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Quadro-Resumo 

 

Mantenedora: 0253 – Instituto Brasiliense de Direito Público – 
IDP Ltda. 

Mantida: Escola de Direito e de Administração Pública do 
IDP -EDAP/IDP 

Nome do curso: Curso de Direito 

Modalidade (Bacharelado) 

Área Profissional Ciências Jurídicas 

Regime de Oferta Semestral 

Turnos Diurno e noturno 

Número de Vagas  360 vagas totais anuais, sendo 180 vagas por 
semestre, assim distribuídas: 

▪ 1º Semestre: 100 vagas diurnas e 80 

vagas noturnas 

▪ 2º Semestre: 100 vagas diurnas e 80 

vagas noturnas 

Período de integralização Mínimo: 10 semestres 

Máximo: 15 semestres 

Carga Horária 5020 horas aula de 50 minutos 

4183 horas 1 

Título Conferido Bacharel em Direito 

Oferta Presencial 

Credenciamento da Instituição Portaria MEC nº 953, de 22 de julho de 2010. Diário 
Oficial da União nº 140, Seção 1, de 23 de julho de 
2010.  

Recredenciamento da Instituição Portaria MEC nº 84, de 16 de fevereiro de 2016. 
Diário Oficial da União nº 31, Seção 1, de 17 de 
fevereiro de 2016. 

                                                             
1 A carga horária do curso, apresentada em horas, atende ao disposto na Resolução CNE/CES 02/2007, que dispõe sobre carga 
horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade 
presencial. 



 

 

Unificação das Mantidas  Portaria MEC nº 128, de 26 de fevereiro de 2018. 
Diário Oficial da União nº 39, Seção 1, de 27 de 
fevereiro de 2018.  

Autorização do Curso Portaria MEC nº 1.029, de 17 de agosto de 2010. 
Diário Oficial da União nº 158, Seção 1, de 18 de 
agosto de 2010.  

Reconhecimento do Curso  Portaria MEC nº 492, de 29 de junho de 2015. Diário 
Oficial da União nº 122 de 30 de junho de 2015.  

Renovação de Reconhecimento de 
Curso 

Portaria MEC nº 266, de 03 de abril de 2017. Diário 
Oficial da União nº 65 de 04 de abril de 2017. 

Aumento de vagas Portaria MEC nº 257, de 12 de abril de 2018. Diário 
Oficial da União nº 71 de 13 de abril de 2018. 

  

  



 

 

 

 

 

 

I. Dados Institucionais 

 

1.1.Identificação da Mantenedora 

Nome:  INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO – IDP  

CNPJ:  02.474.172/0001-22 

1.2.Identificação da Mantida 

Nome:  ESCOLA DE DIREITO E DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO 
IDP – EDAP/IDP 

Localização: SGAS Quadra 607, Conjunto D, L2 Sul, Módulo 49 – Asa Sul 

  CEP 70200-670 – Brasília – DF  

  Fone: (61) 3535-6565 

  http://www.idp.edu.br 

Dados de Credenciamento da IES: 

Documento: Portaria MEC nº 953, de 22 de julho de 2010. 

Data de Publicação: Diário Oficial da União nº 140, Seção 1, de 23 de 
julho de 2010. 

Dados de Recredenciamento da IES:  

 Documento: Portaria MEC nº 84, de 16 de fevereiro de 2016. 

 Data de Publicação: Diário Oficial da União nº 31, Seção 1, de 17 
de fevereiro de 2016. 

Dados de Unificação das Mantidas: 

 Documento: Portaria MEC nº128, de 26 de fevereiro de 2018. 

 Data de Publicação: Diário Oficial da União nº 39, de 27 de 
fevereiro de 2018.  

Dados de Autorização do Curso: 

Documento: Portaria MEC nº 1.029, de 17 de agosto de 2010. 
Data de Publicação: Diário Oficial da União nº 158, Seção 1, de 18 
de agosto de 2010. 

Dados de Reconhecimento do Curso: 

Documento:  Portaria MEC nº 492, de 29 de junho de 2015.  



 

 

Data de Publicação: Diário Oficial da União nº 122, de 30 de junho 
de 2015. 

Dados de Renovação de Reconhecimento do Curso: 

Documento:  Portaria MEC nº 266, de 03 de abril de 2017.  

Data de Publicação: Diário Oficial da União nº 65, de 04 de abril 
de 2017. 

Dados de aumento de vagas anuais autorizadas:  

Documento:  Portaria MEC nº 257, de 12 de abril de 2018. 

 

 

Breve Histórico da Instituição 

A Escola de Direito e de Administração Pública do IDP (EDAP), com limite 
territorial de atuação circunscrito ao Distrito Federal, estabelecimento privado de ensino 
superior, é mantida pelo Instituto Brasiliense de Direito Público - IDP Ltda. 

O Instituto Brasiliense de Direito Público - IDP Ltda. é pessoa jurídica de direito 
privado, com fins lucrativos, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e com o 
registro da última alteração do seu contrato social certificado na Junta Comercial do 
Distrito Federal, sob o nº 20170704645, em 24 de agosto de 2017. 

Fundado em 1998, o IDP consolidou-se como um centro de estudos e reflexões 
sobre Administração Pública, Economia e Direito. Sendo, portanto, uma instituição que 
produz e difunde conhecimento de assuntos estratégicos nos campos em que atua, o IDP 
constitui um think tank independente que busca contribuir para as transformações sociais, 
políticas e econômicas do Brasil. 

A Escola de Direito e de Administração Pública do IDP - EDAP é instituição de 
ensino superior resultante da unificação da então Escola de Direito e Administração 
Pública - EDAP com a Escola de Administração de Brasília - EAB, por meio da Portaria 
MEC nº 128 de 26/02/2018, publicada no DOU de 27/02/2018. 

A Escola de Direito e Administração Pública - EDAP foi credenciada pela Portaria 
MEC nº 953, de 22/07/2010, publicada no DOU de 23/07/2010; recredenciada pela 
Portaria MEC nº 84, de 16/02/2016, publicada no DOU de 17/02/2016; e, credenciada 
para a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu na modalidade a distância pela 
Portaria MEC nº 184, de 05/04/2016, publicada no DOU de 06/04/2016. A Portaria MEC 
nº 918, de 15/08/2017, publicada no DOU de 16/08/2017, tornou pública a transformação 
do ato de credenciamento para oferta exclusiva de cursos de pós-graduação lato sensu a 
distância em credenciamento para oferta de cursos superiores nessa modalidade. 

A EDAP ofertou, desde o início do ano de 2011, o Curso de Graduação em Direito, 
bacharelado, presencial, autorizado pela Portaria SESu/MEC nº 1.029, de 17/08/2010, 
publicada no DOU de 18/08/2010; reconhecido pela Portaria SERES/MEC nº 492, de 
29/06/2015, publicada no DOU de 30/06/2015; com reconhecimento renovado pela 
Portaria SERES/MEC nº 266 de 03/04/2017, publicada no DOU de 04/04/2017. Após a 



 

 

unificação da EDAP com a EAB, foi publicada a Portaria SERES/MEC nº 257 de 
12/04/2018, publicada no DOU de 13/04/2018, que aditou o número total de vagas anuais 
autorizadas para o curso, que passou de 200 (duzentas) para 360 (trezentos e sessenta). 

A Escola de Administração de Brasília - EAB, foi credenciada pela Portaria MEC 
nº 1.544, de 24/10/2011, publicada no DOU em 25/10/2011; e, recredenciada pela 
Portaria MEC nº 1261 de 29/09/2017, publicada no DOU de 02/10/2017. 

A EAB ofertou, desde o início do ano de 2015, o Curso de Graduação em 
Administração Pública, bacharelado, presencial, autorizado pela Portaria SERES/MEC 
nº 481 de 29/11/2011, publicada no DOU em 30/11/2011; reconhecido pela Portaria 
SERES/MEC nº 574, de 09/06/2017, publicada no DOU de 12/06/2017. 

Em consequência da unificação realizada por meio da Portaria MEC nº 128/2018, 
a Escola de Direito e de Administração Pública do IDP - EDAP assumiu a 
responsabilidade integral pelos cursos em funcionamento e regularmente autorizados das 
IES incorporadas (EDAP e EAB), garantindo a manutenção e melhoria da qualidade dos 
mesmos. 

Dessa forma, a EDAP possui autorizados os cursos de graduação em Direito e 
Administração Pública, bacharelados, modalidade presencial. Concomitante à oferta dos 
cursos de graduação, a EDAP realiza cursos de extensão e oferta cursos de pós-graduação 
lato e stricto sensu, por meio de sua formal e efetiva vinculação aos demais programas já 
ministrados pelo IDP. 

Nos cursos ofertados a EDAP incorporou estratégias de ensino que passaram a 
utilizar as novas formas de comunicação e, também, a incorporar o potencial de 
informação da Internet. A utilização da interatividade na aprendizagem passou a 
apresentar uma nova dimensão, potencializada pela Internet e suas ferramentas (como a 
videoconferência, a videoaula e os softwares de reunião eletrônica entre outros). As 
metodologias do processo ensino-aprendizagem apoiadas pelas novas tecnologias digitais 
foi fortemente impulsionada nos últimos anos. 

Considerando isso e, tendo em vista que o Ministério da Educação transformou o 
ato de credenciamento da IES para oferta exclusiva de cursos de pós-graduação lato sensu 
a distância em credenciamento para oferta de cursos superiores nessa modalidade, no 
período de vigência deste PDI a Escola de Direito e de Administração Pública do IDP 
(EDAP) planeja expandir a sua oferta obtendo autorização para ofertar curso de 
graduação na modalidade EaD. 

1.1.2. Conceitos Obtidos pela IES nas Avaliações Externas Institucionais e de Curso 

A Escola de Direito e de Administração Pública do IDP (EDAP) possui Conceito 
Institucional - CI 5 (2015), Índice Geral de Cursos - IGC 4 (2018) e IGC Contínuo 3.2627 
(2018). 

O histórico de IGC’s da Instituição revela, ao longo dos últimos quatro anos para 
os quais foi divulgado, conceito 4 (2015 a 2018). 

São conceitos obtidos pelos cursos de graduação da Escola de Direito e de 
Administração Pública do IDP (EDAP) nos últimos anos / ciclos avaliativos: 



 

 

NOME DO CURSO CC ANO 
CC CPC ANO 

CPC ENADE ANO 
ENADE 

ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 5 2017 3 2018 3 2018 

DIREITO 5 2014 4 2018 5 2018 

Fonte: e-MEC, 2020. 

A EDAP tem apresentado uma importante evolução, tanto qualitativa quanto 
quantitativa, ao longo de sua trajetória, o que pode ser comprovado pelos dados 
institucionais e pelos resultados das avaliações internas e externas, particularmente por 
meio da avaliação in loco Institucional (CI 5) e de Cursos (CC 5 em 100% das avaliações), 
tornando-se um referencial de qualidade na sua região de inserção. 

 

 

MISSÃO, VISÃO E VALORES 

A Escola de Direito e de Administração Pública do IDP (EDAP) tem como missão 
“desenvolver o ensino superior e a pesquisa de excelência nas áreas do Direito, 
Administração Pública e Economia, formando profissionais qualificados a enfrentar os 
desafios da sociedade contemporânea e da realidade brasileira.”   

A visão da Escola de Direito e de Administração Pública do IDP (EDAP) é 
“desenvolver-se e ser reconhecido como um centro de estudos e reflexões independente, 
de alta qualidade e que contribua efetivamente para a melhoria das condições sociais, 
políticas, econômicas e ambientais do Brasil.” ." 

A organização da Escola de Direito e de Administração Pública do IDP (EDAP), 
com a transformação das metas produzidas coletivamente em ações coordenadas, só é 
possível mediante o exercício de relações interpessoais que estejam pautadas pela justiça 
e solidariedade. 

Ao comprometer-se com a educação e o conhecimento, a Escola de Direito e de 
Administração Pública do IDP (EDAP) desenvolve suas atividades alicerçada nos valores 
do rigor acadêmico, integridade, respeito interpessoal responsabilidade socioambiental e 
inovação.  

1.3. OBJETIVOS E METAS 

A Escola de Direito e de Administração Pública do IDP (EDAP) busca proporcionar 
condições concretas para o desenvolvimento regional e melhoria da qualidade de vida na 
região do Centro-Oeste, direcionando suas políticas e ações para o avanço do 
conhecimento com base nos problemas e demandas da comunidade na qual está inserida.  

Nesse contexto, despontam como objetivos centrais da EDAP:  



 

 

I - formar profissionais e pesquisadores de excelência na sua área de 
atuação, aptos para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo e 
para oferecer respostas aos problemas da sociedade brasileira, bem 
como colaborar na sua formação contínua; 

II- promover a pesquisa científica de alto nível, tanto por meio de 
programas de pós-graduação stricto sensu, como por meio de trabalhos 
de iniciação científica no âmbito da graduação, 

III – contribuir efetivamente para a redução da desigualdade social, a 
defesa dos direitos humanos, a valorização da diversidade brasileira e a 
promoção da igualdade étnico-racial;   

IV – ser protagonista na transformação inovadora da educação superior 
brasileira, por meio da incorporação de novas metodologias de ensino, 
bem como dos desenvolvimentos tecnológicos contemporâneos;  

V - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 
técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber 
por meio do ensino, de publicações ou de outras formas de 
comunicação; 

VI - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 
profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando 
os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 
sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

VII – contribuir para o desenvolvimento sócio-economico do país por 
meio do estímulo ao empreendedorismo e à inovação; 

VIII - promover a extensão, aberta à participação da comunidade, 
estabelecendo com esta uma relação de reciprocidade, voltada à difusão 
das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural, do ensino e 
da pesquisa científica. 

 

 

INSERÇÃO REGIONAL 

2.1.1. O Distrito Federal, Região e Brasília 

A Escola de Direito e de Administração Pública do IDP (EDAP) possui limite 
territorial de atuação circunscrito ao Distrito Federal. 

O Distrito Federal 

O Distrito Federal é o menor território autônomo do Brasil e, por determinação 
constitucional, não pode ser dividido em municípios. É formado pela Capital Federal 



 

 

Brasília e suas Regiões Administrativas. Em 21 de abril de 1960, Brasília tornou-se 
Capital Federal da República Federativa do Brasil. 

A cidade pensada para abrigar de 500 a 700 mil habitantes, e o projeto previa que, 
se esse limite fosse ultrapassado, seriam criadas cidades satélites. A população 
rapidamente excedeu o valor inicialmente imaginado: no ano de 2010, último Censo do 
IBGE, o Distrito Federal chega a 2.570.160 habitantes. Estima-se que, em 2019, esse 
número tenha chegado a 3.015.268 pessoas. A tabela a seguir mostra a distribuição 
espacial dessa população. 

REGIÕES ADMINISTRATIVAS LEI/DATA DE CRIAÇÃO 
RA I - Brasília * 4.545 - 10/12/1964 
RA II – Gama 4.545 - 10/12/1964 
RA III – Taguatinga 4.545 - 10/12/1964 
RA IV – Brazlândia 4.545 - 10/12/1964 
RA V – Sobradinho 4.545 - 10/12/1964 
RA VI – Planaltina 4.545 - 10/12/1964 
RA VII – Paranoá 4.545 - 10/12/1964 
RA VIII - Jardim ** 4.545 - 10/12/1964 
RA VIII - Núcleo Bandeirante 049 - 25/10/1989 
RA IX – Ceilândia 049 - 25/10/1989 
RA X – Guará 049 - 25/10/1989 
RA XI – Cruzeiro 049 - 25/10/1989 
RA XII – Samambaia 049 - 25/10/1989 
RA XIII - Santa Maria 348 - 04/11/1992 
RA XIV - São Sebastião 467 - 25/06/1993 
RA XV - Recanto das Emas 510 - 28/07/1993 
RA XVI - Lago Sul 643 - 10/01/1994 
RA XVII - Riacho Fundo 620 - 15/12/1993 
RA XVIII - Lago Norte 641 - 10/01/1994 
RA XIX – Candangolândia 658 - 27/01/1994 
RA XX - Águas Claras 3.153 - 06/05/2003 
RA XXI - Riacho Fundo II 3.153 - 06/05/2003 
RA XXII - Sudoeste/Octogonal 3.153 - 06/05/2003 
RA XXIII – Varjão 3.153 - 06/05/2003 
RA XXIV - Park Way 3.255 - 29/12/2003 
RA XXV - SCIA (Estrutural) (1) 3.315 - 27/01/2004 
RA XXVI - Sobradinho II 3.314 - 27/01/2004 
RA XXVII - Jardim Botânico 3.435 - 31/08/2004 
RA XXVIII – Itapoã 3.527 - 03/01/2005 
RA XXIX - SIA (2) 3.618 - 14/07/2005 
RA XXX - Vicente Pires 4.327 - 26/05/2009 
RA XXXI – Fercal 4.745 - 29/01/2012 
RA XXXII - Sol Nascente / Pôr do Sol 6.359 - 14/08/2019 
RA XXXIII – Arniqueira 6.371 - 30/09/2019 

*RA I - Brasília, atualmente RA I - Plano Piloto - Lei Nº 1.648, de 16/09/1997 (Obs.: De 
1989 até 1990 passou a se chamar RA I - Plano Piloto, de 1990 a 1997 voltou a RA I -
Brasília) 

**RA VIII - Passou a denominar-se Núcleo Bandeirante, e a área da RA Jardim foi 
distribuída entre as RAs do Paranoá e de São Sebastião.  



 

 

(1) SCIA - Setor Complementar de Indústria e Abastecimento - inclui a Vila Estrutural 

(2) SIA - Setor de Indústria e Abastecimento 

Fonte: Codeplan, 2019. 

 

Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - 
RIDE/DF 

Os municípios periféricos ao Distrito Federal, que fazem parte da Região 
Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF), tinham, 
segundo o IBGE em 1960, uma população de 121.949 habitantes e cuja demanda de 
trabalho além dos serviços de saúde, educação, transporte, lazer, entre outros, eram 
atendidos no Distrito Federal, com grande pressão sobre a infraestrutura da capital. 

Os problemas decorrentes desta pressão crescente exercida pela população, desde 
as primeiras décadas após a inauguração de Brasília, levaram as entidades públicas 
(estados de Goiás e Minas Gerais, Distrito Federal e Governo Federal) a se unirem 
objetivando propor, criar e coordenar políticas públicas que levassem, juntamente 
com o Distrito Federal, a ações comuns para toda a região visando minimizar a 
pressão exercida pelos habitantes desta periferia, que contorna o Distrito Federal. 
A tabela a seguir mostra essa proporção. 

Nº NOME POPULAÇÃO 
(2018) IDH (2010) 

PIB PER 
CAPITA EM 
R$ (2016) 

1 Distrito Federal 2 974 703 0,824 79.099,77 
2 Abadiânia 19 614 0,689 15.628,40 
3 Água Fria de Goiás 5 676 0,671 49.715,24 
4 Águas Lindas de Goiás 207 070 0,686 8.510,85 
5 Alexânia 27 288 0,682 52.951,89 
6 Alto Paraíso de Goiás 7 558 0,713 21.484,13 
7 Alvorada do Norte 8 614 0,660 13.101,98 
8 Barro Alto 10 922 0,742 77.671,72 
9 Cabeceiras 7 939 0,668 34.393,25 
10 Cavalcante 9 693 0,584 25.303,89 
11 Cidade Ocidental 69 829 0,717 10.694,22 
12 Cocalzinho de Goiás 19 971 0,657 14.789,79 
13 Corumbá de Goiás 11 050 0,680 12.933,88 
14 Cristalina 57 759 0,699 42.330,24 
15 Flores de Goiás 16 100 0,597 9.487,18 
16 Formosa 119 506 0,744 18.456,69 
17 Goianésia 69 072 0,727 18.620,35 
18 Luziânia 205 023 0,701 17.471,11 
19 Mimoso de Goiás 2 612 0,665 15.274,88 
20 Niquelândia 46 039 0,715 20.463,76 
21 Novo Gama 113 679 0,684 7.501,44 
22 Padre Bernardo 33 228 0,651 15.678,25 
23 Pirenópolis 24 749 0,693 14.120,17 



 

 

Nº NOME POPULAÇÃO 
(2018) IDH (2010) 

PIB PER 
CAPITA EM 
R$ (2016) 

24 Planaltina 89 181 0,669 10.896,14 

25 Santo Antônio do 
Descoberto 73 636 0,665 8.320,50 

26 São João D’Aliança 13 387 0,685 23.186,59 
27 Simolândia 6 832 0,645 13.216,64 
28 Valparaíso de Goiás 164 723 0,746 14.699,68 
29 Vila Boa 6 026 0,647 23.565,00 
30 Vila Propício 5 758 0,634 37.431,13 
31 Arinos 17 888 0,656 11.200,04 
32 Buritis 24 663 0,672 27.286,10 
33 Cabeceira Grande 6 909 0,648 26.972,39 
34 Unaí 83 808 0,736 37.603,56 

Fonte: IBGE, 2019. 

Plano Piloto 

Brasília é muito mais que o centro político do Brasil, é um polo econômico em uma 
cidade atípica e diversificada. Possui um expressivo mercado consumidor, com mais de 
3 milhões de pessoas com renda média até três vezes maior que a nacional, o que 
evidencia um grande potencial em desenvolvimento. 

Por ser uma cidade tombada pelo IPHAN e que recebeu o título de Patrimônio 
Cultural da Humanidade pela Unesco, a ocupação do território de Brasília tem 
características diferenciadas muito singulares. Sua principal atividade econômica está 
ligada à Administração Pública. Nos últimos anos, o Governo do Distrito Federal tem 
tentado incentivar o desenvolvimento de indústrias não poluentes como a de software, 
cinema, vídeo, gemologia, entre outras, com ênfase na preservação ambiental e na 
manutenção do equilíbrio ecológico, preservando o patrimônio da cidade. 

Segundo a Condeplan, a população urbana da RA Plano Piloto em 2018 era de 
221.326 pessoas, sendo 53,6% do sexo feminino. A idade média era de 39,3 anos. A 
pirâmide etária, apresentada na figura a seguir, traz a distribuição da população por faixas 
de idade e por sexo, para cada um dos setores. 

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR FAIXAS DE IDADE E SEXO, PLANO 
PILOTO, DISTRITO FEDERAL, 2018 



 

 

 

 

Ainda segundo a Codeplan, a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD 
2018 - obteve os seguintes resultados: 

• Quanto à origem dos moradores, 61% informaram ter nascido fora do DF; 
• Para os que não nasceram no DF, o estado mais reportado foi Minas Gerais, 

segundo 18,6% dos entrevistados. 
• Sobre aqueles que vieram para o DF ou que deixaram o território, mas retornaram 

posteriormente, foi questionada a motivação que os levou a fazer isso. Para 38% 
dos chefes dos domicílios, acompanhar parentes ou reunião familiar foi a principal 
razão da movimentação. 

• Quanto ao trabalho e rendimento, considerando as pessoas com 14 anos ou mais, 
58,8% estavam ocupadas (114.546 pessoas). Uma questão relevante para o 
mercado de trabalho diz respeito à parcela da população que não estuda, nem 
trabalha, os chamados “nem-nem”. Para a população entre 18 e 29 anos, 24,9% se 
encontravam nesta situação. 

• Para os ocupados, foi questionada a atividade da empresa em que estes exerciam 
o seu trabalho principal, sendo o setor de Serviços o mais informado, segundo 
90% dos respondents. A Região Administrativa do DF onde a maioria dos 
respondentes declarou exercer seu trabalho principal foi Plano Piloto (87%). E  
66,3% dos entrevistados na ocupação como “empregado”. 

• No que diz respeito à remuneração de trabalho principal, o valor médio observado 
foi de R$ 7.297,01; a renda domiciliar estimada foi de R$ 15.056,9, que resulta 
em um valor médio por pessoa de R$ 6.770,2. 
 

A configuração do mercado de trabalho do Distrito Federal tem alta concentração 
de vínculos ligados à Administração Pública. Essa concentração, por sua vez, se reflete 
numa distribuição espacial desigual entre as RAs. Desigualdade que é ratificada na 



 

 

Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) que estima um fluxo, considerando 
apenas deslocamentos dentro do DF, de cerca de 412 mil pessoas se deslocando 
diariamente para o trabalho. 

Na área central, no Plano Piloto, concentra-se a maior parte dos empregos do setor 
público, impregnado na economia do Distrito Federal. Não apenas o Estado atua como o 
principal pagador de salários, o que possibilita grande parte do consumo das famílias na 
região, mas, também, é o principal consumidor de bens e serviços, inclusive educacionais 
prestados pela EDAP/IDP. 

O Produto Interno Bruto do Distrito Federal (PIB-DF) acumulou ao longo de 2017, 
em valores correntes, R$ 244,683 bilhões, resultado que manteve o Distrito Federal na 
oitava posição entre as maiores economias estaduais do Brasil desde o início da nova 
série, em 2010. Em 2016 totalizou R$ 235,540 bilhões. 

O Produto Interno Bruto per capita do Distrito Federal manteve a liderança entre as 
Unidades da Federação em 2017. Considerando a população do Distrito Federal, estimada 
para o referido ano, em 3,039 milhões de habitantes, o PIB-DF per capita foi calculado 
em R$ 80.502,47, correspondendo a 2,5 vezes o indicador brasileiro (R$ 31.702,25). 

A atividade Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social 
é a mais significativa na economia do Distrito Federal. Em 2017, gerou valor adicionado 
de R$ 98,003 bilhões, passando a representar 45,5% de toda a economia, 0,9 ponto 
percentual a mais que no ano anterior (44,6%). 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Brasília é de 0,824 (2010). A 
Cidade está situada na faixa de Desenvolvimento Humano Muito Alto (IDH entre 0,8 e 
1). Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Educação 
(com crescimento de 0,160), seguida por Longevidade e por Renda. Entre 1991 e 2000, a 
dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 
0,163), seguida por Longevidade e por Renda. 

Segundo o Censo Escolar de (INEP), EM 2018 foram realizadas 109.938 matrículas 
no ensino médio (regular), 23.743 na educação profissional (nível técnico), 679 na 
educação profissional (formação inicial continuada), 50.426 na educação de jovens e 
adultos e 16.997 na educação especial em Brasília. 

Segundo Cadastro e-MEC (2019) o Distrito Federal conta com 74 (setenta e quatro) 
instituições de ensino superior que ofertam cursos na modalidade presencial. São IES que 
ofertam à sociedade 164.723 vagas anuais em cursos de graduação. 

Dentre as 74 (setenta e quatro) instituições, 33 (trinta e três) ofertam o curso de 
Direito totalizando 10.883 vagas e apenas 02 (duas) ofertam o curso de Administração 
Pública (totalizando 360 vagas anuais). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Perfil do Curso: Inovações e Diferencial 

 

O Curso de Direito da Escola de Direito e Administração Pública foi concebido com o 

propósito de se diferenciar em um contexto de massificação do ensino jurídico superior. 

Surge no seio de uma Instituição de Ensino que, desde sua fundação, orienta-se no sentido 

de se destacar pela qualidade de seus cursos, capazes de proporcionar sólida formação 

aos egressos de seus bancos. 

Se a missão primordial da Escola de Direito e Administração Pública  é contribuir para a 

mudança do ensino jurídico no Distrito Federal e formular um curso inovador de alta 

qualidade, é necessário, então, inovar não apenas nas disciplinas, mas também nas mais 

variadas facetas que compõem o processo de ensino-aprendizagem.  

A tradição institucional se faz presente na concepção de um modelo pedagógico que 

enfatiza a formação continuada, pensado de modo a estimular o aprofundamento dos 

estudos, em um constante retorno aos bancos acadêmicos. Para alcançar este propósito, 

busca-se uma profunda interação entre os três níveis de ensino (graduação, especialização 

e mestrado), estimulando a participação dos alunos de graduação em atividades de 

extensão e pesquisa, desenvolvidas de modo comum e integrado. 



 

 

Deste modo, pretende-se consolidar um modelo de formação integral, por meio do qual o 

processo de ensino-aprendizagem propicie aos alunos uma sólida formação teórica 

complementada por um precoce e contínuo contato com experiências práticas e 

atividades de pesquisa. Para tanto, é necessário criar disciplinas mais adequadas às atuais 

necessidades profissionais, revisar o conteúdo de matérias tradicionais em novos 

programas, organizar tais disciplinas em uma estrutura curricular diferenciada, rever 

metodologias de ensino e desenvolver instrumentos pedagógicos diferenciados. 

As inovações propostas para o Curso de Direito da Escola de Direito e Administração 

Pública  estão organizadas em torno dos seguintes eixos: 

i) Objetivos do curso e perfil de formação: formação com ênfase no 

desenvolvimento da capacidade de pesquisa, dotando o aluno de todo o 

instrumental necessário a lhe permitir compreender e resolver os mais 

variados problemas; 

ii) Currículo diferenciado: estrutura curricular concebida de modo a evidenciar 

a transversalidade do juspublicismo, que perpassa a matriz formativa e 

influencia o estudo de todos os ramos do Direito; 

iii) Metodologia de ensino teórico-prática: adoção de métodos de ensino que 

integram saberes teóricos e práticos, tanto nas tarefas cotidianas de sala de 

aula quanto em atividades de pesquisa e extensão; 

iv) Integração entre graduação e pós-graduação lato e stricto sensu: 

realização de atividades de extensão e pesquisa integradas, de modo a permitir 

o compartilhamento de conhecimentos e experiências e estimular a formação 

continuada dos alunos. 

 

O modelo formativo inscrito neste Projeto Pedagógico, portanto, elege como eixo 

orientador o desenvolvimento de habilidades que permitam aos alunos realizar pesquisas 

acadêmicas aplicadas, tendo por referencial a relação entre o juspublicismo e os diversos 

ramos de estudo do Direito; busca estimular uma formação continuada; contempla 

mecanismos que permitem aproximar graduação e pós-graduação; objetiva oferecer uma 

formação orientada de modo que saberes teóricos e práticos se complementem de forma 

natural, em uma integração metodológica presente ao longo de todo o processo de ensino-

aprendizagem. 



 

 

Em resumo, o modelo educacional delineado neste Projeto busca oferecer aos alunos 

uma formação abrangente, priorizando a integração entre ensino, pesquisa e extensão 

em diferentes níveis, conciliando atividades dos cursos de graduação e pós-graduação, 

segundo uma concepção metodológica que enfatiza atividades investigativas que 

permitem aliar teoria e prática, tendo por eixo integrador o juspublicismo. 

 

2. Contextualização do curso    

 

É fato que, hoje, no Distrito Federal, muitas vagas em cursos de Direito são oferecidas à 

população; não obstante, a qualidade do ensino nestas instituições é altamente 

questionável, haja vista o constante desempenho ruim ou mediano em todas as formas de 

avaliação, seja o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE, seja o 

Exame de Ordem dos Advogados.   

Uma pesquisa aos dados do ENADE, disponibilizados no sítio do Ministério da 

Educação2, informa que, em Brasília foram avaliados 19 cursos de Direito, sendo a UnB 

o único curso que obteve o conceito 5,0 e a UNIP, conceito 4,0, nos demais, ou seja, em 

90% o conceito foi igual ou inferior a 3,0. Pode-se dizer que não houve evolução de 2009, 

quando foram avaliadas 18 cursos, sendo que 33% não obteve conceito, por não terem à 

época alunos concluintes, e em 61% dos cursos o conceito foi igual ou inferior a 3.0, não 

havendo nenhuma instituição que tenha alcançado o conceito 4 e somente a UnB, o 5. 

Quando se nota que o único curso considerado excelente oferece apenas 60 vagas por 

semestre (a única instituição pública local, a Universidade de Brasília – UnB), fica claro 

que no Distrito Federal há hoje uma carência social por cursos jurídicos de alta qualidade. 

O desempenho pobre das instituições particulares no Distrito Federal se repete quando 

considerado um outro mecanismo de avaliação, o Exame de Ordem dos Advogados, 

necessário para o exercício da profissão, e o percentual assustador de alunos que são 

reprovados.  Apenas a título de exemplo, nos 9º, 10º e 11º Exames Unificados da Ordem, 

a média de aprovação das instituições privadas foi inferior a 30% dos candidatos, isto 

significa que de cada 10 alunos que tentaram o exame, nem ao menos 3 conseguiram a 

                                                             
2 Cfr. Distrito Federal no endereço http://portal.inep.gov.br/enad/resultados 



 

 

aprovação3. 

Historicamente, a única faculdade que consegue manter uma média superior a 30% de 

aprovação é a Faculdade de Direito da UnB (55,88% no 9º Exame Unificado; 63,77% no 

10º Exame Unificado e 65,63% no 11º Exame Unificado).  Obviamente, há vários 

argumentos para se tentar justificar a razão de tamanha disparidade entre a UnB e as 

demais instituições de ensino jurídico no Distrito Federal.  No entanto, nenhum deles é 

suficiente para explicar tamanha diferença.  Na prática, tomados conjuntamente ENADE 

e Exame da Ordem como testes razoáveis da eficácia do ensino jurídico, não há como se 

afastar da inexorável conclusão de que há sim uma distância qualitativa substancial entre 

a universidade pública e as demais entidades privadas na região. 

Uma das grandes metas do IDP com a Escola de Direito e Administração Pública  é 

mitigar ou mesmo eliminar essa disparidade ao oferecer aos seus alunos um ensino 

diferenciado e de excelente qualidade, nos mesmos moldes do que já vem oferecendo na 

pós-graduação lato e stricto sensu.  Por mais que a Universidade de Brasília seja gratuita 

e ofereça um ensino de boa qualidade, sua capacidade de oferta de vagas é muito restrita 

(cerca de 50 alunos por semestre) se comparada com o enorme contingente de candidatos 

a bacharel em Direito que lotam as instituições particulares, oriundos do Distrito Federal 

e de todo o Centro-Oeste (mais de 2000 por semestre).  

Tudo isso demonstra que ainda há na região uma forte demanda social por ensino jurídico 

de alta qualidade não devidamente suprida pelas instituições já atuantes no setor4.  A 

EDAP tem por missão ampliar o acesso ao ensino superior de qualidade, com o que se 

encaixa em um espaço carente do mercado educacional, oferecendo uma alternativa 

diante das características locais, tanto no que se refere aos que buscam o ensino jurídico 

superior quanto às instituições de ensino. 

 

3. Objetivos do curso 

 

                                                             
3 Fonte: Ordem dos Advogados do Brasil: http://www.oab.org.br/servicos/examedeordem 

4 Para uma demonstração empírica dessa afirmação, vide os comentários sobre a pesquisa de mercado realizada com 
empregadores, docentes e discentes de Direito. 



 

 

3.1. Objetivo geral 

 

A proposta do Curso de Direito da EDAP é formar bacharéis em Direito dotados de uma 

visão abrangente dos diversos campos de estudo e aplicação do conhecimento jurídico, 

construída a partir de um enfoque problematizador, que relaciona ensino, pesquisa e 

extensão em diferentes níveis de formação, e adota estratégias metodológicas 

diferenciadas que enfatizam as atividades investigativas, integrando teoria e prática em 

torno do eixo oferecido pelo juspublicismo. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

O Curso de Direito da EDAP tem como objetivos específicos: 

1. Estimular a prática da pesquisa acadêmica aplicada, compreendida como instrumento 

de vinculação entre a formação teórica e a realidade social circundante, e promover o 

aprofundamento da formação discente por meio da inserção dos alunos em atividades de 

pesquisa e extensão de forma integrada e complementar ao processo formativo; 

2. Incentivar a integração entre teoria e prática por meio de uma metodologia de ensino 

diferenciada, que proporcione aos alunos a possibilidade de, desde o início do curso, 

conciliarem um conhecimento teórico profundo com mecanismos que lhes permitam 

compreender as repercussões concretas e os campos de aplicação dos diferentes temas 

jurídicos; 

3. Construir um modelo de formação interdisciplinar, que, a partir de um enfoque 

juspublicista, propicie o diálogo entre diferentes campos do conhecimento, ultrapassando 

as barreiras dentro das quais o Direito tradicionalmente é confinado; 

4. Promover a integração entre diferentes níveis de formação, oferecendo aos alunos de 

graduação a possibilidade de compartilhar conhecimentos e experiências com estudantes 

de pós-graduação; 

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

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

aplicações; 



 

 

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

capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica; 

7. Desenvolver no aluno, juntamente com o conhecimento teórico, habilidades práticas 

que permitam a conjugação eficaz e o domínio das teorias e técnicas forenses e não 

forenses com a solução das questões complexas surgidas no cotidiano do exercício da 

profissão; 

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

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

9. Incentivar o estudo da Ciência Jurídica nas diversas formas que se apresenta na 

realidade em que se revela, com ênfase nas questões que permeiam a questão social 

regional; 

10. Permitir a compreensão, sob o ângulo jurídico, do universo dos problemas e questões 

sociais que atingem a comunidade regional, qualificando o aluno para o exercício da 

atividade profissional pertinente e, ainda, prepará-lo para adotar uma postura de 

julgamento crítico; 

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

12. Incentivar a atuação do aluno junto à comunidade regional, como forma de, não 

apenas prover o atendimento às necessidades da comunidade, mas também de tomar 

consciência da importância do Direito como instrumento de transformação social e de 

construção da cidadania. 

 

 

Perfil do Egresso 

A Escola de Direito e de Administração Pública do IDP (EDAP) desenvolve suas 
atividades com o objetivo de garantir uma formação superior voltada para um ensino de 
qualidade, de acordo com as exigências do Ministério da Educação, do mercado de 
trabalho e da sociedade atual. A educação superior ministrada formará profissionais éticos 
e competentes para contribuírem com o desenvolvimento econômico, social e ambiental 
regional. 

Baseado na prática da “educação ao longo de toda a vida”, conforme apresentada 
pela UNESCO, no Relatório da Comissão Internacional sobre a Educação para o século 
XXI, o egresso da Escola de Direito e de Administração Pública do IDP (EDAP) também 
pode ser apresentado como um profissional capaz de atuar em tempos em mudanças, e 
responder às novas e constantes demandas do mercado de trabalho e da sociedade. 



 

 

Nesta perspectiva, respeitadas as diretrizes curriculares nacionais da área dos cursos 
a serem oferecidos, a Escola de Direito e de Administração Pública do IDP (EDAP) 
proporcionará condições para a necessária articulação entre conhecimentos, habilidades 
e atitudes requeridas ao egresso, para o seu futuro exercício profissional. 

Os profissionais, egressos da Escola de Direito e de Administração Pública do IDP 
(EDAP) serão dotados de conhecimentos, habilidades e atitudes que possibilitem aplicar 
o conhecimento produzido, mas também de criticá-lo e oferecer soluções práticas diante 
das mudanças que se apresentam. 

Nesse sentido, abandona a formação estritamente técnica, baseada em 
procedimentos e métodos de ensino que privilegiam a memorização e a apreensão acrítica 
de conceitos e valores, para se estruturar em torno de uma proposta avançada, tendo por 
base inovações de caráter pedagógico que buscam a formação de consciências criativas e 
não repetidoras de conteúdo. 

Para a elaboração do perfil do egresso, a Escola de Direito e de Administração 
Pública do IDP (EDAP) definiu eixos orientadores para que os cursos presenciais os 
considerem em seus projetos pedagógicos. Tais eixos propõem, além do atendimento às 
diretrizes curriculares e à legislação pertinente, pontos básicos que compõem a política 
pedagógica da Instituição de acordo com sua missão, visão, valores e objetivos. 

Desse modo, respeitadas as diretrizes curriculares nacionais da área de cada curso, 
os planos pedagógicos dos cursos devem propor na definição dos seus objetivos, um perfil 
de egressos que contemple: 

• A formação humanística; 

• Sólida formação básica e profissional fundamentada em competências teórico práticas; 

• Amplo domínio do conhecimento técnico relativo à sua formação; 

• Pensamento crítico reflexivo; 

• Visão global empreendedora e inovadora da sociedade; 

• Capacidade de compreender a si mesmo e a relacionar-se com o mundo; 

• Capacidade de conviver em grupo; 

• Capacidade de estabelecer relacionamento interpessoal, por meio da comunicação, 
trabalho em equipe, diálogo e negociação; 

• Valorização as diferentes manifestações da cultura presentes na sociedade, 
considerando as características regionais com o campo de atuação profissional;  

• Capacidade de análise, síntese e de relacionar conhecimentos relativos à vida 
profissional e pessoal; 

• Capacidade de agir com ética e responsabilidade; 



 

 

• Capacidade de assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

Para a realização destes propósitos os cursos devem buscar mecanismos de 
estreitamento da relação do egresso com a Instituição com vistas à atualização 
permanente dos seus egressos.  

Os projetos pedagógicos de curso, tendo como orientação as definições deste PDI 
devem, portanto, a partir dos eixos acima definidos, priorizar uma formação de 
profissional de qualidade para seus egressos. 

2.3.2. Seleção de Conteúdos, Elaboração das Matrizes Curriculares e Formas de 
Atualização Curricular 

As ações acadêmico-administrativas implantadas nos cursos da Escola de Direito e 
de Administração Pública do IDP (EDAP) estão relacionadas com as políticas de ensino 
para os cursos de graduação, considerando os aspectos da sistemática de atualização 
curricular, o programa de monitoria, o programa de nivelamento, de mobilidade 
acadêmica com instituições nacionais ou internacionais, e a promoção de ações 
inovadoras. 

Os conteúdos serão selecionados tendo em vista o perfil do egresso, as 
competências a serem desenvolvidas, as especificidades de cada área e as diretrizes 
curriculares nacionais de cada curso. Nessa tarefa serão priorizados os conteúdos que 
atendam aos critérios de: 

• Relevância social, ou seja, pertinência para o atendimento das necessidades sociais 
(locais, regionais e nacionais) e das expectativas dos diferentes segmentos sociais - com 
vistas a atender às necessidades e condições locais e regionais, guardando-se sua inserção 
no contexto nacional e internacional, bem como considerando as expectativas dos 
diferentes segmentos sociais no que se refere à atuação dos profissionais da área; 

• Atualidade, caracterizada pela incorporação de novos conhecimentos produzidos e 
pela releitura sistemática dos conhecimentos disponíveis, com referência a padrões locais, 
regionais, nacionais e internacionais do avanço científico-tecnológico e à universalidade 
do conhecimento; 

• Potencialidade para o desenvolvimento intelectual autônomo dos alunos, que os 
habilite a lidar com mudanças e diversidades tecnológicas, econômicas e culturais, a 
buscar, avaliar e selecionar novas informações em diversificadas fontes e de forma crítica; 

• Interdisciplinaridade, que possibilitará a abordagem do objeto de estudos sob diversos 
olhares, como a perspectiva da análise teórica, de questões contemporâneas bem como da 
dimensão sociocultural; 

• Abrangência dos diferentes campos de conhecimento, o que possibilitará a integração 
horizontal entre as diferentes áreas de estudos e integração vertical e, consequentemente, 
a aprendizagem do aluno em níveis crescentes de complexidade; 

• Integralidade que busca caminhos para aproximar a formação do profissional das 
necessidades básicas; os alunos são conduzidos e estimulados à busca e construção de seu 
próprio conhecimento, aprendendo a ser um profissional integrado à realidade social em 



 

 

que vivem; 

• Concepção do currículo centrada no aluno como sujeito da aprendizagem, apoiada no 
professor como facilitador do processo; 

• Acessibilidade metodológica ou pedagógica e atitudinal; 

• Habilidade de aprender a aprender, de trabalhar e conviver em equipe e promover a 
troca de conhecimentos e experiências entre os profissionais. 

A cultura, os interesses e as características dos alunos também serão critérios 
centrais considerados na seleção e na organização dos conteúdos ministrados nos cursos 
oferecidos pela Escola de Direito e de Administração Pública do IDP (EDAP).  

Na elaboração da matriz curricular de cada curso de graduação são observadas as 
diretrizes curriculares editadas pelo Poder Público e os seguintes princípios: 

I - incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o egresso 
possa vir a superar os desafios de renovadas condições de exercício 
profissional e de produção do conhecimento; 

II - estimular práticas de estudo independentes, visando uma 
progressiva autonomia profissional e intelectual do aluno; 

III - encorajar o reconhecimento de conhecimentos, competências e 
habilidades adquiridas fora do ambiente acadêmico, inclusive as que se 
referirem à experiência profissional; 

IV - fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a 
iniciação científica individual e coletiva, assim como os estágios e a 
participação em atividades de extensão; 

V - estabelecer mecanismos de avaliações periódicas que sirvam para 
informar a docentes e a discentes acerca do desenvolvimento das 
atividades didáticas; 

VI - estabelecer integralização curricular, evitando prolongamentos 
desnecessários da duração do curso. 

A organização das disciplinas e dos conteúdos selecionados em cada um dos cursos 
que são oferecidos pela Escola de Direito e de Administração Pública do IDP (EDAP) 
deve, também, permitir o trabalho inter e transdisciplinar, sem perder de vista as suas 
especificidades. O diálogo constante e a troca de experiência entre os professores, a 
extensão, os seminários ou projetos interdisciplinares / integradores, as visitas técnicas, 
as experiências e o contato do aluno com a realidade social, permitem que ambos 
(docentes e discentes) adquiram uma visão da totalidade que pode ser percebida em 
relação aos conhecimentos, ao ser humano, ao ambiente e ao mundo. 

Para isso, privilegiar-se-á a integração da teoria com a prática que acontece tanto 
em sala de aula quanto na efetivação dos trabalhos desenvolvidos, tais como projetos 
integradores / interdisciplinares, práticas simuladas, estágios supervisionados, atividades 
complementares, uso de tecnologias virtuais como recurso da aprendizagem. 



