comunicação dos atos processuais. Nulidades. Formação, suspensão e
extinção do processo. Processo e procedimento. Processo de conhecimento.
Petição Inicial. Audiências. Tutelas de Evidência e de Urgência. Tutelas
Cautelares. Resposta do réu. Revelia. Providências preliminares e
saneamento. Julgamento conforme o estado do processo. Provas. Instrução e
julgamento.
Bibliografia Básica:
MARINONI, Luiz Guilherme. Processo do conhecimento. 12.ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2014.v.2
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THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 55.ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2017. v.1.
WAMBIER, Luiz Rodrigues; CORREIA, Flávio Renato Almeida de;
TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil. 14.ed São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2016. v.1.
Bibliografia Complementar:
BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: volume
único. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2016.
GREGO FILHO, Vicente. Direito processual civil Brasileiro. 15.ed. São
Paulo: Saraiva. 2000. vol. 1.
MEDINA, José Miguel Garcia. Novo código de processo civil comentado.
3.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.
MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de direito processual civil. 12.ed.
São Paulo: Atlas, 2016.
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Primeiros comentários ao novo código
de processo civil : artigo por artigo. São Paulo: Revista dos tribunais 2015.
Nome da Disciplina: Direito das Relações de Trabalho e Emprego – 60h
Ementa: Evolução do Direito do Trabalho. Teoria das Normas Jurídicas
Trabalhistas. Trabalho e Relação de Emprego. Contratos Afins. Contrato
Individual de Trabalho. Empregado e Empregador. Salário e Remuneração.
Equiparação Salarial. Alteração do Trabalho. Suspensão e Interrupção do
Contrato de Trabalho. Decadência e Prescrição. Estabilidades e Garantias
Provisórias de Emprego. Assistência na Rescisão do Contrato de Trabalho.
Medicina do Trabalho.
Bibliografia Básica:
DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 18.ed. São
Paulo: LTR, 2019.
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito do trabalho. 10. ed. São
Paulo: Saraiva Educação, 2019.
MARTINS, Sergio Pinto: Direito do trabalho. 35.ed. São Paulo: Atlas, 2019.
Bibliografia Complementar:
CARRION, Valentin. Comentários á consolidação das leis do trabalho:
legislação complementar. 43.ed. São Paulo: Saraiva, 2019.
GOMES, Orlando; GOTTSCHALK, Elson. Curso de direito do trabalho. São
Paulo: Forense, 2000.
MANUS, Pedro Paulo Teixeira. Direito do trabalho. 5.ed São Paulo: Atlas,
1999.
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho: história e
teoria geral do Direito do Trabalho: relações individuais e coletivas do trabalho.
Saraiva, 2013.
SÜSSEKIND, Arnaldo et al. Instituições de direito do trabalho. São Paulo:
LTR, 2005.
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5º Período
Nome da Disciplina: Responsabilidade Civil – 30h
Ementa:
Responsabilidade
Civil.
Pressupostos
e
Elementos.
Responsabilidade Civil Subjetiva e Objetiva. Excludentes e Atenuantes de
Responsabilidade Civil. Responsabilidade por fato de terceiro e pelo fato das
coisas ou animais. Responsabilidade Civil pelo Fato Penal. Responsabilidade
Civil pela lesão à Integridade Física. Prescrição e decadência.
Responsabilidade e Novos Danos.
Bibliografia Básica:
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade
civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, vol. 7.
PEREIRA,Caio Mário da Silva. Instituiçoes de direito civil: contratos:
declaração unilateral de vontade e responsabilidade civil . 18.ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2014. v.3.
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. 14. ed. São
Paulo: Atlas, 2014. v.4.
Bibliografia Complementar:
CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 2. ed. São
Paulo: Malheiros Editores, 2000.
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de
direito civil: responsabilidade civil (abrangendo o código de 1916 e o novo
Código Civil). 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. v. 3.
KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade civil do médico: com novas
especialidades: implantodontia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia e
psiquiatria. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito Civil: direito das
obrigações 2a. parte: de acordo com o Novo Código Civil ( Lei n.10.406, de
10-1-2002) . São Paulo: Saraiva, 2007. V.5.
RODRIGUES, Silvio. Direito civil: responsabilidade civil: de acordo com o
novo Código Civil ( Lei n. 10.406, de 10-1-2002). 20. ed. São Paulo: Saraiva,
2006.v.4.
Nome da Disciplina: Direito Individual e Coletivo do Trabalho – 60h
Ementa: Registro Profissional. Jornada de trabalho. Intervalos para Descanso.
Repouso Semanal Remunerado. Remuneração. Férias. Aviso Prévio.
Indenização e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Direito Coletivo do
Trabalho. Organização Sindical. Representação dos Trabalhadores nas
Empresas.Conflitos Coletivos de Trabalho. Negociação Coletiva. Acordos e
Convenções Coletivas do Trabalho. Greve.
Bibliografia Básica:
DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do Trabalho. 18.ed. São
Paulo: LTR, 2019.
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito do trabalho. 10. ed. São
Paulo: Saraiva Educação, 2019.
MARTINS, Sergio Pinto: Direito do trabalho. São Paulo: 35.ed. Atlas, 2019.
Bibliografia Complementar:
CARRION, Valentin. Comentários á consolidação das leis do trabalho:
legislação complementar. 43.ed. São Paulo: Saraiva, 2019.
GOMES, Orlando; GOTTSCHALK, Elson. Curso de direito do trabalho. São
Paulo: Forense, 2000.
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MANUS, Pedro Paulo Teixeira. Direito do trabalho. 5.ed. São Paulo: Atlas,
1999.
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho: história e
teoria geral do Direito do Trabalho: relações individuais e coletivas do trabalho.
Saraiva, 2013.
SÜSSEKIND, Arnaldo et al. Instituições de direito do trabalho. São Paulo:
LTR, 2005.
Nome da Disciplina: Dos Crimes contra a Vida e contra o Patrimônio –
60h
Ementa: Parte Especial do Direito Penal. Introdução. Crimes contra a pessoa.
Crimes contra o patrimônio. Crimes contra a propriedade imaterial. Crimes
contra a organização do trabalho e o sentimento religioso e contra o respeito
aos mortos. Crimes contra a dignidade sexual
Bibliografia Básica:
BITENCOURT, Cesar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 14.ed.
São Paulo: Saraiva, 2014. v.2.
JESUS, Damásio E. de. Direito penal. parte especial: dos crimes contra
pessoa e dos crimes contra o patrimônio. 33.ed. São Paulo. Saraiva. 2013. v.
2.
PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro: curso completo
contem parte geral e parte especial. 13.ed. São Paulo: RT, 2014. v.2.
Bibliografia Complementar:
CAPEZ, Fernando. Direito penal. parte especial : dos crimes contra a
pessoa a dos crimes contra o sentimento religioso e contra a respeito aos
mortos ( arts.121 a 212) 6.ed. São Paulo. Saraiva. 2007. v.2.
. Direito penal. parte especial: dos crimes contra os costumes a dos
crimes a administração pública (arts. 213 a 359-H) 6.ed. São Paulo: Saraiva.
2006. v.3.
FREITAS, Vladimir Passo de ; FREITAS, Gilberto Passo de. Abuso de
autoridade. São Paulo: RT, 2001.
JESUS, Damásio E. de. Direito penal: parte especial: dos crimes contra fé
pública e dos crimes contra administração pública. 17.ed. São Paulo:
Saraiva, 2012. v.4.
MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de direito penal: Parte especial. São
Paulo: Atlas, 2014. v.3.

Nome da Disciplina: Direito Processual Civil: do Cumprimento de
Sentença e Processo de Execução – 60h
Ementa: Liquidação e Cumprimento de Sentença. Processo de execução.
Execução por quantia certa: Penhora, depósito, avaliação, alienação
antecipada dos bens penhorados, alienação judicial, adjudicação. Execução
para entrega de coisa. Execução de obrigação de fazer ou de não fazer.
Execução contra a Fazenda Pública. Execução de alimentos. Embargos.
Suspensão e extinção do processo de execução. Execução Fiscal.
Bibliografia Básica:
ALVIM, Eduardo Arruda. Direito processual civil. 18.ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2019.
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil:
execução forçada, cumprimento de sentença, execução de títulos
extrajudiciais, processos nos tribunais, recursos e direito intertemporal :
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atualizado de acordo com o novo CPC. 50.ed Rio de Janeiro. Forense, 2017.
v 3.
WAMBIER, Luiz Rodrigues;CORREIA, Flávio Renato de Almeida TALAMINI,
Eduardo. Curso avançado de processo civil: cognição jurisdicional (
processo comum de conhecimento e tutela provisória) 18.ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2019. vol. 2.
Bibliografia Complementar:
BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: volume
único. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2016
CARNELUTTI, Francesco. Instituições de processo civil São Paulo,
ClassicBook, 2000. v.3.
GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. 14.ed. São
Paulo. Saraiva, 2000. v. 3.
MEDINA, José Miguel Garcia. Novo código de processo civil comentado.
3.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Primeiros comentários ao novo código de
processo civil : artigo por artigo. São Paulo: Revista dos tribunais, 2015.
Nome da Disciplina: Direito Ambiental e Urbanístico – 60h
Ementa: Considerações gerais sobre a questão ambiental. Direito Ambiental
Internacional e Direitos Humanos. Ecologia e meio ambiente. A questão
climática. O bem ambiental. Princípios do Direito Ambiental. Tutela
constitucional ambiental. Lei de política nacional do meio ambiente.
Licenciamento Ambiental e EIA/RIMA. Unidades de Conservação. Áreas de
Proteção Ambiental. Código Florestal. Estatuto da Cidade e Meio Ambiente
Urbano. Código de Águas. Lei de Resíduos Sólidos. Questões
Contemporâneas.
Bibliografia Básica:
ANTUNES, Paulo de Bessa. Manual direito ambiental. 15.ed. São Paulo:
Atlas, 2013.
MILARÉ, Edis. Direito do ambiente: gestão ambiental em foco. 8.ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013.
PRADO, Luiz Regis. Direito penal do ambiente: biossegurança ( com análise
da Lei 11.105/2005), meio ambiente, ordenação do território, patrimônio,
cultural. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.
Bibliografia Complementar:
BRASIL, Ministério do Meio Ambiente. Código florestal. a lei
e considerações. Brasília, 2012.
LEITE, José Rubens Moratto. Dano ambiental: do individual ao coletivo
extrapatrimonial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.
SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 3. ed. São Paulo:
Malheiros, 2000.
SIRVINSKAS, Luiz Paulo. Tutela constitucional do meio ambiente. 2.ed.
Curitiba: Juruá, 2008.
VIANNA, José Ricardo. Responsabilidade civil por danos ao meio
ambiente. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2009.
Nome da Disciplina: Teoria do Processo Penal – 30h
Ementa: Noções Gerais de Direito Processual Penal. Os Sistemas do
Processo Penal. Princípios Constitucionais Aplicados ao Processo Penal.
Bibliografia Básica:
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CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 21.ed. São Paulo: Saraiva,
2014.
LOPES JR. Aury. Direito processual penal. 11.ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Direito Processual
Penal. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
Bibliografia Complementar:
BONFIM, Edílson Mougenot. Curso de processo penal. 9.ed. São Paulo:
Saraiva, 2014.
CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 21. ed. São Paulo: Saraiva,
2014.
CARNELUTTI, Francesco. As misérias do processo penal. Campinas:
Conan,1995.
CHOUKR, Fauzi Hassan. Código de processo penal: comentários
consolidados e crítica jurisprudencial. 5.ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2011.
CHOUKR, Fauzi Hassan. Processo penal de emergência. Rio de Janeiro:
Lúmen Júris, 2002.

6º Período
Nome da Disciplina: Direito das Coisas – 60h
Ementa: Conceito e classificação. Posse. Propriedade. Tipos de Propriedade.
Formas de Aquisição e Perda das Propriedades. Usucapião. Do Condomínio.
Restrições ao uso da propriedade. Direitos reais sobre coisas alheias. Direitos
reais limitados de gozo e de fruição. Enfiteuse, servidões prediais, usufruto,
uso e habitação. Direitos Reais de Garantia.
Bibliografia Básica:
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil Brasileiro: direito das coisas.
28.ed. São Paulo: Saraiva, 2014. vol.4.
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Direito civil: posse, propriedade, direitos reais
de fruição, garantia e aquisição. 22.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. v.4.
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: direito reais. 14.ed. São Paulo: Atlas,
2014. v.5.
Bibliografia Complementar:
GOMES, Orlando. Direitos reais. 19. ed. São Paulo: Forense, 2004
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das coisas:
de acordo com o Novo Código Civil ( Lei n.10.406, de 10-1-2002). 38. ed. São
Paulo: Saraiva, 2007. v. 3
PEREIRA, Caio Mário da Silva.Instituições de Direito civil: 38.ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2010. v.2.
RODRIGUES, Sílvio. Direito civil: dos contratos e das declarações unilaterais
da vontade: de acordo com o novo Código Civil ( Lei n. 10.406, de 10-1-2002).
São Paulo: Saraiva, 2006. v.3.
RUGGIERO, Roberto. Instituições de direito civil: direito das obrigações,
direito hereditário Campinas: Bookseller, 1999. v.3.
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Nome da Disciplina Dos Crimes contra a Dignidade Sexual e contra a
Administração Pública e outros – 60h
Ementa: Crimes contra a família. Crimes contra a incolumidade pública.
Crimes contra a paz pública. Crimes contra a fé pública. Crimes contra a
administração pública.
Bibliografia Básica:
BITENCOURT, Cesar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial: dos
Crimes contra a dignidade sexual. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v.4.
JESUS, Damásio E. de. Direito penal. parte especial: dos crimes contra fé
pública. 17.ed. São Paulo: Saraiva, 2012. vol. 4.
PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro: curso completo,
contém parte geral e parte especial. 13.ed. São Paulo: RT, 2014.
Bibliografia Complementar:
BETTI, Francisco de Assis. Aspectos dos crimes contra o sistema
financeiro do Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 2000.
CARVALHO, Érika Mendes de. Tutela penal do patrimônio florestal
brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.
COSTA JUNIOR, Paulo José de. Direito penal ecológico. Rio de Janeiro:
Forense, 1996.
FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de direitos do consumidor.12.ed.
São Paulo: Atlas. 2014.
RIOS, Rodrigo Sanchez. O crime fiscal. Porto Alegre: Sergio Fabris, 1998.
Nome da Disciplina: Direito Processual Civil: Dos Processos Nos
Tribunais e Dos Meios de Impugnação das Decisões Judiciais – 60h
Ementa: Sentença. Coisa julgada. Da ordem dos processos e dos processos
de competência originária dos tribunais. Dos recursos: Apelação. Agravo de
instrumento. Agravo interno. Embargos de declaração. Recurso ordinário.
Recurso extraordinário. Recurso Especial. Embargos de divergência.
Bibliografia Básica:
MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de processo civil: execução. 6.ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: teoria
geral do direito processual civil e processo e processo de conhecimento:
atualizado com acordo com o novo CPC. 58.ed. Rio de Janeiro: Forense,
2017. v.2.
WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de
processo civil: cognição jurisdicional ( processo comum de conhecimento e
tutela provisória). 16.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. v.2.
Bibliografia Complementar:
ASSIS, Araken de. Comentários ao código de processo civil: arts. 566 a
645. Rio de Janeiro: Forense, 2000. v.6
CALAMANDREI, Piero. Direito processual civil : estudos sobre o processo
civil. Campinas: Bookseller, 1999. v.3.
DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do direito processual Civil
Modermo. 3.ed. São Paulo: Malheiros, 2000. v.1
MEDINA, José Miguel Garcia. Novo código de processo civil comentado.
3.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Primeiros comentários ao novo código
de processo civil : artigo por artigo. São Paulo: Revista dos tribunais 2015.
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Nome da Disciplina: Direito Internacional Público– 30h
Ementa: Fundamentos. Evolução Histórica. Fontes. Pessoas internacionais.
Organizações internacionais. Estrutura e natureza das normas de conflito.
Conflitos interespaciais e intertemporais. Contratos Internacionais. Normas de
Direito Privado Internacional.
Bibliografia Básica:
AMARAL JUNIOR, Alberto. Curso de direito internacional público . 4.ed.
São Paulo: Atlas, 2013.
DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado.10.ed. Rio de Janeiro:
Renovar, 2011.
SILVA, G. E. Nascimento; ACCIOLY, Hildebrando. Manual de direito
internacional público. 21.ed. São Paulo. Saraiva. 2014.
Bibliografia Complementar:
ARAÚJO, Luis Ivani de Amorim. Curso de direito internacional público. Rio
de Janeiro: Forense, 2000.
CASTRO,Amilcar de. Direito internacional privado. 3.ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2000.
CERVINI, Raul. Princípios de Cooperação judicial penal internacional no
protocolo do Mercosul. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2000.
CHOUKR, Fauzi Hassan, et al. Tribunal penal internacional. São Paulo:
Revista dos Tribunais. 2000.
DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporâneo. São Paulo:
Martins Fontes, 1998.
Nome da Disciplina: Direito do Consumidor – 30h
Ementa: Direito do Consumidor. Conceito. A Constituição Federal e a Defesa
do Consumidor. Fontes formais e substanciais do Direito do Consumidor.
Princípios gerais aplicáveis à relação de consumo. O Fornecedor. O
Consumidor. O bem de consumo e a prestação de serviço. A política nacional
de proteção do consumidor. O Ministério Público na defesa do consumidor.
Responsabilidade Civil nas Relações de Consumo. Prescrição e Decadência.
Cláusulas abusivas aplicadas ao contrato de consumo. Direitos
Transindividuais.
Bibliografia Básica:
FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de direitos do consumidor: de
acordo com código civil de 2002, leis subsquentes. 12. ed. São Paulo: Atlas,
2014.
GAMA, Hélio Zaghetto. Curso de direito do consumidor. Rio de Janeiro:
Forense, 2006.
LISBOA, Roberto Senise. Contratos difusos e coletivos. 4.ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2012.
Bibliografia Complementar:
DALVI, Fernando ; DALVI, Luciano. Curso avançado de direito do
consumidor: doutrina, prática e jurisprudência. Florianópolis: Conceito
Editorial, 2009.
GRINOVER, Ada Pelegrini (coord). Código Brasileiro de Defesa do
Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. Rio de Janeiro:
Forense Universitário, 2005.
KHOURI, Paulo R. Roque. Direito do consumidor: contratos,
responsabilidade civil e defesa do consumidor em juízo. 6. ed. São Paulo:
Atlas, 2013.
NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 10. ed.
São Paulo: Saraiva, 2015.
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ROCHA, Sílvio Luis Ferreira da. Responsabilidade civil do fornecedor
pelo fato do produto no direito brasileiro. 2.ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2000.

Nome da Disciplina: Direito Administrativo: Organização, Atos e
Agentes– 60h
Ementa: Conceito e princípios do Direito Administrativo. Relação jurídicoadministrativa: Princípios e Função Administrativa. Poderes e Deveres da
Administração Pública. Organização Administrativa direta e indireta. Direitos e
deveres dos servidores públicos. Atos Administrativos.
Bibliografia Básica:
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27. ed. São Paulo:
Atlas, 2014.
MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno: de acordo com a EC
19/98. 10.ed. São Paulo: RT, 2006.
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo.
21.ed. São Paulo: Malheiros, 2006.
Bibliografia Complementar:
FIGUEIREDO, Lucia Valle. Curso de direito administrativo. São Paulo:
Malheiros, 2004.
GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. 5.ed. São Paulo: Saraiva,
2000.
JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 2. ed. São Paulo:
Saraiva, 2006.
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro : atualizada até
a emenda constitucional 76 de 28.11.2013. 32. ed. São Paulo: Malheiros,
2014.
MUKAI, Toshio. Direito administrativo sistematizado. São Paulo: Saraiva,
1999.
7º PERÍODO
Nome da Disciplina: Direito das Famílias – 60h
Ementa: Evolução histórica e legislação. Família: critérios de identificação,
classificação e princípios. Relações de parentesco. Filiação. Poder familiar e
Autoridade Parental. Paternidade. Estado de Posse de Filho.
Multiparentalidade. Do Casamento e Regimes de bens. Invalidade e
dissolução do Casamento. Existência e inexistência do casamento, nulidade e
anulabilidade. Concubinato e União Estável. Alimentos. Adoção, tutela,
curatela e ausência.
Bibliografia Básica:
DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias: de acordo com: Lei
12.344/2010 ( Regime obrigatório de bens), Lei 12.398/2011( Direito de visita
dos avós). 9.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: direito da família.
22.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. v. 5.
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2014, v. 6.
Bibliografia Complementar:
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil Brasileiro: direito de família
29.ed. São Paulo: Saraiva, 2014. vol. 5.
LEITE, Eduardo de Oliveira. Famílias monoparentais. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2003.
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MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito de família:
de acordo com o Novo Código Civil ( Lei n.10.406, de 10-1-2002). 38. ed. São
Paulo: Saraiva, 2007, v.2.
RODRIGUES, Sílvio. Direito civil: direito de família. 28.ed. São Paulo.
Saraiva, 2007. v.6.
TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. São Paulo: Gen,
2013.
Nome da Disciplina: Leis Penais Extravagantes – 30h
Ementa: Lei de drogas. Estatuto do Desarmamento. Crimes hediondos.
Crimes contra a ordem tributária (Lei 8.137/90). Crimes contra o ambiente.
Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Abuso de Autoridade. Pesquisa
aplicada
Bibliografia Básica:
BITENCOURT, Cesar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial.
8.ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v.5.
NUCCI, Guilherme de Souza. Principios constitucionais penais e
processuais. 3.ed São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.
PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro: curso completo,
contém parte geral e parte especial. 13.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2014.
Bibliografia Complementar:
JESUS, Damásio E. de. Direito penal. parte especial: 17.ed. São Paulo.
Saraiva. 2012. vol. 4.
NORONHA, Edgar Magalhães. Direito penal: parte especial. 22.ed. São
Paulo: Saraiva, 2000. v.4.
NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais
comentadas. 5.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.
PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro: parte geral. 6.ed.
São Paulo: RT, 2006. v.1
. Falso testemunho e falsa perícia. 2.ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1994.
Nome da Disciplina: Direito Administrativo: Contratos, Licitações e
Serviços Públicos – 60h
Licitação.
Contratos
Administrativos.
Serviço Público. Improbidade
Administrativa. Procedimentos Administrativos. Intervenção do Estado da
Propriedade Privada.
Bibliografia Básica:
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27.ed. São Paulo:
Atlas, 2014.
MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno: de acordo com a EC
19/98. 10.ed. São Paulo: RT, 2006.
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo.
21.ed. São Paulo: Malheiros, 2006.
Bibliografia Complementar:
FIGUEIREDO, Lucia Valle. Curso de direito administrativo. São Paulo:
Malheiros, 2004.
GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. 5.ed. São Paulo: Saraiva,
2000.
JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 2. ed. São Paulo:
Saraiva, 2006.
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MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 32.ed. São
Paulo: Malheiros, 2014.
MUKAI, Toshio. Direito administrativo sistematizado. São Paulo: Saraiva,
1999.
Nome da Disciplina: Direito Processual Penal: Inquérito Policial e
Medidas Cautelares – 60h
Ementa: Eficácia da Lei Processual Penal no Tempo. Eficácia da Lei
Processual Penal no Espaço. Interpretação da Lei Processual Penal. Inquérito
Policial. Delação. Ação Penal. Ação Civil “Ex Delicto”. Jurisdição e
Competência. Das questões e processos incidentes. Da prova. Sujeitos
Processuais
Bibliografia Básica:
CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 21.ed. São Paulo: Saraiva,
2014.
LOPES JR. Aury. Direito processual penal. 11.ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de direito processual
Penal. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
Bibliografia Complementar:
BONFIM, Edílson Mougenot. Curso de processo penal. 9.ed. São Paulo:
Saraiva, 2014.
CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 21. ed. São Paulo: Saraiva,
2014.
CARNELUTTI, Francesco. As misérias do processo penal. Campinas:
Conan,1995.
CHOUKR, Fauzi Hassan. Código de processo penal: comentários
consolidados e crítica jurisprudencial. 5.ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2011.
CHOUKR, Fauzi Hassan. Processo penal de emergência. Rio de Janeiro:
Lúmen Júris, 2002.
Nome da Disciplina: Direito Processual do Trabalho - 60h
Ementa: Origem e Evolução do Direito Processual do Trabalho. Organização
e Funcionamento da Justiça do Trabalho. Fontes do Processo do Trabalho.
Competência da Justiça do Trabalho. Dissídios Individuais. Distribuição.
Custas e Honorários. Capacidade das Partes. Representação das Partes.
Sucessão processual e Substituição Processual. Atos. Termos e Prazos
Processuais. Processo e Procedimento em 1º e 2º grau de jurisdição.
Audiência Trabalhista. Preclusão. Provas. Incidentes. Recursos Trabalhistas.
Liquidação de Sentença. Execução Trabalhista.
Bibliografia Básica:
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho.
17. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.
MARTINS, Sergio Pinto. Direito processual do trabalho. 41. ed. São Paulo:
Atlas, 2019.
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito processual do trabalho.
28.ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
Bibliografia Complementar:
ALMEIDA, Amador Paes de. Curso prático de processo do trabalho. 23. ed.
São Paulo: Saraiva. 2014.
ALVIM, Eduardo Arruda. Direito processual civil. 18.ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2019
CARRION, Valentin. Comentários á consolidação das leis do trabalho:
legislação complementar. São Paulo: Saraiva, 2019.
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GIGLIO, Wagner D. Direito processual do trabalho. 16.ed. São Paulo:
Saraiva, 2010.
PEREIRA, Leone. Manual de processo do trabalho. 6. ed. São Paulo:
Saraiva, 2019.
Nome da Disciplina: Estágio Curricular Supervisionado: Processo Civil I
– 30h
Ementa: Elaboração de peças processuais referentes à: Procuração.
Substabelecimento. Petição Inicial. Contestação. Reconvenção. Exceções.
Impugnações.
Bibliografia Básica:
DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias: de acordo com: Lei
12.344/2010 ( Regime obrigatório de bens), Lei 12.398/2011( Direito de visita
dos avós). 9.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 55.ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2017. v.1.
WAMBIER, Luiz Rodrigues; CORREIA, Flávio Renato Almeida de; TALAMINI,
Eduardo. Curso avançado de processo civil. 14.ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2016. v.1.
Bibliografia Complementar:
BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: volume
único. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2016.
DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. São
Paulo. Malheiros, 1999.
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito processual do trabalho.
28.ed. São Paulo: Saraiva, 2013
MEDINA, José Miguel Garcia. Novo código de processo civil comentado.
3.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Primeiros comentários ao novo código de
processo civil : artigo por artigo. São Paulo: Revista dos tribunais, 2015.
Nome da Disciplina: Serviço de Assistência Jurídica I – 60 h
Ementa: Estágio Prático em Processo Civil. O Processo nas áreas de: Direito
de Família. Direito de Sucessões. Execuções Fiscais. Justiça Gratuita. Direito
do Consumidor. Direito Administrativo. Processo Eletrônico. Protocolo Judicial.
Audiências.
Bibliografia Básica:
ALVIM, J. E. Carreira. Comentários á lei de arbitragem: lei 9.307, de 23 de
setembro de 1996. Curitiba: Juruá,2011.
CURY, Munir; SILVA, Antônio Fernando do Amaral e; MENDEZ, Emílio
Garcia (Org.). Estatuto da criança e do adolescente comentado:
comentários jurídicos e sociais. 12. ed. São Paulo: Revista do Tribunais,
2013.
DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias: de acordo com: Lei
12.344/2010 ( Regime obrigatório de bens), Lei 12.398/2011( Direito de visita
dos avós). 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.
Bibliografia Complementar:
NOVO código de processo civil: novo CPC Saraiva. São Paulo: Saraiva,
2015.
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Prática de processo penal. 35. ed.
São Paulo: Saraiva, 2014.
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TOURINHO NETO, Fernando da Costa; FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias.
Juizados especiais estaduais cíveis e criminais: comentários à lei
9.099/1995. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direito das sucessões. 14. ed. São
Paulo: Atlas, 2014. v.7
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direito de família. 14. ed. São Paulo:
Atlas, 2014. V.6.
8º Período
Nome da Disciplina: Direito das Sucessões - 30h
Ementa: Da Sucessão em Geral. Sucessão legítima e testamentária: a título
universal e singular. Legado. Ordem de vocação hereditária. Aceitação e da
renúncia da herança. Excluídos da sucessão. Herança Jacente e Vacante.
Herdeiros legítimos. Herdeiros necessários. Do testamento em geral. Do
inventário. Da Liquidação da Herança.
Bibliografia Básica:
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito da sucessões.
28.ed. São Paulo. Saraiva, 2014. v.6.
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: direito das
sucessões. 21.ed. Rio de Janeiro. Forense. 2014, v.6.
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: direito das sucessões. 14.ed. São
Paulo: Atlas, 2014. v.7.
Bibliografia Complementar:
LISBOA, Roberto Senise. Manual elementar de direito civil. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2002. v.1.
MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Campinas. Bookseller,
2000.
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das
sucessões: de acordo com o Novo Código Civil ( Lei n.10.406, de 10-1-2002).
35. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. v. 6 .
RIPERT, Georges. A regra moral nas obrigações civil. Campinas:
Bookseller, 2000.
RODRIGUES, Silvio. Direito civil: direito das sucessões: de acordo com o
novo Código Civil ( Lei n. 10.406, de 10-1-2002). 26. ed. São Paulo: Saraiva,
2007. v. 7.
Nome da Disciplina: Direito Financeiro e Tributário: Orçamento e
Fundamentos – 60h
Ementa: Aspectos Gerais do Direito Financeiro. Previsão Orçamentaria e
Despesas.. Direito tributário. Tributo. Espécies Tributárias. Fontes do Direito
Tributário. Vigência, aplicação e interpretação da legislação tributária.
Sistemas e princípios constitucionais tributários. Imunidades tributárias.
Normas gerais de direito tributário. Competência tributária.
Bibliografia Básica:
AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20.ed. São Paulo: Saraiva,
2014.
HARADA, Hiyoshi. Direito financeiro e tributário. 23.ed. São Paulo: Atlas,
2014.
MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 35.ed. São Paulo:
Malheiros, 2014.
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Bibliografia Complementar:
BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense,
2006.
BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito financeiro e de direito tributário.
São Paulo: Saraiva, 1999.
CAMPOS, Dejalma de; BRITO, Edvaldo. Direito tributário contemporâneo:
estudos de especialistas. São Paulo: Atlas, 1995.
CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário.
22.ed. São Paulo: Malheiros: Saraiva. 2006.
CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 17.ed. São Paulo:
Saraiva, 2005.
Nome da Disciplina: Direito Previdenciário – 30h
Ementa: Seguridade Social. Conceito. Histórico. Previdência Social. Regimes
Previdenciários. Custeio. Beneficiários. Benefícios em espécies. Regimes
previdenciários próprios
Bibliografia Básica:
BALERA, Wagner. Noções preliminares de direito
previdenciário: atualizado com a reforma da previdência. São Paulo: Quartien
Latin, 2010.
HORVATH JUNIOR, Miguel. Direito previdenciário. 9.ed. São Paulo: Quatien
Latin, 2012.
VIANNA, João Ernesto. Curso de direito previdenciário. 7.ed. São Paulo:
Atlas, 2014.
Bibliografia Complementar:
MALTA, Cristóvão Piragibe Tostes. Prática de processo do trabalho.
Trabalhista. 34.ed Rio de Janeiro: LTr, 2006.
MARTINEZ, Wladimir Novaes. Princípios curso de direito previdenciário.
4.ed. São Paulo: Ltr, 2011.
MARTINS, Sergio Pinto. Curso de direito do trabalho. 4.ed. São Paulo:
Dialética, 2005.
OLIVEIRA, José de. Acidentes de trabalho. 3.ed São Paulo: Saraiva, 1997.
PINTO, José Augusto Rodrigues. Curso de direito individual do trabalho.
4.ed.São Paulo. LTr, 2000.
Nome da Disciplina: Direito de Empresa e Contratos Empresariais – 60h
Ementa: História do Direito Empresarial. Teoria geral do Direito Empresarial.
Teoria dos atos do comércio e dos atos de empresa. Do empresário: conceito,
capacidades e vedações. Do Estabelecimento. Relações Contratuais
Empresariais. Uniformização internacional de contratos empresariais.
Contratos Mercantis em Espécie.
Bibliografia Básica:
ALMEIDA, Amador Paes de. Manual das sociedades comerciais: de
acordo com o novo Código Civil e a Lei n. 10.303/2001(S/A). 15.ed. São
Paulo : Saraiva, 2005.
COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial. 26.ed. São Paulo:
Saraiva, 2014. v.1
MAMEDE, Gladston. Manual de direito empresarial: de acordo com novo
CPC. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2015.
Bibliografia Complementar:
BULGARELLI, Waldirio. Tratado de direito empresarial. 4. ed. São Paulo:
Atlas, 2000.
MARTINS, Fran. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2015.
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REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 33.ed. São Paulo: Saraiva,
2014. v. 1.
TOMAZETTE,
Marlon. Curso de direito empresarial: falência e
recuperação de empresas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014. v.3 .
TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: titulos de crédito 3. ed.
São Paulo: Atlas, 2014. v.2.
Nome da Disciplina: Direito Processual Penal: Procedimentos, Recursos
e Nulidades– 60h
Ementa: Atos Processuais. Citações e intimações. Sentença. Dos processos
em espécie: processo comum. Processos especiais. Processo de
Competência dos Tribunais. Nulidades. Dos Recursos.
Bibliografia Básica:
CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 21.ed. São Paulo: Saraiva,
2014.
LOPES JR. Aury. Direito processual penal. 11.ed. São Paulo: Saraiva,
2014.
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de direito processual
penal. 16. ed. São Paulo. Saraiva, 2013.
Bibliografia Complementar:
BONFIM, Edílson Mougenot. Curso de processo penal. 8.ed. São Paulo:
Saraiva, 2013.
CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 21. ed. São Paulo: Saraiva,
2014.
CARNELUTTI, Francesco. As misérias do processo penal. Campinas:
Conan,1995.
CHOUKR, Fauzi Hassan. Código de processo penal: comentários
consolidados e crítica jurisprudencial. 5.ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris,
2012.
NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado.
13.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
Nome da Disciplina: Monografia Jurídica – 30h
Ementa: Aspectos organizacionais da monografia jurídica. Fases da pesquisa
monográfica e estrutura do Projeto de pesquisa jurídico. Especificidade do
método no campo jurídico. Filtro de Problemática de Tema Jurídico. Área de
Concentração Jurídica. Definição e delimitação do tema. Elaboração do
problema jurídico. Orientação prática para a elaboração de Monografia
Jurídica. As normas da ABNT e Regulamento Interno. Apontamentos sobre
Apresentação em Bancas
Bibliografia Básica:
HENRIQUES, Antônio; MEDEIROS, João Bosco. Monografia no curso de
direito. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2014.
NUNES, Luiz Antonio Rizzato. Manual da monografia jurídica. 10.ed. São
Paulo: Saraiva, 2013.
SALOMON, Délcio de Oliveira. Vieira. Como fazer uma monografia.12.ed.
São Paulo: Martins Fontes, 2013.
Bibliografia Complementar:
BARROS, Aidil Jesus da Silveira Barros. Fundamentos de metodologia um
guia para a Iniciação Científica. São Paulo: Makron Books, 2000.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas,
2010.
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LEITE, Eduardo de Oliveira. Monografia jurídica. 9.ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2011.
MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica: para o curso de
direito. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2001.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São
Paulo: Cortez, 2002.
Nome da Disciplina: Estágio Curricular Supervisionado: Processo Civil
II – 30h
Ementa: Peças Processuais referentes à: Audiências. Embargos de
Declaração. Agravo. Apelação. Recursos em Tribunais Superiores.
Bibliografia Básica:
MARINONI, Luiz Guilherme. Processo do conhecimento. 12.ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2014.v.2
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 58.ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2017. v.1.
WAMBIER, Luiz Rodrigues; CORREIA, Flávio Renato Almeida de;
TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil. 16.ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2016. v.1.
Bibliografia Complementar:
MEDINA, José Miguel Garcia. Novo código de processo civil comentado.
3.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.
RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito processual civil.
2.ed. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2000. v.1.
SILVA, Ovídio A. Baptista da. Curso de processo civil. 7. ed. São Paulo:
RT, 2006. v.1.
TUCCI, José Rogério Cruz e. A causa petendi no processo civil. 2.ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Primeiros comentários ao novo código
de processo civil : artigo por artigo. São Paulo: Revista dos tribunais 2015.