 

 

Além disso, na elaboração da matriz curricular de cada curso de graduação da 
Escola de Direito e de Administração Pública do IDP (EDAP) são incorporados 
conteúdos de modo a observar o disposto no Decreto nº 5.626/2005, que regulamenta a 
Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre o Ensino da Língua Brasileira de 
Sinais - LIBRAS; o disposto na Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, no Decreto nº 4.281 
de 25 de junho de 2002 e na Resolução CNE/CP nº 02/2012, que estabelecem as políticas 
de educação ambiental; o disposto na Resolução CNE/CP nº 01, de 17 de junho de 2004, 
que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; o disposto na 
Resolução CNE/CP nº 01, de 30 de maio de 2012, que estabelece as Diretrizes Nacionais 
para a Educação em Direitos Humanos; e, o disposto na CNE/CES nº 07, de 18 de 
dezembro de 2018, que estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior 
Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014, que aprova o Plano 
Nacional de Educação - PNE 2014-2024 (com prazo para implementação estabelecida na 
resolução e no cronograma deste PDI). 

Para cada curso de graduação, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) atua 
sugerindo atualização curricular. E compete ao Colegiado de Curso de Graduação, como 
órgão deliberativo responsável pela coordenação didática do curso, fixar o perfil do curso 
e as diretrizes gerais das disciplinas, com suas ementas e respectivos planos de ensino, 
assim como, deliberar sobre a matriz curricular do curso e suas alterações com a indicação 
das disciplinas e respectiva carga horária, de acordo com as diretrizes curriculares 
emanadas do Poder Público, e conforme sugestão do Núcleo Docente Estruturante. 

2.3.3. Princípios Metodológicos, Métodos e Técnicas Didático-Pedagógicas 

A Escola de Direito e de Administração Pública do IDP (EDAP) utiliza, no 
desenvolvimento dos seus cursos, observadas as especificidades dos projetos 
pedagógicos, metodologias ativas e interativas, centradas no aluno, voltadas para o seu 
desenvolvimento intelectual, autônomo e para a ênfase no desenvolvimento das 
capacidades de “aprender a conhecer”, “aprender a fazer”, “aprender a conviver” e 
“aprender a ser”. 

Nessa perspectiva, os alunos passam à condição de sujeitos ativos de sua própria 
aprendizagem, adquirindo conhecimentos de forma significativa pelo contato com 
metodologias de ensino voltadas para a construção de competências vinculadas ao 
raciocínio e a reflexão analítico-crítica. O professor, por outro lado, passa a desempenhar 
o papel de incentivador, garantindo situações que estimulem a participação ativa do aluno 
no ato de aprender; e de orientador, auxiliando a construção do seu próprio conhecimento. 

Assim, merecem destaque os seguintes princípios metodológicos adotados no 
desenvolvimento de seus cursos:  

• Interdisciplinaridade: como estratégia de abordagem e tratamento do conhecimento 
em que duas ou mais disciplinas/unidades curriculares ofertadas simultaneamente 
estabelecem relações de análise e interpretação de conteúdos, com o fim de propiciar 
condições de apropriação, pelo discente, de um conhecimento mais abrangente e 
contextualizado. A integração disciplinar possibilita análise dos objetos de estudo sob 
diversos olhares, constituindo-se questionamentos permanentes que permitam a 
(re)criação do conhecimento;  



 

 

• Formação profissional para a cidadania: a Escola de Direito e de Administração 
Pública do IDP (EDAP) tem o compromisso de desenvolver o espírito crítico e a 
autonomia intelectual, para que, por intermédio do questionamento permanente dos fatos, 
o profissional possa contribuir para o atendimento das necessidades sociais. A IES 
promove ações institucionais voltadas para o desenvolvimento econômico e social da 
região onde a IES está inserida. Para tanto, estabelece parcerias que possam incentivar o 
desenvolvimento econômico e social da região onde está inserida, objetivando o 
desenvolvimento econômico regional, melhoria da infraestrutura urbana/local, melhoria 
da qualidade de vida da população e projetos/ações de inovação; 

• Estímulo à autonomia intelectual: autonomia significa ser autor da própria fala e do 
próprio agir, sendo coerente na integração do conhecimento com a ação. O 
desenvolvimento de uma postura investigativa por parte do estudante é fundamental para 
que construa sua autonomia intelectual e profissional;  

• Responsabilidade, compromisso e solidariedade social; a compreensão da realidade 
social e o estímulo à solidariedade social devem constituir o ponto integrador das ações 
de extensão vinculadas aos cursos. 

Os princípios metodológicos são também, estabelecidos em consonância com o 
projeto pedagógico dos cursos, consideradas as particularidades da área do conhecimento 
e observados os critérios que favorecem as atividades de ensino individualizado, de grupo 
e de estudos teóricos. 

Os cursos devem buscar sempre o desenvolvimento de programas que privilegiem 
descobertas de novas metodologias, enfocando o uso e a adequação de recursos 
audiovisuais, de informática, de novos métodos e técnicas de ensino, visando sempre o 
aperfeiçoamento do trabalho acadêmico.  

As estratégias de ensino serão cuidadosamente selecionadas e planejadas, de modo 
a propiciar situações que:  

a) viabilizem posicionamentos críticos; 

b) proponham problemas e questões, como pontos de partida para discussões; 

c) evidenciem a relevância de um problema por sua capacidade de propiciar o saber 
pensar, não se reduzindo, assim, à aplicação mecânica de fórmulas feitas; 

d) provoquem a necessidade de busca de informação; 

e) enfatizem a manipulação do conhecimento, não a sua aquisição; 

f) otimizem a argumentação e a contra argumentação para a comprovação de pontos de 
vista; 

g) dissolvam receitas prontas, criando oportunidades para tentativas e erros; 

h) desmistifiquem o erro, desencadeando a preocupação com a provisoriedade do 
conhecimento, a necessidade de formulação de argumentações mais sólidas; 



 

 

i) tratem o conhecimento como um processo, tendo em vista que ele deve ser retomado, 
superado e transformado em novos conhecimentos. 

A adoção desses critérios neutraliza a preocupação em repassar conhecimentos a 
serem apenas copiados e reproduzidos, desafiando os alunos a fomentar sua capacidade 
de problematizar e buscar respostas próprias, calcadas em argumentos convincentes. 

Para tanto, podem ser utilizadas as seguinte estratégias de ensino: 

a) aulas, conferências e palestras; 

b) projetos de investigação científica numa perspectiva interdisciplinar; 

c) práticas didáticas na forma de monitorias, demonstrações e exercícios, etc.; 

d) consultas supervisionadas em biblioteca para identificação crítica de fontes relevantes; 

e) aplicação e avaliação de estratégias, técnicas, recursos e instrumentos da área; 

f) visitas, documentadas através de relatórios, a pessoas jurídicas de direito privado e os 
órgãos da administração pública; 

g) projetos de extensão e eventos de divulgação do conhecimento; 

h) elaboração e avaliação de projetos para organizações; 

i) realização de atividades extracurriculares; 

j) estudo de caso; 

k) práticas integrativas voltadas para o desenvolvimento de competências e habilidades 
em situações de complexidade variada; 

l) leituras especializadas dos temas; 

m) leituras complementares e adjacentes aos temas; 

n ) rol de exercícios; 

o) fóruns, chats e debates usando o ambiente virtual e redes sociais; 

p) assistir, comentar e resolver atividades sobre videoaula, filmes e documentários; 

q) solução de questionários, atividades e instrumentos de avaliação on line. 

Por outro lado, a Instituição atua permanentemente no processo de aperfeiçoamento 
continuado dos docentes, estimulando o aprimoramento da ação curricular e com vista à 
acessibilidade e qualificação do curso, com base na (o): utilização de novas metodologias 
e estratégias de aprendizagem (interdisciplinares), continuamente acompanhadas; 
incorporação de avanços tecnológicos e utilização de novos recursos das TIC´s na 
aprendizagem; aplicação de um processo de ensino-aprendizagem que possibilite ao 
discente: aprender a aprender; aprender a fazer; aprender a viver juntos e aprender a ser; 



 

 

sistemática avaliação e contínua atualização e aprimoramento curricular pelo Núcleo 
Docente Estruturante (NDE) dos cursos, a partir de uma concepção epistemológica do 
saber na qual as disciplinas são colocadas em relação, com o objetivo de proporcionar 
olhares distintos sobre o mesmo problema, visando a criar soluções que integrem teoria e 
prática, de modo a romper com a fragmentação no processo de construção do 
conhecimento (interdisciplinaridade); desenvolvimento das atividades de monitoria, 
nivelamento e estágio. 

O aluno conta com o suporte do Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP) e Núcleo 
de Atendimento e Acompanhamento às Pessoas com Necessidades Específicas 
(NAC/PEN) e é constantemente estimulado a participar de programas de iniciação 
científica e extensão, ações e projetos de responsabilidade social junto à comunidade. A 
estas atividades será somado o estímulo para participação, também, em seminários, 
jornadas, reuniões científicas, simpósios e congressos. 

ü Estratégias de Ensino e Aprendizagem para Graduação: Gestão de Sala de Aula e 
Práticas Pedagógicas 

O foco na gestão da sala de aula é permanente na Escola de Direito e de 
Administração Pública do IDP (EDAP). A prática de gestão de sala de aula pauta-se pela 
busca da qualidade da aprendizagem, orientada por meio de estratégias de ensino criativas 
e individualizadas criadas pelos professores, resultando no desenvolvimento de 
habilidades e competências indicadas nos PPC (e nas DCNs) e requeridas pelo mundo do 
trabalho (criatividade, colaboração, autonomia e protagonismo do nosso aluno), numa 
dinâmica que propicie a aprendizagem ativa. 

Na Escola de Direito e de Administração Pública do IDP (EDAP), a sala de aula é 
um dos momentos do ambiente de ensino e aprendizagem. Tradicionalmente, ao longo da 
vida escolar, a sala de aula foi [ainda o é] o local mais importante que com o passar do 
tempo se estende para ambientes on line e para os diferentes espaços sociais. A 
importância e eficiência da sala de aula dependem não apenas do que acontece no 
momento da aula, como também do trabalho prévio, conduzido pelo docente e realizado 
pelos alunos, assim como, no tempo e espaço posterior à sala de aula. 

Por isso os docentes são orientados a trabalhar com metodologias ativas, entre elas 
a sala de aula invertida como princípio ao dividirem o tempo de ensino e aprendizagem 
em três momentos: antes da aula, durante a aula e após a aula. Assim, o tempo educativo 
é ampliado, não se limitando mais ao tempo de duração das aulas. 

Com a ajuda da tecnologia digital de informação e comunicação (TDIC), o contato 
entre professor e aluno se estende para o ambiente extraclasse. No momento “antes da 
aula”, o docente prepara suas aulas, que são disponibilizadas no ambiente on line, 
acessível a todos os alunos. 

Para cada aula, o docente elabora um conjunto de orientações, que permitem aos 
alunos o estudo antecipado: define os objetivos da aula, os textos que devem ser lidos, as 
atividades a serem realizadas, pesquisa e reflexão, exercícios, filmes sobre o tema, sugere 
sites e imagens. Enfim, indica alguns recursos didáticos que possam ajudar o aluno a 
tomar contato, resolver desafios, pesquisar sobre o tema, deixando o momento de aula 



 

 

para interação e resolução das dúvidas. Ao fazer isso, o docente induz a criação de uma 
cultura de autoaprendizagem, fundamental para a formação profissional de amanhã. 

Se o momento antes da aula for bem aproveitado pelos alunos, o tempo durante a 
aula será mais significativo. O docente não gastará tempo com anotações desnecessárias 
no quadro, seu limitado tempo de aula será usado para a explicação dos pontos 
fundamentais do tema, para o diálogo, a discussão e esclarecimentos de dúvidas. As 
perguntas formuladas pelos alunos, certamente, são mais pertinentes, enriquecendo os 
comentários do docente e as discussões na turma. 

Se durante a aula surgirem novas ideias, que exijam novos textos e materiais 
didáticos, o docente pode fazê-lo após a aula, via TDIC. Com isso, o momento após a 
aula é ainda mais rico. Essa nova configuração da sala de aula apresentada exige do 
docente mais planejamento, flexibilidade e consistência em sua preparação. 

O material das aulas, contendo o que foi realizado nos três momentos, fica 
disponível para o aluno durante todo seu tempo de formação. Assim, a qualquer momento, 
o aluno pode revisar o material estudado e, a cada semestre, tem à sua disposição não 
apenas o conteúdo das aulas daquele semestre, mas o conteúdo de todos os semestres já 
cursados. 

Nesse contexto, os três momentos da aula - “o antes”, “o durante” e “o depois” - 
são coerentes com a perspectiva de aprendizagem ativa. Ou seja, na abordagem que torna 
o aluno protagonista da construção do seu próprio conhecimento, durante a qual 
desenvolve a responsabilidade e autonomia para aprender a conhecer, aprender a fazer, 
aprender a conviver e aprender a ser. 

ü Metodologias e Tecnologias Adotadas e sua Correlação com os PPCs 

Os projetos pedagógicos dos cursos, para atenderem à concepção filosófica em sua 
organização didático-pedagógica, devem: 

I - conceber a estrutura curricular, fundamentada em metodologia de 
ensino que articule o ensino, a iniciação científica e a extensão; 

II - estimular atividades interdisciplinares; 

III - desenvolver o espírito crítico e analítico, preparando os alunos para 
a resolução dos problemas enfrentados na atuação profissional, 
buscando o cumprimento do perfil do egresso institucional; 

IV - considerar a graduação como etapa de construção das bases para o 
desenvolvimento do processo de educação continuada; 

V - ofertar os conteúdos curriculares em conformidade com as diretrizes 
nacionais de cada curso e desenvolver atividades relacionadas aos 
temas transversais obrigatórios pela legislação vigente; 

VI - desenvolver ações de avaliação permanente, a fim de obter 
melhoria constante dos processos de ensino-aprendizado; 



 

 

VII - utilizar-se da gestão participativa e colaborativa através dos 
colegiados previstos. 

O compromisso com a qualidade e a excelência do ensino, tendo em vista o 
cumprimento das diretrizes e princípios expostos anteriormente, é o único caminho a 
percorrer e se realiza em várias frentes conjugadas. São algumas delas: 

• Investimentos em infraestrutura e equipamentos adequados a otimização e melhoria 
das práticas pedagógicas e da relação professor aluno de modo geral; 

• Ações e programas de nivelamento destinados a alunos interessados em superar 
dificuldades e limitações advindas da formação escolar básica ou mesmo em relação às 
habilidades e competências específicas de cada curso; 

• Organização curricular sólida, atualizada e suficientemente flexível para atender as 
exigências de uma formação consistente e versátil em face de dinâmica da realidade; 

• Ações relacionadas a estudos, pesquisas e reflexões sobre temas e problemáticas atuais 
e regionais; 

• Ações permanentes de autoavaliação institucional voltadas para a identificação das 
áreas em que serviços e equipamentos necessitam de melhorias; 

• Atendimento às diretrizes curriculares de conteúdo e carga horária, estabelecidas para 
cada curso oferecido pela Instituição; 

• Oferecimento de ensino de conteúdos referentes à temática étnico-racial e à 
preservação do meio ambiente; 

• Oferecimento de ensino de conteúdos que permitam ao aluno contribuir com a justiça, 
a administração pública e o desenvolvimento social e econômico da região de influência 
da IES; 

• Estímulo à adoção da ética e da responsabilidade social, em sua atuação profissional; 

• Estímulo do espírito empreendedor do aluno; 

• Estruturação adequada de todos os ambientes pedagógicos da Instituição, de modo 
que, nesses espaços, o ensino seja otimizado; 

• Revisão e atualização constantemente dos projetos pedagógicos da Instituição, com a 
participação de docentes e discentes; 

• Oferecimento de ensino por meio de docentes adequadamente qualificados 
(experiência, titulação e dedicação); 

• Aprimoramento dos projetos pedagógicos de curso com subsídios da auto avaliação e 
das avaliações externas; 

• Viabilização de integração entre teoria e prática; 



 

 

• Viabilização de flexibilidade e interdisciplinaridade na integralização curricular dos 
cursos; 

• Incentivo ao uso da Biblioteca; 

• Adoção de novos recursos tecnológicos para otimização do ensino oferecido. 

ü Trabalho Interdisciplinar, Interdisciplinaridade e Transdisciplinar 

O trabalho interdisciplinar e coletivo permite o desenvolvimento da capacidade de 
análise e produção de conhecimentos com base numa visão global e, portanto, mais 
abrangente sobre o objeto de estudo, rompendo com os limites das disciplinas. Ele 
corresponde a uma nova consciência da realidade, a um novo modo de pensar, que resulta 
numa reciprocidade e integração entre áreas diferentes de conhecimento, visando tanto à 
produção de novos conhecimentos, como a resolução de problemas, de modo global e 
abrangente. 

Para consecução desses propósitos, é recomendável facilitar a aquisição de 
conhecimentos teórico-práticos, competências e habilidades para a comunicação, análise 
crítica e criativa, reflexão independente e trabalho em equipe em contextos multiculturais 
bem como estimular a criatividade, envolvendo a combinação entre o saber tradicional, 
ou local e o conhecimento aplicado da ciência avançada e da tecnologia. Recomenda-se, 
ainda, o desenvolvimento de novas aproximações para a avaliação educacional. Estas 
colocarão à prova não somente a memória, mas também as faculdades de compreensão, 
a crítica e a criatividade, incluindo-se a habilidade para o trabalho teórico-prático.  

A partir destas considerações, os cursos de graduação da Escola de Direito e de 
Administração Pública do IDP (EDAP), em suas estruturas curriculares, devem observar 
os seguintes parâmetros: 

• Concepção da estrutura curricular, fundamentada em metodologia de ensino que 
articule o ensino, iniciação à pesquisa e a extensão;  

• Estímulo ao desenvolvimento de conteúdos integradores e essenciais através de 
processos interdisciplinares;  

• Desenvolvimento do espírito crítico e analítico, preparando-se os estudantes para a 
resolução dos problemas enfrentados na atuação profissional, sempre resultantes da 
evolução científica e tecnológica;  

• Incorporação da pesquisa como elemento fundamental das atividades de ensino e 
extensão;  

• Orientação das atividades curriculares para a solução de problemas científicos e do 
contexto local;  

• Considerar a graduação como etapa de construção das bases para o desenvolvimento 
do processo de educação continuada. 

Ainda nesta perspectiva, impõe-se no plano operacional que a estrutura curricular 
a ser desenhada implique:  



 

 

• Incentivar o trabalho em grupo e a formação de equipes;  

• Incentivar a aquisição e assimilação de conhecimentos de forma interdisciplinar;  

• Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a iniciação à pesquisa 
individual e coletiva, os estágios curriculares e a participação em atividades de extensão;  

• Estimular práticas de estudo que promovam a autonomia intelectual;  

• Promover a discussão de questões relacionadas à ética profissional, social e política 
em todos os conteúdos programados;  

• Conduzir avaliações periódicas que utilizem instrumentos variados e sirvam para 
informar docentes e discentes acerca do desenvolvimento das atividades didáticas. 

Além disso, os projetos pedagógicos dos cursos possuem eixos norteadores que 
incluem as relações entre o ensino, iniciação à pesquisa e a extensão; a 
interdisciplinaridade/transdisciplinaridade; a formação permanente; e, a 
interprofissionalidade. 

Assim, o eixo associado às relações entre o ensino, iniciação científica e a extensão, 
num tripé de sustentação provê a identidade do curso (no sentido restrito) e da Instituição. 
Estas relações devem ser construídas de forma indissociável, de maneira que a atividade 
fim (ensino, iniciação científica e extensão) seja realizada com competência, eficiência, 
adequação, responsabilidade e em constante processo de atualização e aperfeiçoamento.  

Para que o princípio da indissociabilidade entre ensino, iniciação científica e 
extensão se torne efetivo é preciso assumir que nenhuma dessas três funções tenha 
precedência, importância ou subordinação em relação às demais, pressupondo-se o 
estabelecimento de relações de interdependência entre elas. 

A interdisciplinaridade deve consistir em um trabalho conjunto, tendo em vista a 
interação de disciplinas, seus conceitos básicos, dados, metodologia, com base na 
organização cooperativa e coordenada do ensino, tendo como ponto referencial um núcleo 
temático das disciplinas por semestre. Para atingir esse objetivo, procurar-se-á, sempre, 
na medida do possível e com respeito à estrutura epistemológica de cada disciplina, a 
operacionalização dos planos de ensino, de forma a possibilitar que as diferentes áreas de 
conhecimento se interpenetrem e se relacionem dentro de um processo de interação. 

O eixo formação permanente para se enfrentar os desafios do processo de mudança 
e transformação do mundo, hoje chamada de globalização, que compreende uma 
reestruturação das formas de produção, do próprio Estado e das pessoas na rede de 
relações mundiais. Nesse contexto os saberes não se apresentam como definitivos e 
unifocais, mas se definem como processuais e multiculturais. Ressalta-se que currículo é 
uma prática que expressa à missão sociocultural de uma instituição no conjunto de 
atividades, mediante as quais, um grupo pode assegurar a seus membros a aquisição da 
experiência social, historicamente acumulada e culturalmente organizada. 

A transdisciplinaridade diz respeito ao que está ao mesmo tempo entre as 
disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de toda disciplina. Sua finalidade é 



 

 

a compreensão do mundo atual, e um de seus imperativos teóricos é a unidade do 
conhecimento. No contexto da sala de aula, essa prática implica na vivência do espírito 
de parceria e de integração entre teoria e prática, conteúdo e realidade, objetividade e 
subjetividade, ensino e avaliação, meios e fins, tempo e espaço, professor e aluno, 
reflexão e ação, dentre muitos dos múltiplos fatores integradores do processo pedagógico. 

 A transdisciplinaridade em sala de aula, realizada entre as diversas disciplinas do 
curso, se faz necessária para compreender grandes temáticas que propiciam um exercício 
amplo na construção do conhecimento. Destaca-se que nesse processo, as disciplinas se 
amparam mutuamente e, ao mesmo tempo, em que preservam sua singularidade, 
contemplam a globalidade do conhecimento.  

Ainda na perspectiva do trabalho transdisciplinar, consideram-se nas várias 
disciplinas os conteúdos relacionados às Políticas de Educação Ambiental (Lei nº 
9.795/1999), a Educação das Relações Étnico-Raciais / Ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira, Africana e Indígena (Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008) e Educação em 
Direitos Humanos (Parecer CNE/CP nº 8, de 06/03/2012), que serão integrados à 
disciplina de modo contínuo e permanente.  

O eixo da interprofissionalidade trata da integração da formação básica tendo como 
eixo uma integralidade, comum a todas as profissões e a relação com o mundo do 
trabalho. Essa relação se dá na troca de conhecimentos alicerçados nas ações de iniciação 
científica e extensão, onde os cursos propiciam ações comuns para o entendimento de 
problemas da comunidade atendida pela Escola de Direito e de Administração Pública do 
IDP (EDAP), buscando a reordenação  constante da formação, tanto na graduação como 
na pós-graduação. 

ü Projetos Integradores/Interdisciplinares 

A atividade Projeto Integrador visa possibilitar ao aluno dos cursos presenciais uma 
visão integrada dos conhecimentos, buscando desenvolver sua capacidade de criação, 
inovação, promovendo o desenvolvimento das competências necessárias para a atuação 
no mundo do trabalho. Proporciona, ao mesmo tempo, condições de identificação de 
oportunidades e alternativas na gestão das organizações. Constituem-se, pois, num rico 
espaço de aprendizagem, por meio da resolução de problemas, da simulação de situações 
e da aplicação de estudos de caso.  

O desenvolvimento de projetos integradores proporciona a aquisição de habilidades 
e o desenvolvimento das competências necessárias no decorrer do curso, tendo em vista 
que colocam em contato os saberes acadêmicos com os saberes gerados no mundo do 
trabalho. Desse modo, pode-se dizer que a atividade Projeto Integrador/Interdisciplinar:  

• Proporciona a interação entre os conhecimentos acadêmicos e a aplicação no trabalho; 

• Insere os alunos na realidade das organizações; 

• Possibilita, na prática, a legitimação dos conceitos apreendidos; 

• Oportuniza a reflexão sobre as competências em desenvolvimento; 



 

 

• Desperta interesse pela pesquisa, pela coleta de dados e a interpretação das 
informações; 

• Revela a importância da pesquisa no exercício da profissão;  

• Estimula a criatividade e a capacidade de inovação; 

• Auxilia na organização das ideias e na formação do senso crítico. 

O Projeto Integrador/Interdisciplinar ou Seminário Integrador pode ser previsto 
para várias etapas dos cursos ou unidades de ensino, de modo que o aluno, a cada módulo, 
possa agregar, aos já apreendidos, novos conhecimentos adquiridos dentro e fora do 
ambiente acadêmico. Apresenta-se como um desafio de vez que requer do acadêmico, 
senso crítico e inovador em cada trabalho, visão sistêmica de processos, busca de novas 
alternativas, capacidade de empreendedorismo, de planejamento, previsão de estratégias 
e de avaliação de oportunidades. 

A atividade dos projetos é feita por meio de aplicação de instrumentos pertinentes 
às características de projetos de natureza acadêmica, com ênfase na iniciação à pesquisa, 
estudo de caso, simulação, estudos técnicos, entre outros.  

ü Práticas Pedagógicas Inovadoras 

Com a preocupação de desenvolver práticas pedagógicas inovadoras visando um 
melhor desenvolvimento da aprendizagem, a IES adota como metodologia de ensino, 
além das preleções em sala de aula, as atividades de natureza prática associada à teoria: 
realização de seminários em que os discentes discutem a literatura indicada para a 
disciplina e apresentam o resultado dos estudos que realizam; discussão de casos, 
organização de dinâmica de grupo buscando intensificar a comunicação entre os alunos, 
elaboração de relatórios, solução de problemas, simulações, aulas práticas em laboratório, 
visitas técnicas e projetos integradores/interdisciplinares. 

A Escola de Direito e de Administração Pública do IDP (EDAP) compreende “o 
conceito de inovação social como ponto de partida para a construção de um novo modelo 
para atendimento às demandas sociais com respeito à diversidade e à unidade humana, e 
que contribua para a promoção da igualdade na sociedade pós-moderna. Esse conceito 
está ancorado no pressuposto apontado por Santos (2005, p.32), [...] “a profissionalização 
do conhecimento é indispensável, mas apenas na medida em que torna possível, eficaz e 
acessível a aplicação partilhada e desprofissionalizada do conhecimento. Esta co-
responsabilização contém na sua base um compromisso ético”. Nesse compromisso ético 
de co-responsabilização encontra-se respaldada a experiência de inovação social. 
(FARFUS, ROCHA 2006 p. 19) 

A concepção de inovação social da IES, centrada na tendência de cada vez mais 
aguçar o lado profissional empreendedor, permanentemente questionador e pesquisador 
do discente, por possibilitar o desenvolvimento de uma visão holística do homem e da 
sociedade, favorece a formação de um profissional com habilidades e competências 
inovadoras, com capacidade adaptação, comunicativo, flexível, que saiba solucionar 
problemas através de análises rápidas, decisões eficazes e, assim agindo, se torne 
comprometido com a comunidade em que está inserido. 



 

 

Nessa perspectiva, a IES, ao considerar que o conhecimento e a inovação são 
relevantes para o sucesso competitivo, se organiza para oferecer uma educação superior 
centrada tanto na função produtiva e nas capacidades laborais, quanto no 
desenvolvimento de uma postura ética e no exercício da cidadania. 

Assim, a formação profissional da Escola de Direito e de Administração Pública do 
IDP (EDAP), pautada por modelos funcionais e comprometida com o desenvolvimento 
integral do discente, desde sua formação  sólida, geral e humanística até a sua capacidade 
de análise e interpretação, articulação de conceitos e argumentos, valorização dos 
fenômenos sociais e tecnológicos incorpora a postura crítica e reflexiva dos interesses da 
sociedade e do confronto estabelecido entre os que prestam serviços profissionais e os 
que deles se utilizam. 

Para a Escola de Direito e de Administração Pública do IDP (EDAP), a tendência é 
cada vez mais aguçar o lado profissional empreendedor, questionador e pesquisador dos 
discentes possibilitando que atuem de forma competitiva, especializada e comprometida 
com a comunidade em que estão inseridos. 

Assim, incentivar-se-á a implementação de estratégias pedagógicas de inovação 
metodológicas bem delineadas e fundamentadas em concepções teóricas interacionistas e 
interdisciplinares que dão sustentação à proposta didático-metodológica inovadora dos 
cursos oferecidos por meio de uma prática produtiva e significativa, utilizando TICs no 
processo de ensino aprendizagem, sempre que possível,  articulada em atividades 
integradoras contextualizadas sobre as quais os discentes são desafiados a solucioná-las 
e ao mesmo tempo  desenvolvem as competências e habilidades necessárias para agir com 
rigor científico. 

Nesse contexto, os cursos oferecidos pela IES, em novos formatos, apresentam 
currículo integrado à realidade do mundo do trabalho, contextualizado ao mundo real e 
suas interconexões, possibilitando um aprendizado significativo que possibilite ao aluno 
lidar com as contradições e possíveis intervenções na realidade, configurando-se como 
uma articulação possível entre os três eixos: ensino/iniciação científica/extensão. A 
Escola de Direito e de Administração Pública do IDP (EDAP) incentiva seus docentes e 
corpo técnico a buscarem novas formas de ensinar e atuar utilizando recursos didáticos 
que conformem inovações disruptivas para fazer/atuar com qualidade. 

2.3.4. Metodologias e Recursos para Atendimento Educacional Especializado 

Entendendo a acessibilidade como condição para utilização, com segurança e 
autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das 
edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de 
comunicação e informação, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida; e 
que a acessibilidade pressupõe não só a eliminação de barreiras arquitetônicas, mas a 
promoção plena de condições para acesso e permanência na educação superior para 
necessidades educacionais especiais; o Núcleo de Atendimento e Acompanhamento às 
Pessoas com Necessidades Específicas - NAC/PNE, subordinado ao Núcleo de Apoio 
Psicopedagógico - NAP, apoiado pelo corpo docente, pelos Coordenadores de Curso e 
pela Diretoria da Escola de Direito e de Administração Pública do IDP (EDAP), garante: 



 

 

I - o Atendimento Educacional Especializado (AEE) na instituição, 
serviço da educação especial que identifica, elabora, e organiza recursos 
pedagógicos e de acessibilidade, que elimina as barreiras para a plena 
participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas;  

II - a acessibilidade digital da comunidade acadêmica, ou a condição de 
utilização, com autonomia total ou assistida, de recursos tecnológicos. 

Os Coordenadores de Curso, assessorados pelo NAP e NAC/PNE, deverão 
desenvolver ações, que contemplem o princípio da inclusão educacional, voltadas para o 
atendimento às demandas acadêmicas dos estudantes com necessidades educacionais 
especiais. 

Para implementação de metodologias e recursos para atendimento educacional 
especializado, a Escola de Direito e de Administração Pública do IDP (EDAP) conta com 
o NAP e NAC/PNE. 

O apoio realizado pelo NAP E NAC/PNE ao estudante com necessidades 
educacionais especiais refere-se às seguintes situações: 

I - Pessoa com Deficiência ou Necessidades Educacional Especial, 
cujas deficiências são classificadas em: 

a) Deficiência Física; 

b) Deficiência Auditiva; 

c) Deficiência Visual; 

d) Deficiência de Comunicação, Linguagem e Fala; 

e) Deficiência Intelectual; 

f) Deficiência Múltipla; 

II - Pessoa com Mobilidade Reduzida. 

Os estudantes que podem se beneficiar das ações relacionadas ao atendimento 
educacional especializado são todos os matriculados na Escola de Direito e de 
Administração Pública do IDP (EDAP) que se enquadrem na condição de estudante com 
necessidades educacionais especiais e que comprovem mediante apresentação de laudo 
médico. 

Os estudantes com necessidades educacionais especiais têm prioridade no 
atendimento dos diversos serviços da Escola de Direito e de Administração Pública do 
IDP (EDAP). 

Cabe à administração superior prover condições que garantam a permanência dos 
estudantes com necessidades educacionais especiais nos cursos, a partir da demanda 
informada. As condições referem-se às responsabilidades para o atendimento de 
estudantes com necessidades educacionais especiais, como: 



 

 

I - recurso didático pedagógico adaptado; 

II - recursos de tecnologia assistiva; 

III - acesso às dependências acadêmicas; 

IV - pessoal docente e técnico capacitado; 

V - serviço de apoio específico (adaptação de materiais; 
tradutores/intérpretes de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS; ledor e 
escriba; guias-intérpretes ou pessoas capacitadas neste tipo de 
atendimento). 

2.3.5. Incorporação de Avanços Tecnológicos 

Com a chegada das tecnologias, alterações significativas ocorreram nas relações 
sociais. Atualmente, vive-se no que muitos denominam de Sociedade da Informação e, 
neste cenário, percebe-se que as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) 
atuam de maneira benéfica no processo de ensino-aprendizagem e possibilitam 
significativas alterações no que se refere às formas pela qual as pessoas se comunicam.  

As TIC’s podem ser definidas como um conjunto de recursos tecnológicos, 
utilizados de forma integrada, que asseguram os processos comunicativos, de ensino, de 
aprendizagem e outros.  

Uma cultura tecnológica de base também é necessária para pensar as relações entre 
a evolução dos instrumentos (informática e hipermídia), as competências intelectuais e a 
relação com o saber que a escola pretende formar. Pelo menos sob esse ângulo, as 
tecnologias novas não poderiam ser indiferentes a nenhum professor, por modificarem as 
maneiras de viver, de se divertir, de se informar, de trabalhar e pensar. Tal evolução afeta, 
portanto, as situações que os alunos enfrentam e enfrentarão, nas quais eles pretensamente 
mobilizam e mobilizarão o que aprenderam na escola. (PERRENOUD, 2000, p. 138-139) 

A utilização da tecnologia na IES e nas práticas de ensino e aprendizagem é inerente 
à dinâmica do século XXI. A IES não conseguirá responder às demandas dos estudantes 
se não utilizar as tecnologias digitais de comunicação e informação. 

A Escola de Direito e de Administração Pública do IDP (EDAP) busca assegurar 
recursos materiais para que o quadro docente e o corpo técnico implementem inovações 
disruptivas com tecnologias associadas às mesmas para que seus alunos ingressem no 
mundo do trabalho de maneira competitiva.  

Assim sendo, a Escola de Direito e de Administração Pública do IDP (EDAP) 
estimula o uso entre os docentes de ferramentas informatizadas que permitam o acesso 
dos alunos aos textos e outros materiais didáticos em mídias eletrônicas. 

As tecnologias de informação e comunicação que foram implantadas no processo 
de ensino-aprendizagem incluem, especialmente, o uso da imagem e a informática como 
elementos principais. 



 

 

As aulas com multimídia possibilitam aos docentes utilizar imagens com boa 
qualidade, além de enriquecer os conteúdos abordados com a apresentação de esquemas, 
animações, mapas etc. Os docentes utilizarão também as linguagens dos modernos meios 
de comunicação, TV/DVD e da música/som etc. A integração de dados, imagens e sons, 
a universalização, o rápido acesso à informação e a possibilidade de comunicação 
autêntica, reduzem as barreiras de espaço e de tempo e criarão um contexto mais propício 
à aprendizagem. 

Nos microcomputadores e softwares disponibilizados pela Escola de Direito e de 
Administração Pública do IDP (EDAP) são utilizados (as): 

a) Internet, como ferramenta de busca e consulta para trabalhos acadêmicos e em projetos 
de aprendizagem. Sua utilização permite superar as barreiras físicas e o acesso limitado 
aos recursos de informação existentes. Os alunos utilizarão as ferramentas de busca 
confiáveis para elaborar e apresentar um produto seu, estruturado e elaborado a partir dos 
materiais encontrados; 

b) Pacotes de aplicativos, que incluem processador de textos, planilha eletrônica, 
apresentação de slides e gerenciador de bancos de dados. Esses pacotes de ferramentas 
serão utilizados pelos docentes, na Escola de Direito e de Administração Pública do IDP 
(EDAP), para preparar aulas e elaborar provas; e pelos alunos, nos laboratórios de 
informática e na biblioteca, numa extensão da sala de aula. O processador de textos 
facilita ao aluno novas formas de apropriação da escrita, onde o reescrever é parte do 
escrever. As planilhas permitem lidar com dados numéricos. Além de cálculos numéricos, 
financeiros e estatísticos, as planilhas também possuem recursos de geração de gráficos, 
que podem ser usados para a percepção dos valores nelas embutidos quanto para sua 
exportação e uso em processadores de texto, slides etc.; 

c) Jogos e simulações, propiciando vivências significativas, cruzando dados para 
investigações científicas e fornecendo material para discussões e levantamento de 
hipóteses; 

d) Ambientes virtuais de aprendizagem, que possibilitam a interação dos discentes com 
os docentes, além da realização de trabalhos em grupos, debates, fóruns, dentre outras 
formas de tornar a aprendizagem mais significativa. Nesse sentido, a gestão do próprio 
conhecimento depende da vontade de cada indivíduo, sendo possibilitado pelos recursos 
tecnológicos disponibilizados; 

e) Demais ferramentas, de acordo com o previsto nos projetos pedagógicos de cursos. 

A Escola de Direito e de Administração Pública do IDP (EDAP) incentiva, também, 
a participação do Corpo Docente em eventos que abordem temas relacionados à 
incorporação de novas tecnologias ao processo de ensino-aprendizagem, domínio das 
TICs e acessibilidade comunicacional e digital, para que disseminem este tipo 
conhecimento, promovendo as inovações no âmbito dos cursos. 

A acessibilidade comunicacional caracteriza-se pela ausência de barreiras na 
comunicação interpessoal, na comunicação escrita e na comunicação virtual 
(acessibilidade no meio digital). Para garantir essa dimensão de acessibilidade, encontra-
se prevista a utilização de textos em Braille, textos com letras ampliadas para quem tem 



 

 

baixa visão, uso do computador com leitor de tela, programas e aplicativos utilizados para 
deficientes visual ou oral, nos termos dos dispositivos legais vigentes. 

São exemplos de programas e aplicativos utilizados para deficientes visual ou oral: 

• DOSVOX: O DOSVOX, um sistema para microcomputadores que se comunica com 
o usuário através de síntese de voz, viabilizando, deste modo, o uso de computadores por 
portadores de necessidades especiais visuais, que adquirem assim, um alto grau de 
independência no estudo e no trabalho. O sistema realiza a comunicação com o deficiente 
visual através de síntese de voz em Português, sendo que a síntese de textos pode ser 
configurada para outros idiomas.  

• PRODEAF MÓVEL: O aplicativo ProDeaf Móvel, tradutor do Português para a 
Língua Brasileira de Sinais, está disponível gratuitamente para Surdos e Ouvintes.  

A Escola de Direito e de Administração Pública do IDP (EDAP) incorpora de 
maneira crescente os avanços tecnológicos às atividades de ensino, iniciação científica e 
extensão. Para tanto, é destinado percentual de sua receita anual para a aquisição de 
microcomputadores e softwares utilizados em atividades práticas dos cursos oferecidos. 

2.3.6. Atividades de Avaliação 

Os procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-
aprendizagem são planeados de acordo com a concepção do curso definida nos projetos 
pedagógicos dos cursos e no Regimento Geral. 

Refletem os princípios filosóficos, pedagógicos, políticos e sociais que orientam a 
relação educativa, objetivando o crescimento e o desenvolvimento pleno e a autonomia 
do discente de forma contínua e efetiva; sendo que as informações são sistematizadas e 
disponibilizadas aos estudantes, com mecanismos que garantam sua natureza formativa. 

A avaliação formativa possibilita gerar, com rapidez, informações úteis sobre 
etapas vencidas e dificuldades encontradas, estabelecendo um feedback contínuo sobre o 
andamento do processo de ensino-aprendizagem. As informações obtidas permitem o 
planejamento, o ajuste, o redirecionamento das práticas pedagógicas no intuito de 
aprimorar a aprendizagem discente. Ou seja, seus resultados servem para apoiar, 
compreender, reforçar, facilitar, harmonizar as competências e aprendizagens dos alunos. 
Desta forma, é realizada de maneira progressiva e paralela às demais atividades 
desenvolvidas nos componentes curriculares, permitindo o redirecionar ou implantar 
melhorias nos processos educativos (ações concretas para a melhoria da aprendizagem 
em função das avaliações realizadas). 

O conceito de avaliação recebe conotações diferenciadas de acordo com o seu 
contexto, mas, avaliação é, sem dúvida, uma parte indispensável no processo de ensino e 
aprendizagem educacional, pois é a partir dela que pode se diagnosticar e acompanhar o 
desenvolvimento da construção do saber. Esse processo tem ainda funções específicas, 
tais como:  

• Diagnosticar a situação de aprendizagem do aluno para estabelecer objetivos que 
nortearão o planejamento da prática docente;  



 

 

• Verificar os avanços e dificuldades do aluno no processo de apropriação, de construção 
e de recriação do conhecimento, em função do trabalho desenvolvido;  

• Fornecer aos professores elementos para uma reflexão sobre o trabalho realizado, 
tendo em vista o planejamento constante;  

• Possibilitar ao aluno um possível esclarecimento de seus avanços e dificuldades, 
visando seu envolvimento no processo ensino - aprendizagem. 

A IES projeta todos os seus cursos e atividades em harmonia com as suas bases 
filosóficas e princípios metodológicos, garantindo, desta forma, uma coerência 
epistemológica com a missão e os objetivos institucionais, assim como com as propostas 
pedagógicas dos seus cursos de graduação. 

A avaliação contínua objetiva a melhoria do acompanhamento do aluno, 
considerando-se as individualidades, além de possibilitar que o aluno possa acompanhar 
o seu desempenho a cada avaliação. 

São utilizadas diversas modalidades dentre elas as avaliações dissertativas e 
objetivas e os trabalhos individuais ou em grupo. 

Adicionalmente, utiliza-se a metodologia de avaliação integrada, multidisciplinar, 
que proporciona uma maior integração entre as disciplinas e docentes, além de contribuir 
para que o aluno tenha uma óptica não fragmentada e mais próxima da realidade do 
mercado de trabalho e dos problemas cotidianos. 

Dessa forma, nos cursos os procedimentos incluem a avaliação formativa 
(entendida como uma prática de avaliação contínua, que objetiva fornecer feedback, a fim 
de ajustar o processo de ensino-aprendizagem). E para cada componente curricular o 
procedimento de avaliação do processo de ensino-aprendizagem é detalhado no plano de 
ensino. 

A avaliação do processo de ensino e aprendizagem está disciplinada no Regimento 
Geral da Escola de Direito e de Administração Pública do IDP (EDAP), envolvendo 
normas sobre a avaliação da aprendizagem, sendo que: 

Capítulo V - Da Avaliação do Desempenho Acadêmico 

Art. 63. A avaliação do desempenho acadêmico é feita por disciplina, incidindo 
sobre a frequência e o aproveitamento. 

Art. 64. A frequência às aulas e demais atividades acadêmicas, permitida 
apenas aos matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas, ressalvados 
os casos previstos na legislação vigente. 

§1º. Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado 
reprovado na disciplina o aluno que não tenha obtido a frequência em, no 
mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades 
programadas. 



 

 

§2º. A verificação de frequência é da responsabilidade do professor, e seu 
controle, para efeito do parágrafo anterior, da Secretaria. 

Art. 65. O aproveitamento acadêmico é avaliado por meio do acompanhamento 
contínuo do aluno e dos resultados por ele obtidos nas avaliações de 
aprendizagem. 

Art. 66. As verificações de aprendizagem, em número não inferior a duas, serão 
aplicadas em cada disciplina componente do currículo do curso. 

Art. 67. A nota final representa, necessariamente, a média das notas parciais, 
devendo significar o julgamento final e global do aproveitamento dos estudos, 
na seguinte fórmula: (Avaliação 1 + Avaliação 2)/ 2 = Média. 

Art. 68. O professor, fundamentado no princípio da liberdade de cátedra e 
observando os critérios de assiduidade e de aproveitamento, eliminatórios por 
si mesmos, adotará os métodos que reputar mais eficazes pedagogicamente 
para a aferição da aprendizagem, devendo incluir os critérios no plano de 
ensino entregue no início de cada semestre. 

Art. 69. É garantido ao aluno requerer revisão dos resultados obtidos nas 
avaliações de aprendizagem, de acordo com o prazo estabelecido pela 
Secretaria e as normas aprovadas pelo Consaepe. 

Art. 70. É concedida prova substitutiva ao aluno que deixar de realizar as 
avaliações de aprendizagem no período estabelecido no Calendário 
Acadêmico. 

Parágrafo Único. A prova substitutiva é realizada mediante requerimento do 
aluno e em prazo estabelecido pela Secretaria. 

Art. 71. O aluno reprovado por não ter alcançado seja a frequência, sejam as 
notas mínimas exigidas, repetirá a disciplina, sujeito, na repetência, às mesmas 
exigências de frequência e de aproveitamento estabelecidas neste Regimento 
Geral. 

Art. 72. É promovido ao semestre seguinte o aluno aprovado em todas as 
disciplinas do semestre cursado, admitindo-se, ainda, a promoção com 
dependência, observada as condições expostas no presente Regimento Geral.  

Os critérios e formas de avaliação devem constar claramente no plano de ensino do 
professor, o qual deve ser discutido com o Coordenador de Curso e aprovado pelo 
Colegiado de Curso de Graduação. Obrigatoriamente os critérios de avaliação devem ser 
apresentados aos alunos, no início do semestre letivo, para conhecimento e discussão. 

2.3.7. Inovações Consideradas Significativas, especialmente quanto à Flexibilidade 
dos Componentes Curriculares, às Oportunidades Diferenciadas de Integralização 
dos Cursos 

Para dar conta do seu compromisso com o desenvolvimento social e com a 
formação ética dos seus alunos, a Escola de Direito e de Administração Pública do IDP 



 

 

(EDAP) busca constantemente redimensionar as ações do seu trabalho acadêmico, 
evidenciados a partir da atualização dos projetos acadêmicos dos cursos e dos currículos, 
tornando-os mais flexíveis e contemplando a interdisciplinaridade/transdisciplinaridade, 
a flexibilização dos conteúdos, a integração teoria/prática como suporte para a 
aprendizagem integrada e inovadora.  

A flexibilização é um dos grandes desafios da educação. Para os professores, e 
particularmente para os gestores, flexibilizar implica criar e implementar estratégias de 
orientar o trabalho para o envolvimento e participação do discentes, de forma que estes 
não sejam tratados e não atuem meramente como objetos da ação educacional. A partir 
dessa concepção, busca-se: 

• Implementar currículos capazes de garantir ao aluno: 

ü ênfase na aprendizagem com vista a sua autonomia como sujeito crítico e 
participativo; 

ü a possibilidade de compreender a relação entre os problemas locais e 
globais a partir de uma visão inovadora; 

ü o desenvolvimento de uma visão empreendedora; 

ü  a formulação de estratégias que o permita conviver com a realidade atual, 
marcada pela incerteza, tornando-o capaz de lidar com o imprevisto e o 
inesperado; 

ü a capacidade de analisar situações concretas, resolver problemas e 
apresentar soluções bem como saber lidar com as diversidades; 

● Articular a teoria com a prática, com a previsão de componentes curriculares teórico-
práticos e práticos, e fortalecendo os estágios e seminários ou projetos integradores / 
interdisciplinares; 

● Atualizar permanente os projetos pedagógicos dos cursos, sendo que os conteúdos dos 
componentes curriculares não são a essência do curso, mas sim referência para novas 
buscas, novas descobertas, novos questionamentos, oferecendo aos discentes um sólido e 
crítico processo de formação, voltado ao contexto educacional, socioeconômico, 
ambiental e do mundo do trabalho; gestão do currículo, onde o Colegiado de Curso de 
Graduação e o NDE serão os fóruns privilegiados de concepção e implantação da 
flexibilização. 

Dessa forma, nos cursos da Escola de Direito e de Administração Pública do IDP 
(EDAP) a flexibilidade curricular se reflete em diferentes perspectivas; incluindo a 
eliminação da rigidez estrutural das matrizes curriculares, mediante a redução dos pré-
requisitos, e a oferta de componentes curriculares optativos. 

No que diz respeito aos pré-requisitos é preciso considerar até que ponto eles de 
fato se constituem em elementos indispensáveis ao desenvolvimento dos estudos e em 
que casos isso ocorre, de forma a não impedir o movimento dinâmico necessário para o 
cumprimento do estabelecido no plano de execução curricular do curso. 

Os componentes curriculares optativos, também previstos nas matrizes, visam 



 

 

fornecer subsídios complementares à formação superior do aluno. Sua previsão nas 
estruturas curriculares busca garantir margem mais ampla para a escolha do aluno quanto 
aos conhecimentos, competências e habilidades que deseja construir em seu processo de 
formação, com a necessária orientação da Coordenação de Curso.  

Outro importante instrumento utilizado para alcançar a flexibilidade curricular é a 
previsão de carga horária destinada às “Atividades Complementares”. Previstas para 
integrarem os cursos de graduação, as denominadas Atividades Complementares 
permitem aos discentes a participação em ações variadas vinculadas à formação em nível 
superior, que enriquecem e complementam a formação do profissional e se constituem 
em mecanismos para flexibilizar o currículo. 

A Escola de Direito e de Administração Pública do IDP (EDAP) considera que ao 
utilizar metodologias e ações que proporcionem a flexibilidade curricular possibilita, 
também, a satisfação das demandas do mercado e da sociedade, pois os planos de curso 
estão vinculados à realidade do mundo do trabalho, o que contribui para adequar o perfil 
profissional. 

2.3.8. Atividades de Prática Profissional, Estágios e Complementares 

a) Atividades de Prática Profissional, Estágios 

As práticas profissionais constituem um conjunto de atividades que têm por 
objetivo possibilitar a aproximação do acadêmico com a realidade propiciando-lhe 
condições de desenvolver estudos individuais e de iniciar a pesquisa de campo. Ao 
mesmo tempo permitem a integração dos conteúdos, a interdisciplinaridade de 
conhecimentos e a formação de novas habilidades. 

São atividades de caráter teórico-prático, orientadas pelo professor, que visam 
desenvolver uma aprendizagem autônoma e significativa uma vez que o esforço 
individual do acadêmico, por meio da pesquisa orientada, é um dos mecanismos mais 
eficientes na busca do conhecimento.  

Tais atividades estão previstas na matriz curricular dos cursos em disciplinas que 
apresentam características adequadas a este tipo de trabalho.  

Os critérios e requisitos para realização de atividades práticas são definidos pelo 
Núcleo Docente Estruturante e aprovados pelo Colegiado de cada curso. Além disso, 
todas as disciplinas devem desenvolver atividades práticas em sala de aula. 

O Estágio Supervisionado é componente curricular que visa a proporcionar ao aluno 
formação prática, com desenvolvimento das competências e habilidades necessárias à 
atuação profissional. É concebido para propiciar ao aluno a participação em situações 
simuladas e reais de vida e trabalho, vinculadas à sua área de formação.  

O Estágio Supervisionado na Escola de Direito e de Administração Pública do IDP 
(EDAP) ajusta-se aos dispositivos da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que 
dispõe sobre o estágio de estudantes. 

De acordo com o Regulamento do Estágio Supervisionado são seus objetivos: 



 

 

I - oportunizar o desenvolvimento de competências e o exercício das 
aptidões necessárias para o desempenho profissional; 

II - possibilitar ao aluno vivência real e prática das atividades 
profissionais, complementando seus conhecimentos; 

III - assegurar formação prática que permita ao aluno apreender 
processos teórico-críticos e operativo-instrumentais para a formulação 
de proposições e a mobilização de estratégias para o seu desempenho 
profissional. 

O Estágio Supervisionado pode ser realizado junto a pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, devidamente conveniadas com a Escola de Direito e de 
Administração Pública do IDP (EDAP) e que apresentem condições de proporcionar 
experiências na área de formação profissional do aluno. 

Os documentos presentes na formalização do estágio são:  

a) carta de apresentação do estagiário;  

b) dados de identificação do estagiário;  

c) atividades de estágio descritas no termo de compromisso e formuladas através de um 
plano de estágio com datas e assinaturas do representante legal da concedente, do 
estagiário e do responsável na Escola de Direito e de Administração Pública do IDP 
(EDAP). 

A supervisão, acompanhamento e avaliação do estágio são de competência dos 
Professores Supervisores que avaliam o desempenho dos alunos atribuindo-lhes notas.  
Cabe ao NDE e Colegiado de Curso definir o número máximo de alunos por professor 
que atuará como orientador de estágio. 

Ao final de cada período de estágio, o estagiário deve entregar um relatório de todas 
as atividades de acordo com as normas estabelecidas pelo Professor Supervisor.  

A avaliação do desempenho do estagiário é feita pelo Professor Supervisor, de 
forma contínua e sistemática, por aluno, durante o desenvolvimento do Estágio 
Supervisionado.  

O Professor Supervisor / Orientador na avaliação do desempenho do estagiário leva 
em consideração:  

I - coerência e aplicabilidade do plano de estágio; 

II - pontualidade e assiduidade do aluno em seus compromissos, tanto 
com a concedente, como com a Escola de Direito e de Administração 
Pública do IDP (EDAP); 

III - coerência e consistência dos relatórios parciais; 

IV - avaliação da concedente, através do relatório firmado pelo 
responsável; 



 

 

V - relatório final, apresentado conforme as normas da ABNT. 

É considerado aprovado o estagiário que tenha frequência de 100% nas atividades 
de Estágio Supervisionado e nota igual ou superior a 7,0 (sete) na avaliação realizada pelo 
Professor Supervisor com base nos critérios estabelecidos no Regulamento do Estágio 
Supervisionado. No caso de reprovação, por qualquer motivo, o aluno deve renovar sua 
matrícula na atividade de Estágio Supervisionado para o período letivo seguinte. 

O aluno deve desenvolver durante o ciclo acadêmico uma programação que totalize 
a carga horária mínima determinada na matriz curricular do curso em que está 
matriculado.  

A organização das atividades de Estágio Supervisionado conta com equipe 
composta pelo Coordenador de Estágio e pelos Professores Supervisores que tem como 
base para sua atuação o regulamento de estágio devidamente constituído e publicado.  

b) Atividades Complementares 

As Atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores e 
implementadores do perfil do egresso, que possibilitam o reconhecimento, por avaliação 
de habilidades, conhecimento e competência do aluno, inclusive adquirida fora do 
ambiente acadêmico, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, 
transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o 
mercado de trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade.  

As Atividades Complementares são concebidas para propiciar ao aluno a 
oportunidade de realizar, em prolongamento às demais atividades da matriz curricular, 
uma parte de sua trajetória de forma autônoma e particular, com conteúdos diversos que 
lhe permitam enriquecer o conhecimento propiciado pelo curso de graduação. 

REGULAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Portaria nº05 de 09 de dezembro de 2019 
 

Regulamenta as Atividades 
Complementares da Graduação em 
Direito da Escola de Direito de e 
Administração Pública - EDAP. 

 
 
O Colegiado do Curso de Graduação em Direito da Escola de Direito e de Administração 
Pública do IDP (EDAP), considerando a necessidade de dispor sobre o procedimento de 
Aproveitamento de Estudos no curso de Direito, a fim de regulamentar os procedimentos 
dispostos no Art. 69 Regulamento Geral do Curso de Direito, em consonância com a 
RESOLUÇÃO MEC/CNE Nº 5/2018 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do 
Curso de Direito, RESOLVE:  

 

 



 

 

SEÇÃO I 

 

DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 
Art. 1º As atividades complementares têm a finalidade de enriquecer o processo de 
ensino-aprendizagem, privilegiando a complementação da formação social e profissional 
do(a) aluno(a) do Curso de Graduação em Direito da EDAP/IDP. 
 
Art. 2º Todos os discentes que ingressantes no Curso de Graduação em Direito da 
EDAP/IDP, inclusive mediante transferência de outra instituição de ensino superior,estão 
sujeitos às disposiçõesdesta portaria. 
 
Art. 3º Deverão ser destinadas às atividades complementares do Curso de Graduação em 
Direitopara efeito de integralização curricular, no mínimo, 450 (quatrocentas e cinquenta) 
horas. 
 
Art. 4º Poderão ser consideradas atividades complementares para fins de integralização 
curricular apenas as atividades realizadas durante o período de vínculo do(a) aluno(a) 
com a EDAP/IDP. 
 
Parágrafo único.O pedido de validação de atividades complementares deverá ser 
formalizado em até 05 (cinco) anos da data de realização da atividade, a contar, 
retroativamente, da data de apresentação do requerimento. 
 
Art. 5º Poderão ser consideradas atividades complementares para fins de integralização 
curricular, dos(as) alunos(as) da EDAP/IDP ingressantes na modalidade de 
transferência,as atividades realizadas durante o período de vínculo com o curso de Direito 
da sua IES de origem. 
 
Parágrafo único. O pedido de validação de atividades complementares deverá 
formalizado em até 05 (cinco) anos da data de realização da atividade, a contar, 
retroativamente, da data de apresentação do requerimento. 
 
Art. 6º A comprovação da carga horária das atividades complementares é de 
responsabilidade do(a) aluno(a). 
 
Art. 7º Não serão validadas como atividades complementares as horas destinadas ao 
cumprimento de outros componentes curriculares obrigatórios que compõem a matriz 
curricular do Curso de Graduação em Direito. 
 
 
SEÇÃO II 
 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 
Art.8ºPodem ser validadas as atividades complementares discriminadas nos grupos A – 
Atividades relacionadas ao ensino e à pesquisa,B – atividades relacionadas à extensão e 
C – Atividades relacionadas à representação estudantil. 
 
§ 1º Grupo A - Atividades relacionadas ao ensino e à pesquisa: 



 

 

 
I – monitoria em disciplinas, obrigatórias ou optativas, da matriz curricular do Curso de 
Graduação em Direito da EDAP/IDP; 
 
II – participação, como ouvinte, em defesas de pós-graduação, lato ou stricto sensu; 
 
III – participação em Grupo de Estudo oferecido pela EDAP/IDP vinculado ao CEPES 
ou oferecido por outras instituições de ensino superior reconhecidas e autorizadas pelo 
Ministério da Educação; 
 
IV – participação em grupo, projeto ou programa de pesquisa devidamente cadastrado na 
CEPES/IDP e/ou no CNPQ. 
 
V – participação, voluntária ou remunerada, em programa de iniciação científica da 
EDAP/IDP. 
 
VI – participação em evento, como conferencista ou debatedor(a); 
 
VII – participação em evento, como apresentador(a) de trabalho nas modalidades 
comunicação oral ou poster; 
 
VIII – publicação de resumo em anais de evento com ISSN ou ISBN, exceto nos casos 
em que o(a) aluno(a) já tiver pontuado pelo mesmo evento por publicação de trabalho 
completo em anais de evento; 
 
IX– publicação de trabalho completo em anais de evento com ISSN ou ISBN, exceto nos 
casos em que o(a) aluno(a) já tiver pontuado pelo mesmo evento por publicação de 
resumo em anais de evento; 
 
X – publicação de livro ou capítulo de livro com ISBN; 
 
XI – publicação de artigo científico, ensaio ou resenha em revista acadêmica; 
 
XII – publicação em jornais e revistas relacionada à área do Direito. 
 
§ 2º Grupo B – Atividades relacionadas à extensão: 
 
I – participação em grupo, projeto ou programa de extensão da EDAP/IDP ou de outras 
instituições de ensino superior reconhecidas e autorizadas pelo Ministério da Educação; 
 
II – realização de estágio extracurricular não obrigatório em departamentos jurídicos de 
empresas públicas e privadas, órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, da 
Defensoria Pública e das Procuradorias e demais departamentos jurídicos oficiais e em 
escritórios e serviços de advocacia e consultorias jurídicas, exceto nos casos em que o(a) 
aluno(a) já tiver vinculado o estágio para fins de cumprimento de disciplina de prática 
jurídica da matriz curricular da EDAP/IDP; 
 
III – participação como ouvinte em eventos científicos (seminários, palestras, simpósios, 
fóruns, jornadas, semanas jurídicas, congressos ou conferências), exceto nos casos em 
que o(a) aluno(a) já tiver pontuado pelo mesmo evento por participação como 
organizador(a), coordenador(a) ou monitor(a); 
 



 

 

IV – participação como organizador(a), coordenador(a) ou monitor(a) em evento 
científico (seminários, palestras, simpósios, fóruns, jornadas, semanas jurídicas, 
congressos ou conferências), exceto nos casos em que o(a) aluno(a) já tiver pontuado pelo 
mesmo evento por participação como ouvinte; 
 
V – participação em julgamento ou audiência do Poder Judiciário, Legislativo ou agências 
reguladoras do Poder Executivo; 
 
VI – participação em curso de extensão, aperfeiçoamento e/ou atualização, inclusive 
línguas/idiomas, nas modalidades EAD ou presencial; 
 
VII – participação em atividade ou projeto de cunho social, cultural ou desportivo, 
governamental ou não governamental, exceto nos casos em que o(a) aluno(a) já tiver 
pontuado pelo mesmo evento por qualquer tido de participação em evento científico; 
 
VIII – participação na produção de programa de rádio, vídeo, filme ou em outra atividade 
audiovisual e radiodifusão relacionada à área do Direito; 
 
IX – participação, como expositor, em mostra ou exposição de fotografia relacionada à 
área do Direito; 
 
§ 3º Grupo C – Atividades relacionadas à representação estudantil: 
 
I – cumprimento de mandatos eletivos como integrante de Centro Acadêmico dos 
Estudantes de Direito da EDAP/IDP; 
 
II – cumprimento de mandato eletivo como representante estudantil de turma do Curso 
de Graduação em Direito da EDAP/IDP; 
 
III – cumprimento de mandato eletivo como integrante de órgãos representativos 
estudantis estaduais e/ou nacionais; 
 
IV – representação estudantil em comissões ou órgãos colegiados no âmbito da 
EDAP/IDP; 
 
Art. 9ºAs atividades complementares serão pontuadas conforme estabelecido no quadro 
abaixo: 
 
 
GRUPO Nº ATIVIDADE FREQUÊNCIA HORAS LIMITE 
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I 
Monitoria em 
disciplinas da 
EDAP/IDP 

por semestre 30H 90H 

300H II 

Participaçãoem defesas 
de pós-graduaçãolato 
sensu por banca 

3H 

50H Participaçãoem defesas 
de pós-
graduaçãostricto sensu 

5H 

III 
Participação em 
Grupos de Estudos da 
EDAP/IDP 

por grupo até 30H 90H 



 

 

Participação em 
Grupos de Estudos de 
outraIES 

até 20H 

IV 

Participação em grupo, 
projeto ou programa de 
pesquisa da EDAP/IDP por semestre 

30H 

150H Participação em grupo, 
projeto ou programa de 
pesquisa de outra IES 

20H 

V 
Participação em 
programa de IC da 
EDAP/IDP 

por projeto 30H 150H 

VI 

Participação em 
evento, regional ou 
nacional, como 
conferencista ou 
debatedor(a) 

por evento 

10H 

120H 
Participação em evento 
internacional, como 
conferencista ou 
debatedor(a) 

30H 

VII 

Participação em 
evento, regional ou 
nacional, como 
apresentador(a) de 
trabalho nas 
modalidades 
comunicação oral ou 
pôster 

15H 

120H 
Participação em evento 
internacional, como 
apresentador(a) de 
trabalho nas 
modalidades 
comunicação oral ou 
pôster 

30H 

VIII 

Publicação de resumo 
em anais de 
evento,regional ou 
nacional, com ISSN ou 
ISBN 

por publicação 

10H 

150H 
Publicação de resumo 
em anais de evento 
internacional, com 
ISSN ou ISBN 

15H 

IX 

Publicação de trabalho 
completo em anais de 
evento, regional ou 
nacional, com ISSN ou 
ISBN 

15H 150H 



 

 

Publicação de trabalho 
completoem anais de 
evento internacional 
com ISSN ou ISBN 

30H 

X 

Publicação de livro 
com ISBN 50H 

150H Publicação de capítulo 
de livro com ISBN 30H 

XI 

Publicação de artigo 
científico, ensaio ou 
resenha em revista 
acadêmica Qualis A 

50H 

200H 

Publicação de artigo 
científico, ensaio ou 
resenha em revista 
acadêmica 
internacional 

50H 

Publicação de artigo 
científico, ensaio ou 
resenha em revista 
acadêmica Qualis B 

40H 

Publicação de artigo 
científico, ensaio ou 
resenha em revista 
acadêmica Qualis C 

30H 

Publicação de artigo 
científico, ensaio ou 
resenha em revista 
acadêmica sem qualis 

20H 

XII Publicação em jornais e 
revistas 10H 50H 
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I 

Participação em 
grupos, projetos ou 
programas de extensão 
da EDAP/IDP 

por semestre 

30H 

150H 

300H 

Participação em 
grupos, projetos ou 
programas de extensão 
de outra IES 

20H 

II 
Realização de estágio 
extracurricular não 
obrigatório 

30H 150H 

III 

Participação como 
ouvinte em evento 
científico regional ou 
nacional por evento 

até 20H 

120H 
Participação como 
ouvinte em evento 
científico internacional 

até 30H 



 

 

IV 

Participação como 
organizador(a), 
coordenador(a) ou 
monitor(a) em evento 
científico regional ou 
nacional 

até 30H 

120H 
Participação como 
organizador(a), 
coordenador(a) ou 
monitor(a) em evento 
científico internacional 

até 50H 

V 

Participação em 
julgamento ou 
audiência do Poder 
Judiciário, Legislativo 
ou agências 
reguladoras do Poder 
Executivo 

por evento 5H 50H 

VI 

Participação em cursos 
de extensão, 
aperfeiçoamento e/ou 
atualização 

por curso até 30H 120H 

VII 

Participação em 
atividade ou projeto de 
cunho social, cultural 
ou desportivo 

por atividade até 30H 150H 

VIII 
Participação na 
produção audiovisual 
ou radiodifusão 

por produção até 20H 100H 

IX 

Participação, como 
expositor, em mostra 
ou exposição de 
fotografia 

por exposição até 25H 100H 

C
 –
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I 

Cumprimento de 
mandatos eletivos 
como integrante de 
Centro Acadêmico dos 
Estudantes da 
EDAP/IDP 

por mandato 

50H 100H 

150H II 

Cumprimento de 
mandato eletivo como 
representante 
estudantil de turma da 
EDAP/IDP 

25H 100H 

III 

Cumprimento de 
mandato eletivo como 
integrante de órgãos 
representativos 
estudantis estaduais 
e/ou nacionais 

50H 100H 



 

 

IV 

Representação 
estudantil em 
comissões ou órgãos 
colegiados no âmbito 
daEDAP/IDP 

50H 100H 

 
 
SEÇÃO III 
 
PROCEDIMENTOS 
 
Art. 10.O pedido de validação de atividades complementares deverá ser formalizado no 
Portal do Aluno, no prazo estabelecido no Calendário Acadêmico, por meio de 
requerimento próprio, instruído com cópia dos documentos comprobatórios. 
 
Parágrafo único. Somente serão conhecidos documentos comprobatórios em papel 
timbrado da instituição ou órgão promovente da atividade e com assinatura do(a) 
organizador(a) geral ou responsável da atividade. 
 
Art. 11. O requerimento de validação de atividades complementares será apreciado pela 
Coordenadoria de Graduação em Direito, que terá o prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis 
para emitir decisão fundamentada sobre o deferimento ou indeferimento. 

 

§ 1º Serão analisados: 

 

I – o período letivo em que a atividade foi realizada; 

 

II – o grupo em que se enquadra a atividade, segundo a seção II desta portaria; 

 

III – a instituição em que foi realizada a atividade; 

 

IV – a data de início e fim da atividade; 

 

V – a carga horária apresentada; 

 

VI – a carga horária a ser contabilizada. 

 

§ 2º A decisão deverá ser pelo indeferimento quando: 

 



 

 

I –as atividades a serem validadas tiverem sido realizadas em período anterior ao vínculo 
do(a) aluno(a) com a EDAP/IDP, exceto nos casos do(a) aluno(a) ingressante na 
EDAP/IDP por meio de transferência, conforme disposição do parágrafo único do art. 5 
desta portaria. 

 

II – as atividades a serem validadas tiverem sido realizada sem períodos anterior a 05 
(cinco) anos, a contar da data de apresentação do requerimento; 

 

III –as atividades a serem validades consistir em componentes curriculares obrigatórios 
que compõem a matriz curricular do Curso de Graduação em Direito; 

 

IV – não for apresentado documento comprobatório das atividades a serem validadas; 

 

V – o documento comprobatório das atividades a serem validadas não cumpra os 
seguintes requisitos: 

 

a) estar em papel timbrado da instituição ou órgão promovente da atividade; 

 

b) conter assinatura do(a) organizador(a) geral ou responsável da atividade; 

 

c) conter indicação da carga horária da atividade, se for o caso; 

 

VI – o documento comprobatório já tiver sido utilizado para pontuar em outro grupo e/ou 
atividade; 

 

VII – for ultrapassado o número de 450 (quatrocentos e cinquenta) horas complementares. 

 

VIII – as atividades a serem validadas não estiverem previstas no art. 8º desta portaria. 

 
Art. 12. Caso não haja deferimento do requerimento, o aluno deverá apresentar novo 
pedido. 
 
 
SEÇÃO IV 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 



 

 

Art. 13. Após o deferimento do requerimento de validação de atividades complementares, 
não há a possibilidade de cancelamento da validação. 
 
Art. 14. Disciplinas obrigatórias ou optativas não aproveitadas como tal, não serão, em 
nenhuma hipótese, aproveitadas como atividade complementar. 
 
Art. 15. Os casos omissos serão examinados pela Coordenação de Graduação em Direito. 
 
Art. 16. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 
 

8.2.Sistema de Avaliação do Projeto Pedagógico do Curso 

Em atendimento ao inciso VIII do artigo 3º da Lei do SINAES, a explicitação do projeto 
de auto-avaliação do curso consolida um sistema de avaliação regular, que permite o 
aproveitamento dos seus resultados para o aperfeiçoamento do curso. 

A avaliação interna ou auto-avaliação é entendida como parte do processo de 
aprendizagem, uma forma contínua de acompanhamento de todas as atividades que 
envolvem o Curso de Bacharelado em Direito da EDAP, viabilizando o conhecimento 
das fragilidades e deficiências que por ventura possam existir, e a possibilidade de adotar 
as providências necessárias para saneá-las. 

Dentro desse princípio, a avaliação abarca todos os agentes envolvidos nos diferentes 
serviços e funções que dão suporte ao processo de formação profissional, sendo elemento 
central da EDAP. 

A auto-avaliação do curso tem como objetivo geral rever e aperfeiçoar o Projeto 
Pedagógico de Curso, promovendo a permanente melhoria das atividades relacionadas ao 
ensino, à pesquisa e à extensão. 

As questões relativas ao conjunto dos componentes curriculares do Curso Direito da 
EDAP (e dos demais processos pedagógicos que compõem as atividades acadêmicas) são 
analisadas tendo-se em conta a percepção do aluno e do professor sobre o seu lugar no 
processo de ensino-aprendizagem. Na avaliação é importante considerar como os alunos 
e professores percebem o Curso de Direito como um todo e, também, a sua inserção nesse 
processo. 

Assim, a auto-avaliação do curso leva em conta a multidimensionalidade do processo 
educacional que supera o limite da teoria, promovendo o diagnóstico constante para 
avaliação da efetividade do Projeto Pedagógico de Curso e compreensão do processo de 
construção/apropriação do conhecimento/desenvolvimento de competências dos alunos 
através das suas produções, vivências e ações na sua trajetória de formação profissional. 

A avaliação interna é realizada no Curso de Direito da EDAP:  

a) por meio de questionários aplicados aos alunos e professores sobre o desempenho 
destes;  

b) em seminários sobre o processo de ensino-aprendizagem e materiais didáticos, 
realizados no início dos semestres, com a participação de alunos e de professores, para a 
discussão de formas e critérios;  



 

 

c) por meio de pesquisas para levantamento do perfil do aluno, contendo estudo sobre 
procedência, expectativas quanto ao Curso de Direito e à profissão; 

d) por meio de questionários aplicados aos alunos e professores sobre a infra-estrutura 
disponível sobre o curso. 

A avaliação é contínua e sistemática de forma a contribuir para o fortalecimento do curso 
e seu constante aperfeiçoamento.  

São considerados relevantes os indicadores oriundos de dados originados das demandas 
da sociedade, do mercado de trabalho, das avaliações do curso pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP, do ENADE, do projeto de auto-avaliação da 
IES e das atividades de pesquisa e extensão. 

Os resultados da avaliação externa, quando disponíveis, são incorporados aos resultados 
da auto-avaliação do Curso de Direito da EDAP, com o objetivo de melhor avaliar os 
pontos fortes e os pontos fracos do curso.  

Todo o processo de auto-avaliação do projeto do curso é monitorado pelo Colegiado de 
Curso e implantado de acordo com as seguintes diretrizes: 

a) a auto-avaliação deve estar em sintonia com Projeto de Auto-Avaliação da EDAP;  

b) a auto-avaliação do curso constitui uma atividade sistemática e que deve ter reflexo 
imediato na prática curricular;  

c) o processo de auto-avaliação deve envolver a participação dos professores e dos alunos 
do curso;  

d) cabe ao Coordenador de Curso operacionalizar o processo de auto-avaliação, com 
apoio do Núcleo Docente Estruturante, com a produção de relatórios conclusivos. 

O Núcleo Docente Estruturante – NDE, instância colegiada de funcionamento 
independente e auxiliar à Coordenação do Curso, tem por principal tarefa realizar o 
acompanhamento permanente do Projeto Pedagógico, buscando colher informações que 
lhe permita aferir sua atualidade, adequação à realidade do curso, pontos positivos e 
negativos. Também lhe cabe conceber estratégias que viabilizem a concretização dos 
modelos conceituais aqui delineados, para o que precisa dialogar permanentemente com 
as instâncias gestoras e com o corpo docente, a fim de melhor compreender as demandas 
que naturalmente surgem. 

A análise dos relatórios conclusivos de auto-avaliação é realizada pelo Coordenador de 
Curso juntamente com o Núcleo Docente Estruturante, e encaminhado para o Colegiado 
de Curso para fins de adoção das medidas indicadas. Os resultados das análises do 
processo são levados ao conhecimento dos alunos e professores envolvidos, por meio de 
comunicação oral ou escrita. 

Soma-se a auto-avaliação do curso, a avaliação institucional conduzida pela Comissão 
Própria de Avaliação, conforme orientações do Ministério da Educação. A auto-avaliação 
curso se articula com a avaliação institucional, uma vez que ambas visam à consecução 
de objetivos comuns, relacionados à qualidade do curso e do crescimento institucional 
com vistas a ajustes e correções imediatas, viabilizando a implementação de novas 
atividades pedagógicas relevantes ao processo ensino-aprendizagem. 



 

 

Em atendimento ao disposto no artigo 11 da Lei nº 10.861/2004 foi constituída a 
Comissão Própria de Avaliação / CPA, responsável por desenvolver e executar as 
atividades de auto-avaliação institucional no âmbito da EDAP.  

A CPA é o órgão responsável pela coordenação dos processos internos de avaliação da 
EDAP, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelos órgãos 
governamentais competentes. 

O desenvolvimento das atividades da CPA dá-se com autonomia em relação ao Conselho 
Superior e demais órgãos colegiados existentes na EDAP. 

Na sua composição, a CPA conta com a participação de representantes de todos os 
segmentos da comunidade acadêmica (docente, discente e técnico-administrativo) e, 
também, da sociedade civil organizada, estando vedada a existência de maioria absoluta 
por parte de qualquer um dos segmentos representados.  

As definições quanto à quantidade de membros, forma de composição, duração do 
mandato, dinâmica de funcionamento e modo de organização da CPA são objeto de 
regulamentação própria, aprovada pelo Conselho Superior. A composição da CPA é 
paritária, ou seja, é constituída pelo mesmo número de representantes de cada segmento 
que a compõe: representação do corpo docente; representação do corpo discente; 
representação do corpo técnico-administrativo e representação da sociedade civil 
organizada. 

Os representantes são escolhidos entre pessoas capazes de assumir a responsabilidade 
pelo desenvolvimento de todas as ações previstas no processo avaliativo. Para assegurar 
a sua legitimidade junto à comunidade acadêmica, no processo de escolha dos seus 
membros são consultados os agentes participantes do processo. 

Outro campo de análise essencial são os resultados das avaliações realizadas no âmbito 
do SINAES. Instrumentos concebidos no sistema regulatório oficial para o ensino 
superior, além de balizarem os atos autorizativos do Curso, oferecem excelentes 
parâmetros para aferir a eficácia das estratégias educacionais adotadas. Sua análise 
sistemática é tarefa do NDE que, à luz dos resultados obtidos, cuida de identificar as 
eventuais fragilidades do curso, auxiliando decisivamente a Coordenação no debate junto 
aos docentes acerca dos aperfeiçoamentos que podem ser trazidos para o Projeto 
Pedagógico e, consequentemente, para as práticas do processo ensino-aprendizagem. 

 

9. Estrutura Curricular 

 

A Matriz Curricular do Curso de Direito da EDAP foi concebida tendo por referencial as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito, inscritas na 

Resolução CNE/CES nº 05/2018 mas a elas não se circunscreve, indo além na proposta 

de oferecer a seus alunos uma formação integral. 

O currículo proposto coordena e integra as disciplinas oferecidas, as atividades 

complementares, as iniciativas de pesquisas científicas e o exercício monitorado desse 

conhecimento durante a prática jurídica e por meio de atividades de extensão. Apesar de 



 

 

ser a sala de aula ainda o ambiente primordial do aprendizado acadêmico, o currículo 

deve valorizar essas atividades adicionais de maneira a permitir aos alunos que desenhem 

seu curso de acordo com seus interesses acadêmicos e aptidões profissionais, funcionando 

a pesquisa e a extensão como esses espaços, que lhes permitem direcionar seus estudos 

de acordo com suas aptidões e interesses. 

A matriz curricular, além de funcionar como momento de expressão do modelo 

educacional delineado no Projeto Pedagógico, também deve contemplar os elementos 

estruturantes determinados pela Legislação Educacional. Assim, sua concepção respeita 

e valoriza os eixos de formação definidos na Resolução CNE/CES nº 05/2018, ofertando 

os conteúdos de formação Fundamental, Profissional e Prática em conjuntos de 

disciplinas organizadas de forma sistemática e coerente com a proposta de eleição do 

Direito Constitucional como vetor orientador formativo. 

Também determinam o desenho da matriz curricular as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Educação Ambiental (Resolução CNE/CES 02/2012), as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CES 01/2012), além 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para 

o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (Resolução CNE/CP 01/2007). 

Com relação a estas, em todos os casos, a matriz curricular contempla a oferta de 

disciplinas com conteúdos específicos, seja de forma obrigatória ou optativa, e assegura 

a presença destes conteúdos de forma transversal, em diferentes disciplinas nas quais são 

relacionados com temas tradicionais. Também em atividades de extensão e pesquisa 

questões atinentes à Educação Ambiental, Educação em Direitos Humanos e Educação 

das Relações Étnico-raciais e História Afro-Brasileira se fazem presentes, perpassando e 

dialogando com diferentes espaços de conhecimento jurídico. 

Assim é que disciplinas como Direito Penal, Direito Empresarial ou Direito Civil são 

permeadas por noções atinentes à Educação Ambiental, que não se restringe, portando à 

cadeira de Direito Ambiental; conteúdos de Direitos Humanos estão presentes em Teoria 

do Estado, Direito Constitucional, Direito Penal ou Direito Administrativo, por exemplo; 

e a Educação Étnico-racial e História Afro-brasileira perpassa os conteúdos de História 

do Direito, Sociologia e Formação Social do Brasil, entre outras. 

A matriz curricular contempla, ainda, disciplinas optativas, em conformidade com o 

Parecer CNE/CES n. 08/2007, permitindo aos alunos direcionar sua formação de acordo 

com orientações vocacionais, com o que se confere flexibilidade ao processo formativo, 

abrindo espaço para a oferta de conteúdos diferenciados, capazes de agregar 



 

 

conhecimentos que ultrapassam os limites da formação jurídica tradicional. De outro 

lado, também são oferecidas disciplinas pensadas de modo a promover o nivelamento dos 

alunos, especialmente nos períodos iniciais, abrindo a possibilidade de eventuais déficits 

educacionais serem supridos, com o que se assegura melhor desempenho acadêmico ao 

longo de todo o curso. 

Fica evidente, portanto, que o modelo diferenciado proposto neste Projeto Pedagógico 

não se materializa apenas por meio da sequência de disciplinas, todas estruturadas em 

torno dos eixos vetores do curso, mas especialmente pelos conteúdos concebidos, 

permeados por estratégias metodológicas diferenciadas, temas presentes de forma 

transversal, assuntos atuais e inovadores e forte interdisciplinaridade. 

 

9.2.Ciclo de Revisão – Repetitorium 

 

De forma coerente com esta proposta metodológica, a matriz curricular incorpora um 

Ciclo de Revisão, denominado Repetitorium, inspirado no sistema de ensino presente em 

algumas escolas de Direito alemãs de ponta. 

 O Repetitorium é um modelo educacional concebido de forma a permitir aos 

alunos retornar a conteúdos fundamentais do curso em um momento mais avançado de 

sua formação. Assim é que, a partir do oitavo período, os estudantes são apresentados a 

um conjunto de disciplinas de viés teórico-prático, denominadas ‘Estudos de Casos em...’. 

Estas são concebidas de forma a resgatar informações e conceitos inerentes aos eixos de 

disciplinas essenciais do curso (como Direito Constitucional, Administrativo, Civil, Penal 

etc.) segundo uma metodologia de ensino predominantemente prática, que induza o 

resgate de conhecimentos por meio da resolução de exercícios e estudo de casos. 

 Por meio do sistema do Repetitorium, busca-se rediscutir temas centrais do curso 

em um momento no qual os alunos já adquiriram maior grau de maturidade acadêmica e 

já estão em contato com a realidade profissional. Assim, não é apenas uma etapa de 

revisão, mas uma oportunidade para resgate, aprofundamento e aplicação de 

conhecimentos de forma orientada e dirigida, em uma análise crítica e prática dos 

conceitos jurídicos. 

 



 

 

9.3.Matriz Curricular 

 

A seguir é apresentada a periodização das disciplinas do Curso de Direito da EDAP, sob 

a forma de Matriz Curricular: 

1º Semestre 

 Disciplina Carga horária 

1 Filosofia Política 80 

2 Formação Social do Brasil 80 

3 Introdução ao Estudo do Direito 80 

4 Linguagem do Direito  40 

5 Metodologia da Pesquisa 40 

6 Teoria do Estado e da Constituição 80 

 Carga horária 400 h/a 

 

2º Semestre 

 Disciplina Carga horária 

7 Análise Econômica do Direito 40 

8 História do Direito 40 

9 Direitos Humanos e Cidadania 40 

10 Organização do Estado 80 

11 Sociologia Jurídica 40 

12 Teoria do Direito Privado 80 

13 Teoria Geral do Processo 80 

 Carga horária 400 h/a 

 

3º Semestre 



 

 

 Disciplina Carga horária 

 Direito das Obrigações 80 

 Direitos e Garantias 80 

 Processo de Conhecimento 80 

 Teoria da Norma de do Crime 80 

 Seminário Interdisciplinar I 80 

 Carga horária 400 h/a 

 

4º Semestre 

 Disciplina Carga horária 

 Direito dos Contratos  40 

 Direito Administrativo I 80 

 Jurisdição Constitucional 40 

 Sistema Recursal no Processo 80 

 Teoria da Pena 80 

 Direito Internacional Público 40 

 Métodos de Soluções de Conflitos 40 

 Carga horária 400 h/a 

 

5º Semestre 

 Disciplina Carga horária 

 Direito do Trabalho I 80 

 Execução e Cumprimento de Sentença 80 

 Posse e Propriedade 40 

 Direito Internacional Privado 40 

 Crimes em Espécies 80 



 

 

 Direito Administrativo II 80 

 Carga horária 400 h/a 

 

6º Semestre 

 Disciplina Carga horária 

 Direito Processual Penal  80 

 Direito Econômico 80 

 Direito de Família 80 

 Processo Constitucional 80 

 Prática Jurídica I 80 

 Carga horária 400 h/a 

 Optativa I 80 horas 

 

7º Semestre 

 Disciplina Carga horária 

 Direito do Trabalho II 80 

 Direito Financeiro 40 

 Direito Ambiental  40 

 Direito Empresarial 80 

 Prática Jurídica II 80 

 Carga horária 320 h/a 

 Optativa II 80 

 Optativa III 80 

  160 horas 

 

8º Semestre 



 

 

 Disciplina Carga horária 

 Direito Tributário I 80 

 Seminário Interdisciplinar II 80 

 Prática Jurídica III 80 

 Tópicos Especiais  40 

 Direito do Consumidor  40 

 Carga horária 320 h/a 

 Optativa IV 80 

 Optativa V 80 

  160 horas 

 

9º Semestre 

 Disciplina Carga horária 

 Direito Tributário II 40 

 Tópicos Especiais II 120 

 Prática Jurídica IV 80 

 Direito Empresarial II  40 

 Trabalho de Conclusão de Curso I 80 

 Carga horária 360 h/a 

 Optativa VI 80 

 Optativa VII 80 

  160 horas 

 

10º Semestre 

 Disciplina Carga horária 

67 Trabalho de Conclusão de Curso II 80 



 

 

68 Seminário Interdisciplinar III 80 

69 Direito, Tecnologia e Inovação 80 

70 Prática Jurídica V 80 

 Carga horária 320 h/a 

 Optativa VIII 80 

 Optativa IX 80 

  160 horas 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 

Componentes Curriculares Carga horária h/a e h/r Percentual 

Carga horária Disciplina 

Obrigatória 

3720 h/a – 3100h 83,78 

Carga Horária Disciplina Optativa 720 h/a – 600h 16,21 

Carga horária teórica-prática 4040 h/a – 3400h  82,62 

Carga horária Prática Jurídica 400h/a – 333h  8,18 

Carga horária Atividades 

Complementares 

450h/a – 375h  9,20  

Carga horária total  4890h/a – 4108h  100,00 

 

 

COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS 

COMPONENTES CURRICULARES 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMESTRAL 

LIBRAS 02 40 



 

 

ANÁLISE CONTEMPORÂNEA DO 

PROCESSO DO TRABALHO 

02 40 

ARBITRAGEM 02 40 

ATUALIDADES DO DIREITO 

CONTRATUAL 
02 40 

ATUALIDADES DO DIREITO DAS 

OBRIGAÇÕES 
02 40 

ATUALIDADES DO PROCESSO CIVIL 02 40 

CRIMES EM ESPÉCIE II 02 40 

CRIMINOLOGIA 02 40 

DEMOCRACIA, FINANCIAMENTO 

POLÍTICO E CORRUPÇÃO NA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

02 40 

DIREITO COLETIVO DO TRABALHO 02 40 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

02 
40 

DIREITO DA REGULAÇÃO 02 40 

DIREITO DA REGULAÇÃO 

CONTEMPORÂNEO 
04 80 

DIREITO DAS SUCESSÕES 04 80 

DIREITO E BIOÉTICA 02 40 

DIREITO E DESENVOLVIMENTO 02 40 

DIREITO E GENERO 04 80 

DIREITO ELEITORAL 04 80 

DIREITO ELEITORAL: TEORIA E 

PRÁTICA 

04 
80 



 

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO: 

PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA 

INTERGERACIONAL E 

CONSTITUIÇÃO 

02 40 

DIREITO PROCESSUAL PENAL II 04 80 

DIREITO TRIBUTÁRIO III 02 40 

DIREITO, ACESSO A JUSTIÇA  E 

IGUALDADE 
02 40 

DIREITOS DE GARANTIA 02 40 

DIREITO ROMANO I  - INSTITUIÇÕES 

DE DIREITO PÚBLICO ROMANO 
02 40 

DIREITO ROMANO II – DIREITO 

PRIVADO 
02 40 

ESTUDOS DE CASO DE DIREITO 

ADMINISTRATIVO 

04 
80 

ESTUDOS EM DIREITO 

CONSTITUCIONAL 

04 
80 

EXECUÇÃO PENAL 02 40 

FINANCIAMENTO DE CAMPANHA, 

DISPUTAS ELEITORAIS E 

CORRUPÇÃO 

02 40 

FOUNDATIONS OF WTO LAW 02 40 

FOUNDATIONS OF WTO LAW II 04 80 

GRANDES CASOS CRIMINAIS NO 

BRASIL: TEORIA E PRÁTICA 

04 
80 

JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA E 

DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
02 40 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 02 40 



 

 

LINGUAGEM DO DIREITO II 02 40 

MERCADO DE CAPITAIS 02 40 

PRÁTICA TRABALHISTA 04 80 

PROCEDIMENTOS ESPECIAIS 04 80 

PROPRIEDADE INTELECTUAL  02 40 

PSICOLOGIA JURÍDICA 02 40 

REFORMA TRABALHISTA 02 40 

RESPONSABILIDADE CIVIL 02 40 

RESPONSABILIZAÇÃO DE PESSOAS 

JURÍDICAS POR ATOS CONTRA A 

ADMINISTRAÇÃO 

02 40 

TEMAS RELEVANTES DOS 

RECURSOS EM TRIBUNAIS 

SUPERIORES 

02 40 

TÍTULOS DE CRÉDITO 02 40 

TÓPICOS DE DIREITO ADM 

(IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA) 

02 
40 

TÓPICOS EM DIREITO 

CONSTITUCIONAL 

02 
40 

TÓPICOS EM DIREITO PENAL 02 40 

 

 

9.4.Ementas e Bibliografias: 

Visando ao atendimento as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Ambiental 
(Resolução CNE/CES 02/2012), as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação em 
Direitos Humanos (Resolução CNE/CES 01/2012), além das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana (Resolução CNE/CP 01/2007), os conteúdos a elas 
relativos foram inseridos de maneira transversal ao longo do curso, como se verifica nos 
seguintes casos: 



 

 

I - História do Direito: Ensino jurídico no Brasil e a cultura Afro-Brasileira. 

II - Direitos Humanos: Direito à identidade: valorização das raízes africanas da nação 
brasileira. 

III- Direito Administrativo I: Direitos humanos e proteção ambiental como limites e 
condicionantes ao poder de administrar. 

IV - Direito Administrativo III: Responsabilidade Civil por Danos Ambientais. 

V - Teoria do Direito Privado: Direitos de Personalidade: o ser humano e o meio 
ambiente. 

VI - Formação Social do Brasil: Educação das relações étnico-raciais. Sociedade 
multicultural e pluriétnica no Brasil. 

VII - Diretos e Garantias Fundamentais: O papel do Estado na promoção da igualdade. 

VIII - Sociologia: Relação entre cidadania e meio ambiente. O Direito como instrumento 
de integração social. 

IX - Direitos Comparado:  Direitos humanos e a sua relação com os contextos 
internacional, nacional e local. 

X - Teoria da Empresa:  Responsabilidade ambiental das empresas. 

XI - Direito do Trabalho II: Trabalho e integração social: as questões étnico-raciais nas 
relações de trabalho. Meio ambiente do trabalho. 

XII - Direitos Reais: “Função social da propriedade e meio ambiente” 

XIII - Crimes em espécie III: “Conceito, objetos, sujeitos e elementos dos tipos penais 
dos crimes de abuso de autoridade, hediondos, tortura, racismo e discriminação racial” e 
“Crimes eleitorais e políticos, contra o meio ambiente, falimentares e de transplante de 
órgãos.”  