Nome da Disciplina Estágio Curricular Supervisionado: Processo do
Trabalho I – 30h
Ementa: Procuração Trabalhista. Petição Inicial Trabalhista. Contestação
Trabalhista. Impugnação à Defesa e Documentos. Audiência Simulada.
Petição de Acordo e Termo de Acordo. Razões Finais
Bibliografia Básica:
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho.
17. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.
MARTINS, Sergio Pinto. Direito processual do trabalho. 41. ed. São Paulo:
Atlas, 2019.
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito processual do trabalho.
28.ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
Bibliografia Complementar:
ALMEIDA, Amador Paes de. Curso prático de processo do trabalho. 23. ed.
São Paulo: Saraiva. 2014.
ALVIM, Eduardo Arruda. Direito processual civil. 18.ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2019.
CARRION, Valentin. Comentários á consolidação das leis do trabalho:
legislação complementar. São Paulo: Saraiva, 2019.
GIGLIO, Wagner D. Direito processual do trabalho. 16.ed. São Paulo:
Saraiva, 2010.
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PEREIRA, Leone. Manual de processo do trabalho. 6. ed. São Paulo:
Saraiva, 2019.
Nome da Disciplina: Serviço de Assistência Jurídica II – 60 h
Ementa: Advocacia como profissão. Noções práticas sobre o exercício
profissional da advocacia. Importância do estágio de prática forense. Aulas
teóricas e práticas sobre representação em juízo. Procuração para o foro em
geral. Petição inicial. Contestação. Recurso. Elaboração de peças
profissionais, audiências, júris simulados e debates. Serviço complementar e
suplementar de atendimento aos direitos da pessoa e da sociedade.
Assistência judiciária gratuita a comunidade nas Varas de Família, Cíveis,
Criminal e Juizado Especial Cível e Criminal.
Bibliografia Básica:
ALVIM, J. E. Carreira. Comentários á lei de arbitragem: lei 9.307, de 23 de
setembro de 1996. Curitiba: Juruá,2011.
CURY, Munir; SILVA, Antônio Fernando do Amaral e; MENDEZ, Emílio
Garcia (org.). Estatuto da criança e do adolescente comentado:
comentários jurídicos e sociais. 12. ed. São Paulo: Revista do Tribunais,
2013.
DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias: de acordo com: Lei
12.344/2010 ( Regime obrigatório de bens), Lei 12.398/2011( Direito de visita
dos avós). 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.
Bibliografia Complementar:
NOVO código de processo civil: novo CPC Saraiva. São Paulo: Saraiva, 2015.
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Prática de processo penal. 35. ed.
São Paulo: Saraiva, 2014.
TOURINHO NETO, Fernando da Costa; FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias.
Juizados especiais estaduais cíveis e criminais: comentários à lei
9.099/1995. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direito das sucessões. 14. ed. São
Paulo: Atlas, 2014. v.7.
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direito de família. 14. ed. São Paulo:
Atlas, 2014. V.6.
Nome da Disciplina: TCC I – Orientação Individualizada com Orientador I
– 120 h
Ementa: Produção de Projeto de Pesquisa com supervisão de orientador
individualizado. Configuração de Problema de Pesquisa, Hipótese de
Pesquisa. Objetivos. Justificativa. Referencial Teórico. Metodologia.
Cronograma. Sumário Provisório da Monografia. Critérios Formais e Materiais
de Pesquisa. Apresentação em Banca.

9º Período
Nome da Disciplina: Direito Societário e Recuperação de Empresas – 60h
Teoria geral do Direito Societário. Constituição das Sociedades Empresariais.
Sociedade Simples. Sociedade Limitada. Sociedade Anônima. Bolsa de
Valores. Ações e demais títulos mobiliários empresariais. Tipos Societários
Menores. Responsabilidade dos Sócios. Administração. Nome Empresarial.
Capital Social. Registro Empresário. Dissolução da sociedade.
Transformações Societárias. Direito Falimentar. Recuperação Extrajudicial de
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Empresas. Recuperação Judicial de Empresas. A Falência: sujeitos,
procedimentos, direitos e deveres.
Bibliografia Básica:
ALMEIDA, Amador Paes de. Manual das sociedades comerciais: de
acordo com o novo Código Civil e a Lei n. 10.303/2001(S/A). 15.ed. São
Paulo : Saraiva, 2005.
COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial. 26.ed. São Paulo:
Saraiva, 2014. v.1
MAMEDE, Gladston. Manual de direito empresarial: de acordo com novo
CPC. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2015.
Bibliografia Complementar:
BULGARELLI, Waldirio. Tratado de direito empresarial. 4. ed. São Paulo:
Atlas, 2000.
MARTINS, Fran. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2015.
REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 33.ed. São Paulo: Saraiva,
2014. v. 1.
TOMAZETTE,
Marlon. Curso de direito empresarial: falência e
recuperação de empresas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014. v.3 .
TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: titulos de crédito 3. ed.
São Paulo: Atlas, 2014. v.2.
Nome da Disciplina: Direito Tributário: Obrigação Tributária e Tributos
em Espécie – 60h
Ementa: Obrigação tributária; hipótese de incidência e fato gerador; sujeito
ativo e passivo da obrigação tributária; crédito tributário e lançamento;
suspensão da exigibilidade do crédito tributário; extinção da obrigação
tributária; exclusão do crédito tributário; infrações em matéria tributária;
garantias e privilégios do crédito tributário; administração tributária.
Bibliografia Básica:
AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20.ed. São Paulo: Saraiva,
2014.
HARADA, Hiyoshi. Direito financeiro e tributário. 23.ed. São Paulo: Atlas,
2014.
MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 35.ed. São Paulo:
Malheiros, 2014.
Bibliografia Complementar:
BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito financeiro e de direito
Tributário. São Paulo: Saraiva, 1999.
CAMPOS, Dejalma. Direito financeiro e orçamentário. São Paulo:
Atlas, 1995.
CAMPOS, Dejalma de; BRITO, Edvaldo. Direito tributário
contemporâneo: estudos de especialistas. São Paulo: Atlas, 1995.
CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional
Tributário. 22.ed. São Paulo: Malheiros: Saraiva. 2006.
CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 17.ed. São
Paulo: Saraiva, 2005.
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Nome da Disciplina: Ética do Profissional Jurídico - 30h
Ementa: Conceito de Ética. Ética e sociedade. A Ética e a profissão forense.
A Ordem dos Advogados do Brasil – OAB e seu Conselho de Ética. Ética
Profissional do advogado. O código de Ética Profissional.
Bibliografia Básica:
NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. 10. ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2013.
PERELMAN, Chaim. Ética e direito. Sao Paulo: Martins Fontes, 2005.
PINHO, Ruy Rebello; Nascimento, Amauri Mascaro. Instituições de direito
público e privado: introdução ao estudo do direito e noções de ética
profissional. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
Bibliografia Complementar:
ALBERONI, Francesco. Valores: o bem, o mal, a natureza, a cultura, a vida.
Tradução de Y. A. FIGUEIREDO. Rio de Janeiro: Rocco, 2000.
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Temas de
Filosofia. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2000.
ARISTÓTELES, Ética a Nicômacos. Tradução de Mário de Gama KURY. 4.
ed. Brasília: UNB, 2001.
SÁ, Antônio Lopes de. Ética profissional. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2005.
SOUTO, Cláudio. Ciência e ética no direito: uma alternativa de
modernidade. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1992.
SOUZA, Herbert de; RODRIGUES, Carla. Ética e cidadania. São Paulo:
Moderna, 1994.
Nome da Disciplina: Direito Internacional Privado– 30h
Ementa: Conceito. Fontes de Direito Internacional Privado. Conflitos
interespaciais e intertemporais. Contratos Internacionais. Normas de Direito
Privado Internacional.
Bibliografia Básica:
AMARAL JUNIOR, Alberto. Curso de direito internacional público . 4.ed.
São Paulo: Atlas, 2013.
DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado.10.ed. Rio de Janeiro:
Renovar. 2011.
SILVA, G. E. Nascimento; ACCIOLY, Hildebrando. Manual de direito
internacional público. 21.ed. São Paulo: Saraiva. 2014.
Bibliografia Complementar:
ARAÚJO, Luis Ivani de Amorim. Curso de direito internacional público.
Rio de Janeiro: Forense, 2000.
CASTRO,Amilcar de. Direito internacional privado. 3.ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2000.
CERVINI, Raul. Princípios de Cooperação judicial penal internacional no
Protocolo do Mercosul. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2000.
CHOUKR, Fauzi Hassan, et al. Tribunal penal internacional. São Paulo:
Revista dos Tribunais. 2000.
DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporâneo. São
Paulo: Martins Fontes, 1998.
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Nome da Disciplina: Tópicos Avançados I – 30h
Ementa: Temas e assuntos contemporâneos do Direito. Disciplina que
promove a plasticidade do conteúdo do Curso e atualização de Disciplinas que
sofreram significativas alterações durante o período regular do curso.
Bibliografia Básica:
DINIZ, Maria Helena. A ciência jurídica. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
LENZA, Pedro. Direito constitucional sistematizado. 18.ed. São Paulo:
Saraiva, 2014
SILVA, Jose Afonso Silva. Curso de direito constitucional positivo. 37.ed.
São Paulo: Malheiros, 2014.
Bibliografia Complementar:
BAROSSO, Luis Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas
normas: limites e possibilidades da constituição. 2. ed. Rio de Janeiro:
Renovar, 1993.
CHAVES, Antônio. Tratado de direito civil: direito de família. São Paulo:
RT, 1990. t.2.
GOMES, Orlando. Direito de família.14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001.
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 32 ed. São
Paulo: Malheiros, 2014.
MONTORO, André Franco. Introdução à ciência do direito. 25. ed. São
Paulo: RT, 2000.
Nome da Disciplina Estágio Curricular Supervisionado: Processo do
Trabalho II – 30h
Ementa: Embargos de Declaração. Recurso Ordinário. Recurso de Revista.
Agravo de Instrumento. Agravo de Petição. Embargos à Execução.
Impugnação à Liquidação de Sentença. Embargos de Terceiro.
Bibliografia Básica:
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho.
17. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.
MARTINS, Sergio Pinto. Direito processual do trabalho. 41. ed. São Paulo:
Atlas, 2019.
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito processual do trabalho.
28.ed. São Paulo: Saraiva. 2013.
Bibliografia Complementar:
ALMEIDA, Amador Paes de. Curso prático de processo do trabalho. 23.
ed. São Paulo: Saraiva. 2014.
ALVIM, Eduardo Arruda. Direito processual civil. 18.ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2019.
CARRION, Valentin. Comentários á consolidação das leis do trabalho:
legislação complementar. São Paulo: Saraiva, 2019.
GIGLIO, Wagner D. Direito processual do trabalho. 16.ed. São Paulo:
Saraiva, 2010.
PEREIRA, Leone. Manual de processo do trabalho. 6. ed. São Paulo:
Saraiva, 2019.
Nome da Disciplina: Estágio Curricular Supervisionado: Processo Civil
III – 30h
Ementa: Elaboração de Peças processuais referentes à: Procedimentos de
Execução ou Cumprimento de Sentença. Execução de Titulo Extrajudicial.
Produção Antecipada de Provas.
Bibliografia Básica:
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MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de processo civil: execução. 14.ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil:
processo de execução e cumprimento de sentença, processo cautelar e
tutela. 51. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017.
WAMBIER, Luiz Rodrigues, et al. Curso avançado de processo civil .
Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento. 14.ed. Revista dos
Tribunais. 2014, v.1.
Bibliografia Complementar:
MEDINA, José Miguel Garcia. Novo código de processo civil comentado.
3.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015
RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito processual civil.
2.ed. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2000. v.1.
SILVA, Ovídio A. Baptista da. Curso de processo civil. 7. ed. São Paulo:
RT, 2006 v.1.
TUCCI, José Rogério Cruz e. A Causa Petendi no Processo Civil. 2.ed.
São Paulo. Revista dos Tribunais, 2001.
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Primeiros comentários ao novo código
de processo civil : artigo por artigo. São Paulo: Revista dos tribunais 2015.
Nome da Disciplina: Estágio Curricular Supervisionado: Processo Penal
I
Ementa: Noticia do Delito. Representação Criminal. Ação penal: denúncia ou
queixa-crime. Resposta a AcusaÇao. Alegações finais. Embargos de
declaração. Tutelas de Liberdade.
Bibliografia Básica:
CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 21.ed. São Paulo: Saraiva,
2014.
LOPES JR. Aury. Direito processual penal. 11.ed. São Paulo: Saraiva,
2014.
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de direito processual
penal. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
Bibliografia Complementar:
BONFIM, Edílson Mougenot. Curso de processo penal. 9.ed. São Paulo:
Saraiva, 2014.
CARNELUTTI, Francesco. As misérias do processo penal. Campinas:
Conan,1995.
CHOUKR, Fauzi Hassan. Código de processo penal: comentários
consolidados e crítica jurisprudencial. 5.ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris,
2011.
CHOUKR, Fauzi Hassan. Processo penal de emergência. Rio de Janeiro:
Lúmen Júris, 2002
NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado.
12.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.
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Nome da Disciplina: Serviço de Assistência Jurídica III – 60 h
Ementa: Advocacia como profissão. Noções práticas sobre o exercício
profissional da advocacia. Importância do estágio de prática forense. Aulas
teóricas e práticas sobre representação em juízo. Procuração para o foro em
geral. Petição inicial. Contestação. Recurso. Elaboração de peças
profissionais, audiências, júris simulados e debates. Serviço complementar e
suplementar de atendimento aos direitos da pessoa e da sociedade.
Assistência judiciária gratuita a comunidade nas Varas de Família, Cíveis,
Criminal e Juizado Especial Cível e Criminal.
Bibliografia Básica:
ALVIM, J. E. Carreira. Comentários á lei de arbitragem: lei 9.307, de 23 de
setembro de 1996. Curitiba: Juruá,2011.
CURY, Munir; SILVA, Antônio Fernando do Amaral e; MENDEZ, Emílio
Garcia (Org.). Estatuto da criança e do adolescente comentado:
comentários jurídicos e sociais. 12. ed. São Paulo: Revista do Tribunais,
2013.
DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias: de acordo com: Lei
12.344/2010 ( Regime obrigatório de bens), Lei 12.398/2011( Direito de visita
dos avós). 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.
Bibliografia Complementar:
NOVO código de processo civil: novo CPC Saraiva. São Paulo: Saraiva,
2015.
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Prática de processo penal. 35. ed.
São Paulo: Saraiva, 2014.
TOURINHO NETO, Fernando da Costa; FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias.
Juizados especiais estaduais cíveis e criminais: comentários à lei
9.099/1995. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direito das sucessões. 14. ed. São
Paulo: Atlas, 2014. v.7.
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direito de família. 14. ed. São Paulo:
Atlas, 2014. V.6.
Nome da Disciplina: TCC II – Orientação Individualizada com Orientador
I – 120 h
Ementa: Produção de Projeto de Pesquisa com supervisão de orientador
individualizado. Configuração de Problema de Pesquisa, Hipótese de
Pesquisa. Objetivos. Justificativa. Referencial Teórico. Metodologia.
Cronograma. Sumário Provisório da Monografia. Critérios Formais e Materiais
de Pesquisa. Apresentação em Banca.
Nome da Disciplina : Projeto Integrador: Atividades de Iniciação à
Pesquisa Jurídica – 15h
Ementa: Comprovação de realização de produção de iniciação científica
durante a graduação. Resumo Simples. Resumo Expandido. Artigo.
Comunicações Orais em Eventos Regionais ou Nacionais com Anais.
Integração do conteúdo teórico-prático do curso com problemáticas
hipoteticamente reais.
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Nome da Disciplina Projeto Integrador: Atividades de Extensão
Universitária – 15 h
Ementa: Comprovação de realização de atividade de Extensão Universitária
na graduação. Produções e Colaborações Culturais e Sociais. Projetos
Culturais. Projetos Sociais. Projetos de integração com as instituições de
Cambé.