 

 

 

1. FILOSOFIA POLÍTICA 

Ementa: 

Filosofia, Ciência Política e Filosofia Política. A polis e o Poder. Política e Direito. 
Formas de exercício do Poder. Desenvolvimento da Filosofia Política no ocidente: 
Helenismo; Cristianismo; Humanismo e Filosofia Política Moderna; Iluminismo e 
pensamento político liberal; Idealismo alemão: Kant e Hegel. Questões contemporâneas 
da filosofia política: ordem, liberdade e legitimidade. 

Bibliografia básica:  

CHÂTELET, François; DUHAMEL, Oliver; PISIER, Êvelyne. História das ideias 
políticas. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2009. 



 

 

RUSSELL, Bertrand. História do Pensamento Ocidental. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
2015. 

MARIAS, Julian. História da Filosofia. Tradução Claudia Berliner. São Paulo: Martins 
Editora, 2004. 

Bibliografia complementar: 

RAWLS, John. Conferência sobre a história da Filosofia Política. Martins Fontes, 2012. 

SKINNER, Quentin. As fundações do Pensamento Político Moderno. Companhia das 
Letras, 1996. 

GIANTURCO, Adriano. A ciência da política: para os cursos de teoria do Estado e 
Ciência Política, Filosofia e Ciências Sociais. Gen: Forense, 2018. 

RAMOS, Flamarion; MELO, Rúrion; FRATESCHI, Yara (coord.). Manual de filosofia 
política: para os cursos de teoria do estado & ciência política, filosofia e ciências sociais. 
Saraiva, 2018. 

BITTAR, Eduardo C. B. Teoria do Estado: filosofia política e teoria da democracia. Gen: 
Atlas, 2016. 

 

 2. FORMAÇÃO SOCIAL DO BRASIL   

Ementa: 

Clássicos do pensamento social brasileiro. Formação, historicidade e perspectivas da 
dinâmica brasileira. Aspectos centrais da formação cultural, política e econômica 
brasileira. Abordagens contemporâneas da realidade brasileira. Nação. Raça. Gênero. 
Cidadania e Igualdade. Religião. Educação das relações étnico-raciais. Sociedade 
multicultural e pluriétnica no Brasil. 

Bibliografia básica: 

ALENCASTRO, Luiz Felipe. O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul, 
séculos XVI e XVII. Companhia das Letras, 2000. 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 
2008. 

SCHWARCZ, Lilia; STARLING, Heloisa. Brasil: uma biografia. Companhia das Letras, 
2015. 

Bibliografia complementar: 

CARVALHO, José Murilo de. A Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2001. 

FAORO, Raimundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 3. ed. 
rev. São Paulo: Globo, 2012. 

FREYRE, Gilberto. Casa-grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime 
da economia patriarcal. 52. ed. São Paulo: Global, 2013. 



 

 

GONZALEZ, Lélia . Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. In: Ciências Sociais Hoje, 
n. 2, ANPOCS, p. 223 – 244, 1984. 

RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. Global Editora, 
2015. 

SCHWARCZ, Lilia. Gomes; SANTOS, Flavio dos (orgs.). Dicionário da Escravidão e da 
Liberdade. Companhia das Letras, 2018. 

 

3. INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO   

Ementa: 

Conceito de Direito. Caráter Epistemológico da Teoria do Direito. Direito como ciência. 
A relação entre Direito e Estado. Direito estatal e outros direitos. Categorias doutrinárias. 
Direito e moral. Direito e Justiça. Escolas Contemporâneas de Teoria do Direito. 
Situações jurídicas subjetivas. Dogmática jurídica: Teoria do ordenamento jurídico. 
Teoria da norma jurídica. Fontes do direito. Direito Público e Direito Privado. Eficácia 
da lei no tempo e no espaço. Hermenêutica Jurídica. Conflito de normas. Positivismo 
jurídico e o problema das lacunas do ordenamento. Racionalidade das decisões jurídicas. 

Bibliografia básica: 

FERRAZ Jr., Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. São Paulo: Atlas, 2019. 

MONTORO, André Franco. Introdução à Ciência do Direito. 31. ed. São Paulo: RT, 
2016. 

REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

Bibliografia complementar: 

BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 2. ed. São Paulo: Edipro, 2014. 

DIMOULIS, Dimitri. Manual de introdução ao estudo do direito. Revista dos Tribunais, 
2019. 

DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Martins Fontes, 2010. 

MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado: parte geral. 
Introdução pessoas físicas e jurídicas. 4. ed. São Paulo: Bookseller, 2000. 

KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

WOLKMER, Antonio Carlos. História do Direito no Brasil. Forense, 2014. 

 

4.  LINGUAGEM DO DIREITO  

Ementa: 

Leitura ativa, analítica e crítica de textos. Competência textual: qualidades e defeitos de 
um texto. Linguagem Jurídica. Vocabulário Jurídico. Estruturação linguística do texto 
jurídico. Estrutura e linguagem da petição inicial. Principais elementos de coesão e de 
coerência no discurso jurídico. Argumentação jurídica. Raciocínio jurídico. 



 

 

Bibliografia básica: 

TOMASI, Carolina; MEDEIROS, João Bosco. Português jurídico. São Paulo: Atlas, 
2010. 

MEDEIROS, João Bosco; TOMASI, Carolina. Português forense: língua portuguesa para 
curso de direito. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

XAVIER, Ronaldo Caldeira. Português no direito. Rio de Janeiro: Forense, 2010. 

Bibliografia complementar: 

ANDRADE, Maria Margarida de; HENRIQUES, Antonio. Língua portuguesa: noções 
básicas para cursos superiores. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do Português 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Lexikon, 2016. 

DAMIÃO, Regina Toledo; HENRIQUES, Antonio. Curso de Português Jurídico. 11. ed. 
São Paulo: Atlas, 2010. 

TORRINHA, Francisco. Dicionário de Latim - Português. 2 ed. Porto: Porto, 2001. 

HENRIQUES, Antonio; TRUBILHANO, Fabio. Linguagem Jurídica e Argumentação: 
Teoria e Prática. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss. Houaiss, 2009. 

 

5. METODOLOGIA DA PESQUISA  

Ementa: 

Conhecimento, produção e formas de conhecimento. O conhecimento científico. Ciência, 
classificação e método científico. Pesquisa Científica. Técnicas e fontes de pesquisa. 
Direito e pesquisa. O projeto de pesquisa: elementos. Projeto de artigo. Normas da ABNT. 

Bibliografia básica: 

BECKER, Howard. Truques da Escrita: para começar e terminar teses, livros e artigos. 
Zahar, 2015. 

BITTAR, Eduardo C. B. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática da monografia 
para os cursos de Direito. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

KOCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e 
iniciação à pesquisa. 25. ed. Petrópolis: Vozes, 2014. 

Bibliografia complementar:  

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 20. ed. São Paulo: Perspectiva, 2014. 

DEMO, Pedro. Praticar ciência: metodologias do conhecimento científico. Saraiva, 2011. 

DINIZ, Débora. Carta de uma Orientadora: Primeiro Projeto de Pesquisa. Letras Livres, 
2015. 



 

 

FERFERBAUM, Marina; QUEIROZ, Rafael M. Rabelo. Metodologia jurídica: um 
roteiro prático para trabalhos de conclusão de curso. São Paulo: Saraiva, 2012. 

GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa; DIAS, Maria Tereza Fonseca. (Re)pensando a 
pesquisa jurídica. 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey. 2014. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia 
científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

6.   TEORIA DO ESTADO E DA CONSTITUIÇÃO  

Ementa: 

Conceito de Estado: o Estado na vida social e política. Estado e Direito. Elementos 
clássicos configuradores do Estado: território, povo, soberania. Estado moderno: o 
modelo de Maquiavel. Formação dos Estados nacionais: circunstâncias históricas. Estado 
absolutista; fundamentos para legitimação do poder político estatal: do divino ao racional. 
Reforma protestante. Teorias da soberania. Crise do absolutismo e a Era das Revoluções: 
contratualismo; teoria da divisão de poderes; mecanismos de controle sobre o poder 
político; teorias liberais. Estado Constitucional. Teoria da Constituição: 
constitucionalismo como fenômeno histórico, político e jurídico; características das 
Constituições; fundamentos de validade; supremacia constitucional; poder constituinte. 
Etapas do constitucionalismo: os modelos liberal, social e democrático; características; 
contexto histórico; sucessos e insuficiências de cada modelo. História constitucional 
brasileira. 

Bibliografia básica: 

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2019. 

DALARI, Dalmo. Elementos da Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 2016. 

MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2018. 

Bibliografia complementar: 

BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. Saraiva, 2019. 

BOBBIO, Norberto. Estado, Governo e Sociedade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2017. 

KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. São Paulo: Martins Fontes. 

LEITE, George Salomão; STRECK, Lenio; NERY JR., Nelson. Crise dos Poderes da 
República: Judiciário, Legislativo e Executivo. Revista dos Tribunais, 2017. 

SIEYÈS, Emmanuel Joseph. A Constituinte Burguesa. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 

ZIPPELIUS, Reinhold. Teoria Geral do Estado. Lisboa: Calouste Gulbenkian. 
 

7.  ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO  

Ementa: 



 

 

Noções de Direito e Desenvolvimento. O Movimento Direito e Economia. Metodologia 
da Análise Econômica do Direito (AED). Introdução à Microeconomia. Estudo das 
Falhas de Mercado. Análise Econômica do Direito de Propriedade. Tópicos de Análise 
Econômica do Direito de Propriedade na Realidade Brasileira. Custos do Direito. Análise 
Econômica da Tributação e do Direito Tributário. Acidentes e Responsabilidade Civil sob 
a óptica da economia. A Economia dos Contratos. Análise Econômica do Direito 
Econômico. Análise Econômica do Crime e do Direito Penal. 

Bibliografia básica: 

COOTER, Roberto; ULEN, Thomas.  Direito & Economia.  Tradução Porto Alegre: 
Bookman, 2010. 

RIBEIRO, Marcia Carla Pereira; KLEIN, Vinicius.  O que é Análise Econômica do 
Direito - Uma Introdução. Belo Horizonte: Fórum, 2018. 

TIMM, Luciano Benetti (org.). Direito e Economia no Brasil. São Paulo: Atlas, 2019. 

Bibliografia complementar: 

BATTESINI, Eugênio.  Direito e Economia: novos horizontes no estudo da 
responsabilidade civil no Brasil. São Paulo: LTR,  2011. 

CALABRESI. Guido. The future of law and economics: essays in reform and 
recollection. Yale: Yale University Press, 2017. 

COOTER, Robert. The Strategic Constitution. Nova Jersey: Princeton University Press, 
2016. 

GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 16. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2018. 

LIMA, Maria Lúcia L. M. Paula (coord.). Agenda contemporânea: direito e economia 30 
anos de Brasil. Brasília: Saraiva, 2012. 

MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia. São Paulo: Cengage Learning, 2014. 

POSNER. Richard A. Economic analysis of law. 9. ed. Nova Iorque: Wolters Kluwer, 
2014. 

 

8.  HISTÓRIA DO DIREITO  

Ementa: 

Pré-história do direito. Direito dos povos sem escrita. Introdução à História do Direito. O 
direito na Antiguidade. Direitos da Grécia e do Império Romano. Idade Média: Direito 
feudal. Direito germânico. Direito Canônico. Costume medieval. Renascimento do direito 
romano na Europa: distinção entre sistemas romano-germânico (civil Law) e do common 
Law. Estado Nacional. O direito no Antigo Regime. Iluminismo. A Codificação do 
Direito. Direito Ibérico. História do Direito Brasileiro. Independência e consolidação do 
arcabouço jurídico nacional. Elementos de história do direito privado. Ensino jurídico no 
Brasil e a cultura Afro-Brasileira. 

Bibliografia básica:  



 

 

HESPANHA, António Manuel. Cultura jurídica européia: síntese de um milênio. 
Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005. 

QUEIROZ, Marcos Vinícius Lustosa. Constitucionalismo Brasileiro e o Atlântico Negro: 
a experiência constitucional de 1823 diante da Revolução Haitiana. Rio de Janeiro: 
Editora Lumen Juris, 2018. 

WOLKMER. História do Direito no Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 

Bibliografia complementar: 

ASSIEUR-ANDRIEU, Louis. O direito nas sociedades humanas. São Paulo: Martins 
Fontes. 

COHN, Norman. Caos, cosmos e o mundo que virá. Rio de Janeiro: Cia das Letras. 

HUNT, Lynn. A invenção dos direito humanos. Rio de Janeiro: Cia das Letras. 

KELLY, John M. Uma breve história da teoria do direito ocidental. São Paulo: Martins 
Fontes. 

SILVA, Nuno Espinosa Gomes da Silva. História do direito português. Lisboa: Calouste 
Gulbenkian. 

SOUZA, Raquel de. O direito grego antigo. In: WOLKMER, Antonio Carlos (org.). 
Fundamentos de história do direito. 8. ed. revista e atualizada. Belo Horizonte: Del Rey, 
2014, p. 77-111. 

 

 9. DIREITOS HUMANOS  

Ementa: 

Direitos humanos: concepção e evolução histórica. Dignidade da pessoa humana. A 
internacionalização dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos 
de 1948. Proteção internacional dos direitos humanos. Sistemas global e interamericano 
de Direitos Humanos. Proteção multinível dos direitos humanos. Os direitos humanos na 
Constituição Federal brasileira de 1988. Aplicação dos direitos humanos a grupos 
vulneráveis no Brasil e no plano internacional. A Influência Transnacional e a Garantia 
dos Direitos Humanos. Jurisdição Universal.Indicadores de Direitos Humanos. Justiça de 
transição e as Comissões de Verdade. Atores não Estatais. Corporações Internacionais e 
Direitos Humanos. Direito à identidade: valorização das raízes africanas da nação 
brasileira. 

Bibliografia básica:  

FLORES, Joaquin Herrera. A re(invenção) dos direitos humanos. Florianópolis: 
Fundação Boiteux, 2009. 

PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e justiça internacional: um estudo comparativo 
dos sistemas regionais europeu, interamericano e africano. São Paulo: Saraiva, 2019. 

RAMOS, André de Carvalho. Teoria geral dos direitos humanos na ordem internacional. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2019. 



 

 

Bibliografia complementar: 

BRITO, Maira de Deus. Não, ele não está. Curitiba: Apris, 2018. 

CASTILHO, Ricardo. Direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2019. 

GONZALEZ, Lélia. Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. In: Ciências Sociais Hoje, 
n. 2, ANPOCS, p. 223 – 244, 1984. 

GUERRA, Sidney. Direitos Humanos: curso elementar. São Paulo: Saraiva, 2017. 

BUCCI, Daniela; SALA, José Blanes; CAMPOS, José Ribeiro (coord.). Direitos 
Humanos: proteção e promoção. São Paulo: Saraiva, 2012. 

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. São Paulo: 
Saraiva, 2018. 

 

 10.  ORGANIZAÇÃO DO ESTADO  

Ementa: 

Papel e funções do Estado. A perspectiva da unidade estatal. Descentralização do poder 
político. Formas de Estado: estrutura de competências verticais. Modelos 
contemporâneos: unitário, federal, regional. Organização Político-administrativa do 
Estado Brasileiro. Sistema eleitoral. Federação brasileira: características. Os entes 
federativos: União, Estados membros, Distrito Federal e Municípios. Estrutura 
administrativa e divisão de competências. Organização horizontal do poder: estrutura 
organizacional e funções dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Poder 
Executivo: atribuições; atividade legislativa; responsabilidade do Presidente. Poder 
Legislativo: Processo Legislativo; prerrogativas e responsabilidade parlamentar; 
fiscalização financeira e orçamentária. Poder Judiciário: organização interna; Poder 
Judiciário da União e dos Estados membros. CNJ. Funções essenciais à Justiça. Sistema 
constitucional das crises e a defesa do Estado e das instituições democráticas: estado de 
defesa e estado de sítio. 

Bibliografia básica: 

MEDINA, José Miguel Garcia. Constituição Federal Comentada. Revista dos Tribunais, 
2019. 

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 
Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2019. 

MENDES, Gilmar Ferreira; et al. Comentários à Constituição do Brasil. Almedina, 2018. 

Bibliografia complementar: 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 
Coimbra: Almedina, 2008. 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 
2016. 



 

 

FILHO, João Trindade Cavalcante. Processo Legislativo Constitucional. JusPodivm, 
2016. 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: 
Saraiva, 2014. 

PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito constitucional descomplicado. 12. 
ed. São Paulo: Método, 2014. 

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 
2014. 

  

11.  SOCIOLOGIA JURÍDICA 

Ementa: 

Sociologia, sociologia jurídica e pesquisa. Cidadania (aspectos jurídicos e sociológicos). 
Sociedade civil, movimentos sociais e direito. Pluralismo jurídico e direito alternativo. 
Sociologia da administração da justiça.  Judicialização da política. Relação entre 
cidadania e meio ambiente. O Direito como instrumento de integração social. Noções de 
Antropologia do Direito. Sociologia das Relações Raciais e de Gênero no Direito. 

Bibliografia básica:  

BERTÚLIO, Dora Lúcia de Lima. Direito e relações raciais: uma introdução crítica ao 
racismo. Lumen Juris, 2019. 

RODRIGUEZ, José Rodrigo; SILVA, Felipe Gonçalves. Manual de sociologia jurídica. 
São Paulo: Saraiva, 2019. 

WOLKMER, Antonio Carlos . Introdução ao Pensamento Jurídico Crítico. São Paulo: 
Saraiva, 2015. 

Bibliografia complementar: 

FARIA, José Eduardo. A Sociologia Jurídica: direito e conjuntura. Série Gvlaw. São 
Paulo: Saraiva, 2010. 

MACIEL, José Fabio Rodrigues (coord.). Formação humanística em direito. São Paulo: 
Saraiva, 2012. 

SABADELL, Ana Lucia. Manual de sociologia jurídica: introdução a uma leitura externa 
do direito. São Paulo: Pioneira, 2019. 

SCURO NETO, Pedro. Sociologia Geral e Jurídica. São Paulo: Saraiva, 2019. 

TREVES, Renato. Sociologia do Direito. Barueri: Manole, 2004. 

RIBEIRO, Djamila. Quem tem medo do feminismo negro?. Companhia das Letras, 2018. 

  

12.  TEORIA DO DIREITO PRIVADO  

Ementa: 



 

 

Categorias fundamentais do Direito. Codificação e Consolidação. Descodificação. 
Direito Civil e Constitucionalização. Direito Civil e Centralidade. Microssistemas.  
Novas Técnicas Legislativas. Princípios. Conceitos Indeterminados. Cláusulas Gerais. 
Direitos da Personalidade. Conceito Jurídico de Pessoa. Capacidade Civil. Pessoas 
Jurídicas. Associação e Fundação. Domicílio e Residência. Bens. Direitos da 
Personalidade: o ser humano e o meio ambiente. Fatos Jurídicos. Negócio Jurídico. 
Autonomia da vontade e autonomia privada. Condição, Termo e Encargo. Defeitos e 
Invalidade do Negócio Jurídico. Atos Jurídicos Lícitos e Ilícitos. Abuso do Direito. 
Prescrição e Decadência. 

Bibliografia básica:  

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENCALD, Nelson. Curso de Direito Civil: parte 
geral e LINDB.  Juspodivm, 2019. 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: Parte Geral. Saraiva, 2019. 

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. 
v. 1. Saraiva, 2019. 

Bibliografia complementar: 

AMARAL, Francisco.  Direito Civil: introdução. Saraiva, 2018. 

LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: parte geral. São Paulo: Saraiva, 2018. 

MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico: plano da validade. São Paulo: 
Saraiva, 2019. 

MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico: plano de existência. São Paulo: 
Saraiva, 2019. 

MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico: plano de eficácia. São Paulo: 
Saraiva,2019. 

ROSENVALD, Nelson; FARIAS, Cristiano Chaves. Código Civil Comentado. 
Juspodivm, 2020. 

 

 13.  TEORIA GERAL DO PROCESSO  

Ementa: 

Direito Processual: estudo do Direito Processual, evolução científica, ramos do Direito 
Processual. Fases metodológicas do direito processual. Fontes do direito processual. 
Norma processual: conceito, princípios e regras, aplicação das normas processuais. 
Princípios Constitucionais do Processo. Trilogia estrutural do processo. Jurisdição: 
teorias da jurisdição, conceito, função jurisdicional, características, princípios, espécies 
de tutela jurisdicional, distribuição da atividade jurisdicional, limites da jurisdição 
nacional e cooperação internacional, competência interna. Ação: teorias da ação, 
conceito, condições da ação, elementos da demanda. Relação Jurídica Material e Relação 
Jurídica Processual. Processo: natureza jurídica, conceito, fases do processo, juízo de 
admissibilidade, juízo de mérito. Pressupostos e requisitos processuais. Sujeitos do 
processo: Partes, Procuradores, Litisconsórcio, Intervenção de Terceiros, Juiz, Auxiliares 



 

 

da Justiça, Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria Pública. Procedimento. 
Atos processuais: forma, tempo e lugar dos atos processuais, comunicação dos atos 
processuais, preclusão, nulidades, distribuição, registro, valor da causa. Tutela de 
Urgência e Tutela da Evidência. Formação, Suspensão e Extinção do Processo. 

Bibliografia básica:  

BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral 
do direito processual civil. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2016. 

DIDIER JR., Fredier. Curso de Direito Processual Civil. v. 1. JusPODIVM, 2020. 

WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil. 
v. 1. Revista dos Tribunais, 2019. 

Bibliografia complementar: 

CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. v. 1. 25. ed. São Paulo: 
Atlas, 2014. 

CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; CINTRA, Antonio 
Carlos de Araújo; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. São Paulo: 
Malheiros, 2014. 

DINAMARCO, Cândido Rangel. A Instrumentalidade do Processo. São Paulo: 
Malheiros, 2013. 

GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro: teoria geral do processo a 
auxiliares da justiça. São Paulo: Saraiva, 2013. 

MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014. 

THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. v. 1. Rio de 
Janeiro: Forense, 2014. 

 

 14.  DIREITO DAS OBRIGAÇÕES  

Ementa: 

Teoria geral das obrigações. Obrigações: conceito e características. Análise do vínculo 
jurídico obrigacional e as várias espécies de obrigações: obrigações de dar (entregar e 
restituir) coisa certa e coisa incerta (obrigações genéricas), obrigações pecuniárias, 
obrigações de fazer e não fazer, obrigações alternativas, obrigações divisíveis e 
indivisíveis e obrigações solidárias. Transmissão obrigações (cessão de crédito e 
assunção de dívida). Adimplemento e inadimplemento. 

Bibliografia básica:  

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. 
v. 2. São Paulo: Saraiva, 2019. 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. v. 2. São Paulo: Saraiva, 2019. 



 

 

TARTUCE, Flávio Direito civil: direito das obrigações e responsabilidade civil. v. 2. 
Método, 2019. 

Bibliografia complementar: 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil: teoria geral das obrigações. v. 2. São Paulo: 
Saraiva. 

PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituição de direito civil. v. 2. Rio de Janeiro: Forense, 
2019. 

GOMES, Orlando. Obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 2019. 

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das obrigações. 1ª 
parte. 33. ed. v. 4. São Paulo: Saraiva. 

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das obrigações. 2ª 
parte. 33. ed. v. 5. São Paulo: Saraiva. 

RODRIGUES, Silvio. Direito civil: parte geral das obrigações. v. 2. 30. ed. São Paulo: 
Saraiva. 

  

15.  DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS  

Ementa: 

Direitos fundamentais: evolução histórica, gerações, características, funções e 
titularidade. Limitações dos direitos fundamentais: conformação/restrição, princípio da 
proteção do núcleo essencial e princípio da proporcionalidade. Colisão de direitos 
fundamentais. Concorrência de direitos fundamentais. Direitos fundamentais em espécie. 
Garantias fundamentais em espécie. Direitos sociais na Constituição de 1988. O papel do 
Estado na promoção da igualdade. 

Bibliografia básica:  

MENDES, Gilmar Ferreira; GONET BRANCO, Paulo Gustavo. Curso de Direito 
Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2019. 

MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade. 
São Paulo: Saraiva, 2012. 

SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de 
direito constitucional. Saraiva, 2019. 

Bibliografia complementar:  

ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da 
Silva. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. 

BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva. 

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2014. 



 

 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 
Coimbra: Almedina, 2008. 

DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. São Paulo: Martins Fontes, 2014. 

DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2014. 

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 
2018. 

 

16.  PROCESSO DE CONHECIMENTO  

Ementa: 

Processo de Conhecimento: tutela cognitiva, fases do processo de conhecimento, espécies 
de procedimento. Ação: petição inicial. Improcedência liminar do pedido. Citação. 
Audiência de conciliação ou de mediação. Defesa: reações do réu, contestação, 
reconvenção, revelia. Providências preliminares. Saneamento do processo. Julgamento 
conforme o estado do processo. Audiência de instrução e julgamento. Prova: Teoria Geral 
da Prova, provas em espécie. Sentença. Coisa julgada: conceito, efeitos, extensão e limites 
da coisa julgada, relativização da coisa julgada. Precedente judicial. 

Bibliografia básica: 

BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de Direito Processual Civil. v. 2. São 
Paulo: Saraiva, 2016. 

DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. v. 1. Salvador: JusPodium, 2019. 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil: 
processo de conhecimento. v. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. 

Bibliografia complementar: 

CAMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. v. 1. 25. ed. São Paulo: 
Atlas, 2014. 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil.  v. 1. São Paulo: 
Malheiros, 2017. 

MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Comentários ao Código de Processo 
Civil. Revista dos Tribunais, 2017. 

SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. v. 1. São Paulo: 
Saraiva, 2012. 

BRASIL. Código de Processo Civil. SENADO FEDERAL, 2019. 

THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil. v. 1. Rio de Janeiro: 
Forense, 2019. 

 

17.  TEORIA DA NORMA E DO CRIME  

Ementa: 



 

 

Teoria do Direito Penal. O estudo do objeto e histórico do direito pena. Relação 
interdisciplinar com a criminologia e a política criminal. Princípios constitucionais do 
direito penal. Análise da norma penal, suas espécies, fontes de interpretação, integração 
e sua aplicação no tempo e no espaço. Teoria do crime, do tipo penal e as teorias do 
concurso de crimes e de pessoas. 

Bibliografia básica: 

BITENCOURT. Cézar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. v. 1. São Paulo: 
Saraiva, 2019. 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense, 2020. 

ZAFFARONI, Eugênio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal 
brasileiro. v. 1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. 

Bibliografia complementar: 

ANÍBAL, Bruno. Direito Penal: parte geral. t. 1. Forense. 

BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Revan, 2017. 

BEM, Leonardo Schmitt de; MARTINELLI, João Paulo Orsini. Lições Fundamentais de 
Direito Penal: parte geral. Saraiva, 2017. 

JESUS, Damásio. Direito Penal: parte geral. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2014. 

PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro: parte geral e especial. São Paulo: 
RT, 2019. 

TAVARES, Juarez. Fundamentos de Teoria do Delito. Tirant, 2010. 

 

18.  SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR I   

Ementa: 

Igualdade na filosofia política de Rawls. Acesso à justiça enquanto campo de estudos. 
Litigiosidade e acesso à Justiça. Igualdade no acesso da população à justiça. Agenda de 
acesso à justiça no contexto sociopolítico atual. Judicialização de políticas públicas. 
Litigiosidade repetitiva e nos seus impactos na desigualdade de acesso à justiça. 

Bibliografia básica: .  

AVRITZER, Leonardo; et al. Cartografia da Justiça no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2014. 

CAPPELETTI, Mauro; GARTH, Brian. Acesso à Justiça. Sergio Antonio Fabris, 1988. 

SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. São Paulo: 
Cortez editora, 3 ed, 2014. 

Bibliografia complementar:  

AVRITZER, Leonardo; et al. Dimensões políticas da justiça. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2013. 

BOURDIEU. Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 



 

 

CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores. Porto Alegre: safE, 1999. 

OST, François. O tempo do direito. São Paulo: EUSC, 2005. 

RAWLS, John. Uma teoria da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

SADEK, Maria Tereza. Justiça: o que é fazer a coisa certa. Rio de Janeiro: Civilização 
brasileira, 2012. 

 

19.  DIREITOS DOS CONTRATOS  

Ementa: 

Teoria Geral dos Contratos. Princípios. Formação dos Contratos. Classificação. Efeitos e 
Extinção dos Contratos. Contratos em Espécie. Compra e Venda. Troca ou Permuta. 
Contrato Estimatório. Doação. Locação. Empréstimo (Comodato e Mútuo). Prestação de 
Serviço. Empreitada. Depósito. Contratos de Intermediação (Mandato, Comissão, 
Agência e Distribuição e Corretagem). Contrato de seguro. Contratos mercantis. 

Bibliografia básica: . 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil. v. 3. 35. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. 

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. 
v. 4. t. 2. 2. ed. Saraiva: São Paulo, 2019. 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. v. 3. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 
2019. 

Bibliografia complementar: 

AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria Geral dos Contratos Típicos e Atípicos. Forense, 
2019. 

LOBO, Paulo. Direito Civil. Contratos. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. 

GOMES, Orlando. Direito Civil: contratos. Saraiva, 2019. 

PEREIRA, Caio Mário da. Instituições de Direito Civil. v. 3. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2018. 

RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. 

VENOSA, Silvio Salvo. Direito Civil. v. 3. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2019. 

 

20.  DIREITO ADMINISTRATIVO I 

Ementa: 

Direito Administrativo e Administração Pública: o Estado, Poderes e Funções. Função 
Administrativa. Administração Pública Direta e Indireta. Órgãos Públicos. Agentes 
Públicos. Princípios administrativos. Poderes e Deveres dos Administradores Públicos. 
Ato Administrativo. Bens Públicos. Intervenção do Estado na Propriedade Privada. 



 

 

Direitos humanos e proteção ambiental como limites e condicionantes ao poder de 
administrar. 

Bibliografia básica:  

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 33. ed. São 
Paulo: Atlas, 2019. 

GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2012. 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: 
Malheiros, 2019. 

Bibliografia complementar: 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 32. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2019. 

FURTADO, Lucas Rocha. Curso de Direito Administrativo. 5. ed. Belo Horizonte: 
Fórum, 2019. 

MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios Gerais de Direito Administrativo. v. 
1. São Paulo: Malheiros, 2010. 

SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de Direito Público. São Paulo: Malheiros, 2014. 

FREITAS, Juarez. O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais. São 
Paulo: Malheiros, 2013. 

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos administrativos. 
18. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. 

  

21. JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL  

Ementa: 

Jurisdição constitucional e democracia. Controle de Constitucionalidade: conceito; 
evolução histórica; diferentes modelos. Formação do sistema jurisdicional brasileiro: a 
influência do judicial review norte-americano e a incorporação de referenciais das Cortes 
Constitucionais europeias. Constitucionalidade/inconstitucionalidade: conceito, causas e 
consequências. Controle pelo sistema difuso: características; procedimento; repercussão 
geral; decisão. Súmulas vinculantes. 

Bibliografia básica:  

BARROSO, Luis Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 6. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2019. 

CLEVE, Clemerson; FREIRE, Merlin. Direitos Fundamentais e Jurisdição 
Constitucional. Revista dos Tribunais, 2014. 

MENDES, Gilmar Ferreira; GONET, Paulo Gustavo. Curso de Direito Constitucional. 
São Paulo: Saraiva, 2019. 



 

 

MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição Constitucional: Controle abstrato de normas no 
Brasil e na Alemanha. São Paulo: Saraiva, 2014. 

Bibliografia complementar: 

HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. v. 1. Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. 

KELSEN, Hans. Jurisdição Constitucional. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2013. 

MENDES, Gilmar Ferreira. Moreira Alves e o controle de constitucionalidade no Brasil. 
São Paulo: Saraiva, 2004. 

MENDES, Gilmar Ferreira; MARTINS, Ives Gandra da Silva. Controle concentrado de 
constitucionalidade. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional. Forense, 2019. 

 

22.  SISTEMA RECURSAL DO PROCESSO CIVIL  

Ementa: 

Teoria Geral dos Recursos. Conceito. Natureza Jurídica. Princípios. Pressupostos e 
requisitos. Classificação. Juízos de admissibilidade e mérito. Efeitos. Recurso principal e 
recurso adesivo. Recursos em espécie: Apelação. Agravos. Embargos. Recurso nos 
Juizados Especiais. Remessa Necessária. Antecipação de Tutela Recursal. Processo nos 
Tribunais. Recurso ordinário constitucional. Recurso especial e Recurso Extraordinário. 
Uniformização da jurisprudência. Incidente de inconstitucionalidade. Ação rescisória. 
Ação anulatória. Querela Nullitatis. 

Bibliografia básica: 

ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. 

DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: 
meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. 16. ed. Salvador: 
JusPODIVM, 2019. 

SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. São 
Paulo: Saraiva, 2014. 

Bibliografia complementar: 

BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. v. 5. São 
Paulo: Saraiva, 2014. 

CÂMARA, Alexandre De Freitas. Lições de Direito Processual Civil. v. 2. São Paulo: 
Atlas, 2014. 

GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro: atos processuais a recursos 
e processos nos tribunais. São Paulo: Saraiva, 2013. 

MITIERO, Daniel; ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme. Novo 
Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. Saraiva, 
2018. 



 

 

WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil. 
v. 2. 18. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. 

WANBIER, Luiz Rodrigues; NÓBREGA, Guilherme Pupe; BECKER, Rodrigo Frantz; 
TRIGUEIRO, Victos Guedes (coord.) Código de Processo Civil no STF e no STJ: estudos 
sobre os impactos e interpretações. Juspodvm, 2018. 

 

23.  TEORIA DA PENA  

Ementa: 

Teoria da pena: Das penas. Resposta penal do Estado e a relação com os princípios 
constitucionais. Conceito, finalidades, características e espécies das penas. Sistemas 
prisionais, os regimes de cumprimento e a dosimetria/aplicação das penas. O 
detalhamento dos efeitos da condenação e a reabilitação. O exame das medidas de 
segurança, da ação penal e a extinção de punibilidade. Análise crítica e interface da Lei 
de Execução Penal. 

Bibliografia básica:   

BITTENCOURT, Cézar Roberto. Tratado de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2019. 

PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. São Paulo: Revistas dos 
Tribunais. 

ZAFFARONI, Eugenio Raul; BATISTA, Nilo. Direito Penal Brasileiro. v. 1. Revan, 
2011. 

Bibliografia complementar: 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. Vozes, 2014. 

JESUS, Damásio. Direito Penal: parte geral. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2014. 

MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal. Saraiva, 2019. 

PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro: parte geral e especial. São Paulo: 
RT, 2019. 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. São Paulo: Revistas dos 
Tribunais. 

ZAFFARONI, Eugenio Raul; BATISTA, Nilo. Direito Penal Brasileiro. v. 2. Revan, 
2011. 

 

24.  DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO  

Ementa: 

História do DIP. Teoria do DIP. Personalidade internacional. Soberania. Estado. 
Organização internacional. Indivíduo. Domínio público internacional. Normas 
internacionais. Responsabilidade internacional. Direito Diplomático e Consular. Direito 
do Mar. Direito Internacional dos Direitos Humanos. Conflitos internacionais. Direito 



 

 

Humanitário. Integração regional. Direito Internacional do Trabalho. Direito 
Internacional Penal. Proteção do meio ambiente. Comércio internacional. Sistema 
financeiro internacional. Tribunais internacionais e comunitários. Percepções regionais 
do DIP. Reações às teorias hegemônicas do DIP. Prática brasileira do DIP. 

Bibliografia básica:   

ACCIOLY, Hildebrando. Manual de Direito Internacional Público. São Paulo: Saraiva, 
2019. 

GUERRA, Sidney. Curso de Direito Internacional. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. 

REZEK, José Francisco. Direito Internacional Público: curso elementar. 17. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2018. 

Bibliografia complementar: 

MELLO, Celso D. Alburquerque. Curso de direito internacional público. 14. ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2002. 

MONTEIRO, Marco Antonio Corrêa. Tratados Internacionais de Direitos Humanos e 
Direito Interno. São Paulo: Saraiva, 2011. 

TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direito das organizações internacionais. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2012. 

VARELA, Marcelo Dias. Direito Internacional Público. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. 

MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 12. ed. São 
Paulo: Gen; Método, 2019. 

MONTEIRO, Marco Antonio Corrêa. Tratados Internacionais de Direitos Humanos e 
Direito Interno. Saraiva, 2011. 

 

25.  MÉTODOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS  

Ementa: 

Acesso à justiça, efetividade da prestação jurisdicional e sistemas de solução de conflitos. 
Autocompositivos: conciliação, mediação e negociação. Heterocompositivos: jurisdição 
e arbitragem. Métodos extrajudiciais de resolução de conflitos e a resolução adequada. 
Antecedentes históricos e a visão no direito comparado. Políticas Públicas em Resolução 
Adequada de Disputas e os direitos elementares da cidadania. Abordagem e compreensão 
do conflito. Mediação. Princípios da mediação. Atitudes do mediador. Aplicabilidade da 
mediação. Habilidades na comunicação. Técnicas utilizadas em mediação: comunicação 
e negociação. Técnicas e estratégias de negociação. Arbitragem: princípios e conceitos 
fundamentais; fundamentos históricos e teoria geral. A arbitragem no Brasil. 

Bibliografia básica:  

AZEVEDO, André Gomma de (org.). Manual de mediação judicial. Brasília/DF: 
Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, 
2019. 



 

 

GABBAY, Daniela Monteiro; FALECK, Diego; TARTUCE, Fernanda. Meios 
alternativos de solução de conflitos. Rio de Janeiro: FGV, 2013. 

DIDIER, Fredie (org.). Justiça Multiportas: mediação, conciliação, arbitragem e outros 
meios de solução adequada de conflitos. 1. ed. Salvador: Juspodivm, 2016. 

Bibliografia complementar: 

CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário a lei nº 9307/96. 
São Paulo: Atlas. 

CALMON, Petrônio. Fundamentos da mediação e da conciliação. Rio de Janeiro: 
Forense. 

FIORELLI, José Osmir et al. Mediação e solução de conflitos: teoria e prática. São Paulo: 
Atlas. 

JUSTIÇA FEDERAL. Manual de Mediação e Conciliação da Justiça Federal. Brasília: 
CNJ, 2019. 

MORAIS, José Luis; MARION SPENLGER, Fabiana. Mediação e arbitragem: 
alternativas à jurisdição. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 

PELUSO, Antonio Cesar (org.). Conciliação e mediação: estruturação da política 
judiciária nacional. São Paulo: Atlas, 2011. 

SALLES, Carlos Alberto de (org.). Negociação, mediação e arbitragem. Salvador: 
Método, 2013. 

 

26.  DIREITO DO TRABALHO I 

Ementa: 

Evolução. História do Direito do Trabalho. Denominação. Conceito. Divisões da Matéria. 
Autonomia do Direito do Trabalho. Posição Enciclopédica do Direito do Trabalho. 
Relações do Direito do Trabalho com os demais ramos do Direito. Relações do Direito 
do Trabalho com Áreas. Fontes do Direito do Trabalho. Aplicação das Normas do Direito 
do Trabalho. Princípios do Direito do Trabalho. Direito Internacional do Trabalho. 
Contrato Individual de Trabalho. Contrato de Trabalho. Empregado. Terceirização. 
Empregador. Poder de Direção do Empregador. Remuneração. Equiparação Salarial. 
Alteração do Contrato de Trabalho. Interrupção e Suspensão do Contrato de Trabalho. 
Cessação do Contrato de Trabalho. Assistência na Rescisão do Contrato de Trabalho. 
Aviso Prévio. Estabilidade. Indenização. FGTS. Direito Tutelar do Trabalho. Jornada de 
Trabalho. Intervalos para Refeição e Descanso. Repouso Semanal Remunerado. Férias. 
Trabalho da Mulher. Trabalho da Criança e do Adolescente. Nacionalização do Trabalho. 
Segurança e Medicina do Trabalho. Decadência e Prescrição no Direito do Trabalho. 

Bibliografia básica:  

DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Ltr, 2019. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2019. 



 

 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho: história geral do direito 
do trabalho, relações individuais e coletivas. São Paulo: Saraiva. 

Bibliografia complementar: 

BARROS, Aline Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Ltr. 

CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. Gen, 2018. 

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Ministério Público do Trabalho: doutrina, 
jurisprudência e prática. São Paulo: Saraiva, 2017. 

MARTINEZ, Luciano. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Saraiva. 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao Direito do Trabalho. São Paulo: Ltr, 
2018. 

SILVA, Homero Batista Mateus. CLT comentada. 2. ed. São Paulo: RT. 

 

27.  EXECUÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA  

Ementa: 

Execução. Pressupostos e condições da execução: título executivo. Princípios Básicos do 
processo de execução. Classificação dos atos executivos. Legitimidade. Competência. 
Liquidação de sentença. Execução definitiva e execução provisória. Responsabilidade 
patrimonial. Fraude à execução. Ação Pauliana. Espécies de cumprimento de sentença e 
de execução: por quantia certa, obrigação de fazer e não fazer e entrega de coisa. 
Execução contra a Fazenda Pública. Execução de alimentos. Execução por quantia certa 
contra devedor insolvente. Instrumentos de defesa: impugnação, embargos à execução e 
objeção de pré-executividade. Embargos à arrematação e à adjudicação. Suspensão e 
extinção do processo de execução. 

Bibliografia básica:  

THEODORO JR., Humberto. Processo de execução e cumprimento de sentença. São 
Paulo: Leud, 2017. 

MEDINA, José Miguel Garcia. Direito Processual Civil Moderno. São Paulo: RT, 2017. 

WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso de Processo Civil: execução. v. 3. São Paulo: RT, 
2017. 

Bibliografia complementar: 

ASSIS, Araken. Manual da Execução. São Paulo: RT, 2016. 

BUENO, Cássio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: 
Saraiva, 2015. 

DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: execução. v. 5. Salvador: Jus 
Podivm, 2019. 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo 
curso de processo civil. v. 2. São Paulo: RT, 2016. 



 

 

SOUZA, Bernardo Pimentel. Execuções, cautelares e embargos no processo civil. São 
Paulo: Saraiva, 2013. 

RIBEIRO, Flávia Pereira. Desjudicialização da Execução Civil. São Paulo: Saraiva, 
2013. 

 

28.  POSSE E PROPRIEDADE  

Ementa: 

Direitos reais (posse e propriedade). Generalidades sobre a posse. Aquisição e perda da 
posse. Efeitos da posse. Propriedade. Propriedade em geral. Aquisição da propriedade 
imóvel. Usucapião. Aquisição da propriedade móvel. Perda da Propriedade. Direitos de 
Vizinhança. Condomínio. Direitos reais limitados de gozo ou fruição. Direito de 
superfície. Direito de laje. Servidões. Usufruto. Uso. Habitação. Enfiteuse. Direito real 
de aquisição (Compromisso de compra e venda de imóvel). 

Bibliografia básica:  

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil. v. 4. São Paulo: Saraiva, 2018. 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. v. 5. São Paulo: Saraiva, 2019. 

PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil. v. 4. São Paulo: Gen, 2019. 

Bibliografia complementar:  

FACHIN, Luiz Edson. Posse, proteção possessória e pedido contraposto no âmbito do 
Superior Tribunal de Justiça : comentários ao acórdão no RMS 20.626/PR (rel. Min. 
Paulo Furtado - Desembargador convocado do TJ/BA, DJe 29.10.2009). In: O Superior 
Tribunal de Justiça e a reconstrução do direito privado. São Paulo : RT, 2011, p. 543-562 

FULGÊNCIO, Tito. Da posse e das ações possessórias: teoria legal e prática. 11. ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2015. 

LOBO, Paulo Luiz Neto. Posse no direito brasileiro: para além do animus e do corpus. 
Revista jurídica, Porto Alegre, v. 62, n. 436, p. 79-98, fev. 2014. 

MENDES, Gilmar Ferreira. O direito de propriedade na Constituição de 1988. In: 
CAMPOS, Diogo Leite de; MARTINS, Ives Gandra da Silva Martins; MENDES, Gilmar 
Ferreira. A evolução do direito no século XXI: Estudos em homenagem ao Professor 
Arnoldo Wald. São Paulo: Almedina, 2010, p. 77-120. 

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direitos das coisas. v. 3. São 
Paulo: Saraiva. 

OLIVEIRA, Carlos Eduardo Elias de. Direito Real da Laje à Luz da Lei Nº 13.465, DE 
2017: nova Lei, nova hermenêutica. Brasília: Consultoria Legislativa/Senado, jul, 2017. 
(Texto para Discussão nº 238). Disponível em: 
http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/532809. 

 

29.  DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO  



 

 

Ementa: 

História do Direito Internacional Privado (DIPr). Noções Básicas de Direito Internacional 
Privado. O Direito Internacional Privado e as disciplinas jurídicas afins. Direito 
Uniforme. Fontes. Estrutura da norma. Preceitos básicos. Noções básicas de Direito 
Processual Civil Internacional. Verificação de Conteúdo e Aplicação de Direito 
Estrangeiro no Processo. Competência Internacional e Imunidade de Jurisdição. 
Homologação de Sentença Estrangeira. Cooperação Jurídica Internacional e Regime das 
provas nos Processos com Conexão Internacional. Outros temas relacionados ao Direito 
Processual Civil Internacional. Direito Processual Civil Internacional no MERCOSUL. 
Temas específicos relacionados ao Direito Internacional Privado. Contratos 
Internacionais. Direito de Família. Direito das Sucessões. Arbitragem Internacional. 

Bibliografia básica:  

DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado: parte geral. Saraiva, 2014. 

DOLINGER, Jacob. TIBÚRCIO, Carmen. Direito Internacional Privado. Saraiva, 2018. 

ARAÚJO, Nádia de. Direito Internacional Privado: teoria e prática brasileira. RT, 2019. 