10º Semestre
Nome da Disciplina: Títulos de Crédito e Propriedade Industrial – 60 h
Ementa: Direito Cambiário. Título de Crédito. Conceitos e noções gerais.
Princípios do direito cambiário. Classificação dos Títulos de Crédito. Relação
Cambiária. Títulos de Crédito em Espécie: conceito, natureza jurídica,
requisitos essenciais, vencimento, aceite e recusa do aceite, protesto,
endosso, aval, ressaque, figuras intervenientes, apresentação, espécies,
prescrição na lei cambial. Propriedade Industrial. Marcas. Patentes.
Bibliografia Básica:
COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 18.ed. São Paulo:
Saraiva, 2014. v.2
NEGRÃO, Ricardo. Direito empresarial. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 31.ed. São Paulo: Saraiva,
2014. v.2
Bibliografia Complementar:
BULGARELLI, Waldirio. Tratado de direito empresarial. 4. ed. São Paulo:
Atlas, 2000.
MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial. São Paulo. Saraiva, 2015.
DI AGUSTINI, Carlos Alberto. Leasing financeiro, fundamentos,
Avaliação. São Paulo: Atlas, 1999.
TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial : falência e recuperação
de empresas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014. v.3.
TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial:titulos de crédito 3. ed.
São Paulo: Atlas, 2014. v.2.
Nome da Disciplina: Disciplina Optativa – 30 h
Ementa: Conforme o escolhido
Bibliografia Básica: Conforme o escolhido
Bibliografia Complementar: Conforme o escolhido
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Nome da Disciplina: Execução Penal e Medidas Alternativas – 30 h
Ementa: Conceito. Execução Penal na Constituição. Pressupostos. Princípios.
Objetivos da Pena. Órgãos da Execução Penal; Direitos e assistências ao
condenado. Disciplina e deveres do condenado. Procedimentos
Administrativos de Defesa do Preso. Institutos da Execução Penal; Execução
em Juizados Especiais. As Penas Alternativas; Do Egresso. Da Participação
da Sociedade: Egresso e sua família
Bibliografia Básica:
MARCÃO, Renato. Curso de execução penal. 8. ed. São Paulo: Saraiva,
2010.
MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução penal: comentários à lei n.7.210, de
11-07-84. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1990.
NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri . São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2008.
Bibliografia Complementar:
BARROS, Carmen Silvia de M. A individualização da pena na execução
penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.
BEMFICA, Francisco Vani. Da lei penal, da pena e sua aplicação, da
execução da pena. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996.
MARANHÃO, Douglas Bonaldi; COIMBRA, Mário; PRADO, Luiz Regis
(Coord.). Execução penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.
NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado .
12ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.
______. Código penal comentado . 12ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2013.

Nome da Disciplina: Direito Registral e Notarial – 30 h
Ementa: Conceitos Propedêuticos. Teoria Geral da Atividade Notarial e
Registral. Fundamento Constitucional.Atividade e Função. Características.
Tabelionato de Notas. Registro Civil das pessoas naturais. Registro Civil das
Pessoas Jurídicas. Registro de Títulos e Documentos. Registro de Imóveis.
Protesto de Títulos.
Bibliografia Básica:
GUGLIOTTI, Kristine Barci; BARCI JÚNIOR, Francisco Luiz Barci. Registros
públicos, notários, registradores e protestos. São Paulo: Atlas, 2012.
LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. São
Paulo: Método, 2014.
REGISTROS Públicos: Lei nº 6.015/73. Brasília: Departamento de Apoio
Parlamentar - Coordenação de Serviços Gráficos, 2006.
Bibliografia Complementar:
AMOREIRA, Eymard. Normas processuais: lei dos registros públicos (Lei
6.015de 31/12/73). 2. ed. Curitiba: Juruá, 2011.
LOUREIRO FILHO, Lair da Silva; LOUREIRO, Claudia Regina Magalhães.
Notas e registros públicos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: parte geral. São
Paulo : Saraiva, 2007. v.1.
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SALLES, Venicio Antonio de Paula. Direito registral imobiliário. 3. ed. São
Paulo: Saraiva, 2012. 21cm, 260p. ISBN 978-85-02-13347-1.
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: parte geral. 14. ed. São Paulo: Atlas,
2014. v. 1 .
Nome da Disciplina: Tópicos Avançados II – 30h
Ementa: Temas e assuntos contemporâneos do Direito. Disciplina que
promove a plasticidade do conteúdo do Curso e atualização de Disciplinas que
sofreram significativas alterações durante o período regular do curso.
Bibliografia Básica:
DINIZ, Maria Helena. A ciência jurídica. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
LENZA, Pedro. Direito constitucional sistematizado. 18.ed. São Paulo:
Saraiva, 2014.
SILVA, Jose Afonso Silva. Curso de direito constitucional positivo. 27.ed.
São Paulo: Malheiros, 2014.
Bibliografia Complementar:
BAROSSO, Luis Roberto .O direito constitucional e a efetividade de suas
normas: limites e possibilidades da constituição. 2. ed. Rio de Janeiro:
Renovar, 1993.
CHAVES, Antônio. Tratado de direito civil: direito de família. São Paulo:
RT, 1990. t.2.
DAMIÃO, Regina Toledo. Curso de português jurídico.11. ed. São Paulo:
Saraiva, 2010.
GOMES, Orlando. Direito de família.14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001.
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 32 ed. São
Paulo: Malheiros, 2006.

Nome da Disciplina: Estágio Curricular Supervisionado: Processo Civil
Prática Empresarial – 30h
Ementa: elaboração de peças processuais referentes à: consignação em
pagamento. Ação de exigir contas. Ações possessórias. Da ação de divisão e
da demarcação de terras particulares. Da ação de dissolução parcial de
sociedade. Do inventário e da partilha. Ação monitória. Despejo. Execução e
Cobrança de Títulos de Crédito. Monitória.
Bibliografia Básica:
ALVIM, Eduardo Arruda. Manual direito processual civil. 5.ed. São Paulo.
Revista dos Tribunais, 2013.
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 50.ed
Rio de Janeiro. Forense, 2017. v.3.
WAMBIER, Luiz Rodrigues; CORREIA, Flávio Renato de Almeida TALAMINI,
Eduardo. Curso avançado de processo civil. 13.ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2014. v.3.
Bibliografia Complementar:
ASSIS, Araken de. Comentários ao código de processo civil.Rio de
Janeiro: Forense, 2000. v.6.
CALAMANDREI, Piero. Direito processual civil. Campinas: Bookseller,
1999. v.3
DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno.
3.ed São Paulo: Malheiros, 2000. v.2.
MEDINA, José Miguel Garcia. Novo código de processo civil comentado.
3.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.
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WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Primeiros comentários ao novo código
de processo civil : artigo por artigo. São Paulo: Revista dos tribunais 2015.
Nome da Disciplina: Estágio Curricular Supervisionado: Processo Penal
II – 30h
Ementa: Elaboração de Peças Processuais Referentes à: ApelaÇão, Recurso
em Sentido Estrito. Embargos de Declaraçao. Embargos Infringentes. Recurso
Especial e Extraordinário. Carta Testemunhável. Correição Parcial. Agravo de
Execução. Habeas Corpus
Bibliografia Básica:
CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 21.ed. São Paulo: Saraiva,
2014.
LOPES JR. Aury. Direito processual penal. 11.ed. São Paulo: Saraiva,
2014.
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 16. ed.
São Paulo: Saraiva, 2013.
Bibliografia Complementar:
MEDICI, Sergio de Oliveira. Revisão criminal. 2.ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2000.
MIRANDA, Pontes de. História e pratica do habeas corpus. Campinas:
Bookseller, 1999. v.1
MIRANDA, Pontes de. História e pratica do habeas corpus. Campinas:
Bookseller, 1999. v.2
NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 13.ed
São Paulo: RT, 2014.
PRADO, Luiz Regis (coord.). Direito processual penal. Parte 1. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2009.

Nome
da Disciplina: Estágio Curricular Supervisionado:
Processo Administrativo, Tributário e Previdenciário. – 30h
Ementa: Elaboração
de
peças processuais relativas
à:
Processo Administrativo. Processo Tributário. Processo Previdenciário.
Bibliografia Básica:
CAIS, Cleide Previtalli. O processo tributário. 8.ed São Paulo: RT, 2013.
CRETELA JÚNIOR, J. Prática do processo administrativo.8.ed. São
Paulo: RT. 2010.
MARTINEZ, Wladimir Louvais. Princípios de direito previdenciário. 5.ed.
São Paulo: LTr, 2011.
Bibliografia Complementar:
CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. São Paulo:
Saraiva, 2005.
FABRETTI, Láudio Camargo. Prática tributária da micro e Pequena
Empresa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2000.
ICHIHARA, Yoshiaki. Direito tributário: atualizado de acordo com as
Emendas Constitucionais nºs. 3 . 15.ed. São Paulo: Atlas, 2006.
MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno: de acordo com a EC
19/98. 4.ed.São Paulo: RT, 2000.
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo.
21.ed. São Paulo: Malheiros, 2006.
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Nome da
Disciplina: Estágio
Curricular Supervisionado:
Processo Constitucional
Ementa: Ações do Controle da Constitucionalidade (ADI, ADC e ADPF),
Mandado de Injunção e Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão.
Reclamação constitucional. Habeas Data. Mandado de Segurança.
Bibliografia Básica:
DINIZ, Maria Helena. A ciência jurídica. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009
LENZA, Pedro. Direito constitucional sistematizado. 18.ed. São Paulo:
Saraiva, 2014.
SILVA, Jose Afonso Silva. Curso de direito constitucional positivo. 27.ed.
São Paulo: Malheiros, 2014.
Bibliografia Complementar:
BAROSSO, Luis Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas
normas: limites e possibilidades da constituição. 2. ed. Rio de Janeiro:
Renovar, 1993.
CHAVES, Antônio. Tratado de direito civil: direito de família. São Paulo:
RT, 1990. t.2.
DAMIÃO, Regina Toledo. Curso de português jurídico.11. ed. São Paulo:
Saraiva, 2010.
GOMES, Orlando. Direito de família.14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001.
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 32 ed. São
Paulo: Malheiros, 2014.
Nome da Disciplina: Serviço de Assistência Jurídica IV – 60 h
Ementa: Advocacia como profissão. Noções práticas sobre o exercício
profissional da advocacia. Importância do estágio de prática forense. Aulas
teóricas e práticas sobre representação em juízo. Procuração para o foro em
geral. Petição inicial. Contestação. Recurso. Elaboração de peças
profissionais, audiências, júris simulados e debates. Serviço complementar e
suplementar de atendimento aos direitos da pessoa e da sociedade.
Assistência judiciária gratuita a comunidade nas Varas de Família, Cíveis,
Criminal e Juizado Especial Cível e Criminal.
Bibliografia Básica:
ALVIM, J. E. Carreira. Comentários á lei de arbitragem: lei 9.307, de 23 de
setembro de 1996. Curitiba: Juruá,2011.
CURY, Munir; SILVA, Antônio Fernando do Amaral e; MENDEZ, Emílio
Garcia (Org.). Estatuto da criança e do adolescente comentado:
comentários jurídicos e sociais. 12. ed. São Paulo: Revista do Tribunais,
2013.
DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias: de acordo com: Lei
12.344/2010 ( Regime obrigatório de bens), Lei 12.398/2011( Direito de visita
dos avós). 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.
Bibliografia Complementar:
NOVO código de processo civil: novo CPC Saraiva. São Paulo: Saraiva,
2015.
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Prática de processo penal. 35. ed.
São Paulo: Saraiva, 2014.
TOURINHO NETO, Fernando da Costa; FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias.
Juizados especiais estaduais cíveis e criminais: comentários à lei
9.099/1995. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direito das sucessões. 14. ed. São
Paulo: Atlas, 2014. v.7.
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VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direito de família. 14. ed. São Paulo:
Atlas, 2014. V.6.

Disciplinas Optativas
Nome da Disciplina: Libras – 30 h
Ementa: Aspectos da Língua de Sinais e sua importância: cultura e história.
Identificação do Surdo. Educação Inclusiva. Introdução aos aspectos
lingüísticos na Língua Brasileira de sinais: fonologia, morfologia, sintaxe.
Noções de escrita de sinais. Similaridades com a Língua Portuguesa. Prática.
Bibliografia Básica:
FELIPE, Tanya A. Libras em Contexto: curso Básico: livro estudante. Rio de
Janeiro: Walprint, 2009.
QUADRO, Ronice Muller de. Educação de surdos: aquisição da linguagem:
Porto Alegre: Artes Médicas, 2008.
.Língua de Sinais brasileira: estudos lingüísticos. Porto Alegre:
Artmed, 2009.
Bibliografia Complementar:
ALBRES, Neiva de Aquino. Surdos & Inclusão educacional. Rio de
Janeiro: Arara Azul, 2010.
CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte. Dicionário
Enciclopédico Ilustrado Triligue da Língua de Sinais Brasileira, São
Paulo: Edusp – Editora da Universidade de São Paulo, 2001. v 1.
______. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilingue da Língua de
Sinais Brasileira, São Paulo: Edusp – Editora da Universidade de São
Paulo, 2001. v 2.
QUADROS, Ronice Muller de. Educação de surdos III. Rio de Janeiro: Artes
Arara Azul, 2008.
SILVA, Ivani Rodrigues, KAUCHAKJE, Samira, GESUELI, Zilda. Cidadania,
surdez e linguagem: desafios e realidades.São Paulo:Plexus Editora,
2003.
Nome da Disciplina: Criminologia -– 30h
Ementa: Objeto da Criminologia. Nascimento da Criminologia. Criminogênese.
Vitimologia. Escola Positivista. Escola Clássica. Criminologia do Consenso e
do Conflito. Escola de Chicago. Teoria da Associação Diferencial. Teoria da
Anomia. Teoria da Subcultura Delinquente. Labelling Aproach. Teoria Crítica.
Bibliografia Básica:
BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito
penal: introdução à sociologia do direito penal. Rio de Janeiro: Revan, 2006.
GOMES, Luiz Flavio; GARCIA-PABLOS DE MOLINA, Antônio. Criminologia.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.
SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. São Paulo:Revista dos
Tribunais, 2014.
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Bibliografia Complementar:
BATISTA, Nilo. Introdução crítica a criminologia brasileira. Rio de Janeiro:
Revan, 2011.
BAUMAN, Zygmunt. O mal estar na pós-modernidade. Rio de Janeiro:
Zahar, 1998.
BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. São Paulo: Saraiva, 1999.
FARIAS JÚNIOR, João. Manual de criminologia. Curitiba : Juruá, 1996.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: história de violências nas prisões.
Petrópolis: Vozes, 2009.
Nome da Disciplina: Direito à Diversidade de Gênero – 30h
Ementa: Conceito. Fundamentos. Histórico. Da dignidade. Da diversidade. Da
Identidade. Do reconhecimento pelo Poder Público. Estudo de casos.

Nome da Disciplina: Direito e Cinema -– 30h
Ementa: Conceito de Cinema. Articulação entre o Direito e o Cinema. Cultura
popular. A representação da cultura no cinema: análise crítica e jurídica.

Nome da Disciplina: Direito Desportivo - 30h
Ementa: Conceituação de Direito Desportivo. História. Fundamentos. Direito
Desportivo na Constituição. Legislação desportiva. Interdisciplinaridade. A
Justiça Desportiva. Direito Desportivo Comparado. Arbitragem.

Nome da Disciplina: Direito Agrário - 30h
Ementa: O Direito Agrário. Função Social Da Propriedade. O Estatuto Da
Terra. A Reforma Agrária. Propriedade Rural E Módulo Rural. O Imposto
Territorial Rural. Contratos Agrários. Usucapião Especial Rural. O Crédito
Rural.
Nome da Disciplina: Direito dos Animais- 30h
Ementa: Declaração Universal dos Direitos dos Animais Direitos dos animais.
Deveres dos donos. Medidas pertinentes a ataques por animais.
Estabelecimentos responsáveis por produtos destinados a animais. Hospitais
Veterinários. Castração. Morte de animais: causas e consequências. Centro
de controle de zoonoses: atribuições e responsabilidades. Animais silvestres

Nome da Disciplina: Oratória Jurídica -– 30h
Ementa: Lógica, Argumentação e Direito. Transmissores da mensagem.
Preparação e Organização da Fala. Conquista da Credibilidade. Ouvintes.
Outras formas de discursos. Argumento e Autoridade. Linguagem e
Argumento. Peculiaridades da Argumentação Jurídica e do Discurso Oral.

Nome da Disciplina: Direito Imobiliário – 30h
Conceito e Noções de Direito Imobiliário. Bens Imóveis. Zoneamento,
Loteamentos. Estatuto da Cidade. Empreendimentos Imobiliários.
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Incorporações. Sistema Financeiro de Habitação e Sistema Financeiro
Imobiliário. Negócios Jurídicos Imobiliários

Nome da Disciplina: Direito Eleitoral - 30h
Ementa: Conceito. Histórico. Fontes. Democracia. Princípios. Pessoas.
Agentes Políticos. Partidos Políticos. Organização do judiciário eleitoral

Nome da Disciplina: Biodireito - 30h
Ementa: Biodireito: conceito, fundamentos, evolução, princípios e aspectos
culturais. Aspectos de Direitos Fundamentais: Direito à Vida. Direito e
Engenharia Genética. A lei de biosegurança Pesquisas com seres humanos e
outros animais; Reprodução assistida. Alimentos transgênicos.
Nome da Disciplina: Empreendedorismo Jurídico - 30h
Ementa: Noções de Administração de Escritórios Jurídicos. Precificação de
Honorários e Custos. O serviço e o produto. Gestão de Pessoas e Processos.
Previsibilidade e Adequação de Mercado.
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3.11 Conteúdos Currículares
Os conteúdos curriculares implantados no curso de Bacharelado em
Direito busca possibilitar, de maneira excelente, o desenvolvimento do perfil
profissional do egresso considerando, em uma análise sistêmica e global, os
aspectos: atualização, adequação das cargas horárias (em horas) e adequação
da bibliografia. Integra este tópico do PPC o Anexo I, com todos os planos de
ensino das disciplinas do curso.
Os conteúdos curriculares foram agrupados em disciplinas que
compõem a estrutura curricular do curso. Todos os conteúdos de cada disciplina
da estrutura curricular foram cadastrados no SISCON do curso e foram
classificadas em: disciplinas institucionais, disciplinas da área e disciplinas do
curso (profissionalizantes).

Conjunto de Disciplinas Optativas:

Além dos conteúdos obrigatórios, o PPC contará, ainda, com temas
específicos, de natureza interdisciplinar, constituído pelas disciplinas optativas,
que podem ser de formação fundamental ou profissional. São elas:

Disciplinas
Optativas
Libras
Direito à Diversidade de Gênero
Direito e Cinema
Direito Desportivo
Direito Agrário
Direito dos Animais
Criminologia
Oratória Jurídica
Direito Imobiliário
Direito Eleitoral
Biodireito
Empreendedorismo Jurídico
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Disciplinas de acordo com os eixos formação fundamental:
Disciplinas

C/H

Teoria do Direito

60

Metodologia de Pesquisa

30

História do Pensamento Jurídico

30

Filosofia Geral

30

Teoria Geral do Estado e Ciência Política

30

Sociedade, Cultura e História

30

Comunicação e Expressão

30

Teorias da Argumentação Jurídica e Hermenêutica

30

Filosofia do Direito

30

Psicologia Aplicada ao Direito

30

Antropologia Geral e Jurídica

30

Direitos Humanos e Teoria Geral dos Direitos Fundamentais

60

Formas Consensuais de Solução de Conflito

30

Legislações de Inclusão e Proteção de Vulneráveis

30

Direito Econômico e Economia Jurídica

30

Monografia Jurídica

30

TCC I – Orientação Individualizada com o Orientador I

120

Tópicos Avançados I

30

TCC II – Orientação Individualizada com o Orientador II

120

Projeto Integrador: Atividades de Iniciação à Pesquisa

15

Científica
Profissional:
Projeto Integrador: Atividades de Extensão Universitária

15

Tópicos Avançados IIDisciplinas

30
C/H

Subtotal
Direito Civil: Pessoas e Bens

900
60

Teoria do Negócio Jurídico

60

Teoria Geral da Constituição e Organização do Estado

60

Direitos Humanos e Teoria Geral dos Direitos Fundamentais

60

Direito das Obrigações

60

Direito Constitucional: Garantias Fundamentais e Remédios
Constitucionais

60

Teoria do Delito

60

Teoria Geral do Processo

60

Direito Contratual

60
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Direito Digital

30

Teoria da Pena

60

Direito Processual Civil: Processo de Conhecimento e Tutelas
de Urgência

60

Direito das Relações de Trabalho e Emprego

60

Responsabilidade Civil

30

Direito Individual e Coletivo do Trabalho

60

Dos Crimes contra a Vida e contra o Patrimonio

60

Direito Processual Civil: do Cumprimento de Sentença e
Processo de Execução

60

Direito Ambiental e Urbanístico

60

Teoria do Processo Penal

30

Direitos Reais

60

Dos Crimes contra a Dignidade Sexual, contra a
Administração Pública e outros

60

Direito Processual Civil: Dos Processos nos
Tribunais e dos Meios de Impugnação das
Decisões Judiciais

60

Direito Internacional Público

30

Direito do Consumidor

30

Direito Administrativo: Organização, Atos e Agentes

60

Direito das Famílias

60

Leis Penais Extravagantes

30

Direito Administrativo: Contratos, Licitações e Serviços
Públicos

60

Direito Processual Penal: Inquerito policial e medidas
cautelares

60

Direito Processual do Trabalho

60

Direito das Sucessões

30

Direito Financeiro e Tributário: Orçamento e Fundamentos

60

Direito Previdenciário

30

Direito Internacional Privado

30

Direito de Empresa e Contratos Empresariais

30

Direito Processual Penal: Procedimentos, Recursos e
Nulidades

60

Direito Societário e Recuperação de Empresas

60

Direito Registral e Notarial

30

Direito Tributário: Obrigação Tributária e Tributos em Espécie

60

86

Projeto Pedagógico do Curso de Direito
2021-2025

Ética do Profissional Jurídico

30

Títulos de Crédito e Propriedade Intelectual

60

Disciplina Optativa

30

Execução Penal e Medidas Alternativas

30

Subtotal

2160

Prático:

Disciplinas

C/H

Estágio Curricular Supervisionado: Processo Civil I

30

Serviço de Assistência Jurídica I

60

Estágio Curricular Supervisionado: Processo Civil II

30

Estágio Curricular Superviosionado: Processo do Trabalho I

30

Serviço de Assistência Jurídica II

60

Estágio Curricular Supervisionado: Processo do Trabalho II

30

Estágio Curricular Supervisionado: Processo Civil III

30

Estágio Curricular Supervisionado: Processo Penal I

30

Serviço de Assistência Jurídica III

60

Estágio Curricular Supervisionado: Processo Civil IV

30

Estágio Curricular Supervisionado: Processo Penal II

30

Estágio Curricular Supervisionado: Processo Administrativo,
Tributário e Previdenciário

30

Estágio Curricular Supervisionado: Processo
Constitucional

30

Serviço de Assistência Jurídica IV

60

Subtotal

540
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3.12 Metodologia

As atividades pedagógicas buscam apresentar uma coerência com a
metodologia implantada.
Nos discursos sobre educação parece sempre haver um consenso que
a educação visa fundamentalmente a preparação para o exercício da cidadania,
cabendo ao curso formar acadêmicos em conhecimentos, habilidades, valores,
atitudes, ética, formas de pensar em atuar na sociedade através de uma
aprendizagem significativa.
A FACULDADE CATUAÍ possui um consenso que não há mais espaço
para concepção pedagógica tradicional. O currículo está organizado por um
conjunto de disciplinas interligadas onde os conteúdos apóiam-se numa
organização flexível, num esforço de romper o caminho linear com foco em
ensinar e aprender com significado que implica em interações com caminhos
diversos, percepção das diferenças, na busca constante de todos os envolvidos
na ação de conhecer.
As metodologias aplicadas ao curso de Direito embasam-se no
protagonismo do discente, em todas as mudanças necessárias para
proporcionar não só a intenção ao aprendizado, mas a ação de humanização do
conteúdo apresentado, tornando-o mais justo e acolhedor aos que nele buscam
formação cidadã.
Todas as ações são no sentido de romper com a perspectiva tradicional
para a perspectiva construtivista, dialógica e crítica, tendo o conhecimento
como instrumento de transformação social, onde professor e aluno interagem
no processo de ensino-aprendizagem.
O curso de Direito desenvolve em todas as suas disciplinas o conteúdo
apresentado pelo projeto pedagógico, ainda que contemple princípios
andragógicos e permita um diagnóstico sociológico, não o deixando apenas
como ideal filosófico.
Assim, as aulas ministradas são expositivas e interativas, com
posibilidade de uso de recursos multimídias. As metodologias ativas são
integradas sempre que possível, sendo incentivadas e promovidas por meio de
treinamentos para os docentes. A inclusão de seminários, a apresentação de
situações problemas para o aprendizado pela análise de caso concretos, o
antendimento nos estágios práticos são apresentados durante todo o curso,
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desde os encontros de iniciação científica até as disciplinas de Estágio Curricular
Supervisionado, Serviço de Assistencia Jurídica e possibilidades de inclusão em
todas as matérias.
Busca-se em suas ações resgatar nos educadores o valor do
planejamento, da busca de novas metodologias, mais atualizadas e mais
condizentes com o perfil do ingresso na atualidade.
A função do projeto pedagógico, portanto, tem sido de ajudar a resolver
problemas, utilizar os conhecimentos adquiridos na prática e, portanto, uma
metodologia de trabalho que possibilite a ação de todos os envolvidos no curso,
buscando em cada disciplina ofertada, decifrar as necessidades para que se
alcance as competências e, consequentemente, o perfil do egresso desejado do
curso.
3.13 Estágio Supervisionado Curricular – Prática Jurídica

Aliando o ensino teórico à possibilidade de uma prática supervisionada,
o Curso de Direito da FACULDADE CATUAÍ estabelece em sua grade curricular
10 (dez) disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado (ECS) focadas em
ensino prático-simulado nas áreas de Processo Civil, Processo Penal, Processo
do

Trabalho,

Processo

Administrativo,

Processo

Tributário,

Processo

Previdenciário e Processo Constitucional, oferecidas a partir do sétimo período
do curso.
Ademais, utiliza-se da instalação do Serviço de Assistência Jurídica
(SAJ), proporcionando ao discente uma experiência prática de atendimento aos
usuários, acompanhamento processual e cumprimento de prazos processuais,
confecção de minutas de petições, realizadas sob a supervisão docente. O
discente realiza suas atividades no SAJ a partir do sétimo período, cumprindo
carga horária de 4 (quatro) horas semanais, preferencialmente em horário
diurno, conforme escala definida pela coordenação do SAJ e fundamentada no
Regulamento Interno do Núcleo de Prática Jurídica.
Tais divisões disciplinares possibilitam o atendimento da DCN do Curso,
veiculada pela Resolução CNE/CES N° 05, de 17 de Dezembro de 2019, que
dispõe em seu artigo 6º que “A Prática Jurídica é componente curricular
obrigatório, indispensável à consolidação dos desempenhos profissionais
desejados, inerentes ao perfil do formando, devendo cada instituição, por seus
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colegiados próprios, aprovar o correspondente regulamento, com suas diferentes
modalidades de operacionalização.”
Atendendo a inovação trazida pelo §3º do mesmo artigo citado contida
na DCN do Curso de Direito, poderá ocorrer, mediante análise da Coordenação
do Curso e da Coordenação do NPJ que levará em consideração o atendimento
de extensão proporcionado pelo Curso e as condições pessoais do aluno, o
aproveitamento acadêmico enquanto prática jurídica de estágios realizados em
departamentos jurídicos de empresas públicas ou privadas, órgãos do Poder
Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradorias e demais
departamentos jurídicos oficiais, assim como em escritórios de advocacia.
Deste modo, o Curso de Direito possibilita ao aluno um ensino completo,
aliando teoria e prática, técnica e experiência, tornando o aluno capacitado para
ser um profissional de excelência.

3.14

Atividades Complementares

As atividades acadêmicas complementares - AAC implantadas no curso
de Direito estão regulamentadas e institucionalizadas, buscando considerar de
maneira excelente, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: carga
horária, diversidade de atividades e formas de aproveitamento.
O REGULAMENTO das AAC do curso Direito é apresentado como
ANEXO I deste PPC do curso e está Institucionalizada pela Resolução do
COSUP nº 002/2012, que fixa novas normas e procedimentos para o
cumprimento das Atividades Acadêmicas Complementares dos Cursos de
Graduação da Faculdade Catuai, sendo de conhecimento da comunidade
acadêmica.
O curso de Bacharelado em Direito da Faculdade Catuaí, considera a
instituição das AAC como parte integrante do currículo do curso, conforme DCN
nº 05 de 17 de dezembro de 2018, valorizando a importância da flexibilização
curricular, facultando ao

estudante o desenvolvimento

de programas

complementares de estudos que fortaleçam a integração entre a teoria e a
prática e lhe permita incorporar experiências que concorram para o seu
crescimento profissional.
A cada período curricular do curso, além da aceitação de atividades
acadêmicas complementares realizadas por instituições externas, o Curso de
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Direito da FACULDADE CATUAÍ, por meio de seus projetos de ensino, extensão
e iniciação científica, realiza atividades com potencial de cômputo como AACs,
possibilitando ao aluno participante um conhecimento e visão ampla de ensino,
flexibilizando com as contemporaneidades oriundas da própria ciência jurídica.

CARGA HORÁRIA
As AACs possuem uma CARGA HORÁRIA de 200 (duzentas) horas na
estrutura curricular do curso de Direito, sendo verificado o aproveitamento em
critérios estabelecidos pelo próprio regulamento.

INSTITUIÇÃO

APROVEITAMENTO

Eventos da IES
Eventos

apoiados

100% de sua Carga horária
pela

100% de sua Carga horária

IES
Órgãos Públicos e Oficiais

80% de sua Carga horária

Outras Organizações

50% de sua Carga horária

Estágio Extracurricular

10% das horas cumpridas
no estágio até o limite de
30% da carga horária de
AAC exigida pelo curso

3.15 Trabalho de Conclusão de Curso

Conforme a DCN do Curso de Direito, o trabalho de conclusão de curso
faz-se necessário para os acadêmicos.
É momento do ápice da graduação, onde o aluno desenvolve em uma
monografia as técnicas aprendidas em todo o curso, aplicadas à uma
problemática de relevância, dominando o conhecimento sobre o tema e
apresentando para banca de examinadores.
Todo o contexto de realização, confecção e apresentação do TCC está
de acordo com os objetivos de formação do acadêmico, produzindo conteúdo
jurídico, sob um aspecto técnico, de temas contemporâneos, que tenha
potencialidade de relevância para a sociedade.
A

estrutura

de

construção

dessa

monografia

é

respaldada

principalmente nas disciplinas de Monografia Jurídica, TCC 1 e TCC 2.
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Em Monografia Jurídica o aluno terá conteúdos relativos à estruturação
de projeto de pesquisa, normas técnicas e um ponto de apoio para resolução de
dúvidas.
Em TCC 1, haverá atribuição de orientador pela Coordenação do Curso,
que observará o reconhecimento de área de concentração de pesquisa e da
carga horária disponível do docente e sugestão do discente, ambos trabalharão
para construção de projeto de pesquisa com delimitação de tema, problema,
hipótese, justificativa, marco teórico, metodologia, cronograma de realização da
pesquisa objetivando a monografia completa, referências e projeto de sumário
para a monografia. Ao final, o projeto de pesquisa será submetido a avaliação
de banca tripla, com debates e apresentação oral do aluno.
Em TCC 2, o aluno preferencialmente seguirá o projeto de pesquisa para
a elaboração da monografia, mantendo o orientador, buscando atingir os
apontamentos da banca de projeto, transformando a pesquisa em suporte fático
que, ao final, será submetido à apresentação e avaliação perante banca tripla de
professores.
A carga horária atribuída às disciplinas de TCC 1 e TCC 2 é estipulada
em razão da carga horária de leitura e pesquisa, interpretação, produção de texto
primário, correção, reuniões de orientação, produção de texto secundário,
formatações em normas técnicas, compilação de texto final, destacando que
para cumprimento de métodos de pesquisa na ciência do Direito são necessárias
verdadeiras jornadas de leitura, interpretação e amadurecimento do interprete
para a compilação de texto fundamentado cientificamente.

3.16

Apoio ao Discente

3.16.1 Mecanismos de Nivelamento
A FACULDADE CATUAÍ possui programas oficiais de nivelamento.
Várias propostas estão em estudos e alguns mecanismos para recuperar as
deficiências dos alunos já ocorrem na prática, como, por exemplo, grupos de
estudos entre os alunos, minicursos em áreas específicas de cada curso de
graduação, curso contínuo de Português Instrumental e oferta de disciplinas
optativas. Foi implantado um Laboratório de Múltiplas Linguagens, em que são
oferecidas disciplinas de apoio ao discente na área de Língua Portuguesa,
Informática Básica, Inglês, e Matemática.
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A IES possui diferentes formas de atendimento ao aluno:
• Divulgação contínua aos discentes dos horários de Coordenação do

Curso, Secretaria, Biblioteca, Laboratórios etc;
• Calendário Acadêmico disponibilizado na página do aluno, 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.
A Instituição conta com um corpo de profissionais disponível para o
atendimento ao estudante, fora do expediente de aula, buscando sanar dúvidas
em relação às disciplinas e conteúdos ministrados, em uma sala específica 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 acadêmicopedagógicas.
A Instituição promove a organização e a divulgação de atividades
extracurriculares constantes e diversificadas, como seminários, congressos,
palestras, jornadas, entre outras, ligadas às áreas dos cursos oferecidos com o
intuito Acompanhamento Psicopedagógico.

3.16.2 Núcleo de Apoio ao Discente NAAD

O Núcleo de Apoio e Atendimento ao Discente (NAAD) que tem por
finalidade o atendimento ao estudante, fazendo interface com os Cursos no
desenvolvimento de ações integradas de apoio. O NAAD atua no ensino
desenvolvendo programas com alunos, professores e coordenadores, visando à
dinâmica do processo ensino-aprendizagem, à formação global e à realização
profissional e pessoal do aluno, facilitando dessa forma a integração à vida
acadêmica e social. Através de feedback, entre as necessidades do aluno e as
possibilidades da IES, é proporcionado, por meio do planejamento, a expansão
dos programas de acompanhamento que visem à adaptação e a permanência
do aluno na Instituição.
O NAAD tem por finalidade: apoiar os docentes em sua qualificação
didático- pedagógica, agindo em colaboração nas reuniões e demandas
apresentadas junto ao corpo docente e Colegiado do Curso, tendo em vista a
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otimização do ensino desenvolvido pela faculdade no cumprimento de sua
missão e das visões dela decorrentes, assessorar e atender os discentes em
suas dificuldades no processo de aprendizagem e de relacionamento pessoal e
interpessoal, e prestar apoio e assessoria à instituição no desenvolvimento de
programas que visem a formação do aluno.
O NAAD tem as seguintes atribuições, sem prejuízo de outras que
venham a ser definidas pelo COSUP:
- Analisar semestralmente os resultados da Avaliação do Processo

Acadêmico dos Cursos que compreende a Avaliação do Desempenho Docente
e das Disciplinas e Autoavaliação do aluno, detectando fragilidades a serem
corrigidas e potencialidades a serem reforçadas;
- Analisar

semestralmente

os

dados

estatísticos

referentes

ao

rendimento escolar dos alunos (aproveitamento e frequência), nos diferentes
componentes das estruturas curriculares de todos os cursos;
- Analisar semestralmente os dados referentes à movimentação escolar

do alunado dos cursos, tais como: transferências, cancelamentos e
trancamentos;
- Elaborar o Plano de Ação Semestral do NAAD, com base no

diagnóstico resultante das análises referidas anteriormente e no Programa
Institucional de Apoio ao Corpo Docente e Discente, e submetê-lo à aprovação
da Direção , da Assessoria Acadêmica e das Coordenações dos Cursos;
- Realizar reuniões com as coordenações dos cursos, tendo em vista a

análise dos resultados da Avaliação do Processo Acadêmico dos Cursos, para
levantamento de alternativas de solução para as fragilidades detectadas e as
possibilidades de apoio do NAP;
- Desenvolver as ações previstas no Plano Semestral do NAAD;
- Elaborar Relatório Semestral das ações desenvolvidas pelo NAAD.