Bibliografia complementar: 

ARAÚJO, Nadia de. Contratos Internacionais: João Grandino Rodas. São Paulo: RT, 
2002. 

RECHSTEINER, Beat Walter. Direito Internacional Privado: teoria e prática. Saraiva, 
2019. 

AMORIM, Edgar Carlos de; OLIVEIRA JR., Vicente de Paulo Augusto de. Direito 
internacional privado. Rio de Janeiro: Livraria da Travessa, 2014. 

ARAÚJO, Luis Ivani de Amorim. Curso de Direito dos Conflitos Interespaciais. Porto 
Alegre: Casa do Advogado, 2002. 

BASSO, Maristela. Direito Internacional Privado: manual de legislação. São Paulo: Atlas, 
2009. 

DEL’OLMO, Florisbal de Sousa. Direito Internacional Privado. Rio de Janeiro: Forense, 
2016. 

 

30.  CRIMES EM ESPÉCIE  

Ementa: 

Funções do tipo penal e os elementos de interpretação. Conceito, objetos, sujeitos e 
elementos dos tipos penais dos crimes contra a pessoa, o patrimônio, a propriedade 
imaterial e a organização do trabalho. Crimes contra o sentimento religioso e o respeito 
aos mortos. Crimes contra a dignidade sexual, de lenocínio e do tráfico de pessoa para 
fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual. Crimes de ultraje público ao 
pudor. Crimes contra a família, o patrimônio, a propriedade imaterial e a organização do 
trabalho. 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:  

BITTENCOURT. Cézar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte especial. v. 3. São 
Paulo: Saraiva, 2019. 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense, 2020. 

PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro: parte geral e especial. São Paulo: 
RT, 2019. 

Bibliografia complementar: 

ANÍBAL, Bruno. Direito Penal: parte geral. t. 1. São Paulo: Gen. 

BITTENCOURT. Cézar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte especial. v. 4. São 
Paulo: Saraiva, 2019. 

BITTENCOURT. Cézar Roberto. Código de Direito Penal Comentado. São Paulo: 
Saraiva. 

GRECO. Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial. v. 2. Rio de Janeiro: Impetus. 

JESUS, Damásio de. Direito Penal. v. 2. São Paulo: Saraiva. 

MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal. v. 2. Gen, 2019. 

 

31.  DIREITO ADMINISTRATIVO II   

Ementa: 

Servidores Públicos. Regimes Jurídicos Funcionais. Organização Funcional. Regime 
Constitucional. Concurso Público. Acessibilidade. Acumulação de Cargos e Funções. 
Estabilidade. Regime Previdenciário. Disponibilidade. Mandato Eletivo. Sistema 
Constitucional de Remuneração. Associação Sindical e Direito de Greve. Direitos 
Sociais. Responsabilidade dos Servidores Públicos. Serviços Públicos: conceito, 
características, classificações, princípios, remuneração, usuários. Execução do Serviço. 
Novas formas de prestação de serviços públicos: gestão associada e regimes de parceria. 
Controle da Administração Pública. Controle Legislativo. Controle Judicial. 
Responsabilidade Civil do Estado. Responsabilidade Civil por Danos Ambientais. 

Bibliografia básica:  

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 31. ed. São 
Paulo: Atlas, 2017. BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito 
Administrativo. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2013. 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 31. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2019. 

Bibliografia complementar:  

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Serviço Público e Concessão de Serviço Público. 
São Paulo: Malheiros, 2017. 

OHARA, Irene Patrícia. Direito Administrativo. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2019. 



 

 

CHEVALLIER, Jacques. O serviço público. Trad. Augusto Neves Dal Pozzo e Ricardo 
Marcondes Martins. Belo Horizonte: Fórum, 2017. 

GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. O Serviço Público e a Constituição brasileira de 
1988. São Paulo: Malheiros, 2003. 

MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. Saraiva, 2018. 

SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo Ordenador. São Paulo: Malheiros, 2003. 

 

 

 

 

 

32.  DIREITO PROCESSUAL PENAL  

Ementa: 

Garantias constitucionais do processo penal. Investigações preliminares: inquérito 
policial e outras formas de investigação. Sujeitos processuais: juiz, partes, defensor, 
assistentes e auxiliares da justiça. Ação penal: condições da ação penal, condições de 
procedibilidade, pressupostos processuais, espécies de ação penal (ação penal de 
iniciativa pública, ação penal de iniciativa pública condicionada, ação penal de iniciativa 
privada). Ação civil ex delicto. Competência: conceito, classificação e critérios 
determinadores. Competência absoluta e relativa. Modificação de competência. Conflito 
de competência. Prova: teoria da prova (conceitos, momentos, sistemas, ônus e prova 
ilícita) e provas em espécie. Prisão e liberdade: prisão cautelar (conceito, natureza 
jurídica, pressupostos e espécies), liberdade provisória (com e sem fiança) e medidas 
alternativas à prisão cautelar. Atos processuais de comunicação: citação e intimação. 
Procedimentos: processo e procedimentos, espécies (comum e especial), procedimento 
comum ordinário, procedimento sumário e procedimento sumaríssimo (Lei 9.099/95), 
procedimento do júri. Sentença e coisa julgada. Nulidades: teoria das nulidades (sistema 
de nulidades e Constituição, natureza jurídica, conceito, princípios, espécies, efeitos) e 
nulidades em espécie. Recursos: teoria dos recursos (duplo grau, ações impugnativas 
autônomas - diferenças, natureza jurídica, conceito, característica, princípios, efeitos, 
juízo de admissibilidade e juízo de mérito, condições recursais e pressupostos recursais). 
Recursos em espécie. 

Bibliografia básica:  

OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. São Paulo, Atlas, 2014. 

CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2014 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. Rio de 
Janeiro: Forense, 2014. 

Bibliografia complementar: 



 

 

GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal.  12ª Ed. São Paulo: 
RT. 

JARDIM, Afranio Silva. Ação Penal Pública. São Paulo:  Lumen Juris, 2011. 

LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2014. 

MILHOMEM, Flávio. Direito Processual Penal Objetivo: Teoria e Questões. Brasília: 
Alumnus/LeYa. 2013. 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de processo penal: comentado. São 
Paulo: Saraiva, 2012. 

FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional.  São Paulo: RT, 2012. 

 

GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. São Paulo: RT. 

AVENA, Norberto. Manual de Processo Penal. Ed. Método-Gen. 

LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. Salvador: JusPodium. 

REIS, Alexandre Cebrian Araujo; GONÇALVES, Victor Eduardo Rio. Direito 
Processual Penal Esquematizado. São Paulo: Saraiva. 

TAVORA, Nestor. Curso de Direito Processual Penal. Salvador: JusPodium. 

JARDIM, Afranio Silva. Ação Penal Pública. São Paulo:  Lumen Juris.  

LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva.  

MILHOMEM, Flávio. Direito Processual Penal Objetivo: Teoria e Questões. Brasília: 
Alumnus/LeYa.  

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de processo penal: comentado. São 
Paulo: Saraiva.  

FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional.  São Paulo: RT. 

 

33.  DIREITO ECONÔMICO   

Ementa: 

Introdução ao direito econômico: conceito. Objeto. Características. Fontes. Sujeitos: os 
agentes econômicos. Relações com outros ramos do direito. Estado e atividade 
econômica: conceito e classificação de atividade econômica. Doutrinas econômicas. 
Sistemas econômicos e regimes econômicos. Modelos de estado. Formas de intervenção 
do estado na economia. Ordem jurídico-econômica: conceito e objeto. Ordem econômica 
internacional, regional e nacional. Constituição econômica. A ordem econômica na 
constituição de 1988: fundamentos, objetivos e princípios. Intervenção do estado 
brasileiro na economia. Serviços públicos. Regime jurídico dos recursos minerais. 
Política urbana. Política agrícola e fundiária. Sistema Financeiro Nacional: Conceito e 
classificação. Estrutura e organização. Órgãos reguladores e entes supervisores. 
Regulação e supervisão financeiras: conceito, finalidades e arranjos institucionais. 



 

 

Regime jurídico. Recomendações Internacionais. A regulação e sua teoria: conceito e 
classificação. Justificativas e finalidades. Arranjos institucionais. Competências. O 
modelo brasileiro de regulação. Defesa da concorrência: regime constitucional e legal. O 
sistema brasileiro de defesa da concorrência. Formas de atuação ou controle. 

 

Bibliografia básica:   

BAGNOLI, Vicente. Direito econômico e concorrencial. São Paulo: RT, 2017. 

FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Direito Econômico. Rio de Janeiro: Forense, 
2017. 

FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. Lições de Direito Econômico. Rio de Janeiro: Gen, 
2016. 

Bibliografia complementar: 

COUTINHO, Diogo R.; ROCHA, Jean-Paul Veiga da; SCHAPIRO, Maria G. Direito 
Econômico Atual. Rio de Janeiro: Gen. 

ARAGÃO, Alexandre Santos. Agências Reguladoras e a evolução do Direito 
Administrativo Econômico. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. 

FORGIONI, Paula Andrea. Os Fundamentos do Antitruste. São Paulo: RT, 2014. 

GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 16. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2018. 

CARDOZO, José Eduardo Martins; Queiroz, João Eduardo Lopes; Santos, Márcia 
Walquíria Batista dos (coord.). Direito administrativo econômico. São Paulo: Atlas, 2011. 

STOBER, Rolf. Direito Administrativo Econômico Geral. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

34.  DIREITO DE FAMÍLIA  

Ementa: 

Introdução ao Direito das Famílias. O Direito de Família Constitucionalizado. Direito 
matrimonial: casamento, efeitos jurídicos e dissolução da sociedade e do vínculo 
conjugal. As relações patrimoniais, regimes de bens no casamento. A União Estável e 
seus efeitos sociais e jurídicos. O Direito parental, poder familiar, Guarda e Alimentos. 
O direito assistencial: Tutela e Curatela. O bem de Família. A adoção. Questões 
processuais relativas ao direito das famílias. Normas de proteção da criança e do 
adolescente. O paradigma da proteção integral: princípios constitucionais e a interface 
com o direito público, interno e internacional. Definições fundamentais: criança, 
adolescente, família, guarda, adoção, tutela. Os novos modelos de entidades familiares. 

Bibliografia básica:  

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil. v.  5. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro.  v. 6. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 
2019. 



 

 

LÔBO, Paulo. Famílias. São Paulo: Saraiva. 4. ed. São Paulo, 2015. 

Bibliografia complementar:  

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. v. 5. São Paulo: Saraiva, 2019. 

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil.  v. 2. São Paulo: Saraiva. 
2012. 

TARTUCE, Flávio. Direito Civil: direito de família. v. 5. 14. ed. São Paulo: Forense, 
2018. 

ROSENVALD, Nelson; FARIAS, Cristiano Chaves de. Curso de Direito Civil: famílias. 
v. 6. Salvador: Juspodivm, 2019. 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: direito de família. v. 4. 14. ed. São Paulo: Atlas, 
2018.  

 

35.  PROCESSO CONSTITUCIONAL   

Ementa: 

Ação Direta de Inconstitucionalidade por ação e por omissão. Ação Declaratória de 
Constitucionalidade; Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Técnicas 
de decisão no controle de constitucionalidade. Reclamação e segurança das decisões em 
controle concentrado. Representação interventiva. Controle de constitucionalidade pelos 
Tribunais de Justiça. Habeas Corpus, Habeas Data, Mandado de Segurança. Ação 
Popular, Ação Civil Pública. Processo Coletivo: fundamentos e peculiaridades, direitos 
transindividuais. 

Bibliografia básica:  

MENDES, Gilmar Ferreira; Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São 
Paulo: Saraiva, 2018. 

MENDES, Gilmar Ferreira. Argüição de descumprimento de preceito fundamental. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva. 

MENDES, Gilmar Ferreira; MARTINS, Ives Gandra da Silva. Controle concentrado de 
constitucionalidade. São Paulo: Saraiva, 2009. 

Bibliografia complementar: 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. 6. ed. Coimbra: Almedina. 

DIMOULIS, Dimitri; LUNARDI, Soraya Regina Gasparetto. Curso de Processo 
Constitucional: controle de constitucionalidade e remédios constitucionais. São Paulo: 
Atlas. 

HORTA, Raul Machado. Direito constitucional. 5. ed. Belo Horizonte: Del Rey. 

MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição Constitucional: o controle abstrato de normas no 
Brasil e na Alemanha. São Paulo: Saraiva. 



 

 

MENDES, Gilmar Ferreira. Moreira Alves e o controle de constitucionalidade no Brasil. 
São Paulo: Celso Bastos Editor. 

 

36.  PRÁTICA JURÍDICA I   

Ementa: 

Trabalhos simulados orientados de prática jurídica civil. Elaboração de peças processuais: 
iniciais, contestações, réplicas e demais intervenções processuais. Análise de autos. 
Treinamento prático-profissional. Simulação de audiências e julgamentos. Assistência a 
audiências e sessões de julgamentos. Simulações de audiências e/ou sessões de 
julgamentos. 

Bibliografia básica:  

ARAÚJO JR., Gediel Claudino de. Prática no processo civil: cabimento, ações diversas, 
competência, procedimentos, petições, modelos. São Paulo: Atlas, 2018. 

BARROSO, Darlan; LETTIÈRE, Juliana Francisca. Prática jurídica civil. São Paulo: RT, 
2019. 

CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, 
Candido Rangel. Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 2014. 

Bibliografia complementar:  

DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. v. 2. Salvador: Podivm, 2019. 

MEDINA, José Miguel Garcia. Novo código de processo civil comentado. 5. ed. São 
Paulo: RT, 2017. 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo 
curso de processo civil. v. 1. v. 2. São Paulo: RT, 2017. 

SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. v. 2. São Paulo: 
Saraiva, 2002. 

WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil. 
v. 1., v. 2. e v. 3. 16. ed. São Paulo: RT, 2016. 

 

37.  DIREITO DO TRABALHO II   

Ementa: 

Direito Processual do Trabalho. Princípios, fontes e autonomia. Organização da Justiça 
do Trabalho. Competência. Procedimentos ordinário, sumaríssimo e sumário. Atos 
processuais. Nulidades. Partes e Procuradores. Petição Inicial. Resposta. Audiência 
trabalhista. Conciliação. Provas. Sentença. Recursos admissíveis no processo do trabalho. 
Liquidação de sentença. Execução trabalhista. Procedimentos especiais e ações civis 
admissíveis no processo do trabalho. 

Bibliografia básica:  



 

 

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito Processual do Trabalho. São Paulo: 
LTR. 

SCHIAVI, Mauro. Manual de Direito Processual do Trabalho. São Paulo: LTR. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito Processual do Trabalho. São Paulo: Atlas. 

Bibliografia complementar:   

CAIRO JÚNIOR, José. Curso de Direito Processual do Trabalho. Salvador: Juspodivm. 

GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de Direito Processual do Trabalho. Rio de 
Janeiro: Forense. 

MARTINS, Adalberto. Manual Didático de Direito Processual do Trabalho. São Paulo: 
Malheiros. 

MACHADO JUNIOR, Cesar Pereira. Manual de Direito Processual do Trabalho. São 
Paulo: LTR. 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito Processual do Trabalho. São Paulo: 
Saraiva. 

  

38.  DIREITO FINANCEIRO  

Ementa: 

Ciência das finanças e Direito Financeiro. Autonomia e relação com outras disciplinas. 
Fontes. Regime Constitucional do Direito Financeiro. Normas Gerais de Direito 
Financeiro. Princípios do Direito Financeiro. Orçamento Público: conceito, evolução 
histórica, natureza jurídica. Princípios orçamentários. As leis orçamentárias: plano 
plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual. Processo legislativo 
das leis orçamentárias. Créditos Adicionais. Fundos. Receita Pública. Desvinculação das 
Receitas da União (DRU). Despesa Pública. Dívida Pública e Operações de Crédito. 
Fiscalização financeira e orçamentária: tipos de Controle. Tribunais de Contas. 
Responsabilidade Fiscal. Crimes contra as finanças públicas. 

Bibliografia básica:  

CONTI, Jose Mauricio; SCAFF, Fernando Facury. Orçamentos Públicos e Direito 
Financeiro. São Paulo: RT. 

OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro. São Paulo: RT. 

TORRES, Ricardo Logo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. Rio de Janeiro: 
Renovar. 

Bibliografia complementar:  

BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças. Rio de Janeiro: Forense. 

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 
Constitucional. 8. ed. São Paulo: Saraiva. 

MORAES, Carlos Alberto de. Curso de Direito Financeiro. São Paulo: Saraiva, 2012. 



 

 

NASCIMENTO, Carlos Valder; MARTINS, Ives Gandra da Silva (org.) Comentários à 
Lei de Responsabilidade Fiscal. São Paulo: Saraiva. 

TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2009. 

39.  DIREITO AMBIENTAL   

Ementa: 

História do movimento ambientalista. A formação do direito Ambiental: noções, conceito 
e relações com os demais ramos do Direito.  Princípios de Direito Ambiental. A proteção 
constitucional do meio ambiente. Competências constitucionais.  A Política Nacional do 
Meio Ambiente. Instrumentos de gestão ambiental.  O Licenciamento ambiental. Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação. Crimes ambientais. Educação Ambiental. 

Bibliografia básica:  

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: 
Malheiros, 2014. 

SIRVINSKAS. Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. São Paulo: Saraiva, 2018. 

FURLAN, Anderson. Elementos de Direito Ambiental: noções básicas, jurisprudência e 
questões de concursos públicos. São Paulo: Método, 2020. 

Bibliografia complementar:  

ARAÚJO, Suely Mara Vaz Guimarães de. Juras, Ilidia da Ascenção Garrido Martins: 
comentários à lei dos resíduos sólidos. Lei N. 12305, de 2 de agosto de 2010 e seu 
regulamento. São Paulo: Pillares, 2011. 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MORATO LEITE, José Rubens. Direito 
Constitucional Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2012. 

FARIAS, Paulo José Leite. Competência federativa e proteção ambiental. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris 1999. 

MILARE, Edis. Direito do ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 

SARLET, Ingo Wolgang; FENSTERSEIFER, Thiago. Direito ambiental: introdução, 
fundamentos e teoria geral. São Paulo: Saraiva, 2014. 

SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. São Paulo: Malheiros, 2013. 

 

40.  DIRETO EMPRESARIAL I  

Ementa: 

Comerciante e os Atos de Comércio. Empresa e Empresário. O Estabelecimento 
Empresarial. O Aviamento e a Clientela. O Ponto Empresarial. Registro de Empresa. 
Nome Empresarial. Livros Empresariais. Introdução ao Direito Societário. Tipos 
societários Menores. Da Sociedade Limitada: Natureza e Regime. Constituição. Deveres 
e Responsabilidade dos Sócios. Direitos do Sócio. Administração da Sociedade. 
Dissolução da Sociedade. Operações Societárias. Sociedade Anônima: Ação. Valores 



 

 

Mobiliários. Capital Social. Constituição. Órgãos Societários. Administração da 
Companhia. Relações de Poder na Companhia. Resultados Sociais. 

Bibliografia básica:  

ALMEIDA, Amador Paes de. Manual das Sociedades Comerciais. São Paulo: Saraiva. 

MAMEDE, Gladston. Direito Empresarial Brasileiro. v. 1. São Paulo: Atlas. 

NEGRÃO, Ricardo. Manual de Direito Comercial e de Empresa. v. 1. e v. 2. São Paulo: 
Saraiva. 

Bibliografia complementar: 

COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de Direito Comercial. v. 1, v. 2 e v. 3. São Paulo: Saraiva. 

FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de Direito Comercial. São Paulo: Atlas. 

MARTINS, Fran. Curso de direito comercial. Rio de Janeiro: Forense. 

REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. v. 1. São Paulo: Saraiva. 

TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial. v. 1. São Paulo: Atlas. 

 

41.  PRÁTICA JURÍDICA II  

Ementa: 

Trabalhos simulados orientados de prática jurídica penal. Elaboração de peças 
processuais: relaxamento de prisão, liberdade provisória, queixa-crime, resposta à 
acusação e alegações finais. Análise de autos findos. Treinamento prático-profissional. 
Simulação de audiências. Trabalhos simulados orientados de prática jurídica penal. 
Assistência a audiências e julgamentos. Simulações de audiências e/ou sessões. 

Bibliografia básica: 

LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal. Impetus: Niterói. 

ISHIDA, Válter Kenji. Prática Jurídica Penal. Altas: São Paulo. 

SOUZA, Guilherme Nucci. Prática Jurídica Penal. Revista dos Tribunais: São Paulo. 

Bibliografia complementar: 

CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Processual Penal. Saraiva: São Paulo. 

OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. Altas: São Paulo. 

PACHECO, Denilson Feitoza. Curso de Processo Penal. Impetus: Niterói. 

SANCHES, Rogério. Manual de Direito Penal. Jus Podivm: Salvador. 

BARROS, Rogério; CURY, Cristiano. Manual de Prática Jurídica Penal. Atlas: São 
Paulo. 

 

42.  DIREITO TRIBUTÁRIO I   



 

 

Ementa: 

O Estado e o Poder de Tributar. O Direito Tributário. Direito Tributário: conceito, 
autonomia do Direito Tributário e sua relação com outros ramos do direito. Fontes do 
Direito Tributário. Norma de incidência tributária. Competência tributária. Conceito e 
Classificações dos Tributos. Espécies tributárias. Limitações Constitucionais ao Poder de 
Tributar: Princípios e Imunidades tributárias. Legislação Tributária: vigência e aplicação 
da legislação tributária, interpretação e integração da Legislação Tributária. Impostos em 
espécie e o Regime do Simples Nacional. 

Bibliografia básica:  

ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário Esquematizado. São Paulo: Método.  

PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. São Paulo: Saraiva.  

COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva. 

Bibliografia complementar: 

BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense.  

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva.  

TORRES, Heleno Taveira. Direito Constitucional Tributário e Segurança Jurídica. São 
Paulo: RT.  

SABAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva.  

SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. São Paulo: Ed. Saraiva.  

MACHADO. Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros. 

 

43.  SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR II  

Ementa: 

Estudo dos conceitos de direitos sociais e políticas públicas, sua expressão na 
Constituição Brasileira e repercussão na organização das instituições e do ordenamento 
jurídico. Análise do fenômeno da judicialização das políticas públicas. Exposição do 
modelo brasileiro de proteção social. Análise das diretrizes constitucionais e 
institucionais dos direitos sociais em espécie: saúde, previdência social, assistência social, 
educação, moradia, transporte, e proteção à infância, à juventude e aos idosos. Avaliação 
do financiamento e qualidade da proteção social brasileira. Estudo da relação entre o 
Sistema de Justiça, políticas públicas e direitos sociais. Debate sobre os desafios práticos 
da judicialização e as alternativas institucionais para concretização dos direitos sociais. 

Bibliografia básica: 

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros.  

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo G. Gonet. Curso de Direito Constitucional. 
São Paulo: Saraiva. 



 

 

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos 
direitos fundamentais na perspectiva constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora. 

Bibliografia complementar: 

SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de (Orgs.). Direitos Sociais: 
Fundamentos, Judicialização e Direitos Sociais em Espécie. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 

CANOTILHO, J. J. Gomes. Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador: 
contributo para compreensão das normas constitucionais programáticas. Coimbra: 
Coimbra Editora. 

CIARLINI, Alvaro. Direito à Saúde: paradigmas procedimentais e substanciais da 
Constituição. São Paulo: Saraiva.  

GOUVEIA, André Barbosa et al. Federalismo e políticas Educacionas na Efetivação do 
direito à educação no Brasil. Brasília: IPEA, 2011. 

ROSSATO, Luciano Alves; LEPÓRE, Paulo Eduardo CUNHA, Rogério Sanches. 
Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado. São Paulo: RT. 

SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de 
Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva. 

 

44.  PRÁTICA JURÍDICA III  

Ementa: 

Formas Autocompositivas de solução de conflitos. Formas Heterocompositivas. Carreiras 
Jurídicas (e Estatuto da OAB - Lei 8.906/94). Análise e elaboração de relatórios de caso 
e de peças. Acompanhamento processual e de julgamentos.  

Bibliografia básica: 

AZEVEDO, André Gomma de (Org.). Manual de mediação judicial. Brasília/DF: 
Conselho Nacional de Justiça / Sebrae - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas, 2014.  

AZEVEDO, André Gomma de (Org.). Estudos em Arbitragem, Mediação e Negociação. 
Brasília: UnB, 2004. 

GABBAY, Daniela Monteiro; FALECK, Diego; TARTUCE, Fernanda. Meios 
alternativos de solução de conflitos. Rio de Janeiro. FGV, 2013. 

 

Bibliografia complementar: 

CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo – um comentário à Lei nº 9.307/96. 
São Paulo: Atlas, 2009. 

CHIMENTI, Ricardo Cunha. Teoria e Prática Dos Juizados Especiais Cíveis, Estaduais e 
Federais. São Paulo: Saraiva, 2014. 



 

 

FIORELLI, Jose Osmir; et. al. Mediação e Solução de Conflitos. Teoria e prática.  São 
Paulo Atlas, 2008. 

FISHER, Roger; URY, William. Como chegar ao sim como negociar acordos sem fazer 
concessões. Rio de Janeiro: Solomon, 2014. 

SAMPAIO, Lia C. e BRAGA NETO, Adolfo. O Que é a Mediação de Conflitos? Coleção 
Primeiros Passos nº 325, São Paulo: Ed. Brasiliense, 2007. 

 

45.  TÓPICOS ESPECIAIS  

Ementa: 

Temas relacionados ao conteúdo programático exigido para o Exame da Ordem dos 
Advogados do Brasil, requisito necessário para a inscrição nos quadros da OAB como 
advogado (inciso IV do art. 8º da Lei nº 8.906/1994), com preparação para primeira fase. 
Com foco nas disciplinas de Direito Constitucional, Administrativo, Trabalho, Tributário, 
Penal, Processo Penal, Civil, Processo Civil e Ética. 

Bibliografia básica:  

CONTAR, Carlos Eduardo; COSTA, Daniel Castro Gomes da; PUCCINELLI JÚNIOR, 
André. Estudos Contemporâneos de Direito Público. São Paulo: Pirelli, 2009. 

HIRECHE, Gamil Föppel; SCARPA, Antonio Oswaldo. Temas de Direito Penal e 
Processual Penal - Estudos Em Homenagem ao Juiz Tourinho Neto. Salvador: 
JusPodivm, 2013 

LOTUFO, Renan; NANNI, Giovanni Ettore; MARTINS, Fernando Rodrigues. Temas 
Relevantes do Direito Civil Contemporâneo: reflexões sobre os 10 anos do Código Civil. 
São Paulo: Atlas, 2012. 

Bibliografia complementar:  

ISHIDA, Válter Kenji. Prática Jurídica Penal. Altas: São Paulo, 2013 

BINENBOJM, Gustavo. Temas de Direito Administrativo e Constitucional. São Paulo: 
Renovar, 2008. 

TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. t I, II e III. São Paulo: Renovar, 2008 

CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Processual Penal. Saraiva: São Paulo, 2013. 

OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. Altas: São Paulo, 2012. 

SANCHES, Rogério. Manual de Direito Penal. Jus Podvm: Salvador, 2014.  

 

46. DIREITO TRIBUTÁRIO II  

Ementa: 

Obrigação Tributária. Sujeição ativa e passiva. Responsabilidade tributária. Lançamento 
e suas espécies. Crédito tributário: constituição, suspensão, extinção e exclusão. Garantias 
e privilégios do crédito tributário. Administração tributária: fiscalização, dívida ativa e 



 

 

certidões. Processo Tributário: princípios e garantias do direito processual tributário. 
Procedimento e processo administrativo fiscal. Processo judicial tributário. Ações de 
iniciativa da Fazenda Pública: execução fiscal e cautelar fiscal. Defesas do sujeito passivo 
na execução fiscal: exceção de pré-executividade e embargos à execução. Ações de 
iniciativa do sujeito passivo: ação de repetição de indébito, ação declaratória, ação 
anulatória, mandado de segurança e consignação em pagamento. 

Bibliografia básica: 

AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: Saraiva. 

PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado.  

COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva. 

Bibliografia complementar: 

BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense.  

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva.  

MACHADO. Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros. 

MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Curso de Direito Tributário. São Paulo: 
Saraiva. 

SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário: de acordo com a EC 75/2013 e com as 
mais recentes decisões do STJ e do STF. São Paulo: Saraiva. 

SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. São Paulo: Saraiva. 

 

47.  TÓPICOS ESPECIAIS II  

Ementa: 

Temas relacionados ao conteúdo programático exigido para o Exame da Ordem dos 
Advogados do Brasil, requisito necessário para a inscrição nos quadros da OAB como 
advogado (inciso IV do art. 8º da Lei nº 8.906/1994), a fim de tornar claras as habilidades 
curriculares exigidas para a elaboração da peça profissional e das questões discursivas 
que integram a prova prático-profissional (segunda etapa), desenvolvendo as 
competências necessárias para a identificação, resolução e fundamentação das situações-
problema que se inserem na matriz disciplinar ofertada. 

Bibliografia básica: 

CONTAR, Carlos Eduardo; COSTA, Daniel Castro Gomes da; PUCCINELLI JÚNIOR, 
André. Estudos Contemporâneos de Direito Público. São Paulo: Pirelli, 2009. 

Hireche, Gamil FöppelScarpa, Antonio Oswaldo. Temas de Direito Penal e Processual 
Penal - Estudos Em Homenagem ao Juiz Tourinho Neto. Salvador: JusPodivm, 2013. 

LOTUFO, Renan; NANNI, Giovanni Ettore; MARTINS, Fernando Rodrigues. 
(org)Temas Relevantes do Direito Civil Contemporâneo: reflexões sobre os 10 anos do 
Código Civil. São Paulo: Atlas, 2012. 



 

 

Bibliografia complementar:  

Binenbojm, Gustavo. Temas de Direito Administrativo e Constitucional. São Paulo: 
Renovar, 2008. 

TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. t I, II e III. São Paulo: Renovar, 2008. 

ISHIDA, Válter Kenji. Prática Jurídica Penal. Altas: São Paulo. 

CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Processual Penal. Saraiva: São Paulo. 

OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. Altas: São Paulo. 

SANCHES, Rogério. Manual de Direito Penal. Jus Podvm: Salvador. 

 

48.  PRÁTICA JURÍDICA IV  

Ementa:  

Prática Real. Atendimentos. Elaboração de relatório sobre o caso. Delineamento de 
estratégia. Elaboração de peças. Acompanhamento processual. Realização de audiências.  
Acompanhamento de Julgamentos. 

Bibliografia básica:  

ARAÚJO JÚNIOR, Gediel Claudino de. Prática no processo civil: cabimento/ ações 
diversas, competência, procedimentos, petições, modelos.  São Paulo: Atlas, 2012. 

BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos; MARQUES, Claudia Lima; 
Marques;BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito do Consumidor.  5ª Ed. São 
Paulo: RT, 2014. 

NUCCI, Guilherme de Souza. Prática forense penal.  Rio de Janeiro: Forense, 2014. . 

Bibliografia complementar: 

GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 8ª ed. Niterói: Impetus. 2014. 

NERY, Rosa Maria de Andrade; NERY JUNIOR, Nelson.Código Civil Comentado - 10ª 
Ed. São Paulo: RT, 2013. 

PAMPLONA FILHO, Rodolfo; GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo Curso de Direito Civil. 
Obrigações: vol. 2. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

PAMPLONA FILHO, Rodolfo; GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo Curso de Direito Civil. 
Direito de Família: vol. 6. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal. Salvador: Jus Podivm, 2014. 

 

49.  DIREITO EMPRESARIAL II  

Ementa: 

Noções Gerais sobre a Falência. Elementos Essenciais para existência do estado de 
Falência. Legitimidade Ativa e Passiva na Ação Falimentar. Juízo Competente. 



 

 

Requerimento da Falência. Resposta do Devedor. Procedimento Preliminar. Sentença 
Denegatória e Declaratória da Falência. Recursos. Juízo Universal. Efeitos da Falência. 
Da Revogação dos Atos praticados pelo devedor antes da Falência. Órgãos da Falência. 
Da Administração, Arrecadação e Guarda dos Bens, Livros e Documentos do Falido. Do 
pedido de Restituição e embargos de Terceiro. Habilitação dos Créditos. Dos Créditos 
não sujeitos à Habilitação. Classificação dos Créditos. Da Liquidação. Do Pagamento aos 
Credores. Encerramento do Processo de Falência. Extinção das Obrigações. Recuperação 
Judicial e Extrajudicial de Empresa. 

Bibliografia Básica:  

CAMPINHO, Sérgio. Curso de direito comercial: Falência e recuperação de empresa. Rio 
de Janeiro: Renovar. COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. São Paulo: 
Revista dos Tribunais.  

MAMEDE, Gladston. Direito empresarial brasileiro: falência e recuperação de empresas. 
São Paulo: Atlas. 

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. São Paulo: Revista dos Tribunais.  

Bibliografia Complementar: 

BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de Recuperação de Empresas e Falência. São 
Paulo: Revista dos Tribunais.  

NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa: recuperação de empresas, 
falência e procedimento concursais administrativos. São Paulo: Saraiva.  

TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: recuperação de empresas e 
falência. 6. Ed. São Paulo: Saraiva.  

ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e recuperação de empresas. São Paulo: 
Saraiva.  

FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Nova lei de falência e recuperação de empresas. São Paulo: 
Atlas. 

 

50.  TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I  

Ementa: 

Disciplina de caráter instrumental que abordará a elaboração de projeto da pesquisa em 
Direito para embasar o trabalho de conclusão de curso, de caráter obrigatório para a 
graduação em Direito. 

Bibliografia básica:  

CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 
Porto Alegre: Artmed, 2010. 

ECO, Umberto, Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 2014. 

GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa; DIAS, Maria Tereza Fonseca. (Re)pensando a 
pesquisa jurídica. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. 



 

 

Bibliografia complementar:  

LAKATOS, E. M; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. São 
Paulo: Atlas.  

NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. Manual da monografia jurídica: como se faz: uma 
monografia, uma dissertação, uma tese. São Paulo: Saraiva.  

QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo (Coord.); FEFERBAUM, Marina (Coord.). 
Metodologia jurídica: um roteiro prático para trabalhos de conclusão de curso. São Paulo: 
Saraiva. 

 

51.  TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II  

Ementa: 

Disciplina de caráter instrumental que abordará a elaboração de monografia em, de caráter 
obrigatório para a graduação em Direito. Elaboração, entrega e apresentação de trabalho 
de conclusão de curso. 

Bibliografia básica:  

BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática da 
monografia para os cursos de direito. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 

LAKATOS, E. M; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. 7. Ed. São 
Paulo: Atlas, 2010. 

NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. Manual da monografia jurídica: como se faz: uma 
monografia, uma dissertação, uma tese. São Paulo: Saraiva, 2013. 

Bibliografia complementar:  

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 20. Ed. São Paulo: Perspectiva, 2014. 

LEITE, Eduardo de Oliveira. A monografia jurídica. São Paulo: RT, 2011.  

MEZZAROBA, Orides; MONTEIRO, Cláudia Servilha. Manual de metodologia da 
pesquisa no direito: atualizado de acordo com as últimas normas da ABNT. 3 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2008. 

QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo (Coord.); FEFERBAUM, Marina 
(Coord.). Metodologia jurídica: um roteiro prático para trabalhos de conclusão de curso. 
São Paulo: Saraiva, 2012. 

REIS, Linda G. Produção de monografia: da teoria à prática: o método educar pela 
pesquisa (MEP). Brasília: SENAC, DF, 2012. 

 

52.  SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR III   

Ementa: 

Análise aprofundada e contextualizada de institutos relevantes, teóricos e práticos, do 
Direito Civil e Direito Processual Civil, analisados sob a perspectiva de evoluções 



 

 

jurisprudenciais e questões complexas. Principais temas a serem estudados relacionam-
se a: teoria geral do direito processual civil, aspectos complexos do processo de 
conhecimento, questões controversas relacionadas à teoria recursal e aos recursos em 
espécie, novidades jurisprudenciais relacionadas aos institutos do direito de família, teoria 
geral dos contratos analisada a partir da análise econômica do direito, novos problemas e 
soluções jurisprudenciais aos contratos em espécie, a evolução dos institutos tradicionais 
dos direitos reais e perspectiva atual dos métodos alternativos de resolução de conflitos. 

Bibliografia básica:  

Direito Processual Civil Moderno. José Miguel Garcia Medina. Revista dos Tribunais. 

Prática processual civil. Marcelo Romão Marineli, Brunno Pandori Giancoli, Darlan 
Barroso. Revista dos Tribunais.  

Manual de direito civil: família. Rosa Maria de Andrade Nery. Revista dos Tribunais.  

Curso de Direito Civil - Direitos Reais. Daniel Eduardo Carnacchioni. Revista dos 
Tribunais. 

Mediação e Conciliação - Ed. 2018. Ana Nunes. Revista dos Tribunais. 

Manual de direito civil: contratos. Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Ana 
Luiza Nery. Revista dos Tribunais.  

Bibliografia complementar:  

Manual de Direito Processual Civil. Arruda Alvim. Revista dos Tribunais. 

Guarda compartilhada - Física e Jurídica. Rolf Madaleno, Rafael Madaleno. Revista dos 
Tribunais. 

Direito das coisas. Luciano de Camargo Penteado. Revista dos Tribunais. 

 

53.  DIREITO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  

Ementa: 

A disciplina decorre de demanda por formação de profissionais familiarizados com 
assuntos emergentes relacionadas às interseções entre o Direito e as Novas Tecnologias. 
Muitas questões sobre internet e tecnologia já deixaram o campo teórico e estão hoje nas 
agendas de agentes públicos e privados, com repercussão nos três Poderes. O objetivo, ao 
cabo do semestre, é fazer os discentes entrarem em contato com diversos temas 
inovadores no Brasil e em diversos países, estando ao final aptos a contribuírem com o 
aprofundamento de pesquisas acadêmicas e jurídicas na área. 

Bibliografia básica:  

BRANCO JUNIOR, Sérgio Branco. Direitos Autorais na Internet e o Uso de Obras 
Alheias. Lumen Iuris: Rio de Janeiro.  

MARTINS, Guilherme Magalhães (Coord.). Direito Privado e Internet. São Paulo: Atlas.  

MENDES, Laura Schertel. Privacidade, Proteção de Dados e Defesa do Consumidor. São 
Paulo: Série IDP Saraiva. 



 

 

Bibliografia complementar: 

PINHEIRO, Guilherme Pereira. Liberdade de Expressão e Neutralidade da Rede na 
Internet. Lumen Iuris: Rio de Janeiro. 

 SAMPAIO, José Adércio Leite (Coord.). Liberdade de Expressão no Século XXI. Belo 
Horizonte: Del Rey. SANKIEVICZ, Alexandre. Liberdade de Expressão e Pluralismo: 
perspectivas de regulação. São Paulo: Série IDP-Saraiva.  

SCHERKERKEWITZ, Iso Chaitz. Direito e Internet. São Paulo: Revista dos Tribunais.  

SOUZA, Carlos Affonso; LEMOS, Ronaldo; BOTTINO, Celina. Marco Civil da Internet: 
jurisprudência comentada. São Paulo: Editora RT. 

 

54.  PRÁTICA JURÍDICA V   

Ementa: 

Prática Real. Atendimentos. Elaboração de relatório sobre o caso. Delineamento de 
estratégia. Elaboração de peças. Acompanhamento processual. Realização de audiências.  
Acompanhamento de Julgamentos. 

Bibliografia básica:  

BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos; MARQUES, Claudia Lima; Marques; 
BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito do Consumidor.  5ª Ed. São Paulo: RT, 
2014. 

MARINONI, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz. Processo de conhecimento. 12.ed. 
São Paulo: RT, 2014. 

NUCCI, Guilherme  de Souza. Prática forense penal. Rio de Janeiro: Forense, 2014. . 

Bibliografia complementar: 

GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 8ª ed. Niterói: Impetus, 2014. 

NERY, Rosa Maria de Andrade; NERY JUNIOR, Nelson.Código Civil Comentado - 10ª 
Ed. São Paulo: RT, 2013. 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014 

CHIMENTI, Ricardo Cunha. Teoria e Prática Dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e 
Federais. São Paulo: Saraiva, 2014. 

CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal. Salvador: Jus Podivm, 2014. 

 

55. LIBRAS 

Ementa: 

Conceito de surdez, deficiência auditiva (DA), surdo-mudo, LIBRAS. Fundamentos 
históricos dos surdos. Aspectos linguísticos e teóricos da LIBRAS. Legislação específica. 
Prática em Libras – vocabulário. 



 

 

Bibliografia básica: 

ALBRES, Neiva de Aquino. Surdos & Inclusão Educacional. Rio de Janeiro: Arara Azul, 
2010.  

FRIZANCO, Mary Lopes Esteves. HONORA, Marcia. Livro ilustrado de língua 
brasileira de sinais I. Barueri: Ciranda Cultural, 2009. 

VERGAMINI, Sabine Antonialli Arena (org.). Mãos fazendo história. Niterói: Rio de 
Janeiro: Arara Azul, 2003. 

Bibliografia complementar: 

DINIZ, Heloise Gripp. A História da Língua de Sinais dos Surdos Brasileiros. Rio de 
Janeiro: Arara Azul, 2011. (OK ano de edição) 

GESSER, Audrei. Libras - Que lingua é essa?. São Paulo: Parábola, 2009. 

QUADROS, Ronice. M. de & KARNOPP, L. B. Língua de Sinais Brasileira: Estudos 
linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2007.  

QUADROS, Ronice. M. de. O tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e língua 
Portuguesa. Brasília: MEC, SEESP, 2004. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/tradutorlibras.pdf.  

QUADROS, Ronice. M; STUMPF, Marianne; e LEITE, Tarcisio de Ararntes (org). 
Estudo da Língua Brasileira de Sinais. Vol I e II. Florianópolis: Insular, 2014.  

SALLES, Heloisa Maria Moreira Lima; FAULSTCH, Enilde; CARVALHO, Orlene 
Lúcia; e RAMOS, Ana Adelina Lopo. Ensino de Língua Portuguesa para Surdos: 
Caminhos para a Prática Pedagógica. Vol 1 e 2. Brasília: MEC, SEESP, 2004. Disponível 
em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12675%3Ae
nsino-de-lingua-portuguesa-para-surdos-caminhos-para-a-pratica-
pedagogica&catid=192%3Aseesp-esducacao-especial&Itemid=860  

SKLIAR, Carlos (org). Atualidade da Educação Bilíngue para Surdos. 3ª ed. Vol 1 e 2. 
Porto Alegre: Mediação, 2013. 

 

56. ANÁLISE CONTEMPORÂNEA DO PROCESSO DO TRABALHO 

Ementa: 

Recursos no Processo do Trabalho. Execução Trabalhista. Procedimentos Especiais 
(inquérito judicial, ações civis, coletivas, dissídio coletivo, mandado de segurança, ação 
rescisória). 

Bibliografia básica: 

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito Processual do Trabalho. Edição mais 
recente. São Paulo: LTR NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito Processual 
do Trabalho. Edição mais recente. São Paulo: Saraiva  



 

 

SCHIAVI, Mauro. Manual de Direito Processual do Trabalho – 6ª edição. São Paulo: 
LTR. 

Bibliografia complementar:  

CAIRO, José. Curso de Direito Processual do Trabalho. Edição mais recente. São Paulo: 
Juspodivm 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito Processual do Trabalho. Edição mais recente. São 
Paulo: Atlas  

SAAD, Eduardo Gabriel. CLT Comentada. 13ª edição. São Paulo: 2013, LTR. 

SILVA, Homero Batista Mateus da. Curso de Direito do Trabalho Aplicado. Volume 8 – 
Justiça do Trabalho e Volume 9 – Processo do Trabalho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010 

TEIXEIRA FILHO, Manoel Antônio. Curso de Direito Processual do Trabalho (3 Vol). 
São Paulo: LTR, 2010. 

 

57. ARBITRAGEM  

Ementa: 

Arbitragem como método de resolução de disputas. Os aspectos gerais, conceitos e 
características. A arbitrabilidade objetiva e subjetiva no Direito brasileiro e internacional. 
A lei aplicável na arbitragem doméstica e internacional. A convenção de arbitragem. O 
papel do árbitro. O procedimento arbitral. Tutelas de urgência. A sentença arbitral. O 
reconhecimento da sentença estrangeira no Brasil. A arbitragem e o Poder Judiciário. Vis 
Moot. Simulados.  

Bibliografia básica:  

MUNIZ, Joaquim de Paiva. Curso Básico de Direito Arbitral: Teoria e Prática. Curitiba: 
Juruá.  

CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo. Um comentário à Lei n. 9.307/96. 
São Paulo: Atlas.  

DINAMARCO, Cândido Rangel. A arbitragem na teoria geral do processo. São Paulo: 
Malheiros. 

Bibliografia complementar: 

PAULSSON, Jan. The Idea of Arbitration. United Kingdom: Oxford University Press.  

BORN, Gary. International Commercial Arbitration. Vol. II. Kluwer Law International. 

 CRETELLA NETO, José. Curso de Arbitragem. Rio de Janeiro: Forense.  

VALENÇA FILHO, Clávio d Melo. Poder Judiciário e Sentença Arbitral. Curitiba: Juruá.  

CÂMARA, Alexandre Freitas. Arbitragem. 3 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 

 

58. ATUALIDADES DO DIREITO CONTRATUAL 



 

 

Ementa: 

O direito contratual na contemporaneidade. Mudança paradigmática da teoria geral dos 
contratos. Releitura funcionalizante dos contratos à luz da pauta axiológica 
constitucional.  Eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Constitucionalismo. 
Princípios da teoria geral dos contratos: princípios clássicos; princípios socializantes - 
Função Social dos contratos e boa-fé objetiva. Formação, interpretação e extinção dos 
contratos. Contratos em espécie. 