Disponibiliza, ainda, o NAAD, profissional de Psicologia e profissionais
de Psicopedagogia para atendimento, mediante agendamento simplificado, de
alunos ou professores que demandem necessidade clínica vinculada aos
desafios e potencialidades do processo de aprendizagem dos cursos da
faculdade, priorizando o bem-estar, a maximização de potencialidades, o sigilo,
a ética.
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3.16.3 Ouvidoria
A Faculdade Catuai possui o setor de Ouvidoria que desempenha papel
de mediador entre a comunidade acadêmica, administração da instituição e
comunidade externa. A ouvidoria estabelece diálogos para atuar na melhoria dos
serviços prestados, bem como estimular o aluno a ser agente de mudança no
ambiente em que atua, desenvolvendo assim a cidadania acadêmica.
O atendimento funciona por email, em formulário próprio da Ouvidoria e
atendimento personalizado por meio de ouvidores no espaço destinado na
Faculdade. Os profissionais estão submetidos ao Código de Ética, que
estabelece padrões esperados quanto às práticas referendadas pela respectiva
categoria profissional e pela sociedade. Dentre estes princípios está a
necessidade de sigilo dos fatos e dados que possam expor pessoas que
procuram o setor.
Para realização do seu trabalho o Ouvidor se apresenta como um crítico
interno ao ter acesso aos problemas do cotidiano institucional, a partir das
demandas que lhes são encaminhadas de reclamação, denúncia, informação,
orientação, sugestão e elogio apresentando soluções, contando com o
envolvimento dos setores.
O sistema de Ouvidoria beneficia alunos, professores, profissionais
técnico- administrativos e comunidade externa, uma vez que a partir da
formulação de propostas, problemas e soluções os procedimentos são
dinamizados e promovem o avanço da instituição.

3.16.4 Organização estudantil (espaço para participação e convivência estudantil)

Em 05 de julho de 2002, foi fundado o Diretório Acadêmico da
FACULDADE CATUAÍ, entidade reconhecida como de Utilidade Pública
Municipal e de Utilidade Pública Estadual. Em seu estatuto social, o Diretório
Acadêmico, em seu artigo 2º, tem por objetivos:
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a) congregar, defender e representar os interesses comuns dos

estudantes que exerçam atividade acadêmica na FACULDADE CATUAÍ – ICES,
empenhando-se no fortalecimento da classe estudantil;
b) representar e defender os estudantes em todos os seus interesses

comuns, a fim de lhes possibilitar maior proteção e valorização do ensino
prestado possibilitando melhor qualificação para o mercado profissional;
c) colaborar com os órgãos da administração da Faculdade, na

elaboração, implantação, proteção e execução de programas relacionados com
o desenvolvimento estudantil da Faculdade Catuaí, e ajudando na organização
de eventos relacionados com a classe estudantil;
d) promover e organizar conferências, palestras e cursos sobre assuntos

de interesse dos estudantes;
e) promover a defesa dos direitos acadêmicos relacionados á faculdade;
f) participar

ativamente das discussões relacionadas à política

pedagógica e interesses da atividade estudantil, junto aos órgãos da
administração da Faculdade Catuaí.
Além do apoio ao Diretório Acadêmico, a instituição tem um projeto de
extensão cujo tema é a participação de alunos da Faculdade Catuaí em
atividades esportivas de maneira formal e institucionalizada. Em 2004, a
Fundação de Esportes de Londrina promoveu os Jogos Universitários e a
Instituição efetivou sua participação em várias modalidades: futsal masculino,
futebol suíço, tênis masculino e futsal feminino. Ao final dos jogos, a equipe de
futsal feminino da Faculdade Catuaí conquistou o 1º. lugar. A partir daí, diante
do interesse das alunas, a Instituição passou a conceder uma contribuição
mensal na forma de meia-bolsa de estudo para que as alunas tivessem um
incentivo a mais e pudessem formar uma equipe competitiva.

3.16.5 Acompanhamento de Egresso

A FACULDADE CATUAÍ, a partir de 2006, realiza acompanhamento dos
alunos egressos por intermédio do serviço de mala direta, da própria home page
da Faculdade Catuaí que permite que sejam feitos contatos com ex-alunos, de
correspondências por correio regular ou via Internet com o intuito de informar
sobre os eventos promovidos pela instituição e também de ter um retorno quanto
uma possível avaliação sobre a formação que receberam na Faculdade Catuaí.
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Há ainda um projeto em estudo na Instituição para que os egressos
possam voltar ao convívio escolar em forma de participação em Encontro de
Egressos. Pretende-se que nesse encontro, os egressos participem de um fórum
de trabalhos científicos, além de mesas redondas nas quais poderão expor suas
experiências e avaliações sobre a formação acadêmica que tiveram na
instituição.
A instituição, por intermédio da Coordenação de Pós-Graduação,
Pesquisa e Extensão no ano de 2005, realizou uma pesquisa com os alunos das
últimas séries do curso de Pedagogia e Administração para coletar informações
sobre a área de interesse desses alunos em cursos de Especialização. A partir
de então, procurou-se atender a essa demanda e alguns projetos de pósgraduação lato-sensu estão sendo elaborados.
Em 2019, o Curso de Direito promoveu um encontro de egressos
mediante convites realizados pessoalmente com todos os alunos formados entre
2015 e 2019, colhendo informações sobre a vida profissional, participação nas
avaliações da CPA, informações sobre necessidades de pós-graduação.
Ademais, o formato do encontro científico tem trazido exporadicamente
participação de alunos egressos. Ainda em 2019, integrou-se ao corpo docente
do curso duas egressas, hoje com experiencia profissional e capacitação
académica de nível de mestrado, comprovando a qualidade e continuidade de
acompanhamento promovido pelo curso.
Existe planejamento de aproximação com um nicho de egressos que
estejam militando na advocacia na região, para promoção de cursos,
capacitações, pós-graduações e meio de incentivo aos alunos ainda cursantes
com cases de sucesso.

3.16.6 Intercâmbio

Conforme as regras estabelecidas pela DCN do Curso de Direito, é
possível a realização de convênios entre instituições de ensino e a Faculdade
Catuaí para o aproveitamento das cargas horárias dos discentes e docentes nas
atividades realizadas.
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O Curso tem incluído em seu plano acadêmico encontros com discentes
de outras instituições, predominantemente ligados à programas de pósgraduação, para intercâmbio de resultados de pesquisas e promoção de cursos
e debates.
Desde 2016 foram realizados ciclos de palestras com discentes dos
programas de Mestrado em Direito Negocial da Universidade de Londrina,
programa de mestrado e doutorado em Ciência Jurídica da Universidade do
Norte do Paraná, onde tivemos participantes de outras nacionalidades
(Colombiana, Argentina, Panamenha), conforme registros de projetos.

3.17 Ações Decorrentes dos Processos de Avaliação Do Curso

A avaliação é caracterizada como um momento em que educando e
educador refletem sobre seus desempenhos no decorrer do processo educativo.
Também deve servir como parâmetro para que a coordenação Direito avalie seu
trabalho e perceba a efetivação concreta do que está previsto no Projeto
Pedagógico, portanto é também um instrumento diagnóstico.
Para que estes objetivos sejam conquistados faz-se necessário a
utilização de diversificado número de instrumentos de avaliação: auto-avaliação,
avaliação inter pares, avaliação pelos docentes, tutores, monitores, tendo em
vista as produções individuais e coletivas. Entre os instrumentos a serem
utilizados destacam-se os memoriais descritivos, diários, portifólios, relatórios,
entrevistas, questionários, provas com questões dissertativas e/ou objetivas.
Ao reconhecer o educando em sua totalidade, este Projeto Pedagógico
possibilita a prática de uma avaliação que colabore também na construção e
formação do educando em sua globalidade. A avaliação é contínua, pois deve
tornar-se um instrumento que avalia o processo de aprendizagem, e não o
resultado final que o educando apresenta.
É importante que o educador, em parceria com o educando, ao planejar
seu programa, contemple essa perspectiva, para que as avaliações não sejam
pontuais. Os instrumentos de aprendizagem utilizados poderão vir a serem
analisados como formas de avaliação.
O Curso de Direito da Faculdade Catuaí enfatiza as abordagens
metodológicas de natureza quantitativa, qualitativa, ativa e participativa. Na
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abordagem quantitativa, a avaliação é feita através da realização de provas e de
trabalhos diversos, estabelecidos a critério dos professores mediante Plano de
Ensino com a disciplina proposta e aprovados pelo Colegiado de Curso.
Na abordagem qualitativa são utilizados os seguintes instrumentos:
trabalho de pesquisa, relatórios e estudos de casos. Na abordagem ativa, temse debates, análises de casos e de situações problemas, confecção de textos e
peças jurídicas simuladas, aula invertida conforme necessidade manifestada
para a fixação do aluno. Na abordagem participativa, temos a participação nas
atividades propostas, apresentação de trabalhos individuais ou em grupo.
A avaliação é feita através da realização de provas e/ou de trabalhos
diversos estabelecidos a critério do Colegiado de Curso.
A avaliação participativa é uma modalidade criada pelo corpo docente
do Curso de Direito. O objetivo desta prática é proporcionar aos alunos,
professores e coordenação de curso momentos coletivos de auto-avaliação e
avaliação de todo o Curso e os trabalhos desenvolvidos no processo de ensino
e aprendizagem. Esta acontece semestralmente, podendo ocorrer com menor
espaçamento de tempo, caso haja necessidade. Participam deste evento,
discentes, docentes e coordenador do curso. A avaliação participativa está
regulamentada pela resolução nº 009/2004, de 03 de março de 2004.
Além dos instrumentos acima citado, contamos também com o NDE
(Núcleo Docente Estruturado) que contribui com a coordenação com os
seguintes itens:
a)

construir e acompanhar a elaboração de um novo projeto

pedagógico do curso, definindo sua concepção e fundamentos; estabelecendo o
perfil profissional do egresso do curso;
b) conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, revisão das

ementas e conteúdos programáticos, para aprovação no Colegiado de Curso,
sempre que necessário;
c) supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento dos

resultados no ensino-aprendizagem, definidas no projeto do curso;
d) propor ações em prol de melhores resultados no ENADE;
e) analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares;
f) Propor a criação de cursos a serem ofertados em nível de atividade

complementar como forma de nivelar o aluno ingressante ou reforçar o
aprendizado;
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g) acompanhar

as

atividades

do

corpo

docente,

analisando

constantemente, o quesito qualidade para o planejamento das aulas e
recomendando ao Colegiado de Curso a indicação ou substituição de docentes,
quando necessário.
Quanto à avaliação das disciplinas, utiliza-se dos instrumentos clássicos
(provas e trabalhos), além de um formato que foi desenvolvido denominado de
avaliação interdisciplinar.
Nos Estágios Supervisionados, os estagiários são avaliados contínua e
cumulativamente nos aspectos assiduidade (freqüência) e efetividade (eficácia
de sua atuação, e compromisso e participação nas atividades programadas)
conforme, Resolução COSUP nº. 006, de 05 de setembro do ano de 2002, que
aprova o Regulamento de Estágio Supervisionado do Curso de Graduação em
Direito, na Faculdade Catuai
3.18 Tecnologias de Informação e Comunicação – Tics – No Processo
Ensino- Aprendizagem

O Curso de Direito, utilizando da estrutura física e virtual da
FACULDADE CATUAÍ, tem promovido a inserção de meios tecnológicos na
execução de suas atividades.
A utilização de equipamentos eletrônicos (datashow, computadores,
projetores, sistema de áudio, televisores, etc.) já está enraizada no ambiente
acadêmico como ferramentas multimídias para a promoção de um melhor
aprendizado, dinâmico, ilustrado e conectado.
Utiliza-se, ainda, de ambientes virtuais promovidos pelos sistemas
JACAD e MOODLE, onde torna-se possível a interatividade docente-discente,
por meio de compartilhamento de documentos, arquivos, esquemas didáticos,
vídeos, áudios e demais ferramentas que possibilitem a continuidade do ensino
além do horário padrão de aula.
Ainda, como em vários seguimentos da sociedade, a interação
provocada pelas redes sociais são utilizadas como ferramentas de ensino para
compartilhamento de dados, links, vídeos, arquivos, recados. Eventualmente,
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professores do curso utilizam plataformas de vídeos como Youtube e Períscope
para proporcionar interação e atualização de conteúdo com o discente.
A plataforma Moodle, ainda, tem sido útil para atendimento de atividades
em casos extraordinários de ausência dos professores, quando não é possível a
reposição presencial.

3.19 Procedimentos de Avaliação dos Processos de Ensino-Aprendizagem
Os procedimentos de avaliação implantados no curso de Direito e
utilizados nos processos de ensino-aprendizagem buscam atender, de maneira
excelente, à concepção do curso definida neste PPC.
A avaliação, como parte integrante do processo ensino-aprendizagem
do curso Direito tem caráter formativo, devendo ser concebida como diagnóstica,
contínua, inclusiva e processual; prioriza os aspectos qualitativos sobre os
quantitativos, considerando a verificação de competências, habilidades e
atitudes. É desenvolvida através de métodos e instrumentos diversificados.
O acompanhamento e a observação do professor e dos resultados dos
instrumentos de avaliação aplicados explicitarão a aquisição das competências,
habilidades e atitudes, bem como os estudos posteriores necessários para atingilas.
Os processos de avaliação da Faculdade Catuaí constam de seu
regimento conforme texto abaixo:
CAPÍTULO IV - DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
Art. 56. A aprendizagem é avaliada mediante verificações parciais, durante o
período letivo, e eventual exame final, expressando-se o resultado final em notas
de zero a dez.
§ 1º O aluno que deixar de comparecer às avaliações de aproveitamento
individuais, nas datas fixadas, pode requerer, no prazo de três dias úteis após a
realização da mesma, uma avaliação de 2ª (segunda) chamada para cada
disciplina, de acordo com o calendário escolar.
§ 2º Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior, será atribuída nota zero
ao aluno que deixar de se submeter à verificação prevista na data fixada.
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§ 3º Pode ser concedida revisão de nota, mediante requerimento dirigido ao
Coordenador do Curso, no prazo de três dias úteis após a divulgação do
resultado.
§ 4º O professor responsável pela revisão da nota pode mantê-la ou alterá-la,
devendo sempre, fundamentar sua decisão, cabendo recurso, em instância final,
ao COSUP.
Art. 57. São atividades curriculares as preleções, pesquisas, exercícios,
arguições, trabalhos práticos, seminários, visitas técnicas, estágios, provas
escritas e orais previstos nos respectivos planos de ensino, assim como
atividades complementares, aprovados pela Coordenadoria de Curso.
Parágrafo único. O professor, a seu critério e com a aprovação da respectiva
coordenadoria, pode promover trabalhos, exercícios e outras atividades em
classe e extraclasse, que podem ser computados nas notas ou conceitos das
verificações parciais, nos limites definidos pela Direção.
Art. 58. A avaliação da aprendizagem é feita por disciplina, incidindo sobre a
frequência e o aproveitamento e seus critérios serão divulgados aos alunos no
início de cada semestre letivo.
§ 1º Cabe ao docente, a atribuição de notas de avaliação e responsabilidade do
controle de frequência dos alunos, devendo a Direção fiscalizar o cumprimento
desta obrigação, intervindo em caso de omissão.
§ 2º É atribuída nota zero ao aluno que usar meios ilícitos ou não autorizados
pelo professor, quando da elaboração dos trabalhos, de verificações parciais,
exames ou qualquer outra atividade, que resulte na avaliação de conhecimento,
por atribuições de notas, sem prejuízo da aplicação de sanções cabíveis por ato
de improbidade.
Art. 59. Atendida, em qualquer caso, a frequência mínima de setenta e cinco por
cento às aulas e demais atividades escolares programadas, o aluno é aprovado:
I - Independentemente de exame final, quando obtiver resultado não inferior a
seis, correspondente à somatória das avaliações parciais realizadas durante o
período letivo;
II - mediante exame final, quando tiver obtido resultado inferior a seis e igual ou
superior a três e obtiver média final não inferior a cinco.
Parágrafo único. As médias são expressas em números inteiros.
Art. 60. É considerado reprovado o aluno que:
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III- não obtiver frequência mínima de setenta e cinco por cento das aulas e
demais atividades programadas, em cada disciplina;
IV-

não obtiver na disciplina, resultado final igual ou superior a cinco.

Art. 61. O aluno reprovado, por não ter alcançado frequência ou a média
mínima exigida, deve repetir a disciplina, no período letivo seguinte.
Art. 62. É promovido, ao período letivo seguinte, o aluno aprovado em todas as
disciplinas do período cursado, admitindo-se, ainda, a promoção com até 03
(três) disciplinas em regime de dependência, em caso de 03 (três) ou mais
reprovações, o aluno ficará retido na série, cursando apenas as disciplinas
reprovadas.
Art. 63. Podem ser ministradas aulas de dependência e de adaptação de cada
disciplina, em horário ou período especial, a critério da coordenadoria de cada
curso, aplicando-se as mesmas exigências de frequência e aproveitamento
estabelecido nos artigos anteriores.
Art. 64. O aluno que tenha extraordinário aproveitamento nos estudos,
demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação
específicos, disciplinados pelo COSUP, aplicados por banca examinadora
especial, pode ter abreviada a duração do seu curso, de acordo com a legislação
e normas vigentes.
Parágrafo único – As médias são expressas em números inteiros.
3.20

Articulação da avaliação do Curso com a Autoavaliação

O processo de avaliação do curso gera resultados válidos e confiáveis
para identificar medidas corretivas ou de melhoria da atuação da instituição no
ensino, ocasião em que o Colegiado do Curso e o Núcleo Docente Estruturante
coordenam e executam as atividades de pesquisa, de interpretação e
organização dos resultados. A autoavaliação é uma ação planejada e
intencionalmente participativa, que envolve todos os segmentos acadêmicos e
administrativos e que atuam na mobilização, na sensibilização, nas discussões
dos resultados e na formulação de indicadores para o planejamento do Direito.
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A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade Catuaí está
consolidada e reúne- se, periodicamente, para discutir os processos avaliativos
da instituição, sejam eles o ENADE, as avaliações de curso, a avaliação externa
ou a avaliação interna. A comissão insere, anualmente, relatórios de
autoavaliação do ano anterior no sistema do MEC e é composta por 11 (onze)
membros designados pelo COSUP e constituída por representantes do corpo
docente, do corpo discente, do corpo técnico-administrativo e por representantes
da sociedade civil organizada, com mandato de 2 (dois) anos, podendo ser
reconduzidos.
A metodologia de autoavaliação institucional da Faculdade Catuaí
analisa as dez dimensões propostas pelo SINAES: 1) Missão e PDI; 2) Políticas
para o ensino , extensão e iniciação científica; 3) Responsabilidade Social; 4)
Comunicação com a Sociedade; 5) Políticas de pessoal; 6) Organização e
Gestão; 7) Infraestrutura; 8) Planejamento e Avaliação; 9) Políticas de
atendimento; e 10) Sustentabilidade financeira. Além das dez dimensões do
SINAES, a avaliação investiga questões referentes à sua missão e projeto
pedagógico institucional e seus reflexos nos currículos dos cursos.
A Instituição desenvolve seu processo avaliativo no âmbito do curso e
institucional, seguindo três etapas sequenciais e complementares, a saber:
Pesquisa, Avaliação e Decisão. Enquanto a pesquisa mostra, de forma objetiva,
as tendências organizacionais presentes, a avaliação proporciona a análise e o
julgamento sobre essas tendências predominantes e, por fim, a decisão que é a
ação resolutiva exercida com base nos julgamentos da avaliação.
Destaca-se que, semestralmente, são realizados ciclos de avaliação e
autoavaliação docente, além de avaliar os outros segmentos da comunidade
acadêmica, em que os resultados são discutidos e utilizados como instrumentos
para tomada de decisão e redirecionamento gerencial e pedagógico do curso.
Espera-se que o resultado das avaliações de desempenho docente aponte as
necessidades a serem introduzidas em um programa interno de capacitação
docente, desvinculando-se, portanto, do caráter punitivo ou discriminatório.
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3.21 Número de Vagas

O número de vagas implantadas visa corresponder à dimensão do corpo
docente e às condições de infraestrutura da instituição.
O curso de Direito possui 100 vagas anuais autorizadas pela Portaria n.º
178 , de 25 de janeiro de 2002. Para este número de vagas é disponibilizado um
corpo docente composto, atualmente, por 21 professores.
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4 CORPO DOCENTE

4.1 Atuação do Núcleo Docente Estruturante - NDE

A atuação do NDE implantado no curso de Direito busca contemplar com
qualidade, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos:
concepção, acompanhamento, consolidação e avaliação deste PPC.