Bibliografia básica: 

GAGLIANO, Pablo Stolze; Pamplona Filho, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. 
Vol.2. São Paulo: Saraiva, 2014. 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro.Vol. 2. São Paulo: Saraiva, 2014. 

PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituição de direito civil. Vol. 2. Rio de Janeiro: 
Forense, 2014. 

Bibliografia complementar: 

AZEVEDO, Alvaro Villaça. Teoria Geral dos Contratos típicos e atípicos. São Paulo: 
Atlas, 2009. 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil.Vol. 2. São Paulo: Saraiva, 2012. 

GOMES, Orlando. Obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 2007. 

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das obrigações : 1ª 
parte. V. 4. São Paulo: Saraiva, 2014.  

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das obrigações : 2ª 
parte. Vol. 5. São Paulo: Saraiva, 2014.  

RODRIGUES, Silvio. Direito civil: parte geral das obrigações. Vol. 2. 30 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2006. 

 

59. ATUALIDADES DO DIREITO DAS OBRIGAÇÕES 

Ementa: 

Direito das Obrigações à luz do constitucionalismo. Casos relevantes sobre o Direito das 
Obrigações. Temas relevantes relacionados a atualidades do Direito das Obrigações, sob 
a perspectiva legislativa, doutrinária e jurisprudencial. Súmulas dos Tribunais Superiores. 
Súmulas Vinculantes. Enunciados das Jornadas de Direito Civil.  

Bibliografia básica:  

GAGLIANO, Pablo Stolze; Pamplona Filho, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. 
Vol.2. São Paulo: Saraiva, 2014. 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Vol. 2. São Paulo: Saraiva, 
2014. 



 

 

PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil. Vol. 2. Rio de Janeiro: 
Forense, 2014. 

Bibliografia complementar: 

AZEVEDO, Alvaro Villaça. Teoria Geral dos Contratos típicos e atípicos. São Paulo: 
Atlas, 2009. 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil. Vol. 2. São Paulo: Saraiva, 2014. 

GOMES, Orlando. Obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das obrigações : 1ª 
parte. V. 4. São Paulo: Saraiva, 2014.  

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das obrigações : 2ª 
parte. Vol. 5. São Paulo: Saraiva, 2014.  

RODRIGUES, Silvio. Direito civil: parte geral das obrigações. Vol. 2. São Paulo: 
Saraiva, 2006. 

 

60. ATUALIDADES DO PROCESSO CIVIL 

Ementa: 

Processo legislativo do novo CPC; Objetivos do novo CPC e Normas fundamentais. 
Tutela provisória. Negócios processuais. Novo procedimento comum. Mediação, 
conciliação e meios alternativos de solução de conflitos. Provas. Decisão parcial de 
mérito, sentença e coisa julgada. Cumprimento de sentença. Recursos (Teoria geral, 
agravo de instrumento e apelação). Precedentes judiciais: Teoria geral. Precedentes: 
IRDR, IAC e Reclamação. RE, REsp, repetitivos e a função dos Tribunais Superiores 

Bibliografia básica: 

ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 8ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. 

DIDIER JR., Fredie e CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: 
Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador: 
JusPODIVM, v. 3, 2017. 

SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. São 
Paulo: Saraiva, 2014 

Bibliografia complementar: 

BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. Vol. 5. 
São Paulo: Saraiva, 2014. 

CÂMARA, Alexandre de Freitas. Lições de Direito Processual Civil. Vol. II. São Paulo: 
Atlas, 2014. 

GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro: atos processuais a recursos 
e processos nos tribunais. São Paulo: Saraiva, 2013. 



 

 

DANTAS, Bruno. Repercussão geral: perspectivas históricas, dogmáticas e de direito 
comparado: questões processuais. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. 

NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil 
Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. 

 

61. COMÉRCIO INTERNACIONAL 

Ementa: 

Teoria do comércio internacional. Política comercial internacional. Política 
macroeconômica internacional. Teoria e políticas de Comércio Exterior. Globalização e 
integração econômica: organismos internacionais. Técnicas e procedimentos em 
Comércio Exterior. Mercado de câmbio. Balanço de pagamentos. Financiamento das 
exportações e importações. O Brasil nos fluxos de comércio e de investimentos 
internacionais. O sistema de comércio exterior brasileiro. 

Bibliografia básica 

KRUGMAN, Paul R. e OBSTFELD, Maurice. Economia Internacional: teoria e política. 
São Paulo: Makron Books. 

DIAS, R.; RODRIGUES, W. Comércio Exterior: teoria e gestão. São Paulo: Atlas. 

VAZQUEZ, José Lopes. Comércio Exterior Brasileiro. São Paulo: Atlas. 

Bibliografia complementar 

BAUMANN, Renato; GONÇALVES, Reinaldo. Economia internacional: teoria e 
experiência brasileira. Rio de Janeiro: Elsevier. 

FARO, Ricardo; FARO, Fátima. Curso de Comércio Exterior: visão e experiência 
brasileira. São Paulo: Atlas. 

SALVATORE, Dominick. Introdução à economia internacional. São Paulo: LTC. 

CARVALHO, Maria Auxiliadora de & SILVA, Cesar Roberto Leite da. Economia 
Internacional. São Paulo: Saraiva. 

CHANG, Ha-Joon. Chutando a Escada: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva 
histórica. São Paulo: UNESP. 

STIGLITZ, Joseph Eugene. A globalização e seus malefícios. Editora Futura. 

 

62. CRIMES EM ESPÉCIE II 

Ementa: 

Conceito, objetos, sujeitos e elementos dos tipos penais dos crimes de abuso de 
autoridade, hediondos, tortura, racismo e discriminação racial. Lei de Drogas e afins, 
porte ilegal de arma e crimes de trânsito. Lei Maria da Penha. Crimes contra a ordem 
econômica e as relações de consumo, contra a ordem tributária, de lavagem de dinheiro 

Bibliografia básica: 



 

 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. São Paulo: Revistas dos 
Tribunais. 

BARROS, Flávio Augusto Monteiro. Direto Penal. Parte Especial. São Paulo: Saraiva. 

PRADO. Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. Vol. 4. São Paulo: Revistas dos 
Tribunais. 

Bibliografia complementar: 

BITTENCOURT. Cézar Roberto. Tratado de Direito Penal. Volume 5. São Paulo: 
Saraiva. 

BATISTA, Vera Malaguti. Introdução crítica à criminologia brasileira. São Paulo: Revan. 

ANDREUCCI, Ricardo Antonio. Legislação Penal Especial. São Paulo: Saraiva. 

BRUNO, Aníbal. Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense. 

GRECO. Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Geral. Vol. 2. Rio de Janeiro: Impetus. 

JESUS, Damásio de. Direito Penal. Parte Especial. Vol. 4. São Paulo: Saraiva. 

 

63. CRIMINOLOGIA 

Ementa: 

Definição e objetivo da criminologia. Sobre a história do pensamento criminológico. 
Escola liberal clássica do direito penal e a criminologia positiva. Teorias: psicanalíticas, 
estrutural-funcionalista, subculturas criminais, técnicas de neutralização. Labelling 
approach. Novos paradigmas criminológicos. Criminologia crítica. Criminologia e 
política criminal e penitenciária brasileira. 

Bibliografia básica: 

ANITUA, Gabriel I. História dos Pensamentos Criminológicos. Rio de Janeiro: Revan, 
2008. 

BATISTA, Vera Malaguti. Introdução Crítica à Criminologia Brasileira. Rio de Janeiro: 
Revan, 2008. 

BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal. Rio de Janeiro: 
Revan: Instituto Carioca de Criminologia, 2002. 

Bibliografia complementar:  

ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A ilusão de segurança jurídica: do controle da 
violência à violência do controle penal. Porto Alegre: Livraria/Editora do Advogado. 

BATISTA, Vera Malaguti. O medo na cidade do Rio de Janeiro: dois tempos de uma 
história. Rio de Janeiro: Revan, 2003.  

CARVALHO, Salo. Antimanual de Criminologia. São Paulo: Saraiva, 2015.  

MENDES, Soraia da Rosa. Criminologia Feminista: novos paradigmas. São Paulo: 
Saraiva.  



 

 

WACQUANT, Löic. As Prisões da Miséria. Rio de Janeiro, Zahar.  

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Em busca das penas perdidas: a perda de legitimidade do 
sistema penal. Tradução de: Vânia Romano Pedrosa & Almir Lopes da Conceição. Rio 
de Janeiro, Revan. 

 

64. DEMOCRACIA, FINANCIAMENTO POLÍTICO E CORRUPÇÃO NA 
CONSTITUIÇÃO DE 1988 

Ementa: 

1. Judicialização da política: a intervenção judicial no processo político-eleitoral. 2. 
Sistemas eleitorais. 3. Sistemas políticos. 4. Financiamento político-eleitoral. 

Bibliografia básica: 

FALGUERA, Elin; OHMAN, Magnus; JONES, Samuel (org). Financiamento de partidos 
políticos e campanhas eleitorais: um manual sobre financiamento político. Rio de Janeiro: 
FGV Ed., 2015.  

NICOLAU, Jairo. Sistemas Eleitorais. Rio de Janeiro: FGV Ed., 2012.  

MENDES, Gilmar Ferreira; Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 12ª 
ed., São Paulo: Saraiva, 2017. 

Bibliografia Complementar: 

CLÈVE, Clèmerson Merlin. Direito Constitucional Brasileiro. Organização do Estado. 
Vol. 2. São Paulo: RT, 2014.  

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 40ª. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2015.  

LEITE, Alaor; Teixeira, Adriano (org.). Crime e política: corrupção, financiamento 
irregular de partidos políticos, caixa dois eleitoral e enriquecimento ilícito. Rio de Janeiro: 
FGV Ed., 2017.  

MORAIS, Carlos Blanco de. O Sistema Político. Coimbra: Almedina, 2017.  

NICOLAU, Jairo. Eleições no Brasil. São Paulo: Zahar Editora, 2012. 

 

65. DIREITO AERONÁUTICO 

Direito Aeronáutico. Evolução histórica. Convenções e tratados internacionais. Principais 
organismos internacionais. Acordos internacionais e liberdades do ar. Fontes no Direito 
Brasileiro. Exploração da infraestrutura aeroportuária. Programa Nacional de 
Desestatização. Concessões de Aeroportos Federais e Estaduais. Responsabilidade Civil 
no transporte aéreo. Contrato de Transporte Aéreo. Crimes Aeronáuticos e Passageiros 
Indisciplinados. Segurança da aviação civil. Investigação de acidentes aéreos. Seguros no 
âmbito da aviação. Financiamento de aeronaves. Questões trabalhistas. Questões 
concorrenciais.  Regulação do Setor Aéreo. Agência Nacional de Aviação Civil. Processo 
normativo e sancionador. 



 

 

 

66. DIREITO COLETIVO DO TRABALHO 

Ementa: 

O objetivo do curso é apresentar, inclusive por meio de estudo de casos, ao aluno os 
seguintes tópicos: história das relações coletivas de trabalho e seu objetivo atual 
(legislação vs. negociação) no Brasil. Organização Sindical. Liberdade sindical. 
Negociação coletiva e intervenção legislativa. Conciliação e Mediação. Arbitragem. 
Poder normativo: dissídios coletivos. Contribuições assistência judiciária. 
Regulamentação especial do trabalho. Direito Administrativo do Trabalho. Atuais 
tendências para contratos coletivos de trabalho. 

Bibliografia básica: 

NASCIMENTO, A. M. Curso de Direito do Trabalho: História Geral do Direito do 
Trabalho, Relações Individuais e Coletivas. São Paulo: Saraiva, 2013. 

DELGADO, M. G. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Ltr, 2013. 

MARTINS, S. P. Direito do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2013. 

Bibliografia complementar: 

NASCIMENTO, A. M. Iniciação ao Direito do Trabalho. São Paulo: Ltr, 2013 

MAIOR, J. L. S. Curso de Direito do Trabalho: A Relação de Emprego. Vol. II. São 
Paulo: Ltr, 2013 

ROMITA, A.S. Direito do Trabalho: Temas em Aberto. São Paulo: Ltr, 2005. 

BOMFIM, V. Direito do Trabalho.  Rio de Janeiro: Impetus, 2010 

BARROS, A. M. de. Curso de Direito do Trabalho.  São Paulo: Ltr, 2013 

CAIRO JUNIOR, J. Direito do Trabalho: Relações Coletivas do Trabalho. Vol. II.  
Juspodivm, 2013 

 

67. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Ementa: 

Direitos fundamentais e proteção integral à infância e adolescência. Estatuto da Criança 
e do Adolescente: antecedentes históricos, objeto e natureza.  Direitos da criança e do 
adolescente e mecanismos de proteção. Família natural. Família substituta. Tutela, guarda 
e adoção. Medidas pertinentes aos pais ou responsáveis. Normas de proteção e 
dispositivos aplicáveis aos adolescentes infratores. O ato infracional e suas relações 
étnico-raciais e sociais. Medidas de proteção e sócio-educativas. Apuração do ato 
infracional. Sistema judicial de proteção integral à infância e adolescência. Crimes e 
Infrações Administrativas. 

Bibliografia básica:  



 

 

MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade (coord). Curso de direito da criança e do 
adolescente. São Paulo: Saraiva, 2014. 

NUCCI, Guilherme de Souza. Estatuto da criança e do adolescente comentado: em busca 
da Constituição Federal das Crianças e dos Adolescentes. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 

ROSSATO, Luciano Alves; LÉPORE, Paulo Eduardo; CUNHA, Rogério 
Sanches. Estatuto da criança e do adolescente: lei 8.069/90 comentado artigo por artigo. 
6.ed. São Paulo: RT, 2014.  

Bibliografia complementar:  

BARBOSA, Danielle; SOUZA, Thiago Santos de. Direito da criança e do adolescente: 
proteção, punição e garantismo com análise da lei que regulamenta o SINASE. Curitiba: 
Juruá, 2013. 

CURY, Munir. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado:  São Paulo: Malheiros, 
2013. 

DEL-CAMPO, Eduardo Roberto Alcântara. Estatuto da Criança e do Adolescente 7ª Ed. 
São Paulo: Atlas, 2012. 

ELIAS, ROBERTO JOÃO. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente: 4ª Ed. 
São Paulo: Saraiva, 2010. 

FONSECA, Antônio Cezar Lima da. Direitos da Criança e Adolescente. 2ª Ed. São Paulo: 
Atlas, 2012. 

  

68. DIREITO DA REGULAÇÃO CONTEMPORÂNEO 

Ementa:  

Introdução à regulação. 1.1. O que é regulação? 1.2. Por que regular? 2. O Mercado como 
Mecanismo Regulatório. 2.1. Cooperação e Bem-Estar Social. 2.2. Livre Iniciativa, Livre 
Concorrência e Mercados Competitivos. 2.3. Limites do Mercado como Mecanismos 
Regulatório. 3. As Falhas de Mercado. 3.1. Custos de Transação. 3.2. Efeitos sobre 
Terceiros – Externalidades. 3.3. Monopólio Natural. 3.4. Bens Públicos. 3.5. Assimetria 
de Informação e Racionalidade Limitada. 4. Formas de regulação. 4.1. Regulação 
aplicada: os setores regulados. 4.2. Concessão, permissão, autorização, certificação e 
licença. 5. Agências Reguladoras. 5.1. Poder Normativo das Agências Reguladoras. 5.2. 
Autorregulação. 5.3. Controle das Agências Reguladoras. 5.4. Regulação pelo Judiciário. 
6. Futuro da regulação. 

Bibliografia básica:  

POSNER, Richard A. "Teorias da regulação econômica" In: MATTOS, Paulo Todescan 
Lessa (coord.); ROCHA, Jean Paul Cabral Veiga da et al. (org.). Regulação econômica e 
democracia: o debate norte-americano. São Paulo: Editora 34, 2004, p. 49-80  

STIGLER, Geoge. J. “A teoria da regulação econômica. In: MATTOS, Paulo Todescan 
Lessa (coord.); ROCHA, Jean Paul Cabral Veiga da et al. (org.). Regulação econômica e 
democracia: o debate norte-americano. São Paulo: Editora 34, 2004, p. 23-48 



 

 

MAJONE, Giandomenico. “As transformações do Estado regulador.” Revista de Direito 
Administrativo. Rio de Janeiro, v. 262, jan.-abr., 2013, p. 11-43. Publicado em inglês com 
o título “The transformation of the regulatory State”, originalmente no Osservatorio 
sull’Analisi di Impatto della Regolazione, set. 2010. Disponível em: 
<www.osservatorioair.it>. Acesso em: 21 nov. 2012. Traduzido por Tatiana Mesquita. 

Bibliografia Complementar:  

ARAGÃO, Alexandre Santos. Agências Reguladoras e a evolução do Direito 
Administrativo Econômico. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. 

ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos serviços públicos. Rio de Janeiro: Forense, 
2006 

BRUNA, Sérgio Varella. Agências reguladoras: poder normativo, consulta pública, 
revisão judicial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. 

CARDONA, Maria Celeste. Contributo para o conceito e a natureza das entidades 
administrativas independentes: as autoridades reguladoras. Coimbra: Almedina, 2016 – 
notadamente parte VI, capítulos I a V, p. 661 a 751 

CHEVALLIER, Jacques. “L’Etat Régulateur.” Revue française d’administration 
publique. Strasbourg, 2004, nº 111, n. 3, p. p. 473 a 482. Disponível em: 
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69. DIREITO DAS SUCESSÕES 

Ementa:  

Direito das Sucessões: definição, objeto e conteúdo. Da sucessão: espécies. Herança: 
transmissão, aceitação e renúncia. Dos que não podem suceder: exclusão sucessória, 
indignidade e deserdação. Da sucessão legitima: ordem da vocação hereditária. Do direito 
de representação: requisitos, linhas em que se dá e efeitos. Sucessão testamentária: 
capacidade ativa e passiva. Do testamento: formas ordinárias e especiais, revogação e 
execução. Dos codicilos: objeto e forma. Dos legados: classificação, efeitos, pagamento 
e idade. Das disposições testamentárias: classificação, interpretação, validade e eficácia. 
Da redução das disposições testamentárias: conceito, caracterização e efeitos. Da 
substituição: conceito e espécies. Do inventário, do arrolamento e da colação: regime 
jurídico. Partilha: nulidade. Temas controversos: sucessão nas uniões homoafetivas e na 
união estável 

Bibliografia básica: 

DIAS, Maria Berenice. Manual das sucessões. 3.ed. São Paulo: RT, 2013. 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Vol. 4. Direito das Sucessões. 
São Paulo: Saraiva, 2014. 

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. Direito das Sucessões. Vol. 
6. São Paulo: Saraiva, 2011.  

Bibliografia complementar: 

AZEVEDO, Antônio Junqueira de (Coord); Veloso, Zeno. Comentários ao código civil: 
parte especial: do direito das sucessões. São Paulo: Saraiva, 2003. 

CAHALI, Francisco José; HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Direito das 
sucessões. 5.ed. Brasília: RT, 2014. LEITE, Eduardo de Oliveira. Direito civil aplicado: 
direito das sucessões. 3.ed. São Paulo: RT, 2013 



 

 

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: 
direito das sucessões. São Paulo: Saraiva, 2014 WALD, Arnoldo. Direito das Sucessões. 
São Paulo: Saraiva, 2012. 

LEITE, Eduardo de Oliveira. Direito civil aplicado: direito das sucessões. São Paulo: RT. 

 

70. DIREITO E BIOÉTICA 

Ementa:  

O Direito e a Bioética. Fundamentos gerais. A interseção entre o Direito e a Bioética. 
Aplicação concreta da Bioética no espaço da Ciência Jurídica. Consequências jurídicas 
atinentes às questões bioéticas. 

Bibliografia básica:  

DINIZ, Debora, GUILHEM, Dirce. O que é Bioética. 1. ed. 5. reimp. São Paulo: 
Brasiliense, 2005. 119 p . 

DURAND, Guy. Introdução geral à Bioética. História, conceitos e instrumentos. 
Traduzido por Nicolás Nyimi Campanário. 2. ed. São Paulo: Centro Universitário São 
Camilo: Loyola, 2007. 431 p. 

ENGELHARDT JR, Hugo Tristram. Fundamentos da Bioética. Traduzido por José A. 
Ceschin. 3. ed. São Paulo: Loyola, 2008. 518 p. 

Bibliografia complementar:  

BYK, Christian. Tratado de Bioética: em prol de uma nova utopia civilizadora? Traduzido 
por Guilherme João de Freitas Teixeira. 1. ed. São Paulo: Paulus, 2015. 470 p. 

 CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do 
Direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1989. 302 p.  Traduzido por António 
Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro. 

DINIZ, Debora, COSTA, Sérgio. Ensaios: Bioética. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 2006. 
212 p 

DWORKIN, Ronald. Domínio da vida. Aborto, eutanásia e liberdades individuais. São 
Paulo: Martins Fontes, 2003. 362 p. Traduzido por Jefferson Luiz Camargo 

GALEOTTI, Giulia. História do aborto. Lisboa: Edições 70, 2007. 170 p. Traduzido por 
Sandra Escobar 

GARRAFA, Volnei, KOTTOW, Miguel, SAAD, Alya (Org.). Bases conceituais da 
Bioética: enfoque latino-americano. São Paulo: Gaia, 2006. 284 p. Traduzido por Luciana 
Moreira Pudenzi, Nicolás Nyimi Campanário. 

ROXIN, Claus. A tutela da vida humana. São Paulo: Editora Damásio de Jesus, 2003. 48 
p. Traduzido por Luís Greco 

 

71. DIREITO E DESENVOLVIMENTO 



 

 

Ementa: 

História do Direito e Desenvolvimento. Teorias Desenvolvimentistas Não-Institucionais 
(Economia, Cultura e Geografia). Desenvolvimento: Instituições como Meios e 
Liberdade como Fim. Temas de Direito, Instituições e Desenvolvimento. Democracia: 
Accountability e Dilemas Pós-Governos Autoritários. Constituição, Desenvolvimento e 
Efetividade. Direitos Humanos e Cultura: Universalismo e Relativismo. 
Desenvolvimento e Origens do Sistema Jurídico. Gênero e Direitos Humanos. 
Burocracia, Corrupção e Desenvolvimento. Temas Contemporâneos de Direito e 
Desenvolvimento 

Bibliografia básica: 

RODRIGUEZ, José Rodrigo (org.). O novo direito e desenvolvimento: presente, passado 
e futuro. Tradução de Pedro Maia Soares, José Rafael Zullo e José Rodrigo Rodriguez. 
São Paulo: Saraiva, 2009. 

BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir 
da Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005. 

SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 
2005 

Bibliografia complementar:  

ARNDT, H. W. Economic development: the history of an idea. Chicago: University of 
Chicago, 1987. 

BHAGWATI, Jagdish. The new thinking on development. Journal of Democracy, p. 50-
64, 1995. 

DAM, Kenneth. W. Legal institutions, legal origins and governance. In:_____. The law 
growth nexus, the rule of law and economic development. Brookings Institution Press: 
Washington D.C., 2006, p. 26-55. 

DAVIS, K.; TREBILCOCK, Michael J. The relationship between Law and Development: 
optimists versus skeptics. American Journal of Comparative Law. V. 56, p. 895-946, 
2008.  

FACHIN, Melina G. Direitos Humanos e Desenvolvimento. Rio de Janeiro: Renovar, 
2014.  

NORTH, Douglas. The new institutional economics and third world development. In: 
HARRIS, J. et al (eds.). The new institutional economics and third world development. 
London: Routledge, 1995, p. 17-27. 

ROBL FILHO, Ilton Norberto. Conselho Nacional de Justiça: Estado Democrático de 
Direito e Accountability. São Paulo: Saraiva, 2013. 

ROBL FILHO, Ilton Norberto; MARRAFON, Marco Aurélio. Constituição e efetividade 
dos direitos fundamentais: caminhos para superação da perspectiva tradicional do direito 
constitucional brasileiro a partir do princípio da factibilidade e do desenvolvimentismo. 
Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista Eletrônica da ABDConst, v. 6, p. 
278-297, 2014. 



 

 

ROBL FILHO, Ilton Norberto; PETTERS, Milena; MADALENA, Luis Henrique Braga. 
Direito e desenvolvimento: fundamentos teóricos e históricos. Revista Jurídica (furb. 
online), 2016. 

SEN, Amartya. Identity and violence. W.W. Norton & Company, 2006 

 

72. DIREITO E GÊNERO 

Ementa:  

Disciplina que abordará a relação de dominação e influência entre o Direito e seus campos 
dogmáticos com a construção de conceitos de gênero e direitos daí decorrentes, 
identificando-se na produção jurisdicional brasileira essa relação. 

Bibliografia básica: 

HOLZLEITHNER, Elisabeth. Emancipação por meio do direito? Disponível em: 
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/25363. 

PIMENTEL, Sílvia; DA SILVA; Beatriz Pereira, PANDJIARJIAN, Valéria. Gênero e 
Direito. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/122/edicao-
1/genero-e-direito. 

OLIVEIRA, Adriana. Afinal, o que é “mulher”? E quem foi que disse? Disponível em: 
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/25169 

PRANDO, Camila. O que veem as mulheres quando o direito as olha? Reflexões sobre 
as possibilidades e os alcances da intervenção do Direito nos casos de violência 
doméstica. Disponível em:  
http://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=303912 

MAGALHÃES, Camilla.  Direito penal e gênero – o tratamento da mulher em situação 
de violência doméstica na lei Maria da Penha. Disponível em: 
http://actacientifica.servicioit.cl/biblioteca/gt/GT11/GT11_deMagalhaesGomesC.pdf 

RODRIGUEZ, José Rodrigo. Utopias institucionais antidiscriminação. As ambiguidades 
do direito e do debate feminista brasileiro. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-
83332015000200297&script=sci_abstract&tlng=pt 

DINIZ, Debora, et al. Pesquisa Nacional de Aborto 2016. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-
81232017000200653&script=sci_abstract&tlng=pt 

DINIZ, Debora; VELÉZ, Ana Cristina. Aborto na Suprema Corte: o caso da anencefalia 
no Brasil. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-
026X2008000200019&script=sci_abstract&tlng=pt 

 

Bibliografia Complementar:  



 

 

ALDANA, Myrina. Vozes Católicas no Congresso Nacional: aborto, defesa da vida. 
Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-
026X2008000200018 

REDE DE JUSTIÇA CRIMINAL. Discriminação de Gênero no Sistema Penal. 
Disponível em: https://redejusticacriminal.org/pt/portfolio/discriminacao-de-genero-no-
sistema-penal/ 

ARRUDA, Joaquim. Políticas penitenciárias e o encarceramento feminino: o aumento da 
taxa de mulheres presas e uma breve discussão sobre construção de unidades 
penitenciárias femininas no Estado de São Paulo. Disponível em: 
https://periodicos.ufrn.br/transgressoes/article/view/7209 

GOMES, Juliana. O Supremo Tribunal Federal em uma perspectiva de gênero: mérito, 
acesso, representatividade e discurso. Disponível em: http://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/25237 

RODRIGUEZ, José Rodrigo. Como decidem as cortes? Para uma crítica do direito 
(brasileiro). Caps 2 e 3. Disponível em: 
http://revistadireito.unb.br/index.php/revistadireito/article/view/79 

 

73. DIREITO E LITERATURA  

A disciplina buscará debater as diferentes relações entre direito e literatura, com ênfase 
no processo de formação da cultura jurídica brasileira. Neste sentido, a disciplina se 
centrará nas obras de Maria Firmina dos Reis, Machado de Assis, Lima Barreto, Carolina 
Maria de Jesus e Racionais Mc’s, com o objetivo de refletir sobre a questão da justiça em 
distintos contextos da história do Brasil. Assim, a literatura será utilizada como uma porta 
de entrada para questionar reconstruir o imaginário moral que permeia a compreensão do 
direito no passado e no presente. 

 

Bibliografia básica: 

APOSTOLOVA, Bistra Stefanova. Perfil e Habilidades do Jurista: razão e sensibilidade. 
Notícia do 

Direito Brasileiro, Brasília, v. 5, p. 117-131, 1999. 

ASSIS, Machado de. Bons Dias!. Gazeta de Notícias, 1988. Disponível em: 
http://www.letras.ufmg.br/literafro/autores/11-textos-dos-autores/799-machado-de-
assis-bons-dias 

ASSIS, Machado de. Mariana. Obra Completa, Machado, vol. II. Rio de Janeiro: Nova 
Aguilar, 1994. 

ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Obra Completa, vol. I. Rio de 
Janeiro: Nova Aguilar, 1994. 

BARRETO, Lima. Clara dos Anjos. Ministério da Cultura. Fundação Biblioteca 
Nacional. Departamento Nacional do Livro, 1922. 



 

 

BARRETO, Lima. O Traidor. Contos Completos. São Paulo: Companhia das Letras, 
2010. 

CHALHOUB, Sidney. Machado de Assis, Historiador. São Paulo: Companhia das Letras, 
2003. 

JESUS, Carolina Maria de. Quarto de Despejo: diário de uma favelada. São Paulo: Ática, 
2014. 

Racionais Mc’s. Sobrevivendo no Inferno. São Paulo: Cosa Nostra, 1997. 

REIS, Maria Firmina dos. A Escrava. Revista maranhense, n. 3, 1887. Republicado em 
Úrsula, 7.ed., 2018, p. 193-207 

SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lima Barreto: triste visionário. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2017. 

 

Bibliografia complementar  

 

DIREITO ELEITORAL  

Ementa: 

Direitos Políticos. Conceito e fontes. Princípios do Direito Eleitoral. Organização e 
Competência da Justiça Eleitoral. Ministério Público Eleitoral. Partidos Políticos: 
formação, propaganda partidária, financiamento e prestação de contas. Alistamento 
Eleitoral. Sistemas Eleitorais. Condições de elegibilidade. Inelegibilidades. Processo 
Eleitoral. Registro de Candidatura. Campanha, financiamento e prestação de contas. 
Pesquisa Eleitoral. Propaganda Eleitoral: permissões e proibições; representações e 
direito de resposta. Diplomação. Ações Eleitorais: Represtação, AIJE, AIME e RCED. 
Ilícitos eleitorais: abuso de poder econômico, político e dos meios de comunicação social; 
captação ilícita de sufrágio; captação ilícita de recursos em campanha; condutas vedadas. 
Perda do mandato eletivo: investidura do segundo colocado e eleição suplementar. 
Sanção eleitoral e sua execução. 

Bibliografia básica: 

GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 12ª ed. São Paulo: Atlas, 2016. 

GOMES, José Jairo. Recurso eleitorais e outros temas. São Paulo: Atlas, 2016. 

SOARES DA COSTA, Adriano. Direito Eleitoral. Instituições de Direito Eleitoral: 
Teoria da Inelegibilidade Direito Processual Eleitoral. 9ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 
2016 

Bibliografia complementar: 

GOMES, Suzana. Crimes Eleitorais. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 

COSTA PORTO, Walter. O voto no Brasil. 2ª ed. Rio de Janeiro; Toopbooks, 1989. 

CASTRO, Edson Resende. Curso de direito eleitoral. Belo Horizonte: Del Rey, 2016. 



 

 

LULA, Carlos Eduardo de Oliveira. Direito Eleitoral. Leme: Imperium, 2016. 

NICOLAU, Jairo. Sistemas Eleitorais.  6ª edição. São Paulo: FGV, 2012 

 

 

76. DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

Ementa: 

A seguridade social no Brasil. Disposições gerais e princípios informadores do regime 
geral de previdência social. Segurados obrigatórios e facultativos, filiação e inscrição no 
regime geral de previdência social. Contribuições para o custeio da seguridade social. 
Salário de contribuição. Regras gerais do plano de benefícios e serviços do regime geral 
de previdência social. Benefícios e serviços do regime geral de previdência social. Temas 
finais sobre benefícios do regime geral de previdência social. Contribuições 
previdenciárias no regime geral de previdência social. Acidente de trabalho, moléstias 
ocupacionais e eventos equiparados. Regras gerais dos regimes próprios de previdência 
social. Previdência complementar. Principais crimes praticados contra a previdência 
social. súmulas previdenciárias do STF, STJ, TNU, AGU E CRPS. 

Bibliografia básica:  

CASTRO, Carlos Alberto Pereira de. Manual de direito previdenciário. Rio de Janeiro: 
Forense.  

ALENCAR, Hermes Arrais. Cálculo de benefícios previdenciários: regime geral de 
previdência social, teses revisionais, da teoria à prática. São Paulo: Saraiva.  

KERTZMAN, Ivan. Curso Prático de Direito Previdenciário. Salvador: JusPodivm. 

     Bibliografia complementar:  

ORIONE, Marcus de Correia; CORRÊA, Erica. Curso de Direito Previdenciário. São 
Paulo: Saraiva. 

TAVARES, Marcelo Leonardo. Direito Previdenciário.  Rio de Janeiro: Impetus. 

IBRAHIM, Fabio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. Rio de Janeiro: Impetus. 

LEITÃO, Andre Studart. Manual De Direito Previdenciário. São Paulo: Saraiva. 

AMADO, Frederico. Curso De Direito e Processo Previdenciário. Salvador: Juspodivm.  

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da Seguridade Social. São Paulo: Atlas. 

 

77. DIREITO PREVIDENCIÁRIO: PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA 
INTERGERACIONAL E CONSTITUIÇÃO 

Ementa: 

Previdência e Proteção Social. Evolução histórica. Modelo de Beveridge x Modelo de 
Bismarck. Previdência Social no Brasil: o caminho até a Constituição de 1988. Princípios 
constitucionais do Direito Previdenciário. Financiamento da Previdência Social: fontes e 



 

 

isenções. Prestações previdenciárias: aposentadorias, pensões e outros benefícios. 
Números na previdência: entendendo o déficit. Reforma da Previdência: debates sobre a 
atual Proposta de Emenda à Constituição 

Bibliografia básica:  

ZAMBITTE IBRAHIM, FÁBIO. Curso de Direito Previdenciário. 22ª Ed. Editora 
Impetus, 2016 

http://www.previdencia.gov.br/publicacoes/ 

Revista Brasileira de Direito Previdenciário 

ZAMBITTE IBRAHIM, FÁBIO. A Previdência Social no Estado Contemporâneo. 1ª Ed. 
Editora Ímpetus, 2011 

     Bibliografia complementar:  

 

78. DIREITO PROCESSUAL PENAL II 

Ementa: 

Atos processuais de comunicação: citação e intimação. Procedimentos: processo e 
procedimentos, espécies (comum e especial), procedimento comum ordinário, 
procedimento sumário e procedimento sumaríssimo (Lei 9.099/95), procedimento do júri. 
Sentença e coisa julgada. Nulidades: teoria das nulidades (sistema de nulidades e 
Constituição, natureza jurídica, conceito, princípios, espécies, efeitos) e nulidades em 
espécie. Recursos: teoria dos recursos (duplo grau, ações impugnativas autônomas - 
diferenças, natureza jurídica, conceito, característica, princípios, efeitos, juízo de 
admissibilidade e juízo de mérito, condições recursais e pressupostos recursais). Recursos 
em espécie. 

Bibliografia básica: 

OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 17ª ed. São Paulo, Atlas, 2014. 

CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2014. 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: 
RT, 2014 

Bibliografia complementar: 

BONFIM, Edilson Mougenot. Júri – do inquérito ao plenário. São Paulo, Saraiva, 2012. 

JARDIM, Afranio Silva. Ação Penal Pública. São Paulo:  Lumen Juris, 2011 

MILHOMEM, Flávio. Direito Processual Penal Objetivo: Teoria e Questões. Brasília: 
Alumnus/LeYa, 2013 

SCARANCE FERNANDES, Antonio. Teoria Geral dos Procedimentos e o Procedimento 
no Processo Penal. São Paulo: RT, 2005  

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. São Paulo, Saraiva, 
2013 



 

 

 

80. DIREITO, ACESSO A JUSTIÇA E IGUALDADE 

Ementa: 

Igualdade na filosofia política de Rawls; Acesso à justiça enquanto campo de estudos; 
Litigiosidade e acesso à Justiça; Igualdade no acesso da população à justiça; Conciliação 
e juizados especiais: uma política judiciária pró--‐igualdade?; Igualdade na operação do 
direito; direito à saúde; Direito à educação; Direito ao trabalho. 

Bibliografia básica: 

MEDEIROS, Marcelo & Rubens LACERDA. “Estratificação social e desigualdade de 
Classe”. (MIMEO). 

SANDEL, Michael J. A questão da equidade – John Rawls (Capítulo 6). In: SANDEL, 
Michael J. “Justiça – o que é fazer a coisa certa. Rio de Janeiro: Ed Civilização Brasileira, 
2011. 

FULLIN, Carmen Silvia. Acesso à Justiça: a construção de um problema em mutação. In: 
SILVA, Felipe G. José R. Rodriguez. “Manual de Sociologia Jurídica”. São Paulo: 
Saraiva, 2013. 

CNJ. “Panorama do acesso à Justiça no Brasil, 2004 a 2009”. Brasília: CNJ, 2012. 
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/03/69f08fa6be2b411e6566b 
84bdc1d4b5a.pdf (possibilitará importante contraponto às estatísticas judiciárias oficiais, 
pois fornece informações coletadas diretamente junto à população brasileira).OLIVEIRA, 
Fabiana Luci & Maria Tereza SADEK. Conflitos e resolução de litígios nas favelas do 
Cantagalo, do Vidigal e do Complexo do Alemão. In. OLIVEIRA, Fabiana Luci 
“Cidadania, Justiça e ‘Pacificação’ em Favelas Cariocas”. Rio de Janeiro: FGV, 2014. 
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/13031 (Aplica em populações de 
favelas, metodologia parecida com a analisada na publicação do CNJ “Panorama do 
acesso à Justiça no Brasil”). 

VARELLA, Santiago. PENALVA, Janaína. Juizados Especiais Cíveis: informalidade e 
acesso à Justiça em perspectiva. Revista Diálogos sobre Justiça. Brasília: Centro de 
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81. DIREITO DE GARANTIA 



 

 

Ementa: 

Estudo do Direito das Coisas. Distinção entre direitos reais e direitos pessoais. 
Características. Natureza jurídica dos diversos institutos da posse: aquisição, efeitos, 
extinção. Teorias. Propriedade: aquisição, extinção, limitações. Função social da 
propriedade e meio ambiente. Estatuto da Cidade. 

Bibliografia básica: 
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82. DIREITO ROMANO I – INSTITUIÇÕES DE DIREITO PÚBLICO ROMANO 

Ementa: 

História do Direito Romano.Direito Constitucional e Público Romano. Roma republicana 
e imperial e suas instituições e competências. A magistratura. O status pessoal em Roma 
e suas implicações.Justiça Pública (criminal) em Roma. Análise de casos da 
jurisprudência romana em direito público.  

Bibliografia Básica 
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83. DIREITO ROMANO II – DIREITO PRIVADO 

Ementa: 

Direito Privado Romano. Os negócios jurídicos. Direitos da pessoa. Direito das Coisas. 
Direito das Obrigações, Direito de Família. Sucessões. Processo Civil Romano. Análise 
de casos da jurisprudência romana em direito privado.  
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84. ESTUDOS DE CASO DE DIREITO ADMINISTRATIVO 

Ementa:  

Casos relevantes sobre o Direito Administrativo. Súmulas e precedentes dos Tribunais 
Superiores. Súmulas vinculantes. Atualidades do Direito Administrativo. Temas 
relacionados à legislação administrativa. 



 

 

Bibliografia básica: 
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85. ESTUDO DE CASOS EM DIREITO CIVIL  

Ementa:  

Casos relevantes sobre Direito Civil. Súmulas e precedentes dos Tribunais Superiores. 
Súmulas Vinculantes. Enunciados das Jornadas de Direito Civil. Atualidades do Direito 
Civil. Temas relacionados aos dispositivos do Código Civil e legislação pertinente, com 
suas possíveis interconexões com outros ramos do direito. 

Bibliografia básica: 

LOTUFO, Renan (Coord.); NANNI, Giovanni Rttore (Coord.); MARTINS, Fernando 
Rodrigues (Coord.). Temas relevantes do direito civil contemporâneo: reflexões sobre os 
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86. ESTUDO DE CASOS EM DIREITO CONSTITUCIONAL  

Ementa: 

O curso é destinado ao estudo de temas atuais do Direito Constitucional, com reflexões 
mais profundas sobre os aspectos jurídicos, políticos e sociais que envolvem as principais 
controvérsias contemporâneas nessa área. Os tópicos mais relevantes da teoria 
constitucional – constitucionalismo(s), organização dos poderes, jurisdição 
constitucional, direitos e garantias fundamentais – são analisados em sua conexão com as 
teorias políticas, especialmente as teorias da democracia, do estado e dos sistemas de 
governo. A análise teórica é envolvida por debates e discussões críticas sobre a aplicação 
prática de conceitos, modelos e institutos por parte dos poderes, agentes políticos e, 
principalmente, pelas Cortes Constitucionais, com ênfase na jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal. 

Bibliografia básica: 
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87. ESTUDOS EM DIREITO CONSTITUCIONAL 

Prática da jurisdição constitucional: súmulas e precedentes do STF. Atualidades do 
Direito constitucional. 



 

 

Bibliografia básica:  
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88. EXECUÇAO PENAL  

Ementa: 

Teoria e prática do sistema de execução penal. Apresentação do sistema carcerário 
nacional e do DF. Discursos criminológicos aplicados ao sistema prisional. Lei de 
Execuções Penais: fundamentos, instituições, operacionalidade, benefícios, disciplina e 
institutos. Jurisprudência dos tribunais superiores. 

Bibliografia básica: 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11. ed. São 
Paulo: Forense, 2014. 
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Bibliografia complementar: 
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BRITO, Alexis Couto de. Execução Penal. São Paulo: RT, 2013 
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KUEHNE, Mauricio. Lei de Execução Penal Anotada. Curitiba: Juruá, 2014 

SILVA, Antônio Julião da. Lei de Execução Penal Interpretada Pela Jurisprudência dos 
Tribunais de Justiça. Curitiba: Juruá, 2011. 



 

 

 

89. FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS, DISPUTAS ELEITORAIS E 
CORRUPÇÃO 

Ementa:  

Sistema Político Brasileiro: noções históricas e problemas atuais. Jurisdição Eleitoral. 
Financiamento da 

Política: modelos. Financiamento da Política no Brasil: (i) sistema legal (financiamento 
de campanhas e de partidos políticos) antes e depois da ADI 4.685. Corrupção: tratamento 
penal e penal eleitoral. Interface entre o sistema eleitoral brasileiro, financiamento da 
política e corrupção. 

Bibliografia básica: 

REIS, Daniel Gustavo Falcão Pimentel dos. Financiamento da política no Brasil. 
Dissertação de Mestrado defendida na Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2010. 

DAHL, Robert A. Sobre a democracia. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 2001. 

SANTANO, Ana. Financiamento da política: teoria Geral e experiências no direito 
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FURTADO, Lucas Rocha Furtado. As raízes da corrupção no Brasil. Belo Horizonte: Ed. 
Fórum, 2015. 

LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. 7ª ed. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2012. 

CAGGIANO, Mônica Herman. Distúrbios da democracia Representação Política e suas 
patologias. A reforma eleitoral no Brasil atende a essas disfunções? Coord. CARVALHO 
NETO, Tarcísio Vieira et FERREIRA, Telson Luiz Cavalcante. Direito Eleitoral: 
aspectos materiais e processuais. São Paulo: Migalhas, 2016. p. 79-92. 

MCMENAMIN, Iain. If money talks, what does it say?: corruption and business 
financing of political parties. Oxford: Oxford University Press, 2013. 

AFONSO DA SILVA, Luís Virgílio. Sistemas eleitorais: tipos, efeitos jurídico-políticos 
e aplicação ao caso brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1999. 

ROSE-ACKERMAN, Susan; PALIFKA, Bonnie J. Corruption and government: causes, 
consequences, and reform. 2ª ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. 

     Bibliografia complementar: 

 

90. FOUNDATIONS OF WTO LAW 

Ementa: Public international trade law: Institutional and substantive law of the World 
Trade Organization (WTO). Basic rules of the WTO. Sources of WTO law. Institutional 
aspects of the WTO. WTO decision-making and dispute settlement. Foundations of other 
WTO agreements: rules on regulatory measures for trade in goods; trade in services; rules 



 

 

on unfair trade and trade facilitation. Relationship between the WTO and regional 
integration (Regional Trade Agreements (RTAs), levels of integration, WTO plus 
commitments). Challenges of the WTO. 

Bibliografia básica: 

INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK. New Trends in Trade Agreement in 
Latin America & The Caribbean. (2016) 

MATSUSHITA, M., SCHOENBAUM, T.J., MAVROIDIS, P., HAHN, M. The World 
Trade Organization – Law, Practice and Policy. Oxford: Oxford International Library, 
2015 

THE EUROPEAN LAW STUDENTS’ ASSOCIATION. Guidelines for the Written 
Submissions. At: http://elsa.org/wp-
content/uploads/ELSA_files/MCC/Guidelines_Written%20Submissions_16-17.pdf 

THE EUROPEAN LAW STUDENTS’ ASSOCIATION. Guidelines for the Oral 
Pleadings. At: http://elsa.org/wp-
content/uploads/ELSA_files/MCC/Guidelines_Oral_Pleadings_16-17.pdf 

VAN DEN BOSSCHE, Peter; ZDOUC, Werner. The Law and Policy of the World Trade 
Organization. 3rd Ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 

WORLD TRADE ORGANIZATION. Analitical Index – Guide to WTO Law and 
Practice. At: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm 

WORLD TRADE ORGANIZATION. World Trade Report 2011: The WTO and 
preferential trade agreements: From co-existence to coherence. Geneva:2011 

Bibliografia complementar: 

DONALDSON, Victoria. The Appellate Body: Institutional and Procedural Steps, in: 
Macrory, P.F.J., Appleton, A.E. and Plummer, M.G. (eds), The World Trade 
Organization: Legal, Economic and Political Analysis Vol. I, New York: Springer 
Science Media & business, pp. 1279-94m 1277-13INTERNATIONAL TRADE 
CENTER. WTO Trade Facilitation Agreement – A Business Guide for Developing 
Countries. (2013) at: 
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/C-
UsersadeagboDesktopFACILITATIONENGLISHWTO%20.pdf 

SCHUCHHARDT, Christiane. Consultations. In: Macrory, P.F.J., Appleton, A.E. and 
Plummer, M.G. (eds), The World Trade Organization: Legal, Economic and Political 
Analysis Vol. I, New York: Springer Science Media & business 

SCHUCHHARDT, Christiane. The Panel Process. In: Macrory, P.F.J., Appleton, A.E. 
and Plummer, M.G. (eds), The World Trade Organization: Legal, Economic and Political 
Analysis Vol. I, New York: Springer Science Media & business, (2005) 

SHOYER, A.W., SOLOVY, E. M. and KOFF, A.W. Implementation and Enforcement 
of Dispute Settlement Decisions. In: Macrory, P.F.J., Appleton, A.E. and Plummer, M.G. 
(eds), The World Trade Organization: Legal, Economic and Political Analysis Vol. I, 
New York: Springer Science Media & business, (2005) 



 

 

WINTERS, ALAN. Preferential Trading Agreements: Friend or Foe?. In Bagwell, K., 
Mavroidis, P. (eds), Preferential Trade Agreements: A Law and Economic Analysis. 
Cambridge: Cambridge University Press, (2011). 

 

91. FOUNDATIONS OF WTO LAW II 

Ementa:  

Public international trade law: Institutional and substantive law of the World Trade 
Organization (WTO). Historical background of the international economic order. The 
origins of the WTO. Basic rules of the WTO. Sources of WTO law. Institutional aspects 
of the WTO. Rules on market access. Trade liberalization and other societal values. 

Bibliografia básica:  

INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK. New Trends in Trade Agreement in 
Latin America & The Caribbean. (2016) 

MATSUSHITA, M., SCHOENBAUM, T.J., MAVROIDIS, P., HAHN, M. The World 
Trade Organization – Law, Practice and Policy. Oxford: Oxford International Library, 
2015 

THE EUROPEAN LAW STUDENTS’ ASSOCIATION. Guidelines for the Written 
Submissions. At: http://elsa.org/wp-
content/uploads/ELSA_files/MCC/Guidelines_Written%20Submissions_16-17.pdfTHE 
EUROPEAN LAW STUDENTS’ ASSOCIATION. Guidelines for the Oral Pleadings. 
At: http://elsa.org/wp-
content/uploads/ELSA_files/MCC/Guidelines_Oral_Pleadings_16-17.pdf 

VAN DEN BOSSCHE, Peter; ZDOUC, Werner. The Law and Policy of the World Trade 
Organization. 3rd Ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2013 

WORLD TRADE ORGANIZATION. Analitical Index – Guide to WTO Law and 
Practice. At: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm 

WORLD TRADE ORGANIZATION. World Trade Report 2011: The WTO and 
preferential trade agreements: From co-existence to coherence. Geneva:2011 

Bibliografia complementar: 

DONALDSON, Victoria. The Appellate Body: Institutional and Procedural Steps, in: 
Macrory, P.F.J., Appleton, A.E. and Plummer, M.G. (eds), The World Trade 
Organization: Legal, Economic and Political Analysis Vol. I, New York: Springer 
Science Media & business, pp. 1279-94m 1277-1339 

INTERNATIONAL TRADE CENTER. WTO Trade Facilitation Agreement – A 
Business Guide for Developing Countries. (2013) at: 
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/C-
UsersadeagboDesktopFACILITATIONENGLISHWTO%20.pdf 

SCHUCHHARDT, Christiane. Consultations. In: Macrory, P.F.J., Appleton, A.E. and 
Plummer, M.G. (eds), The World Trade Organization: Legal, Economic and Political 
Analysis Vol. I, New York: Springer Science Media & business 



 

 

SCHUCHHARDT, Christiane. The Panel Process. In: Macrory, P.F.J., Appleton, A.E. 
and Plummer, M.G. (eds), The World Trade Organization: Legal, Economic and Political 
Analysis Vol. I, New York: Springer Science Media & business, (2005) 

SHOYER, A.W., SOLOVY, E. M. and KOFF, A.W. Implementation and Enforcement 
of Dispute Settlement Decisions. In: Macrory, P.F.J., Appleton, A.E. and Plummer, M.G. 
(eds), The World Trade Organization: Legal, Economic and Political Analysis Vol. I, 
New York: Springer Science Media & business, (2005). 

WINTERS, ALAN. Preferential Trading Agreements: Friend or Foe?. In Bagwell, K., 
Mavroidis, P. (eds), Preferential Trade Agreements: A Law and Economic Analysis. 
Cambridge: Cambridge University Press, (2011) 

 

92. GRANDES CASOS CRIMINAIS NO BRASIL: TEORIA E PRÁTICA 

Ementa: 

1. Os grandes casos criminais no Brasil: características comuns e novas paradigmas. 2. A 
jurisprudência criminal brasileira: desenvolvimentos recentes em matéria penal e 
processual penal. 3. Consequências dos grandes casos criminais para os órgãos de 
persecução e para defesa. 4. Reações legislativas em razão dos grandes casos criminais. 
5. A opinião pública e os grandes casos criminais. 6. Técnicas especiais de investigação. 

     Bibliografia básica: 

A prova no enfrentamento à macrocriminalidade. Coord. Daniel de Resende Salgado e 
Ronaldo Pinheiro de Queiroz. Salvador: JusPODIVM, 2015. 

     Bibliografia complementar: 

PRADO, Geraldo. Prova penal e sistema de controles epistêmicos: a quebra da cadeia de 
custodia das provas por métodos ocultos. São Paulo: Marcial Pons, 2014; SCHREIBER, 
Simone. A publicidade opressiva dos julgamentos criminais: reflexões sobre a colisão da 
liberdade de expressão e o direito a um julgamento justo, sob a perspectiva da 
Constituição de 1988. In: Revista brasileira de ciências criminais, v. 18, n. 86, o. 336-
379, set./outb. 2010. 

 

93. HABEAS CORPUS 

Ementa: 

Natureza e conceitos básicos do habeas corpus. Competência e instâncias de julgamento. 
Cabimento e limitações. Limites cognitivos e instrução do HC. Habeas corpus de ofício: 
Limites e possibilidades. Habeas corpus coletivo. Controle de constitucionalidade em 
habeas corpus. Dados e estatísticas. Panorama do STF em 2018 e 2019. 

Bibliografia básica: 

PEDRINA; NUNES; SOUZA; VASCONCLLOS (org). Habeas corpus no Supremo 
Tribunal Federal. São Paulo: RT, 2019. 

BADARÓ, Gustavo H. Direito Processual Penal. São Paulo: RT, 2018. 



 

 

LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2018. 

Bibliografia complementar: 

NUCCI, Guilherme de S. Habeas corpus. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. 

PONTES DE MIRANDA, Francisco C. História e prática do Habeas Corpus. 3ª ed. 
Campinas: Bookseller, 2007. 

TORON, Alberto Z. Habeas Corpus. 2ª ed. São Paulo: RT, 2018. 

 

95. INTERNATIONAL CONTRACTS   

Ementa: 

This course will discuss: (i) the contract from a functional and economic perspective, 
focusing on common elements and problems which can be encountered both in common 
law and civil law countries; and, (ii) how to write private international contracts, its basic 
structures and common clauses. 

Bibliografia básica: 

BLUM, Brian A. Examples & Explanations for Contracts. Aspen Publishers. 

CÁRNIO, Thaís Cíntia. Contratos Internacionais: Teoria e Prática. São Paulo: Atlas. 

FRIED, Charles. Contract as Promise: a Theory of Contractual Obligation. Harvard 
University Press. 

Bibliografia complementar: 

AXELROD, Robert. The Evolution of Cooperation. New York: Basic Books. 

BAPTISTA, Luiz Olavo. Contratos Internacionais. São Paulo: Lex Magister. 

GOLDBERG, Victor P. Readings in the Economics of Contract Law. New York, 
Cambridge University Press. 

PERILLO, Joseph M.; CALAMARI, John D. Calamari and Perillo on Contracts.  West 
Group. 

WILLIAMSON, Oliver E. The Transaction Cost Economics Project: The Theory and 
Practice of the Governance of Contractual Relations. Northampton: Edward Elgar. 

 

96. ISLÃ E O FENÔMENO TERRORISTA (JIHADISMO) 

Ementa: 

Estudo do Islã político e jurídico, suas características. Fontes do direito islâmico e sua 
aplicação. Desenvolvimento de movimentos de insurgência ao longo do século XX e 
surgimento de retóricas radicais jihadistas. 

Bibliografia básica: 



 

 

VIEIRA, Danilo Porfirio de Castro Vieira. Política externa norte-americana e o Jihadismo 
no oriente médio. Curitiba: Appris. 

FERRO, MARC. O choque do Islã: séculos XVIII e XXI. Rio de Janeiro: Biblioteca do 
Exército Brasileiro. 

HUNTINGTON, SAMUEL P. O choque de civilizações. Lisboa:  Gradiva. 

Bibliografia complementar: 

LEWIS, BERNARD. A crise do Islã: guerra santa e terror profano. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar. 

BAUMANN, Renato; GONÇALVES, Reinaldo. Economia internacional: teoria e 
experiência brasileira. Rio de Janeiro: Elsevier. 

FARO, Ricardo; FARO, Fátima. Curso de Comércio Exterior: visão e experiência 
brasileira. São Paulo: Atlas. 

SALVATORE, Dominick. Introdução à economia internacional. São Paulo: LTC. 

CARVALHO, Maria Auxiliadora de & SILVA, Cesar Roberto Leite da. Economia 
Internacional. São Paulo: Saraiva. 

CHANG, Ha-Joon. Chutando a Escada: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva 
histórica. São Paulo: UNESP. 

STIGLITZ, Joseph Eugene. A globalização e seus malefícios. Editora Futura. 

 

97. JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Ementa: 

A relação entre Direito e Política. O fenômeno da judicialização da política no mundo. O 
arranjo institucional brasileiro e a judicialização da política.  A efetivação dos direitos 
econômicos, sociais e culturais e os atores jurídicos (Poder Judiciário, Ministério Público 
e Defensoria Pública). O ativismo judicial e seus impactos. 

Bibliografia Básica: 

BUCCI, Maria Paula Dallari. (org). Políticas Públicas: reflexões sobre o conceito 
jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006. 

SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. SARMENTO, Daniel.(org) Direitos Sociais – 
fundamentos, judicialização e direitos sociais em espécie. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 
2008. 

VIANNA, LuizWernecket all. A judicialização da política e das relações sociais no 
Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 1999. 

Bibliografia Complementar: 

CASAGRANDE, Cássio. Ministério Público e judicialização da política - estudos de 
caso. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2008. 



 

 

CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Dimensões do ativismo judicial do STF. Rio 
de Janeiro: Forense, 2014. 

FELLET, André Luiz Fernandes; PAULA, Daniel Giotti de; NOVELINO, Marcelo. As 
novas faces do ativismo judicial. Salvador: Jus Podivm, 2011. 

SILVA, Cecília de Almeida et all. Diálogos Institucionais e ativismo. Curitiba: Juruá, 
2012. 

TORRES, Ricardo Lobo. O Direito ao mínimo existencial. Rio de Janeiro: Renovar, 
2009. 

VALLE, Vanice Regina Lírio do. Políticas Públicas, direitos fundamentais e controle 
judicial. Belo Horizonte: Fórum, 2009. 

_________ (org) Ativismo Jurisdicional e o Supremo Tribunal Federal. Curitiba: Juruá, 
2009. 

 

101. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL  

Ementa: 

Lavagem de Dinheiro (Lei n.º 9.613/1998 e Lei nº 12.683/2012); Crimes Contra o Sistema 
Financeiro Nacional (Lei nº 7492/1986); Crimes Contra a Ordem Tributária, Econômica 
e Relações de Consumo (lei n.º 8.137/90). Criminalidade organizada: Associação 
Criminosa, Lei de Organizações Criminosas (Lei 12.850 de 2013), Lei de Terrorismo (Lei 
13.260 de 2016) e Lei de Segurança Nacional (Lei 7.170 de 1983). Crimes Ambientais 
(Lei n.º 9.605/98). Crimes Hediondos (Lei n.º 8.072/1990). Tortura (Lei n.º 4898/1965 e 
Lei n.º 9.455/1997). Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006). Lei de Racismo (Lei 
7.716/1989). Estatuto do Desarmamento (Lei n.º 10.826/2003). Lei Maria da Penha (Lei 
nº 11.340/2006). 

Bibliografia básica 

BITENCOURT. Cézar Roberto. Tratado de Direito Penal. Volume 5. São Paulo: Saraiva. 

GRECO. Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Geral. Vol. 2. Rio de Janeiro: Impetus. 

PRADO, Luiz Regis; Carvalho, Érika Mendes de; Carvalho, Gisele Mendes de. Curso de 
direito penal brasileiro. São Paulo: RT. 

Bibliografia complementar 

ANDREUCCI, Ricardo Antonio. Legislação Penal Especial. São Paulo: Saraiva. 

CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte especial. Vol. 4. São Paulo: Saraiva. 

GRECO. Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Geral. Vol. 2. Rio de Janeiro: Impetus. 

JESUS, Damásio de. Direito Penal. Parte Especial. Vol. 4. São Paulo: Saraiva. 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense. 

TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. São Paulo: Saraiva. 

 



 

 

102. LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Ementa: 

Objetiva-se fazer com que o aluno compreenda o regime jurídico de contratação da 
Administração Pública como um regime típico de direito público; além de compreender 
os fundamentos constitucionais e legais do dever de licitar; as singularidades do contrato 
administrativo diante da teoria geral dos contratos. Além de esclarecer a predominância 
do interesse público sobre o particular, no que concerne ao instituto da propriedade 
privada. 

Bibliografia básica: 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 25ª ed. São 
Paulo: Atlas, 2012. 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 25ª Ed. São Paulo: Atlas, 
2012. 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 29ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2012 

Bibliografia complementar: 

DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública. 9ª Ed. São Paulo: 
Atlas, 2012 

GASPARINI, DIÓGENES. Direito Administrativo. 17ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 15ª 
Ed. São Paulo: Dialética, 2012 

JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria Geral das Concessões de Serviço Público. São Paulo: 
Dialética 

MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 16ª Ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2012 

 

103. LINGUAGEM DO DIREITO II 

Ementa: 

Leitura ativa, analítica e crítica de textos. Competência textual: qualidades e defeitos de 
um texto jurídico. Linguagem Jurídica. Vocabulário Jurídico. Estruturação linguística do 
texto jurídico. Principais elementos de coesão e de coerência no discurso jurídico. 
Argumentação jurídica. Raciocínio jurídico. Estrutura e linguagem da petição inicial, 
contestação, parecer jurídico, sentença. 

Bibliografia básica: 

MEDEIROS, João Bosco; TOMASI, Carolina. Português. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

XAVIER, Ronaldo Caldeira. Português no direito. Rio de Janeiro: Forense, 2010.  Revista 
e atualizada por Nelson Tavares 



 

 

TOMASI, Carolina; MEDEIROS, João Bosco. Português jurídico. São Paulo: Atlas. 

Bibliografia complementar: 

ANDRADE, Maria Margarida de. Lingua Portuguesa. São Paulo: Atlas, 2010. 
Reimpressão 2014. 

CUNHA, Celso; Cintra, Luís F. Lindley. Nova gramática do Português contemporâneo. 
3 ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2013 

DAMIÃO, Regina Toledo; HENRIQUES, Antonio. Curso de Português Jurídico. 11. ed. 
São Paulo: Atlas, 2010 

HENRIQUES, Antonio; TRUBILHANO, Fabio. Linguagem Jurídica e Argumentação: 
Teoria e Prática. 2ª edição. São Paulo: Atlas, 2012 

 

104. MERCADO DE CAPITAIS 

Ementa: 

Sistema Financeiro. Conceito de Mercado Financeiro. Conceito de Mercado de Capitais. 
Função econômica do mercado de capitais. Estrutura do Sistema Financeiro Nacional 
(SFN). Participantes do Mercado de Capitais. Entidade supervisora do mercado de 
capitais: Comissão de Valores Mobiliários. Regulação do mercado de capitais brasileiro. 
A CVM: Competência legal, funções, poderes e atribuições. A CVM e o exercício do 
poder de polícia no mercado de capiatis. Conceitos relevantes: Oferta Pública, IPO, OPA, 
Follow on, Securitização, Pulverização do Capital Social e Corporation. Governança 
Corporativa: Trasnparência, Prestação de Contas, Responsabilidade Corporativa e 
Equidade. Valores Mobiliários. Pirâmide Financeira. (Boi Gordo e Avestruz Master) 
Títulos Emitidos por Companhias. Ações. Debêntures. Bônus de Subscrição. Comercial 
Papers. Letra Financeira. Fundos de Investimento. Clubes de Investimento. American e 
Brazilian Depositary. Bolsa de Valores Brasileira. Infrações administrativas e Crimes 
contra o Mercado de Capitais. Leading Cases: Azul/Superpreferênciais; Insider 
Trading/Sadia; Derivativos Tóxicos e Avestruz Master 

Bibliografia básica: 

PINHEIRO, Juliano Lima. Mercado de Capitais. Oitava edição. São Paulo: Grupo Gen. 

 CVM, TOP - MERCADO DE VALORES MOBILÁRIO. Terceira edição. Rio de 
Janeiro: Comissão de Valores Mobiliários. 2014 

CVM, TOP - DIREITO DO MERCADO DE VALORES MOBILÁRIO. Primeira edição. 
Rio de Janeiro: Comissão de Valores Mobiliários. 2017 

http://www.investidor.gov.br/publicacao/LivrosCVM.html#TOP (Os livros podem ser 
baixados gratuitamente neste site) 

     Bibliografia complementar: 

 

105. NEGOCIAÇÃO E PRÁTICAS CONTENPORÂNEAS DE RESOLUÇÃO DE 
CONFLITOS  



 

 

Ementa: 

Conceito de negociação; Negociação baseada em princípios; Técnicas de Negociação; 
MAANA; O poder na negociação; Estratégias de negociação; Ética na negociação; 
Análise de negociação; Algoritmos; O processo de negociação; Preparação da 
negociação; Estratégias e táticas de barganha distributiva; Criatividade e inovação para 
solução de conflitos complexos (Dispute System Design e Online Dispute Resolution). 

Bibliografia básica: 

FISCHER, Roger. Ury, William. Patton, Bruce. Como chegar ao sim. São Paulo: 
Sextante.  

LEWICKI, Roy J. et al. Fundamentos da Negociação. 2. ed. Porto Alegre: Bookman. 

Stone, Douglas; Patton, Bruce; Heen, Sheila. Conversas difíceis. Rio de Janeiro: Elsevier 
Campos. 

Bibliografia complementar: 

Ury, William. O poder do não positivo. São Paulo: Campus. 

Ury, William. Supere o não: negociando com pessoas difíceis. São Paulo: Campus 2015. 

URY, William. Como chegar ao sim com você mesmo. São Paulo: Sextante.  

MNOOKIN, Robert et al. Beyond Winning: Negotiation to Create Value in Deals and 
Disputes. Cambridge (MA): Ed. Harvard University Press. 

 

107. O PODER JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DA OPINIÃO PÚBLICA 

Ementa:  

O Poder Judiciário está em julgamento no tribunal da opinião pública. Nunca os ataques 
foram tão ferozes. Amplificado pelas redes sociais -- câmaras de eco de radicalismos 
vários --   os ataques miram, no Brasil e também nos países com cortes contramajoritarias, 
a cúpula do Poder Judiciário. Adiciona-se a esse cenário a proliferação de experimentos 
populistas, que desafiam o bom funcionamento das instituições. Essa combinação de uma 
opinião pública (publicada ou tweetada) com o populismo é um risco para a democracia 
constitucional.  Nesse ambiente se move o Poder Judiciário, construindo sua legitimidade 
ao expressar o "mood" da sociedade mas, também, impondo freios à maioria. Às vezes, 
cede ao clamor popular.  Qualquer ação, porém, atrairá sempre o Judiciário para o tribunal 
da opinião pública. O curso vai analisar o percurso de "desconhecido" a protagonista do 
STF, aqui usado como exemplo, as transformações sociais e institucionais que 
impulsionaram as mudanças, a explosão das redes sociais, os grandes julgamentos do STF 
e como eles repercutiram na sociedade. A disciplina discutirá, nas primeiras aulas, o 
conceito de opinião pública, o processo decisório dos juízes, a transmissão televisiva dos 
julgamentos, como a opinião pública imantou casos como mensalão, ficha limpa e o caso 
Lula. Por fim, discutirá o efeito das redes sociais nas democracias constitucionais, sobre 
o Judiciário especialmente, e se isso configura uma crise do sistema. 

 



 

 

108. PRÁTICA TRABALHISTA  

Ementa:  

Prática Processual Trabalhista. Aplicação dos princípios do Direito Processual do 
Trabalho. Conciliação. Solução jurisdicional de conflitos. Procedimentos ordinário, 
sumaríssimo e sumário. Competência material, territorial e funcional da Justiça do 
Trabalho. Questões processuais relativas à prescrição. Dinâmica processual trabalhista: 
petição inicial, respostas e audiência. Produção probatória. Decisões judiciais. Prática 
recursal no Processo do Trabalho. Liquidação de sentença. Execução trabalhista. 
Procedimentos especiais e outras ações 

Bibliografia básica: 

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito Processual do Trabalho. São Paulo: 
LTR, 2014 

SCHIAVI, Mauro. Manual de Direito Processual do Trabalho. São Paulo: LTR, 2014. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito Processual do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2014 

Bibliografia complementar: 

CAIRO JÚNIOR, José. Curso de Direito Processual do Trabalho. Salvador: Juspodivm, 
2014 

GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de Direito Processual do Trabalho. Rio de 
Janeiro: Forense, 2014 

MACHADO JUNIOR, Cesar Pereira. Manual de Direito Processual do Trabalho. São 
Paulo: LTR, 2011 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito Processual do Trabalho. São Paulo: 
Saraiva, 2014. 

MARTINS, Adalberto. Manual Didático de Direito Processual do Trabalho. São Paulo: 
Malheiros, 2014 

 

109. PROCEDIMENTOS ESPECIAIS 

Ementa: 

Espécies de procedimentos especiais.  Ação de consignação em pagamento. Ação de 
exigir contas. Ações possessórias. Ação de divisão e de demarcação de terras particulares. 
Ação de dissolução parcial de sociedade. Inventário e partilha. Embargos de terceiro. 
Oposição. Habilitação. Ações de família. Ação monitória. Homologação de penhora 
legal. Regulação de avaria grossa. Restauração de autos. Procedimentos de jurisdição 
voluntária. Procedimentos nos juizados especiais. Procedimentos especiais na legislação 
extravagante. 

Bibliografia básica: 

GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro: processo de execução 
a procedimentos especiais. São Paulo: Saraiva, 2013. 



 

 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Direito Processual 
Civil. V. 5. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: procedimentos 
especiais. Vol. 3.  Rio de Janeiro: Forense, 2014 

Bibliografia complementar: 

BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. Vol. 2. São 
Paulo: Saraiva, 2014 

GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Procedimentos especiais. São Paulo: Saraiva, 
2014 

MARCATO, Antonio Carlos. Procedimentos especiais. São Paulo: Atlas, 2013 

SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de direito processual civil: volume 3. 11 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012 

WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Processo Cautelar e Procedimentos 
Especiais. São Paulo: RT, 2013 

 

110. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO 

Ementa:  

Processo Judicial Tributário. Conceitos, peculiaridades e princípios fundamentais. 
Gargalos e Desafios atuais. Ações de iniciativa da Fazenda Pública: execução fiscal e 
cautelar fiscal. Ações de iniciativa do sujeito passivo: ação de repetição de indébito, ação 
declaratória, ação anulatória, mandado de segurança e consignação em pagamento. 
Processo Constitucional e Processo Tributário. Controle abstrato e processo tributário. 

Bibliografia básica: 

CAIS, Cleide Previtalli. O Processo Tributário. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 

CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. São Paulo: Dialética. 

MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro. São Paulo: Dialética. 

Bibliografia complementar:  

CORREIA NETO, Celso de Barros. O Avesso do Tributo. São Paulo: Almedina. 

___________________. Os Impostos e o Estado de Direito. São Paulo: Almedina. 

HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário. São Paulo: Malheiros. 

MACHADO SEGUNDO. Hugo de Brito. Processo Tributário. São Paulo: Atlas. 

PAULSEN, Leandro; ÁVILA, René B.; SLIWKA, Ingrid S. Direito Processual 
Tributário: Processo Administrativo fiscal e execução fiscal. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado. 

PISCITELLI, Tathiane dos Santos. Argumentando pelas Consequências no Direito 
Tributário. São Paulo: Noeses, 2011/2012. 



 

 

 

111. PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Ementa: 

Introdução à propriedade intelectual. Direito autoral e direito industrial como espécies do 
gênero propriedade intelectual. Críticas à noção de propriedade intelectual. Histórico da 
propriedade intelectual. Intervenção do Estado na propriedade privada: aspectos 
constitucionais. Legislação internacional e nacional sobre propriedade intelectual. Direito 
industrial brasileiro: Lei 9.279/96. Patentes de invenção e de modelo de utilidade: 
requisitos, titularidade, vigência, licença (voluntária e compulsória). Registros de 
desenho industrial e de marca: requisitos, titularidade, vigência e características 
principais. Indicações geográficas: indicações de procedência e denominações de origem. 
Concorrência desleal. Direito autoral brasileiro: Leis 9.609/98 e 9.610/98. Espécies de 
direito autoral. Registro, vigência, proteção. A jurisprudência do STJ sobre direitos 
autorais. 

Bibliografia básica: 

KINSELLA, Stephan. Contra a propriedade intelectual. São Paulo: Instituto Ludwig von 
Mises Brasil. 

RAMOS, André Luiz S C. Direito empresarial esquematizado. São Paulo: Método, 2014. 

SANTOS, Manoel J. Pereira dos (Coord.); JABUR, Wilson Pinheiro (Coord.).  Direito 
Autoral – Propriedade Intelectual – Série GVlaw. Fundação Getúlio Vargas. São Paulo: 
Saraiva, 2014. 

Bibliografia complementar:  

BARBOSA, Denis Borges. Tratado de Propriedade Intelectual Tomo I - Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2013. 

VIZZOTTO, Alberto. A função social das patentes sobre medicamentos. São Paulo: 
LCTE, 2010 

BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 5. Ed. Rio de Janeiro: Forense. 2013. 

Propriedade Intelectual – Col. Saraiva de Legislação. São Paulo: Saraiva, 2011. 

GANDELMAN, Henrique. O que você precisa saber sobre Direitos Autorais. São Paulo: 
Senac Nacional, 2014. 

 

113. PSICOLOGIA JURÍDICA 

Ementa: 

Contextualização histórica da Psicologia Jurídica. Fundamentos e teorias aplicadas à 
Psicologia Jurídica. A prática interdisciplinar. Avaliação psicológica, laudos, informes e 
pareceres. Questões da infância e da juventude e medidas de proteção e socioeducativas.  
Adoção e Guarda. Aspectos psicológicos das mulheres vítimas da violência. 
Periculosidade e inimputabilidade.  Psicopatologias e suas relações com o crime.  O papel 
da Psicologia Jurídica no processo de ressocialização do condenado. 



 

 

Bibliografia básica:  

GONÇALVES, Hebe Signorini (Org.); Brandão, Eduardo Ponte (Org.).   Psicologia  
jurídica no Brasil. 3. ed. Rio de Janeiro: NAU, 2014 

TRINDADE, J.. Manual de psicologia jurídica para operadores do direito. 7. ed. rev., 
atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014 

SÁ, Alvino Augusto de. Criminologia clínica e psicologia criminal. 4. ed. São Paulo: RT, 
2014 

Bibliografia complementar:  

FIORELLI, José Osmir; MANGINI, Rosana Cathya Ragazzoni. Psicologia 
Jurídica. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2014 

FIORELLI, José Osmir. Psicologia para administradores: integrando teoria e prática. 
6.ed. São Paulo: Atlas, 2009 

MIRA Y LOPEZ, E. Manual de Psicologia Jurídica. São Paulo: Servanda, 2014 

GRANJEIRO, Ivonete. Abuso sexual infantil: a dimensão interdisciplinar entre direito e 
psicologia. Brasília: Encanto das Letras, 2013 

ZANELLI, José Carlos (Org.); Borges-Andrade, Jairo Eduardo (Org.); Bastos, Antonio 
Virgílio Bittencourt (Org.). Psicologia, organizações e trabalho no Brasil. Porto Alegre: 
Artmed, 2004 

 

114. REFORMA TRABALHISTA 

Ementa: 

Introdução: aspectos gerais da reforma; fontes e princípios do direito do trabalho no 
contexto da reforma. Relação de emprego: vínculo empregatício; trabalho autônomo; 
grupo econômico; terceirização; sucessão trabalhista; trabalhador hipersuficiente; 
responsabilidade do sócio retirante. Jornada de trabalho: tempo à disposição; horas in 
itinere; regime de compensação; trabalho a tempo parcial; prorrogação da atividade 
insalubre; teletrabalho; intervalo intrajornada; férias. Dano extrapatrimonial: 
regulamentação; bens jurídicos tutelados; responsabilidade pela indenização; critérios de 
arbitramento da indenização; uniformes. Proteção do trabalho feminino: amamentação; 
trabalho insalubre da gestante e lactante. ei; prevalência do negociado sobre o legislado. 
Remuneração: salário, gorjetas, parcelas não-salariais; equiparação salarial; gratificações; 
prescrição total e parcial; interrupção da prescrição. Rescisão contratual: formalidades; 
justa causa; rescisão por acordo; despedida coletiva; PDV; termo de quitação anual. 
Acesso à justiça: arbitragem; homologação de acordo extrajudicial; justiça gratuita. 
Petição inicial: liquidação do pedido. Defesa: exceção de incompetência; revelia e 
confissão ficta; preposto. Ônus da prova: divisão e inversão. Recurso: depósito recursal; 
nulidade por negativa de prestação jurisdicional; transcendência no recurso de revista. 
Execução trabalhista: iniciativa; contraditório; garantia do juízo; medidas constritivas; 
prescrição intercorrente. 

Bibliografia básica: 



 

 

DELGADO, Maurício Godinho e DELGADO, Gabriela Neves. Reforma Trabalhista no 
Brasil. São Paulo, 2017.  

MARTINS FILHO, Ives Gandra da. Manual esquemático de direito e processo do 
trabalho. Editora Saraiva, São Paulo, 2018, 25ª edição.  

SOUZA JÚNIOR, Antonio Umberto, SOUZA, Fabiano Coelho de, MARANHÃO, Ney, 
e TEIXEIRA NETO, Platon de Azevedo. Reforma Trabalhista: análise comparativa e 
crítica da Lei nº 13.467/2017. Editora Rideel, São Paulo, 2017 

     Bibliografia complementar: 

 

115. RESPONSABILIDADE CIVIL 

Ementa:  

Responsabilidade civil e seus eventos propulsores: fato jurídico, ato ilícito relativo e 
absoluto e ato-fato jurídico. Responsabilidade civil e relação jurídica obrigacional. Dano 
material e moral. Nexo causal, dolo, culpa, culpa exclusiva e concorrente da vítima. 
Fortuito e força maior. Responsabilidade civil e pré-exclusão da ilicitude. Absolutamente 
incapazes e responsabilidade. Dano e terceiro. Responsabilidade objetiva e subjetiva: o 
Estado e a teoria do risco, condutas comissivas e omissivas, fauteduservice e perda de 
uma chance. Responsabilidade extranegocial dos profissionais: o médico e o advogado. 
O fato da coisa e do animal. O fato do produto. Responsabilidade civil e dano ambiental. 

Bibliografia básica: 

CAVALIERI F, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil - .11ª Ed. São Paulo: Atlas, 
2014. 

GAGLIANO, Pablo Stolze; Pamplona Filho, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil - 
Responsabilidade Civil - Vol. 3 - 12ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2014 

STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil - 9ª Ed. São Paulo: RT, 2013 

Bibliografia complementar:  

CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade Civil do Estado - 5ª Ed. São Paulo: RT, 2014. 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil - 15ª Ed. São Paulo: Saraiva, 
2014 

KHOURI, Paulo R. Roque. Direito do Consumidor - Contratos, Responsabilidade Civil 
e Defesa do Consumidor. 2ª Ed. São Paulo: Atlas, 2013 

MELLO, Marcos Bernardes. Teoria do Fato Jurídico - Plano da Existência. 20ª Ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014. 

USTÁRROZ, Daniel. Responsabilidade Civil Por Ato Lícito. São Paulo: Atlas, 2014 

 

116. RESPONSABILIZAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS POR ATOS CONTRA A 
ADMINISTRAÇÃO 



 

 

Ementa:  

Introdução. Sistemas nacional e internacional de combate à corrupção. Responsabilização 
administrativa de pessoas jurídicas por atos contra a Administração Pública. Lei 
Anticorrupção. Acordos de Leniência. Compliance (mecanismos de integridade 
empresarial). Responsabilização civil de pessoas jurídicas por atos contra a 
Administração Pública. 

Responsabilização penal de pessoas jurídicas por atos contra a Administração Pública. 
As 10 Medidas contra a Corrupção e as Pessoas Jurídicas. Estudo de casos. 

Bibliografia básica: 

BORGES, Leonardo Estrela. “O Acordo de Leniência na Lei Anticorrupção”. In Valor 
Econômico, 05 de fevereiro de 2016, Caderno Legislação e Tributos. 

BORGES, Leonardo Estrela. “Pessoas Jurídicas na Lei Anticorrupção”. In Diário do 
Comércio, 13 de janeiro de 2015, p.19. 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: 
Atlas, 2015. 

COMISSÃO MISTA DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A 
MEDIDA  PROVISÓRIA Nº 703, EDITADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2015 E 
PUBLICADA NODIA 21 DE DEZEMBRO DE 2015, QUE "ALTERA A LEI Nº 12.846, 
DE 1º DE AGOSTO DE 2013, PARA DISPOR SOBRE ACORDOS DE LENIÊNCIA". 
Relatório do Dep. Paulo Teixeira, 2016. 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. Informativo sobre a Lei 
Anticorrupção. Brasília: CNI, 2015. 

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. Convenção da OCDE sobre o Combate da 
Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais 
Internacionais. Brasília: CGU, 2007. 

CRIMINAL DIVISION OF THE U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE AND THE 
ENFORCEMENT DIVISION OF THE U. S.SECURITIES AND EXCHANGE 
COMMISSION. A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act. 
Washington: DOJ/SEC, 2012. 

FIESP. Relatório Corrupção: custos econômicos e propostas de combate. São Paulo: 
DECOMTEC/FIESP, 2006. 

MALEM SEÑA, Jorge F. “La corrupción. Algunas consideraciones conceptuales”. In 
Illes I Imperis, nº 16, 2014, p. 169-178. 

OCDE. Rapport de l’OCDE sur la corruption transnationale: Une analyse de l’infraction 
de corruption d’agents publics étrangers. Paris: Éditions OCDE, 2014. 

OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. São Paulo: RT, 2011. 

PADIOLEAU, Jean-G. “De la corruption dans les oligarchies pluralistes”. In: Revue 
française de sociologie, vol. 16-1, 1975, p. 33-58. 



 

 

STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência. São Paulo: 
RT, 2007 

     Bibliografia complementar: 

117. SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS  

Ementa: 

Bibliografia básica: 

Bibliografia complementar: 

 

118. TEMAS RELEVANTES DOS RECURSOS EM TRIBUNAIS SUPERIORES 

Ementa: 

Acesso à Justiça e princípios constitucionais do Processo Civil. Teoria Geral dos 
Recursos aplicada aos Tribunais Superiores. Pressupostos e requisitos. Classificação. 
Juízos de admissibilidade e mérito. Efeitos. Questões atuais do Processo nos Tribunais 
Superiores: Recurso ordinário constitucional, Recurso especial, Recurso Extraordinário e 
Uniformização da jurisprudência. Incidente de inconstitucionalidade. 

Bibliografia básica: 

ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 4. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 

DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: 
Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais.  Salvador: 
JusPODIVM, 2014. 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz.. Curso de Processo Civil - 
Processo de Conhecimento. Vol. 2.  São Paulo: Revista dos Tribunais. 2014. 

Bibliografia complementar: 

BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. Vol. 5. 
São Paulo: Saraiva, 2014. 

CÂMARA, ALEXANDRE DE FREITAS. Lições de Direito Processual Civil. Vol. II. 
São Paulo: Atlas, 2014. 

Greco Filho, Vicente. Direito processual civil brasileiro – vol. 3. 22 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2013 

MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes: recompreensão do 
sistema processual da Corte Suprema. São Paulo: Thomson Reuters; RT, 2013.  

NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil 
Comentado e Legislação Extravagante. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 

 

120. TÍTULOS DE CRÉDITO  

Ementa: 



 

 

Títulos de Crédito. Conceito e Natureza Jurídica. A disciplina do Novo Código Civil. 
Literalidade, autonomia e abstração. Titularidade e Legitimação, Classificação. 
Circulação dos Títulos de Crédito. Letra de Câmbio. Origem e Evolução Histórica. 
Requisitos de Emissão. Aceite, Declarações Cambiais. Aval, Circulação. Endosso, 
Vencimento e Pagamento, Protesto, Intervenção, Multiplicação da Letra de Câmbio e 
Ressaque, Ação Cambial, Ação de Anulação (Amortização).  Prescrição. Enriquecimento 
Sem causa Nota Promissória, Commercial Paper, Cheque: Origem e Evolução Histórica. 
Conceito e Requisitos de Emissão. Particularidades do Protesto, Circulação e Extinção 
do Cheque. Marcação, Visto, Cruzamento e Compensação. Modalidades Específicas de 
Cheque. Ação e Prescrição. Duplicata. Características. Duplicata Mercantil: Remessa e 
Devolução. Triplicata, Duplicata. Vencimento e pagamento. Reforma ou prorrogação. 
Aval. Protesto, Duplicata. Conhecimento de Depósito e Warrant: Emissão e Circulação 
dos Dois Títulos. Aval, Conhecimento de Transporte: Emissão e Modalidades de 
Endosso, Títulos de Crédito Rural, Títulos de Crédito Industrial, Títulos de Crédito 
Comercial, Cédula de Crédito Bancário. O American Depositary Receipts (ADR) e o 
Brazilian Depository Receipts (BDR). Faturização. 

Bibliografia básica: 

BULGARELLI, Valdírio. Títulos de Crédito. — São Paulo: Atlas 2004 

MAMEDE, Gladston. Títulos de Crédito, 2ª. edição. — São Paulo:Atlas, 2005 

Bibliografia complementar: 

BORGES, João Eunápio. Do aval. 4ª. edição. — São Paulo: Forense, 1975. 

LACERDA. J. C. Sampaio de. Dos armazéns-gerais: seus títulos de crédito.  — São 
Paulo: Forense, s/d  

MARTINS, Fran. Títulos de crédito. — Rio de Janeiro: Forense. 1977 

SAMPAIO Pedro. Letra de câmbio e nota promissória consoante a Lei Uniforme. — São 
Paulo: Saraiva, 1975. 

TORRES, Antônio Eugênio de Magarinos. Nota Promissória: Estudo da lei, da doutrina 
e da jurisprudência cambial brasileira, 7ª. edição.— São Paulo: Forense, 1969 

ZORTÉA, Alberto João. A duplicata mercantil e similares no direito estrangeiro. — Rio 
de Janeiro: Forense, 1983 

 

121. TÓPICOS DE DIREITO ADMINISTRATIVO   

Ementa: 

Improbidade Administrativa. Desvio de finalidade e moralidade administrativa. Dever 
Geral de Probidade. Gestão pública ineficiente, improbidade administrativa e corrupção. 
Lei n. 8.429/92. Histórico da lei. Sujeitos passivo e ativo. Atos de Improbidade 
Administrativa. Enriquecimento ilícito. Lesão ao erário. Ofensa aos princípios da 
Administração Pública. Procedimentos de investigação e inquérito civil. Ação judicial de 
improbidade administrativa, rito processual e medidas cautelares. Justa causa e princípio 
da insignificância. Culpa e dolo. Alterações na Lindb e reflexos na improbidade 
administrativa. Sanções, dosimetria e princípio da proporcionalidade. Prescrição. 



 

 

Anteprojeto de reforma da Lei de Improbidade Administrativa. Lei Anticorrupção ou Lei 
de Responsabilização das Pessoas Jurídicas. Lei n. 12.846/2013. Histórico da lei. Dos 
atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira. Responsabilização objetiva 
da pessoa jurídica. Processo Administrativo de Responsabilização (PAR). Acordo de 
leniência. Responsabilização judicial. Acordos de leniência e programas de Compliance. 
Operação Lava Jato. Sanções, dosimetria e princípio da proporcionalidade. Prescrição.  

Bibliografia básica: 

CARVALHOSA, Modesto. Considerações sobre a Lei Anticorrupção das Pessoas 

Jurídicas– Lei 12.846/2013. São Paulo: RT. 

GARCIA, Emerson. Improbidade administrativa. São Paulo: Saraiva. 

MEDINA OSÓRIO, Fábio. Teoria da Improbidade Administrativa. São Paulo: Revista 
dos Tribunais 

Bibliografia complementar: 

CAMPBELL MARQUES, Mauro (Org.). Improbidade Administrativa. Temas atuais e 
controvertidos. São Paulo: Atlas. 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Lei anticorrupção comentada. Belo Horizonte: Fórum.  

GIACOMUZZI, José Guilherme. A Moralidade Administrativa e a Boa-fé da 
Administração Pública. São Paulo: Malheiros.  

MAIA FILHO, Napoleão Nunes. Garantismo judicial na ação de improbidade 
administrativa. Fortaleza: Imprece. 

MAIA FILHO, Napoleão Nunes. Direitos e garantias fundamentais na jurisdição 
sancionadora. Fortaleza: Imprece. 

MENDES, Gilmar Ferreira; CARNEIRO, Rafael Araripe. Gestão Pública e Direito 
Municipal: Tendências e Desafios. São Paulo: Saraiva.    

 

122. TÓPICOS EM DIREITO CONSTITUCIONAL 

Ementa: 

O curso propõe uma análise crítica e comparada das mais variadas estruturas e culturas 
constitucionais, com ênfase nos seguintes eixos: 1. Metodologias de Direito 
Constitucional Comparado. 2. Constituições, Constitucionalismo e identidade 
constitucional: quantos são os constitucionalismos e quais as diferenças entre eles? 3. 
"Constituições sem Constitucionalismo" e "Constitucionalismo sem Constituições". 4. 
Momentos, transformações e transições constitucionais. 5. Constitucionalismo abusivo 
na América Latina. 6. Jurisdição constitucional na Alemanha, nos EUA e na América 
Latina. 7. Separação de poderes e judicialização da política. 8. Pluralismo, minorias e 
democracia. 9. Jurisdição e direitos sociais. 

Bibliografia básica:  



 

 

Tushnet, Mark; Jackson, Vicki. Comparative Constitutional Law. St. Paul: Foundation 
Press, 2013. 

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2014. 

MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva.  

     Bibliografia complementar: 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7.ed. 
Coimbra: Almedina, 2008. DIMOULIS, Dimitri (Org.); Martins, Antonio (Org.); 
Swensson Júnior, Lauro Joppert (Org.). Justiça de transição no Brasil: direito, 
responsabilização e verdade. São Paulo: Saraiva, 2010. 

DIMOULIS, Dimitri (Org.); Martins, Antonio (Org.); Swensson Júnior, Lauro Joppert 
(Org.). Justiça de transição no Brasil: direito, responsabilização e verdade. São Paulo: 
Saraiva. 

 

123. TÓPICOS EM DIREITO PENAL 

Ementa: 

A presente disciplina discutirá os atuais movimentos da jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal em matéria penal. A partir do modelo de ciência penal global de Franz 
von Liszt (gesamte Strafrechtswissenschaft), as discussões da disciplina versarão sobre o 
papel do Estado na aplicação da pena e, principalmente, sobre o papel do Supremo 
Tribunal Federal como intérprete dos princípios constitucionais do direito penal. 

     Bibliografia básica: 

BRASIL. Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 
347. Relator Ministro Teori Zavascki. DJe 14/12/2017. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10300665 Acesso 
em 20 de fevereiro de 2018 

BRASIL. Habeas Corpus nº 126.292. Relator: Ministro Teori Zavascki. DJe 07/02/2017. 
Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246 Acesso 
em 20 de fevereiro de 2018 

BRASIL Supremo Tribunal Federal. Coleção Temática de Jurisprudência. Brasília, 2017. 
Disponível em:  
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoPublicacaoTematica/anexo/CTJ_Direito_P
enal.pdf Acesso em 20 de fevereiro de 2018 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Coleção Memória Jurisprudencial: Victor Nunes 
Leal. Brasília, 2006. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoPublicacaoInstitucionalMemoriaJurisprud/
anexo/VictorNunes.pdf Acesso em 20 de fevereiro de 2018 

Bibliografia complementar: 



 

 

ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Construção e identidade da dogmática penal: do 
garantismo prometido ao garantismo prisioneiro. Sequência, n. 57, 2008, p. 237-260 

BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao Direito Penal. Rio de Janeiro: Revan. 