Concepção

O NDE do curso de Direito é fundamentado na Portaria DG-FAC Catuaí
nº 011/2009 de 29/04/2009 de acordo com a Portaria do MEC nº 147 de
02/02/2007. É constituído por um grupo de docentes que tem experiência e
exercem liderança acadêmica no âmbito do curso, percebida na produção de
conhecimentos, no desenvolvimento do ensino, e em outras dimensões
entendidas como importantes pela instituição. A ata de constituição do NDE está
disponível e arquivada na coordenação do curso.
O NDE do curso de Direito é constituído por 6 professores do curso,
sendo 100% (cem por cento) com titulação acadêmica obtida em programas de
pós- graduação stricto sensu; todos os membros em regime de trabalho de
tempo parcial ou integral, sendo 66,6% (sessenta e seis inteiros e seis décimos
porcento) em tempo integral. Importa ressaltar que a instituição, por meio do seu
Regimento Interno, assegura a estratégia de renovação parcial dos integrantes
do NDE de modo a assegurar continuidade no processo de acompanhamento do
curso.
Compete ao Presidente do NDE convocar e presidir as reuniões, com
direito a voto, inclusive o de qualidade; representar o NDE junto aos órgãos da
instituição; encaminhar as deliberações do NDE; designar relator ou comissão
para estudo de matéria a ser decidida pelo NDE e um representante do corpo
docente para secretariar e lavrar as atas. Aos membros do NDE compete
construir e acompanhar a elaboração de um novo projeto pedagógico do curso,
definindo sua concepção e fundamentos objetivando sua atualização conformes
alterações fáticas e legislativas, estabelecendo o perfil profissional do egresso
do curso; conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, revisão das
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ementas e conteúdos programáticos, para aprovação no Colegiado do Curso,
sempre

que

necessário;

supervisionar

as

formas

de

avaliação

e

acompanhamento dos resultados no ensino-aprendizagem, definidas no projeto
do curso; propor ações em prol de melhores resultados no ENADE; analisar e
avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares; propor a criação de
cursos a serem ofertados em nível de atividade complementar como forma de
nivelar o aluno ingressante ou reforçar o aprendizado; acompanhar as atividades
do corpo docente, analisando constantemente o quesito qualidade para o
planejamento das aulas e recomendando ao Colegiado de Curso a indicação ou
substituição de docentes, quando necessário.

Composição NDE

TITULAÇÃO

REGIME DE
TRABALHO

Bruno Galoppini Felix

Mestre

Parcial

Diego Prezzi Santos

Doutor

Integral

Ivo Marcos de Oliveira Tauil

Mestre

Integral

Maria Luiza Garib

Mestre

Integral

Thiago Cesar Giazzi

Mestre

Integral

Taisa Vieira Scripes

Mestre

Parcial

NOME COMPLETO

4.2 Atuação do(a) Coordenador(a) do Curso

O (A) Coordenador(a) do Curso de Direito é o (a) professor(a) Thiago
Cesar Giazzi designada pela Diretora da instituição sendo o responsável pelo
curso – dotado de perfil empreendedor, gestor(a) eficaz, ativo na pesquisa
científica, crítico, reflexivo, flexível e proativo – catalisa o comprometimento com
uma visão clara e forte, bem como se envolve na busca vigorosa desta,
estimulando padrões mais elevados de desempenho de todo o corpo docente e
corpo discente de seu curso.
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O professor Thiago Cesar Giazzi busca atuar com qualidade nas áreas
administrativa, relacional e acadêmica, considerando em uma análise sistêmica
e global, os aspectos: gestão do curso, relação com os docentes e discentes e
representatividade nos colegiados superiores.
Compete à Coordenação: Assessorar a Direção Acadêmica em suas
atividades de coordenação e articulação acadêmica em nível de graduação;
Promover a implantação e a execução da proposta de curso, avaliar
continuamente sua qualidade juntamente com o corpo docente e com os alunos;
Formular diagnósticos sobre problemas ligados ao curso, propondo ações que
visem superá-los; Zelar pela correta aplicação dos planos das disciplinas e da
metodologia de sala de aula, em conjunto com os coordenadores de área;
Supervisionar as atividades das assistentes acadêmicas para garantir o registro
atualizado dos planos das disciplinas e das alterações curriculares;
Participar do processo de seleção e treinamento de professores;
Coordenar e participar das reuniões de colegiado de curso; Acompanhar e fazer
cumprir o calendário escolar;
Elaborar o horário de aula e sistematizar todas as informações de
natureza acadêmica necessárias para a elaboração do calendário escolar, sob a
supervisão da Direção Acadêmica; Promover atividade com outras IES;
Promover seminários, cursos e palestras; Propor regulamentação para
monitoria, para estágio supervisionado; Providenciar a substituição de
professores nos casos de faltas planejadas; Analisar os processos e decidir
sobre os pedidos de revisão de frequência, revisão de prova, aproveitamento de
disciplinas e transferências e sobre provas de segunda chamada; Desenvolver
trabalhos relacionados ao desempenho geral e à formação profissional dos
alunos, prestando todas as informações que forem necessárias; Prestar
atendimento e orientação de ordem acadêmica aos alunos; Desempenhar as
demais funções que lhes forem atribuídas no Regimento da Instituição.
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FORMAÇÃO ACADÊMICA
(graduação)

Direito – Universidade
Estadual de Londrina

TITULAÇÃO
MÁXIMA
OBTIDA

Mestre em Ciência Jurídica –
Universidade Estadual do Norte do
Paraná

TEMPO DE EXERCÍCIO
NA IES
(Data de admissão na
IES)
Desde Junho de 2013

4.3 Experiência Profissional, de Magistério Superior e de Gestão
Acadêmica do(A) Coordenador(A)
O coordenador do curso é advogado com mais de uma década de
experiência, atuando em atividades de contencioso e de prevenção de conflitos,
mestre em Ciência Jurídica, pesquisador, atua no magistério superior há mais de
seis anos, com experiência na gestão acadêmica por mais três anos.
Atualmente está em finalização de especialização em Psicopedagogia
Clínica e Institucional, buscando o conteúdo para aplicação na gestão e
mediação entre professores e alunos diante de realidades educacionais e de
desenvolvimento humano.
Seu histórico profissional contribui para garantir confiança do quadro
docente, dos alunos, da direção e propicia a atualização e dinamicidade da
coordenação acadêmica na busca da melhor performance do curso.
4.4 Regime de Trabalho do Coordenador

O regime de trabalho do coordenador é realizado de segunda a sexta
feira, das 15 às 22 horas, escalado um dia para atividades externas ou
capacitação, todas as tardes e duas noites para atendimentos, duas noites para
aulas.
A carga horária implantada para o coordenador do curso é de 40 horas
semanais

dedicadas à coordenação do curso e à ministração de aulas

preferencialmente para os períodos iniciais e finais do curso.
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4.5 Titulação do Corpo Docente do Curso
O Corpo Docente do Curso de Direito engloba todos os professores
responsáveis pelas disciplinas desde a formação básica até as de formação
prática. Assim, o perfil de formação acadêmica é diversificado, contando com
profissionais de diversos ramos do Direito e demais ciências colaterais (Filosofia,
Sociologia, Psicologia, Letras), havendo aqueles que atuam de modo consensual
e outros que atuam de modo contencioso e consultivo. Registra-se que 100%
do corpo docente é constituídos por especialistas, mestres ou doutores.
O corpo docente do Curso de Direito possui experiência de mercado,
contribuindo assim para a qualidade e pertinência formativas do corpo discente.
O curso de Direito possui 21 docentes, conforme relação abaixo, sendo
19 docentes com titulação obtida em programas de pós-graduação stricto sensu,
ou seja, 90,4%, conforme documentos comprobatórios anexados aos
respectivos currículos profissionais.
De acordo com a relação apresentada, o curso de Direito possui 2 (dois)
docentes doutores conforme documentos comprobatórios anexados aos
respectivos currículos profissionais.
NOME

TITULAÇÃO

Ana Paula Ruiz Silveira Lêdo

Mestre

Bruno Galoppini Felix

Mestre

Diego Prezzi Santos

Doutor

Ianara Cardoso de Lima

Mestre

Ivo Marcos De Oliveira Tauil

Mestre

Isabela Dakkach de Almeida Barros

Especialista
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Jaqueline Ferreira

Mestre

Loreanne Manuella De Castro França

Mestre

Maria Cristina Romagnolli Peres

Mestre

Mariana Moreno do Amaral

Mestre

Maria Luiza Garib

Mestre

Nilso Paulo Da Silva

Mestre

Patricia Martins Garcia

Mestre

Philippe Antônio Monteiro Azêdo

Mestre

Renê Chiquetti Rodrigues

Mestre

Roberta Carolina de Afonseca e Silva

Mestre

Rogério Sato Capelari

Doutor

Taisa Vieira Scripes

Mestre

Thaisa Mara de Carvalho

Especialista

Thiago Cesar Giazzi

Mestre

Valdecir da Conceição Veloso

Mestre

4.6 Regime de Trabalho do Corpo Docente do Curso

O curso de Direito possui 100% dos docentes com regime de trabalho de
tempo parcial (horistas ou regimentas) ou integral, conforme contratos de
trabalho anexadas às respectivas pastas individuais de cada professor.

NOME

REGIME DE
TRABALHO

Ana Paula Ruiz Silveira Lêdo

Parcial

Bruno Galoppini Felix

Parcial

Diego Prezzi Santos

Integral

Ianara Cardoso de Lima

Horista

Ivo Marcos De Oliveira Tauil

Integral

Isabela Dakkach de Almeida Barros

Parcial
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Jaqueline Ferreira

Integral

Loreanne Manuella De Castro França

Integral

Maria Cristina Romagnolli Peres

Parcial

Mariana Moreno do Amaral

Horista

Maria Luiza Garib

Integral

Nilso Paulo Da Silva

Horista

Patricia Martins Garcia

Horista

Philippe Antônio Monteiro Azêdo

Horista

Renê Chiquetti Rodrigues

Horista

Roberta Carolina de Afonseca e Silva

Horista

Rogério Sato Capelari

Horista

Taisa Vieira Scripes

Parcial

Thaisa Mara de Carvalho

Parcial

Thiago Cesar Giazzi

Integral

Valdecir da Conceição Veloso

Integral

4.7 Experiência Profissional do Corpo Docente do Curso

O curso de Direito possui 100% dos docentes com experiência
profissional (excluída as atividades do magistério superior) de 2 anos, conforme
documentos comprobatórios anexados aos respectivos currículos profissionais.

4.8 Experiência de Magistério Superior do Corpo Docente do Curso

No curso de Direito, 81% dos docentes possuem experiência de
magistério superior de, pelo menos, 3 (três) anos, 90,4% superiores a 2(dois)
anos, conforme documentos comprobatórios anexados aos respectivos
currículos profissionais.
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4.9

Capacitação Docente

As ações de capacitação docente da Faculdade Catuaí procuram
conciliar os interesses institucionais, as legítimas aspirações pessoais, os
recursos disponíveis, as necessidades regionais e o potencial individual de cada
docente, de modo a promover a justa distribuição de oportunidades de acesso
ao aprimoramento profissional.
A política de qualificação docente é definida no Plano de Carreira
Docente da Faculdade Catuaí, sendo este, um instrumento de valorização do
magistério e de proteção aos docentes, constituindo-se, também, em importante
elemento de estímulo ao ingresso na carreira e ao contínuo aperfeiçoamento
profissional e pessoal. Sua implementação nas instituições de ensino superior
reflete-se beneficamente na qualidade dos cursos oferecidos, propiciando o
aprimoramento do processo educacional e, em sentido mais abrangente,
contribui para o avanço da área de Educação como um todo.
A FACULDADE CATUAÍ implantou seu plano de carreira efetivo,
regulamentado pelos de resolução do COSUP nº. 012/ 2006.

4.10 Funcionamento do Colegiado do Curso

O funcionamento do colegiado do curso de Direito está regulamentado e
institucionalizado,
considerando

em

conforme
uma

Regimento

análise

Interno

sistêmica

e

da

Faculdade

global,

os

Catuaí,
aspectos:

representatividade dos segmentos, periodicidade das reuniões, registros e
encaminhamentos das decisões.
O Colegiado possui um quadro de professores fixos, alternados
conforme curso temporal, e participação de professores convidados.
Possui, ainda, representação discente realizada por eleição entre os
representantes de turma do curso.
A presidência do Colegiado é realizada pela Coordenação do Curso,
sendo responsável por levar às reuniões as pautas, documentações e mediar os
debates.
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Periodicidade das Reuniões
As reuniões do colegiado do curso de Direito são programadas e
realizadas a cada semestre letivo, podendo haver reuniões extraordinárias
conforme necessidade de requerimentos demandados.

Registro das Reuniões
Nas reuniões do colegiado do curso de Diretio são escritas as atas que
devidamente datadas e assinadas são arquivadas para fins de registro
documental da coordenação do curso.

Componentes do Colegiado do Curso
NOME DOS
DOCENTES
Thiago Cesar Giazzi
Bruno Galoppini Felix

REPRESENTAÇÃO
Coordenação
Docente / CPA

Diego Prezzi Santos

Docente

Ivo Marcos de Oliveira Tauil

Docente

Maria Luiza Garib

Docente

Laryssa de Souza Ferreira

Discente
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5 INFRAESTRUTURA
5.1Acessibilidade para Necessidades Especiais

A FACULDADE CATUAÍ tem como uma de suas prioridades a
integração da Pessoa Portadora de Deficiência, garantindo-lhe o acesso, o
ingresso e a permanência em todos os serviços que oferece à comunidade, em
consonância com os pressupostos legais e conceituais de uma educação de
qualidade para todos, o Programa Educação Inclusiva do Ministério da
Educação/Secretaria de Educação Especial, e em atendimento à Portaria Nº.
3.284, de 7 de novembro de 2003, que revoga a Portaria Nº. 1.679/99, e dispõe
sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, com o
objetivo de instruir os processos de autorização e de reconhecimento de cursos
e de credenciamento de instituições.
Preocupada em garantir aos alunos portadores de necessidades
especiais condições adequadas e seguras de acessibilidade autônoma às suas
edificações, espaço, mobiliário e equipamentos, a Instituição está cuidando para
que suas instalações físicas sejam pertinentes a tal objetivo.
A FACULDADE CATUAÍ pretende firmar parcerias com instituições
especializadas, no sentido de receber suporte, quando necessário, contratando
profissionais ledores (braile) e intérprete de libras para acompanhar alunos
surdos-mudos ou estudantes com deficiência visual e auditiva, na resolução das
provas do vestibular e aprendizado de matéria dada em sala de aula. Esses são
alguns dos benefícios que alunos com mobilidade reduzida podem encontrar na
Faculdade Catuaí.
Entre outras ações previstas estão:
a) acessibilidade à comunicação de alunos com deficiência em todas as

atividades acadêmicas.
b) aquisição

de equipamentos e materiais didáticos específicos

destinados ao uso de alunos com deficiência, para a promoção de
acessibilidade.
c) adaptação de mobiliários para acessibilidade de pessoas com

deficiência nos diferentes ambientes ou compartimentos da Instituição.
d) reforma nas edificações para acessibilidade física dos alunos com

deficiência em todos os ambientes.
e) contratação de pessoal para os serviços de atendimento educacional

especializado, quando pertinente.
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A dificuldade que os jovens portadores de deficiência têm para se inserir
no mercado de trabalho e, por consequência, custear as despesas com seus
estudos, também foi motivo de preocupação da instituição. Para evitar a evasão
escolar e a perda do trabalho de inclusão, os estudantes que possuem
dificuldades financeiras, mas apresentam um bom rendimento escolar podem
pleitear desconto nas mensalidades. É uma forma de estimular e reconhecer a
dedicação destes alunos, observando suas necessidades financeiras.

5.2

Biblioteca

Acervo Geral
A biblioteca Prof. Dr. João Francisco Gonsalez da FACULDADE
CATUAÍ, constitui suporte básico para que a instituição possa atingir seus
objetivos: ensino, iniciação científica e extensão e é responsável pelo tratamento,
armazenamento e disponibilização do acervo que disponibiliza conhecimentos
em todas as áreas para que o aluno esteja motivado a iniciar sua formação
científica, buscando meios adequados, para produzi-los e comunicá-los a todos,
provocando reflexão e desenvolvimento do seu próprio intelecto. A biblioteca
desempenha o importante papel de somar e gerar novos conhecimentos,
representados pelos avanços científicos e tecnológicos em benefícios da
sociedade.
A área física de uso da Biblioteca é de 481 m2, conforme o quadro
abaixo. Esse espaço abriga o acervo geral e os periódicos. O ambiente conta
com janelas amplas e sistema de ar condicionado. O mobiliário é constituído de
mesas redondas de 1,10m de diâmetro para 4 lugares para espaço comum, 4
mesas de 1,00x 2,00m para seis lugares em salas reservadas para estudo em
grupo, 16 gabinetes individuais e 1 gabinete para o deficiente físico.
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LOCAL

ÁREA (M2)

Armazenamento do acervo

154m2

Acesso à Internet

24 m2

Administração e Processamento Técnico do Acervo

15m2

Recepção e atendimento do usuário

109 m2

Leitura geral

105m2

Estudo individual

14 m2

Estudo em grupo

45m2

Sala de Multimídia

15 m2

ÁREA TOTAL

481m2

A biblioteca dispõe ainda de uma sala de pesquisa equipada com
computadores com acesso à Internet e rede wireless em todo ambiente, uma
sala de processo técnico, uma sala de multimídia e três salas de estudo em
grupo, com equipamentos adequados, proporcionando-lhe através de um
espaço físico agradável, contribuição para a qualidade de ensino.
A biblioteca está com todo o seu acervo informatizado de acordo com o
software Sophia, o sistema nos terminais Web, recupera qualquer obra, desde
que, o usuário saiba o nome do autor, ou o título, ou o assunto desejado, em
qualquer dos tipos de materiais existentes e possibilita ao acadêmico a
renovação e reserva online.

Acervo por área do conhecimento no ano de 2020
O acervo geral é formado por 9.043 títulos e 29.340 exemplares,
conforme quadro abaixo, para os anos de 2020 a 2025, a faculdade comprometese em aumentar o seu acervo em cerca de 1% a cada ano.
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Área de

Livros

Periódicos

Jornais

Formato

Conhecimento

Daisy
Títulos

Exemplares

Títulos

Exemplares

Títulos

7

8

-------

-------

-------

Ciências Biológicas

181

487

2

30

-------

Ciências da Saúde

40

46

-------

-------

-------

Ciências Exatas da

290

743

9

197

-------

1

Ciências Humanas

2.189

4.850

92

2.932

01

10

Ciências Sociais

5.182

13.979

139

4.584

-------

Engenharias

5

5

-------

-------

-------

Engenharia/

4

4

1

10

-------

900

1.463

2

2

-------

1

8.798

21.585

245

7.755

01

12

Ciências Agrárias

Títulos/Ex

Terra

Aplicadas

Tecnologia
Linguística / Letras e
Artes
TOTAL

Área de Conhecimento

Vídeos

DVD

Cd-Rom

Títulos

Títulos

Títulos

Ciências Agrárias

-------

-------

-------

Ciências Biológicas

-------

-------

-------

Ciências da Saúde

-------

-------

-------

Ciências Exatas da Terra

-------

-------

-------

Ciências Humanas

62

23

15

Ciências Sociais Aplicadas

9

1

7

-------

-------

1

Engenharias
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Engenharia/ Tecnologia

-------

-------

-------

Linguística / Letras e Artes

-------

-------

2

71

24

25

TOTAL

Formas de atualização e expansão do acervo
A Biblioteca Prof. Dr. João Francisco Gonsalez da Faculdade Catuaí tem
como objetivo a aquisição, de maneira racional e sistemática, de materiais de
informação que possam servir de apoio ao cumprimento das finalidades
da instituição.
Cabe à biblioteca, de acordo com os recursos orçamentários, adquirir
diferentes tipos de materiais, os quais deverão atender as seguintes finalidades:
a) suprir os programas de ensino dos cursos de graduação da instituição;
b) dar apoio aos projetos de pesquisa institucionais nos diferentes
suportes informacionais necessários;
c) fornecer obras de informação geral em áreas de assunto não cobertas
pelos requisitos acadêmicos, se houver demanda;
d) coletar e recuperar, catalogar e armazenar materiais importantes que
relatem a história e o desenvolvimento da faculdade;
Os critérios de seleção, quando a formação do acervo, o material
bibliográfico e multímeios deverão ser rigorosamente selecionados, observando
os seguintes critérios:
a) adequação do material aos objetivos e nível educacional da
instituição;
b) os livros serão periodicamente vistoriados, e em caso de danos
irreparáveis serão substituídos, visando com isso não prejudicar os docentes e
discentes que deles façam uso, para os seus estudos;
c) os títulos novos serão incorporados conforme solicitações e
sugestões dos coordenadores de cursos e docentes quanto à bibliografia básica
e complementar de cada disciplina aprovados pelo NDE e conforme a
progressão das turmas. Além disso, será realizado constantemente um
levantamento de lançamentos de obras junto aos livreiros e editoras nas áreas
de interesse dos cursos que poderão ser adquiridos no momento oportuno;
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d) os periódicos terão suas assinaturas renovadas anualmente e a
inclusão da versão on-line com base na identificação de demandas relatadas
pela biblioteca e a solicitação dos coordenadores dos cursos visando permitir
que a coleção se mantenha corrente e atualizada;
e) Os materiais de multimídia terão a mesma política de atualização dos
materiais bibliográficos, só que supervisionados para a reposição, anualmente,
visto serem mais sensíveis aos danos.
Os recursos serão disponibilizados pela entidade mantenedora.
Aprovada de acordo com a Resolução n.003/2019- COSUP

Horário de funcionamento
De Segunda à Sexta-feira- 13h30min às 22h15min
A Biblioteca é organizada e administrada por uma Bibliotecária
Responsável e uma auxiliar de biblioteca que estão à disposição dos professores
e alunos para qualquer informação ou pesquisa bibliográfica e atendimento em
geral.

PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA
BIBLIOTECA
Nome
Waléria de Luza
CRB 9/1402-PR

Formação

Função

Especialização em Gestão em Bibliotecas
Universitárias Universidade Estadual de Londrina

Bibliotecária
Responsável

Graduada em
Biblioteconomia na
Universidade Estadual de
Londrina
Rosália Ferreira

Graduada em Biblioteconomia na
Universidade Estadual de Londrina

Auxiliar de
Biblioteca

Esses funcionários estão habilitados para auxiliar a comunidade
acadêmica na elaboração de trabalhos, consulta via internet e a localização dos
materiais no acervo.
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SERVIÇOS OFERECIDOS

Empréstimo domiciliar

O empréstimo só é permitido aos acadêmicos, docentes e funcionários
desta instituição de ensino, com a apresentação do cartão do usuário.

Formação ao usuário

A biblioteca proporciona, aos alunos e professores, treinamento de
integração e capacitação sobre recursos e serviços oferecidos pela biblioteca,
como consulta no terminal de pesquisa, utilização do acervo, etc.

Normalização bibliográfica

A biblioteca oferece, aos seus usuários, o serviço de orientação sobre o
uso das normas de referência bibliográfica e apresentação de trabalhos
científicos. Tem como suporte as normas técnicas da ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas).

Comutação Bibliográfica

É ofertado, à comunidade acadêmica, a solicitação de artigos de
periódicos, teses e documentos existentes em outras bibliotecas nacionais e
estrangeiras, mediante a cobrança do custo da reprografia e despesas de
correio.

Pesquisa Bibliográfica

A pesquisa bibliográfica consiste no exame da literatura científica, para
levantamento e análise do que já se produziu sobre determinado assunto.
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Catálogo on-line

A comunidade acadêmica pode consultar o acervo, reservar e renovar
os materiais da biblioteca através do site da Instituição.

Biblioteca Virtual

Disponibiliza endereços virtuais de base de dados, sites educacionais,
periódicos on-line e recursos informacionais disponíveis nos diferentes campos
do conhecimento, oferecendo à comunidade acadêmica novas ferramentas
informacionais.

Consulta Local
A consulta local ao acervo disponível é aberta à comunidade
universitária e aos interessados em geral. O Regulamento da Biblioteca Prof. Dr.
João Francisco Gonsalez está disponível para consulta na IES.

5.3 Laboratórios Especializados
Laboratório de Informática

Contam, também, com um 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”.
Descrição: O laboratório de Informática 01 tem uma Área:180 M², conta
com 20 Computadores, Sistema Operacional: Windows 7 Professional,
Programas Instalados: Office 2007, Firefox, Chrome, FoxIt PDF Reader, Java,
Flash Player, Microsoft Security, essentials Antivirus Internet: Conexão de
internet padrão Gpon de 30 MB (dedicado) em fibra ótica fornecida pelo provedor
Sercomtel, máquinas possuem controle de banda e restrições de acesso a sites
específicos.
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5.4 Núcleo de Práticas Jurídicas: Atividades Básicas

O Núcleo de Prática Jurídica do Curso de Direito da Faculdade Catuaí
engloba o Serviço de Assistência Jurídica (SAJ) e as disciplinas de Estágio
Curricular Supervisionado (ministradas na grade de horários do curso), ambas
distribuídas a partir do 7º (sétimo) período do curso.
O Serviço de Assistência Jurídica tem como atividades básicas a
prestação de assistência jurídica e de defensoria à usuários, conforme o
regulamento próprio anexado à documentação do curso, assim como o
desenvolvimento prático do aluno que realiza o estágio.
As disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado tem atividades a
proposição teórico-prática de problemas fáticos com relevância jurídica levando
o aluno à confeccionar de modo simulado peças jurídicas próprias de bacharéis
em Direito, sendo orientado e preparado para a atividade prática, tanto do próprio
SAJ, quanto da vida profissional que terá como egresso.

5.5 Núcleo de Práticas Jurídicas: Formas alternativas de resolução
de conflitos

As atividades propostas e realizadas tanto no Serviço de Assistência
Jurídica, quanto nas disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado, buscam
resoluções extrajudiciais de conflito, garantindo a maior eficácia de uma tutela
ao problema jurídico proposto.
No Serviço de Assistência Jurídica, antes de qualquer movimentação
processual, as partes são convocadas para um momento de composição
extrajudicial, sempre que possível a aproximação das partes.
Com a vigência do novo Código de Processo Civil a partir de 2016, a
valorização

legal

das

atividades

de

resolução

de

conflitos

jurídicos

extrajudiciais tem maior impacto, em razão da mais definida legislação.
Por meio de projetos realizados, os alunos tem operacionalizado junto
ao Poder Judiciário em Cambé semanas de conciliação, com peridiocidade
preferencialmente semestral, supervisionados pelos professores, pelos juízes e
promotores, realizando ativamente as mediações para finalidade de uma defesa
da autonomia das partes em internalizarem a melhor resolução do conflito.
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6 ASPECTOS LEGAIS

6.1Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso

O PPC está coerente com a Resolução CNE/CES n°05 de 17 de
dezembro de 2018, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Direito, buscando-se atendê-la integralmente.
6.2 Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações ÉtnicoRaciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Índigena

Em atendimento aos requisitos legais referente a Educação das
Relações Étnicos- Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira,
Africana e Indígena (Res. CNEP/CP 3/2004), os conteúdos estão presentes nas
disciplinas de Sociedade, Cultura e HIstória, ministrada no 1º período do Curso,
Antropologia Geral e Jurídica, ministrada no 2º período do Curso, Legislações de
Inclsuão e Proteção de Vulneráveis, ministrada no 3º período do Curso (os
documentos comprobatórios estão disponíveis para consulta na IES).

6.3Titulação do Corpo Docente

Em atendimento aos requisitos legais esse item pode ser verificado no
PPC no item 4.5.

6.4Núcleo Docente Estruturante

O NDE do curso de Direito está de acordo com a Resolução CONAES
n.1, de 17/6/2010, com o Regimento da instituição e com o capítulo 4 deste PPC
.
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6.5Carga Horária Mínima, em Horas – Para Bacharelados e Licenciaturas

O curso de Direito totaliza 3710 (três mil e setecentas e dez) horas e
atende à carga horaria mínima em horas estabelecidas nas Resoluções
CNE/CES n. 5 de 17/12/2018 conforme pode ser demonstrado no quadro abaixo.
Duração da
hora
(em
minutos de
acordo
com a
atividade/
quadro de
horário)

CARGA HORÁRIA POR COMPONENTE CURRICULAR

CH EM
MINUT
OS
(multiplica a
coluna 2
com
a 3)

Atividades de Aprendizagem Teóricas

2970
horas

60

178200

Estágio Curricular Supervisionado (Atividades
Práticas e Estágio Prático)

540 horas

60

32400

Atividades Complementares

200 horas

60

12000

Total da Carga Horária do Curso em MINUTOS:
Total da Carga Horária do Curso em HORAS:

6.6

222600
3710

Tempo de Integralização

O tempo mínimo de integralização do curso de Direito é de 5 (cinco) anos e
atende ao tempo de integralização proposto na Resolução CNE/CES n.05/2018.

125

6.7 Condições de Acesso para Pessoas com Deficiência e / ou
Mobilidade Reduzida

A FACULDADE CATUAÍ tem como uma de suas prioridades a
integração da Pessoa Portadora de Deficiência, garantindo-lhe o acesso, o
ingresso e a permanência em todos os serviços que oferece à comunidade, em
consonância com os pressupostos legais e conceituais de uma educação de
qualidade para todos, o Programa Educação Inclusiva do Ministério da
Educação/Secretaria de Educação Especial, e em atendimento à Portaria Nº.
3.284, de 7 de novembro de 2003, que revoga a Portaria Nº. 1.679/99, e dispõe
sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, com o
objetivo de instruir os processos de autorização e de reconhecimento de cursos
e de credenciamento de instituições.
Preocupada em garantir aos alunos portadores de necessidades
especiais condições adequadas e seguras de acessibilidade autônoma às suas
edificações, espaço, mobiliário e equipamentos, a Instituição está cuidando para
que suas instalações físicas sejam pertinentes a tal objetivo.
A FACULDADE CATUAÍ pretende firmar parcerias com instituições
especializadas, no sentido de receber suporte, quando necessário, contratando
profissionais ledores (braile) e intérprete de libras para acompanhar alunos
surdos-mudos ou estudantes com deficiência visual e auditiva, na resolução das
provas do vestibular e aprendizado de matéria dada em sala de aula. Esses são
alguns dos benefícios que alunos com mobilidade reduzida podem encontrar na
Faculdade Catuaí.
Entre outras ações previstas estão:
a) acessibilidade à comunicação de alunos com deficiência em todas as

atividades acadêmicas.
b) aquisição

de equipamentos e materiais didáticos específicos

destinados ao uso de alunos com deficiência, para a promoção de
acessibilidade.
c) adaptação de mobiliários para acessibilidade de pessoas com

deficiência nos diferentes ambientes ou compartimentos da Instituição.
d) reforma nas edificações para acessibilidade física dos alunos com

deficiência em todos os ambientes.
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e) contratação

de

pessoal

para os serviços

de

atendimento

educacional especializado, quando pertinente.
A dificuldade que os jovens portadores de deficiência têm para se inserir
no mercado de trabalho e, por consequência, custear as despesas com seus
estudos, também foi motivo de preocupação da instituição. Para evitar a evasão
escolar e a perda do trabalho de inclusão, os estudantes que possuem
dificuldades financeiras, mas apresentam um bom rendimento escolar podem
pleitear desconto nas mensalidades. É uma forma de estimular e reconhecer a
dedicação destes alunos, observando suas necessidades financeiras.
6.8 Disciplinas de Libras

A Faculdade Catuaí contempla a disciplina de Libras na estrutura
curricular do curso de Direito, sendo esta uma disciplina optativa na sua estrutura
curricular, atendendo ao disposto no Decreto n. 5.626/2005, conforme pode ser
verificado na Matriz Curricular.

6.9 Informações Acadêmicas

As informações acadêmicas exigidas pela Portaria Normativa n. 40 de
12/12/2007 alterada pela Portaria Normativa MEC 23 de 01/12/2010, publicada
em 29/12/2010 estão disponibilizadas na forma impressa e virtual. Estão
afixadas em local visível com as seguintes informações:
I.

Ato autorizativo expedido pelo MEC, com a data de publicação no DOU;

II.

Dirigentes da instituição e coordenador de curso efetivamente em exercício;

III.

Relação dos professores que integram o corpo docente do curso,

com a respectiva formação, titulação e regime de trabalho;
IV.

Matriz curricular do curso;

V.

Resultados obtidos nas últimas avaliações realizadas pelo MEC,

quando houver;
VI.

Valor corrente dos encargos financeiros a serem assumidos

pelos alunos, incluindo mensalidades, taxas de matrícula e respectivos reajustes
e todos os ônus incidentes sobre a atividade educacional.
E as seguintes informações estão disponibilizadas em página eletrônica
própria no site da instituição e também na biblioteca:
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I.

Projeto pedagógico do curso e componentes curriculares, sua

duração, requisitos e critérios de avaliação;
II.

Conjunto de normas que regem a vida acadêmica, incluídos o

Estatuto ou Regimento que instruíram os pedidos de ato autorizativo junto ao
MEC;
III. Descrição da biblioteca quanto ao seu acervo de livros e periódicos,

relacionada à área do curso, política de atualização e informatização, área física
disponível e formas de acesso e utilização;
IV. Descrição da infraestrutura física destinada ao curso, incluindo

laboratórios, equipamentos instalados, infraestrutura de informática e redes de
informação.
6.10 Política de Educação Ambiental

Para atendimento à Política Educação Ambiental (Res.CNE/CP 2/2012),
os conteúdos estão presentes na disciplina de Direito Ambiental e Urbanístico,
ministrada no 5º período do Curso.
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