DÁVILA, Fabio. O espaço do direito penal no século XXI: sobre os limites normativos 
da política criminal. Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 64, jan/2007, p. 78-89 

HASSEMER, Winfried. Desenvolvimentos previsíveis na dogmática do Direito Penal e 
na Política Criminal. Revista Eletrônica de Direito Penal e Política Criminal. Porto 
Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2013, n. 1, p. 37-47 

LUZ, Yuri Corrêa da. Entre bens jurídicos e deveres normativos: um estudo sobre 

ROXIN, Claus. Política criminal e sistema jurídico-penal. Trad. Luís Greco. São Paulo: 
Renovar, 2000 

RUIVO, Marcelo Almeida. Quatro diferenças científicas fundamentais entre a 
Criminologia e o Direito Penal. Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 137, ano 25, 
2017, p. 323-345 

 

125. TÓPICOS ESPECIAIS III 

 

124. PRÁTICA CONVENIADA 

Ementa: 

Prática Real. Relacionamento direto com atividades afins à área do Direito, como 
atendimentos, análise de documentos, elaboração de peças, definição de estratégias e 
acompanhamento de rotinas processuais. Elaboração de relatórios. Delineamento de 
estratégias. Realização de audiências. Acompanhamento junto ao coordenador da prática 
jurídica. 

 

 

128. CLÍNICA DE DIREITOS HUMANOS  

129. CLÍNICA DE ADVOCACIA 

Ementa:  

Atividade advocatícia. Honorários advocatícios. Empreendedorismo. Negociação. 

Relacionamento com clientes. Formas de contratação. Regularização da atividade 
profissional. 

Tributação. Análise de casos. Definição de estratégias. 

Bibliografia básica: 

Lei 8.906/1994 – Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB). 



 

 

Resolução nº 02/2015, Conselho Federal da OAB. Aprova o Código de Ética e Disciplina 
da Ordem dos Advogados do Brasil.  

CALAMANDREI, Piero. Eles, os juízes, vistos por um advogado. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000. 

Bibliografia complementar: 

ESEQUIEL, Mário Leandro Campos. Gestão eficiente de escritórios de advocacia: como 
advogados e administradores podem transformar a prestação de serviços jurídicos em 
negócios mais rentáveis. São Paulo: Saint Paul, 2016.  

ESEQUIEL, Mário Leandro Campos. Administração legal para advogados. Série Direito, 
Gestão e Prática GV Law. São Paulo: Saraiva, 2012. 

FLEMING, Julie A. The reluctant rainmaker: a guide for lawyers who hate selling. Crow 
Creek Press: Atlanta, 2014. 

GRACIOTTI, José Paulo. Governança estratégica para escritórios de advocacia. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. 

MOTTA, Alexandre e FARIA, Lucas dos Santos. Marketing jurídico: os dois lados da 
moeda. São Paulo: Amaral Gurgel, 2012. 

SUSSKIND, Richard. The end of lawyers?: rethinking the nature of legal services. 
Oxford: Oxford University Press, 2008. 

SUSSKIND, Richard. Tomorrow’s Lawyers: na introduction to your future. Oxford: 
Oxford University Press, 2013 (1ª ed.) ou 2017 (2ª ed.). 

 

10. Trabalho de Curso 

 

O perfil de Trabalho de Curso que a Escola de Direito e Administração Pública busca é 
resultado do perfil de aluno que se pretende formar, ou seja, trabalhos dedicados à 
pesquisa jurídica sistemática e ao desenvolvimento dissertativo e analítico de problemas 
ligados à ciência jurídica sem, no entanto, abandonar uma visão holística da realidade 
brasileira. 

Neste sentido, o Trabalho de Curso, atividade de cunho obrigatório, deve ser 
desenvolvido de forma a estimular a capacidade crítica, articular diferentes campos do 
conhecimento - inclusive não-jurídicos, enfrentar problemas sociais e aplicar as 
experiências acumuladas ao longo do curso com atividades de pesquisa e extensão. Acima 
de tudo, o Trabalho de Curso deve funcionar como um momento no qual questões teóricas 
e problemas práticos se combinam, representando o ápice de uma experiência 
desenvolvida ao longo de toda a formação discente. 

A matriz curricular contempla disciplinas específicas voltadas a assegurar o 
acompanhamento dos alunos durante o processo de elaboração do Trabalho de Curso, 
seja lhes apresentando às técnicas de pesquisa e redação, seja acompanhando a elaboração 
dos projetos e da versão final do trabalho, sem dispensar, naturalmente, a presença dos 
professores orientadores. 



 

 

O Regulamento de Trabalho de Curso, elaborado pelo CEPES em conjunto e de forma 
colaborativa com o Núcleo Docente Estruturante, e aprovado pelas instâncias 
deliberativas competentes, especifica os procedimentos a serem observados por alunos e 
professores orientadores e explicita as regras referentes às diferentes modalidades de 
Trabalho de Curso que podem ser elaboradas, permitindo aos estudantes optar por aquela 
que melhor atenda às especificidades de seus projetos. 

 

11. Atividades de Prática Jurídica 

 

As atividades de prática jurídica relacionadas ao estágio curricular obrigatório são 
desenvolvidas perante o Núcleo de Prática Jurídica organizado no âmbito do Curso de 
Direito da EDAP, dotado de estrutura física própria, coordenação e regulamento 
específicos, aprovado pelas instâncias deliberativas competentes. 

A prática jurídica é concebida como um momento no qual os acadêmicos se deparam com 
situações problema reais, oportunidade em que é possível trabalhar habilidades analíticas, 
relacionadas à capacidade de crítica e julgamento, e habilidades práticas, voltadas à 
aplicação de conhecimentos com o fim de resolver conflitos. Acima de tudo, o modelo de 
ação delineado para a prática jurídica na EDAP prioriza a busca por soluções 
conciliatórias, evidenciando que o papel do jurista não é fomentar, mas resolver 
efetivamente os litígios. 

A prevenção de conflitos e a busca de soluções conciliatórias por meio de mecanismos 
extrajudiciais constitui o foco de atuação do Núcleo de Prática Jurídica e orienta a 
formação de seus alunos. 

O objetivo perseguido pela prática jurídica, por conseguinte, é preparar o aluno não 
apenas para peticionar, mas ir além e desenvolver as atividades diárias necessárias ao 
bom exercício profissional, sempre tendo em mira a prioridade em buscar mecanismos 
conciliatórios para resolver conflitos e jamais esquecendo das consequências sociais de 
suas condutas. 

A Prática Jurídica será, em suma, efetivada da seguinte maneira: 

(i) Visitas orientadas a os diversos órgãos jurisdicionais; 

(ii) Atividades de Prática Simulada que visam a: 1) treinar o aluno 

para a elaboração de peças jurídicas de caráter eminentemente 

processual, como petições, sentenças, pareceres, etc.; 2) 

familiarizar o aluno com as rotinas processuais em diversas 

áreas do direito; 3) permitir o contato com os sistemas 

eletrônicos de peticionamento e acompanhamento processual; 

(iii) Capacitação para o manejo de técnicas de mediação de 

conflitos, exaltando a importância de resolver litígios de forma 

conciliatória, cumprindo uma função social de priorizar a 

restauração da harmonia nas relações humanas; 



 

 

(iv) Atividades de Prática Real: atendimento à população no Núcleo 

de Prática Jurídica da EDAP; acompanhamento processual e 

peticionamento; atividades de mediação e conciliação de 

litígios; trabalhos voluntários junto a populações carentes, nas 

comunidades ou em ONGs; estágio conveniado com órgãos 

públicos como Ministério Público, Defensoria Pública, 

Advocacia Geral da União e Procuradorias, Congresso 

Nacional, Assembleia Legislativa, dentre outros órgãos 

públicos nos quais se desenvolvam atividades jurídicas; estágio 

conveniado com entes privados, tais como escritórios de 

advocacia, empresas, Fundos de Previdência Privada, entre 

outras entidades, nas  quais o discente possa desenvolver  

atividades jurídicas. 

 

REGULAMENTO DE PRÁTICA JURÍDICA DO CURSO DE DIREITO –  

 

 

ESCOLA DE DIREITO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO IDP – EDAP 

REGULAMENTO DE PRÁTICA JURÍDCA  

Portaria nº10 de 09 de dezembro de 2019 

 

 

Regulamenta as atividades de Prática 
Jurídica da Graduação em Direito da 
Escola de Direito de e Administração 
Pública - EDAP. 

 
 
O Colegiado do Curso de Graduação em Direito da Escola de Direito e de Administração 
Pública do IDP (EDAP), considerando a necessidade de dispor sobre as atividades de 
Prática Jurídica curso de Direito, a fim de regulamentar os procedimentos dispostos no 
Regulamento Geral do Curso de Direito, em consonância com a RESOLUÇÃO 
MEC/CNE Nº 5/2018 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Direito, RESOLVE:  



 

 

 

CAPÍTULO I – DA ORGANIZAÇÃO 

SEÇÃO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1°. O Núcleo de Prática Jurídica – NPJ da Escola de Direito e Administração de 

Brasília – EDAB, observado o que dispõe a Resolução CNE/CES nº 5, de 17 de 

dezembro de 2018, nos termos do presente Regulamento, é órgão subordinado 

administrativamente à Coordenação de Graduação do Curso de Direito da EDAP e tem 

por objetivo proporcionar ao acadêmico do curso de Direito formação para a prática 

jurídica, com o desenvolvimento de capacidades técnicas e humanísticas que permitam 

estabelecer a ligação entre o conhecimento dogmático e as necessidades jurídicas 

dasociedade. 

 

Art. 2°. As atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Prática Jurídica dar-se-ão sob a 

forma de estágio como requisito necessário e obrigatório à conclusão do curso, 

exercido em situação de trabalho real ou simulado, orientado e supervisionado pela 

Coordenação do Núcleo de Prática Jurídica e pelos demais professores orientadores 

que o integram. 

 

§ 1º. É igualmente possível, no âmbito do Núcleo de Prática Jurídicas, a inserção do 

aluno em ambientes multidisciplinares voltados às Práticas Jurídicas, tratados pela 

EDAP como clínicas, em atividades de conciliação e mediação, conforme programa 

disciplinado pelo Conselho Nacional der Justiça, e o posicionamento do discente em 

ambientes de atendimentos mantidos pela EDAP ou a ela conveniados. 

 

§ 2º. A EDAP também admite a realização de estágio profissional voltado às Práticas 

Jurídicas por meio do estágio conveniado regulamentado pela Lei 11.788, de 25 de 

setembro de 2008. 

 

Art.3º. Em conformidade com o disposto no Projeto Pedagógico do Curso de Direito e 

a legislação educacional vigente, a Prática Jurídica receberá a carga horária de 400 

horas, distribuídas em 5 (cinco) módulos que devem ser cursados em sequência, com 

início no 6º (sexto) semestre do curso e na forma da estrutura curricular estabelecida. 

 



 

 

§ 1º. Algum ajuste na sequência de realização dos módulos definidos para as Práticas 

Jurídicas poderá ser conferido pela Coordenação do Curso de Direito, em caráter 

excepcional, mediante prévia análise da possibilidade de quebra de pré-requisitos 

acadêmicos. 

 

SEÇÃO II – DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 3°. Constituem atribuições fundamentais do Núcleo de Prática Jurídica: 

I – disponibilizar os estágios curriculares obrigatórios à graduação do acadêmico 

deDireito; 

II – proporcionar conhecimentos de prática jurídica para o corpo discente do curso de 

graduação em Direito da EDAP que contribuam para a sua formaçãoprofissional; 

III – prestar assistência e assessoria jurídica e desenvolver outros projetos de ação 

comunitária, isoladamente ou em parceria com entidades e grupos sociais, envolvendo 

a defesa de direitos individuais e coletivos, visando à aproximação da EDAP e de seu 

corpo discente com as demandas da comunidade, em especial aquelas em que se 

identifiquem relevância social e hipossuficiência da comunidade ou do 

indivíduoassistidos; 

IV – promover métodos extrajurisdicionais de solução de controvérsias, especialmente 

a mediação e aconciliação; 

V– aprimorar os fundamentos da ética e da deontologia profissional informados ao 

longo do curso; 

VI – celebrar convênios com órgãos públicos e de iniciativa privada para promover o 

acesso dos acadêmicos no desempenho de atividades relacionadas aoestágio; 

VII – oferecer condições para que os estagiários possam atuar no âmbito dos órgãos 

referidos no incisoanterior; 

VIII – promover visitas orientadas em órgãos públicos como tribunais, institutos, 

delegacias policiais, órgãos administrativos e outros, com o objetivo de demonstrar ao 

acadêmico seu funcionamento e sua relevância para o operador do direito, bem como 

as diversas possibilidades das profissõesjurídicas; 

IX – prestar serviços jurídicos gratuitos à comunidadecarente. 

 



 

 

CAPÍTULO II – DAS COMPETÊNCIAS 

SEÇÃO I – DA COORDENAÇÃO E DA SUPERVISÃO 

 

Art. 4º. Incumbe à Coordenação do Núcleo de Prática Jurídica: 

I – implementar as atividades e rotinas necessárias ao funcionamento doNúcleo; 

II – administrar, com o auxílio do serviço de Secretaria, as rotinas e os procedimentos 
internos doNúcleo; 

III – orientar o desenvolvimento das atividades práticas jurídicas em ambiente interno 

e externo; 

IV – apreciar requerimentos administrativos no âmbito das atividades doNPJ; 

V – instaurar procedimento administrativo, no âmbito do NPJ, para apurar infrações e 

irregularidades; 

VI – fazer-se substituir, em suas ausências e impedimentos, mediante expressa 

delegação, pelo Coordenador de Graduação do Curso deDireito; 

VII – supervisionar as unidades de prática jurídica em ambiente interno 

e externo; VIII – supervisionar as atividades docentes em ambiente 

interno eexterno; 

IX – assegurar a observância da carga horária e do conteúdo previsto para as disciplinas 

ministradas; 

X – elaborar a escala de plantão dos professores e orientadores de prática real esimulada; 

XI – acompanhar e avaliar o desempenho dos professores e orientadores do Núcleo de 

Prática Jurídica e a qualidade dos trabalhosdesenvolvidos; 

XII – elaborar relatório semestral circunstanciado sobrea as atividades desenvolvidas 

no âmbito do Núcleo de PráticaJurídica; 

XIII – exercer as demais atribuições pertinentes ao funcionamento do Núcleo e 

expressamente delegadas pela Coordenação de Graduação do Curso de Direito e pela 

Diretoria-Geral daEDAP. 

 

§ 1º. O exercício das atribuições do Núcleo de Prática Jurídica não expressamente 

previstas neste artigo deverá ser submetido pela Coordenação do Núcleo de Prática 

Jurídica à Coordenação de Graduação do Curso de Direito, podendo a Coordenação do 

Núcleo de Prática Jurídica adotar as medidas urgentes que sejam compatíveis com as 

finalidades institucionais  do Núcleo de PráticaJurídica. 



 

 

 

§ 2º. O cargo de Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica, indicado pelo 

Coordenador de Graduação do Curso de Direito e aprovado pelo Diretor-Geral da 

EDAP, é de livre nomeação, devendo ser ocupado por docente com reconhecida 

experiência  profissional na áreajurídica. 

 

SEÇÃO II – DA SECRETARIA 

 

Art. 5º. Compete à Secretaria do Núcleo de Prática Jurídica: 

I – prestar o apoio administrativo às Seções de Prática Jurídica Simulada, Real e 
Conveniada, necessário ao desenvolvimento das atividades doNúcleo; 

II – administrar os recursos materiais indispensáveis ao funcionamento doNúcleo; 

III – redigir, protocolizar, receber documentos, enviar e arquivar as correspondências 

oficiais ou não, declarações e certidões pertinentes às atividades doNúcleo; 

IV – registrar os compromissos e manter o controle da agenda doNúcleo; 

V – arquivar e manter em perfeita ordem a documentação do corpo docente e discente 

afeta ao Núcleo; 

VI – atender, no âmbito de suas atribuições, às solicitações do corpo docente e discente 

do Núcleo; 

VII – desempenhar outras atividades correlatas determinadas pela Coordenação 

doNúcleo. 

 

CAPÍTULO III – DO ESTÁGIO 

SEÇÃO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 6º. A realização do estágio tem o objetivo específico de proporcionar ao acadêmico 

de Direito o desenvolvimento das habilidades práticas e o aperfeiçoamento técnico-

jurídico indispensáveis ao exercício profissional, em conformidade com as finalidades 

institucionais do NPJ. 

 

Art. 7º. O Estágio de Prática Jurídica do Curso de Direito da Escola de Direito e 

Administração Pública  está estruturado de acordo com a concepção, da Resolução 



 

 

CNE/CES nº 5, de 17 de dezembro de 2018, e contempla carga horária prevista no 

projeto pedagógico. 

 

Art. 8º. O estágio de prática jurídica é obrigatório e destina-se exclusivamente ao aluno 

regularmente matriculado e inscrito na disciplina correspondente, enquadrado a partir 

do 6º semestre, na forma da estrutura curricular do curso. 

 

Art. 9º. O estágio de Prática Jurídica é dividido em 5 módulos, que devem ser cursados 

a partir do 6º semestre e de forma sequencial, observada a estrutura curricular, com 

conteúdos previamente definidos pela Coordenação de Graduação do Curso de Direito 

e pela Coordenação do Núcleo de Prática Jurídica em conformidade com as práticas 

jurídicas admitidas pelo presente regulamento. 

 

§1º. Os módulos serão identificados pela rubrica Prática Jurídica, de I a V, cada um 

deles com carga horária de 80h. 

 

 

Art. 10. As inscrições dos alunos em Prática Jurídica deverão observar o período 

reservado no Calendário Acadêmico para matrícula nas disciplinas do Curso de Direito. 

Art. 11. O início e término das atividades de Prática Jurídica observarão o calendário 

acadêmico e forense, considerando a natureza das atividades exercidas no Núcleo de 

Prática Jurídica. 

 

Parágrafo único. É possível, a critério da Coordenação do Curso de Direito, a criação 

de oficinas temáticas no âmbito das Práticas Jurídicas e a realização dos estágios como 

disciplinas de verão ou de inverno. 

 

SEÇÃO II – DA MATRÍCULANAS DISCIPLINAS DE PRÁTICAS JURÍDICAS 

 

Art. 12. O aluno deve estar formalmente matriculado a partir do 6º semestre do Curso 

de Direito para matricular-se na disciplina de estágio, diretamente na Secretaria da 

EDAB, desde que apresentado o devido comprovante, obedecendo ao calendário da 

Instituição. 

 



 

 

Art. 13. A cada semestre será oferecida quantidade limitada de vagas para cada 

disciplina da Prática Jurídica, informada pela secretaria acadêmica previamente à data 

designada para a matrícula, com a indicação do turno e dos dias da semana. 

 

§ 1º.Havendo impossibilidade absoluta de o acadêmico comparecer durante a semana 

para realizar o estágio, por motivo de jornada de trabalho ou outro motivo relevante, o 

acadêmico deverá apresentar requerimento à Coordenação do NPJ, instruindo o pedido 

com a comprovação da atividade laboral ou do impedimento de seu cumprimento em 

outro horário. 

 

§ 2º. Na hipótese do parágrafo anterior, e a critério da Coordenação do NPJ, poderá ser 

aberta turma, no sábado, para a realização de atividade extraordinária para suprir as 

faltas. 

 

SEÇÃO III – DAS ATIVIDADESDESENVOLVIDAS 

 

Art. 14. As atividades tendentes à formação teórica e prática do acadêmico de Direito, 

no âmbito do Núcleo de Prática Jurídica – NPJ, compreendem o treinamento específico 

para o exercício das profissões jurídicas. 

 

Art. 15. As atividades de estágio de prática são aquelas realizadas no âmbito do Núcleo 

de Prática Jurídica ou nas instituições conveniadas, mediante fiscalização do NPJ, 

durante o período em que o acadêmico nele estiver inscrito. 

 

§1º. As orientações coletivas na atividade de prática sumulada e os plantões realizados 

no NPJ, em atendimento referente à prática real ocorrerão uma vez por semana, em dia 

e horário escolhidos pelo aluno, observado o §1º do artigo 24 desse Regimento. 

 

§2º. Não são consideradas atividades de estágio aquelas realizadas fora do NPJ e sem 

a fiscalização da EDAB (ainda que caracterizadas como estágio profissional), bem 

como as decorrentes de atividades laborais. 

 

Art. 15. As atividades em ambiente interno correspondem às orientações coletivas e 

individuais e às atividades práticas realizadas no Núcleo de Prática Jurídica nos dias e 

horários antecipadamente divulgados no início de cadasemestre. 



 

 

Art. 16. As atividades em ambiente externo serão implementadas mediante visitas 

orientadas a diversos órgãos do Poder Público e da iniciativa privada, além das 

audiências e sessões de julgamento em âmbito judicial, previamente agendadas ou 

determinadas pelo Núcleo de Prática Jurídica. 

 

Art. 17. Não haverá vinculação do aluno ao advogado orientador ou professor, podendo 

o acompanhamento, a avaliação de desempenho e o registro da carga horária ser 

efetivados por qualquer dos docentes que atue na respectiva unidade em que o aluno 

esteja matriculado. 

 

CAPÍTULO IV – DO ESTAGIÁRIO 

SEÇÃO I – DOS DEVERES 

 

Art. 18. São deveres dos estagiários do Núcleo de Prática Jurídica: 

I – cumprir as condições fixadas para o estágio, bem como a grade horária da 

disciplina, com assiduidade e pontualidade; 

II – observar as normas pertinentes às diversas modalidadespráticas; 

III – executar, com zelo e diligência, as atividades práticas internas 

e externas; IV – apresentar relatórios de suas atividades, sempre 

quesolicitado; 

V – observar as disposições do Estatuto da Advocacia e os preceitos do Código de 

Ética e Disciplina da OAB. 

VI – submeter-se às atividades internas e externas e às avaliações propostas pelo 

orientador do estágio; 

VII – zelar pelo bom andamento dos processos simulados ou não e pela qualidade de 

documentos e petições produzidos, e participar dos demais atos necessários ao seu 

desenvolvimento; 

VIII – elaborar as peças processuais e extraprocessuais afetas ao núcleo, atendendo às 

recomendações e ajustes propostos pelo orientador, bem como atendendo os prazos 

fixados poreste; 

IX – atender os assistidos do NPJ com cortesia e eficiência, oferecendo informações 

claras, precisas etransparentes; 

X – manter sigilo profissional sobre todo assunto veiculado noestágio; 



 

 

XI – comparecer às atividades externas agendadas ou determinadas peloorientador; 

XII - o registro das atividades desenvolvidas no plantão ou extra-plantão, de forma 

legível e completa, inclusive na ficha e no relatório individual doassistido. 

 

§ 1º. Para as atividades desenvolvidas na sede do Núcleo de Prática Jurídica, os alunos 

poderão trajar-se livremente e com decoro, vedada, no ambiente de estágio, a utilização 

de camisetas regatas, shorts, calções, bermudas, chinelos, mini-saias, mini-blusas e 

boné. 

 

§ 2º.  Em eventuais visitas orientadas, julgamentos e audiências, o traje é forense, ou 

seja, terno e gravata para os homens e similar para as mulheres. 

§ 3º. Os estagiários que não forem autorizados a entrar ou permanecer no estágio, em 

razão da vestimenta inadequada serão considerados faltosos nas atividades daquele dia 

e não terão a carga horária computada. 

 

§ 4º. O aluno deve se identificar, por meio de presença confirmada junto ao professor 

da disciplina. Para a prática conveniada, o supervisor do estágio é quem atestará a 

frequência do estagiário.. 

 

Art. 19. São condutas dos estagiários passíveis de incidência nas sanções previstas 

no Regime Disciplinar disposto no Regimento Interno da Escola de Direito e 

Administração Pública : 

I – desídia, seja nos processos reais ousimulados; 

II – perda de prazo, nos processos reais ousimulados; 

III – qualquer atitude que caracterize discriminação ofensiva em função de cor, sexo, 

religião, origem, classe social, idade ou incapacidadefísica; 

IV – usar equipamentos e outros recursos da Instituição para fins particulares ou não 

autorizados; 

V – manifestar-se em nome da Instituição quando não autorizado ou 

habilitado; VI – danificar o patrimônio daInstituição; 

VII – violar o sigilo profissional sobre assuntos veiculados noestágio; 

VIII – utilizar meios ilícitos, fraudulentos ou não autorizados na realização de 

avaliações, visando obter aprovação ou vantagemindevida. 

 



 

 

SEÇÃO II – DA FREQUÊNCIA NO ESTÁGIO 

 

Art. 20. É obrigatório o comparecimento do estagiário às atividades do Núcleo de 

Prática Jurídica, cuja avaliação de desempenho do acadêmico será aferida de acordo 

com as regras de cada Seção. 

§1º. A frequência será atestada pelo professor e sempre será feito com números inteiros, 

não se admitindo fração de hora, sendo-lhes facultado conceder o excedente 

integralmente. 

 

§2º. As atividades práticas não comportam regime domiciliar, não existindo abono 

de falta, que restarão dirimidas conforme as regras tratadas por cada seção. 

 

§ 3º. Não há previsão de tolerância de atrasos para o início das atividades. 

 

SUBSEÇÃO I – DA FREQUÊNCIA NA PRÁTICA 

JURÍDICA SIMULADA 

 

Art. 21. A carga horária das orientações coletivas e individuais é lançada na 

pauta de frequência peloprofessor. 

 

§1º. Na hipótese de atraso ou não-realização das atividades programadas para 

o dia, o professor poderá lançar carga horária inferior a 4 horas. 

§ 2º. A carga horária das demais atividades, como visitas orientadas, por exemplo, é 

lançada pelo professor responsável pela atividade em ficha própria, e as informações 

são arquivadas na pasta do estagiário, na secretaria. 

 

SUBSEÇÃO II – DA FREQUÊNCIA NA PRÁTICA JURÍDICA 

REAL 

 

Art. 22. Na prática real, o acadêmico observará a carga horária a ser cumprida e deverá 

permanecer no estágio desenvolvido no NPJ, obrigatoriamente durante todo o semestre 

forense, observadas as ressalvas contidas no artigo 32 e parágrafos desse Regulamento. 

 



 

 

Art. 23. A carga horária a ser registrada pelo advogado/orientador levará 

em conta: I – a pontualidade e o tempo de redação das peças ou estudo da 

matéria; 

II – o atendimento ao assistido, o comportamento e a urbanidade com todos os 

frequentadores do NPJ (advogado/orientador, monitor, assistidos e demaisestagiários); 

III – o contato frequente do estagiário com seu assistido, quando houver,registrando-o, 

dando-lhe ciência do andamento do seuprocesso; 

 
Art. 24. O estagiário que faltar ao plantão, audiência ou julgamento não terá nenhuma 

hora registrada e ficará obrigado a comparecer à data marcada para reposição, ou seja, 

comparecerá em novo plantão, audiência ou julgamento durante os meses de janeiro, 

julho ou dezembro, em data a ser determinada pelo advogado/orientador. 

 

Art. 25. O estagiário que por três vezes consecutivas faltar ao plantão será 

automaticamente desligado do estágio. 

 

SUBSEÇÃO III – DA FREQUÊNCIA NO ESTÁGIO MEDIANTE 

CONVÊNIO 

 

Art. 26. No estágio mediante convênio o estagiário deverá cumprir a carga horária sem  

prejuízo das demais horas que são devidas, sendo aceito apenas estágios em órgãos 

credenciados/conveniados. 

 

Art. 27. O aluno que realize estágio em instituição conveniada deve comprovar ao 

final de cada semestre letivo, a carga horária cumprida e as atividades 

desenvolvidas. 

 

Parágrafo Único. Caberá ao Coordenador do NPJ aferir a regularidade das 

informações prestadas e, entendendo conforme, considerar cumprida a carga 

horária do semestre. 

 

 



 

 

CAPÍTULO V - DA PRÁTICA JURÍDICA SIMULADA 

 

Art. 28. A Prática Jurídica Simulada objetiva proporcionar ao acadêmico de Direito 

ampla compreensão sobre as atividades jurídicas e os trâmites processuais, no âmbito 

administrativo e judicial, por meio da utilização de uma estrutura judiciária simulada. 

 

Art. 29. Os atos necessários ao desenvolvimento da prática simulada dar-

se-ão por: I – simulação orientada de casos práticos, audiências e 

julgamentos; 

II – elaboração de peças processuaissimuladas; 

III – atuação em processos e julgamentossimulados; 

IV – estudo de peças, rotinas e fases do processo, nos diversos procedimentos, pelo 

exame de autosfindos; 

V – treinamento de técnicas de negociação coletiva, mediação, conciliação e 
arbitragem; VI – visitas a órgãos jurisdicionais e outros de interessejurídico. 

 

Art. 30. Os julgamentos e a atuação em processos simulados são realizados 

preferencialmente com base em casos reais, discutidos em processos já findos, em que 

os estagiários assumem funções específicas no processo (advogado, promotor, juiz, 

auxiliares do juízo, parte, testemunha, etc.), exercendo as atividades a elas inerentes. 

 

Art. 31. As visitas orientadas em órgãos de interesse jurídico, tais como tribunais, 

institutos, delegacias policiais e órgãos administrativos outros, têm como objetivo 

demonstrar ao acadêmico seu funcionamento e sua relevância para o operador do 

direito, bem como as diversas possibilidades das profissões jurídicas. 

 

Art. 32. Poderão ser desenvolvidas também atividades além das práticas reais, que 

consistem na participação em atendimentos, audiências e julgamentos reais junto aos 

Núcleos de Assistências Judiciárias, acompanhados por monitores ou professores do 

NPJ. 

 

Art. 33. Para participar das atividades extras e nas visitas orientadas o estagiário deverá 

efetuar prévia inscrição na Secretaria do NPJ e, uma vez efetivada a inscrição, não é 

possível cancelá-la sem justomotivo. 



 

 

 

§ 1º. Haverá verificação de presença tanto no início quanto no final de cada atividade, 

não sendo permitida a participação dos acadêmicos que chegarem atrasados, os quais 

serão considerados faltosos e aqueles que se ausentarem antes do encerramento das 

atividades não terão as horascomputadas. 

 

§ 2º. As atividades extras e visitas orientadas poderão ser realizadas como forma de 

complementação da carga horária, até o limite definido pelo coordenador do curso. 

 

Art. 34. No ambiente de Prática Jurídica Simulada serão desenvolvidas atividades 

correspondentes às audiências e sessões de julgamento que se processam nas diversas 

instâncias dos órgãos administrativos ejudiciais. 

 

Art. 35. O início e término das atividades da prática simulada coincidirão com o 

calendário letivo da faculdade, facultada à EDAB a possibilidade de criação de cursos 

de verão ou de inverno. 

 

CAPÍTULO VI – DA PRÁTICA JURÍDICA REAL 

SEÇÃO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 36. A Prática Jurídica Real busca proporcionar ao acadêmico atividade jurídico-

operacional real, por meio dos seus Núcleos de Assistência Jurídica, que oferecem 

atendimento gratuito à comunidade. 

 

Parágrafo único. Poderá ser instituída, como equivalente à Prática Jurídica Real, a 

Prática Jurídica Conveniada ou as Clínicas, nos termos de regulamentação própria e 

desde que compatível com os objetivos do Núcleo de Prática Jurídica. 

 
Art. 37. O estagiário exercerá as atividades próprias da 

advocacia como: I – atendimento ao assistido e prestação de 

orientações; 

II – a promoção de métodos extra jurisdicionais de solução de controvérsias, 

especialmente a mediação e a conciliação; 

II – elaboração das peças processuais e ajuizamento dasações; 



 

 

III – comparecimento e participação nas audiências e julgamentos perante o Tribunal 

doJúri; 

 

Art. 38. Fica expressamente vedado o recebimento de qualquer quantia ou valor, por 

parte dos orientadores, estagiários e demais integrantes do Núcleo de Prática Jurídica 

– NPJ, pelos serviços prestados à comunidade. 

 

Art. 39. Quando necessário o manuseio de documentos, o estagiário não deverá reter 

as vias originais, cabendo esclarecer ao assistido que deverá entregar vias reprográficas 

com ou sem autenticação, a depender a situação. 

 

Art. 40. O início e término das atividades de prática real observarão o calendário 

acadêmico e o forense, sempre observando a necessidade de manter a continuidade das 

atividades desenvolvidas na assistência jurídica. 

 

§ 1º. Caberá à Coordenação do NPJ: 

 

I – facultar aos acadêmicos do estágio obrigatório a permanência voluntária após a 

conclusão do estágio, os quais terão certificadas as horas excedentes para fins de 

verificação quanto ao seu aproveitamento como atividadescomplementares; 

II – estipular que os acadêmicos do estágio obrigatório permaneçam em suas atividades 

até o final do semestre ou até a conclusão da carga horária obrigatória no mês de julho 

oujaneiro; 

III – conceder declaração atestando a carga horária integralizada e o conceito atinente 

ao estágio voluntário, após a conclusão das horasobrigatórias. 

 

SEÇÃO II – DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 

 

Art. 41. As atividades de Prática Jurídica Real serão desenvolvidas com o propósito de 

disponibilizar gratuitamente à comunidade carente serviços jurídicos nas áreas cível, 

penal e trabalhista e seu processamento nos órgãos judiciais, de acordo com a 

capacidade instalada do Núcleo de Prática Jurídica. 

 

§ 1º. Entende-se por carente, a pessoa hipossuficiente que não possua condições 

econômicas de arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem 



 

 

prejuízo do próprio sustento ou da sua família, nos termos do que dispõe a Lei de 

Assistência Judiciária Gratuita nº 1.060/50, em seu artigo 2º, §único. 

§ 2º. A comprovação da carência referida neste artigo deverá obedecer ao previsto 

em lei, aliada às orientações definidas pela Defensoria Pública do Distrito Federal. 

 

§ 3º. O atendimento à comunidade hipossuficiente economicamente pode ocorrer 

também mediante convénio celebrado com as Defensorias Públicas. 

 

§ 4º. Havendo nítido interesse acadêmico e comprovado interesse social, caracterizados 

por projeto aprovado no âmbito da EDAP, as atividades de Prática Jurídica poderão 

atender outros grupos sociais. 

 

SEÇÃO III – DA ASSISTÊNCIA E DA ASSESSORIA JURÍDICAS 

 

Art. 42. Os estagiários, ao se apresentarem para dar início ao estágio, receberão dos 

orientadores as instruções acerca da relevância do patrocínio levado a efeito pelo 

núcleo. 

 

Art. 43. No início do estágio serão distribuídos, equitativamente, os processos 

patrocinados pelo NPJ entre os acadêmicos, que ficarão por estes responsáveis até o 

final do semestre forense, mediante a assinatura de Termo de Responsabilidade e 

Acompanhamento de Processo Judicial (anexo 2). 

 

Parágrafo único. Quando realizado em convênio com as Defensorias Públicas., caberá 

ao defensor público responsável pelo convênio direcionar os processos aos estagiários, 

no que será acompanhado por um representante da EDAB designado para acompanhar 

a atuação dos discentes da Instituição. 

 

Art. 44. Os atendimentos aos assistidos serão realizados diretamente pelo estagiário, 

sob a supervisão do advogado orientador, e, posteriormente, segundo a disponibilidade 

de seus plantões. 

 

§ 1º. Durante o primeiro atendimento, cabe ao estagiário informar ao assistido sobre o 

funcionamento do Núcleo e as condições de patrocínio da causa. 

 



 

 

§ 2º. Os dados e informações obtidos pelo estagiário serão tratados com discrição e 

somente registrados em Ficha de Triagem (anexo 3), quando o assistido estiver com a 

posse de todos os documentos necessários para o patrocínio dacausa. 

 

§ 3º. Quando realizado o estágio por meio de convênio com as Defensorias Públicas, 

as orientações quanto ao tratamento durante os atendimentos será concedida pelo 

defensor público responsável  pelo acompanhamento do convênio, no que será 

acompanhado por um representante da EDAB designado para acompanhar a atuação 

dos discentes da Instituição.. 

 

Art. 45. A Ficha de Triagem devidamente preenchida e instruída com cópia dos 

documentos apresentados será encaminhada ao respectivo orientador de estágio para 

deferimento ou não do patrocínio, vinculando-o ao estagiário que promoveu o 

atendimento. 

 

Parágrafo único. Não será admitida a retenção de documentos originais do assistido 

pelo estagiário ou NPJ. 

 

Art. 46. Deferido o patrocínio, compete ao estagiário elaborar o instrumento de 

procuração e o atestado de hipossuficiência em nome do assistido. 

 

Parágrafo único. A procuração só deverá ser assinada pelo hipossuficiente após este 

entregar toda a documentação necessária para instruir o processo judicial ou 

administrativo. 

 

Art. 47. Previamente ao ajuizamento de qualquer medida, o estagiário deve envidar 

esforços em prol da conciliação das partes e elaborar, em caso de sucesso, a 

peçacorrespondente. 

 

Parágrafo único. Também se admitirá a implementação de acordo no curso do processo 

judicial, desde que o assistido seja devidamente informado sobre os benefícios ou 

advertido quanto aos riscos daconciliação. 

Art. 48. Nenhuma peça processual será elaborada sem a devida supervisão ou 

protocolada sem a assinatura do respectivo orientador. 

 



 

 

Art. 49. As cópias dos documentos apresentados pelo assistido, bem como as peças 

jurídicas produzidas ao longo do processo, devem instruir a respectiva pasta 

administrativa. 

 

Art. 50. A condução do processo será compartilhada entre o orientador e o respectivo 

estagiário. 

 

Art. 51. Compete ao estagiário manter atualizado o andamento do processo e lançar na 

Ficha  de Controle de Movimentação Processual todas as ocorrências que se 

verificarem, bem como os atendimentos que fizer ao respectivoassistido. 

 

Art. 52. O estagiário manterá o orientador informado sobre os andamentos dos 

processos sob sua responsabilidade, bem como ao assistido, por intermédio de 

telefonemas ou quaisquer outros meios hábeis. 

 

§1º. Todas as comunicações e contatos deverão ser registrados na ficha, a que alude o 

artigo anterior, da respectiva pasta do assistido. 

 

Art. 53. O estagiário será acompanhado pelo orientador nas audiências e sessões, em 

âmbito administrativo ou judicial, competindo-lhe informar ao assistido sobre o local, 

data e horário designados. 

 

Art. 54. Ao término de cada plantão, o estagiário deverá preencher a Ficha de 

Atividades Diárias (anexo 05) descrevendo minuciosamente todas as tarefas e 

atividades que desempenhou durante o dia noestágio. 

 
Art. 55. A vinculação do estagiário ao processo finda com: 

I – a desistência doassistido; 

II – o trânsito em 

julgado da decisão; III 

– o término do 

seuestágio. 

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, o aluno deverá apresentar relatório final 

do respectivo processo e submetê-lo a avaliação do orientador. 



 

 

 

CAPÍTULOVII – DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHODA PRÁTICA JURÍDICA 

 
Art. 56. A aprovação do estagiário é condicionada à realização de uma 

avaliação de conhecimentos e à observância dos seguintes critérios: 

I –frequência; 

II –pontualidade; 

III – dedicação einiciativa; 

IV – conhecimentos teóricos e práticos assimilados 

no período; V – habilidade de trabalhar emequipe. 

 

SEÇÃO I – DA AVALIAÇÃO DA PRÁTICA SIMULADA 

 
Art. 57. A aferição dos conhecimentos assimilados nas atividades de Prática Jurídica 

Simulada será efetuada por meio de avaliações específicas e pela análise das atividades 

desenvolvidas durante o estágio, no decorrer do semestre, na forma prevista no Plano 

de Curso. 

 

SEÇÃO II – DA AVALIAÇÃO DA PRÁTICA REAL 

 
Art. 58. A avaliação das atividades da Prática Jurídica Real, observando os critérios 

dispostos no art. 56, considerará as atividades desenvolvidas durante os 

plantões,especialmente: 

I – qualidade técnica das peças processuais, capacidade de exposição, fundamentação 

e raciocíniojurídico; 

II – organização dos documentos e a integridade e qualidade dos registros burocráticos 

sob sua responsabilidade; 

III – participação e iniciativa de questionamentos, bem como discussão de temas atuais 

e relevantes; 

IV – comportamento e postura pessoal perante os assistidos, colegas, funcionários da 

IES, serventuários eorientadores; 

V – acompanhamento processual, participação em audiências e tempestividade dos 

prazos processuais. 

 



 

 

CAPÍTULO VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 59. Sugestões e reclamações dirigidas ao Coordenador do NPJ deverão ser 

elaboradas por escrito e protocoladas na Coordenação de Graduação do Curso de 

Direito IDP-EDAP, para a devida apreciação. 

 

Art. 60. Os casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador do Núcleo de Prática 

Jurídica e pelo Coordenador de Graduação do Curso de Direito da EDAP/IDP. 

 

Art. 61. Este regulamento poderá ser modificado por voto da maioria dos membros do 

Colegiado de Curso, de ofício ou por provocação da Coordenação do NPJ, da 

Coordenação da Graduação ou do NDE. 

 

Art. 62 Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos pela Coordenação da Graduação 

em Direito da Escola de Direito e de Administração Pública do IDP (EDAP) e pelo 

Coordenador de Prática Jurídica da Escola de Direito e de Administração Pública do IDP 

(EDAP). 

Art. 63 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições 

em contrário.  

 

Brasília, 09 de dezembro de 2019. 

 

 

Marcelo Cama Proença Fernandes 

Coordenador do curso de Graduação em Direito da Escola de Direito e de Administração 

Pública do IDP (EDAP) 

 

DAS DISCIPLINAS OPTATIVAS 

As disciplinas optativas têm por objetivos: 

I. a flexibilização do currículo do Curso de Graduação em Direito da EDAP, por meio da 
oferta de disciplinas que agreguem conhecimento à formação profissional e acadêmica 
intentada pelo discente; 



 

 

II. o oferecimento de disciplinas com conteúdo atual, de interesse local, que possa facilitar 
a inserção no mercado de trabalho; 

III. a oportunidade de aprofundamento temático e interdisciplinar, possibilitando a 
construção de um currículo adequado aos anseios profissionais e acadêmicos do discente. 

 

Art. 4º. São as disciplinas optativas do Curso de Graduação em Direito da EDAP: 

COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMESTRAL 

Libras 02 40 

ARBITRAGEM 02 40 

ATUALIDADES DO DIREITO 
CONTRATUAL 02 40 

ATUALIDADES DO DIREITO DAS 
OBRIGAÇÕES 02 40 

ATUALIDADES DO PROCESSO CIVIL 02 40 

CRIMES EM ESPÉCIE II 02 40 

CRIMINOLOGIA 02 40 

DEMOCRACIA, FINANCIAMENTO 
POLÍTICO E CORRUPÇÃO NA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

02 40 

DIREITO COLETIVO DO TRABALHO 02 40 

DIREITO DA REGULAÇÃO 02 40 

DIREITO DA REGULAÇÃO 
CONTEMPORÂNEO 04 80 

DIREITO DAS SUCESSÕES 04 80 

DIREITO E BIOÉTICA 02 40 

DIREITO E DESENVOLVIMENTO 02 40 

DIREITO E GENERO 04 80 

DIREITO ELEITORAL 04 80 

DIREITO ELEITORAL: TEORIA E 
PRÁTICA 

04 80 

DIREITO EMPRESARIAL III 02 40 



 

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO: 
PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA 
INTERGERACIONAL E 
CONSTITUIÇÃO 

02 40 

DIREITO PROCESSUAL PENAL II 04 80 

DIREITO TRIBUTÁRIO III 02 40 

DIREITO, ACESSO A JUSTIÇA  E 
IGUALDADE 02 40 

DIREITOS DE GARANTIA 02 40 

ESTUDOS DE CASO DE DIREITO 
ADMINISTRATIVO 

04 80 

ESTUDOS EM DIREITO 
CONSTITUCIONAL 

04 80 

EXECUÇÃO PENAL 02 40 

FINANCIAMENTO DE CAMPANHA, 
DISPUTAS ELEITORAIS E 
CORRUPÇÃO 

02 40 

FOUNDATIONS OF WTO LAW 02 40 

FOUNDATIONS OF WTO LAW II 04 80 

GRANDES CASOS CRIMINAIS NO 
BRASIL: TEORIA E PRÁTICA 

04 80 

HISTÓRIA CONSTITUCIONAL 
BRASILEIRA 02 40 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 02 40 

LINGUAGEM DO DIREITO II 02 40 

MERCADO DE CAPITAIS 02 40 

OFICINA DO TRABALHO I 02 40 

OFICINA DO TRABALHO II 02 40 

PRÁTICA TRABALHISTA 04 80 

PROCEDIMENTOS ESPECIAIS 04 80 

PROPRIEDADE INTELECTUAL  02 40 

PSICOLOGIA JURÍDICA 02 40 

REFORMA TRABALHISTA 02 40 

RESPONSABILIDADE CIVIL 02 40 



 

 

RESPONSABILIZAÇÃO DE PESSOAS 
JURÍDICAS POR ATOS CONTRA A 
ADMINISTRAÇÃO 

02 40 

TEMAS RELEVANTES DOS 
RECURSOS EM TRIBUNAIS 
SUPERIORES 

02 40 

TÍTULOS DE CRÉDITO 02 40 

TÓPICOS DE DIREITO ADM 
(IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA) 

02 40 

TÓPICOS EM DIREITO 
CONSTITUCIONAL 

02 40 

TÓPICOS EM DIREITO PENAL 02 40 

 

 

ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA 

1. Núcleo Docente Estruturante 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE)constitui-se de um grupo de docentes do curso, 
com atribuições acadêmicas de acompanhar o processo de concepção, consolidação e 
contínua atualização do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Direito, em 
colaboração com o Colegiado de Curso.  

A Escola de Direito e Administração Pública , em atendimento ao disposto na Resolução 
CONAES nº 01/2010, por meio do seu órgão colegiado superior, normatizou o 
funcionamento do NDE, definindo suas atribuições e os critérios de constituição, 
atendidos, no mínimo, os seguintes:  

● Ser constituído por um mínimo de 05 (cinco) professores pertencentes ao corpo 
docente do curso;  

● Ter, pelo menos, 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em programas 
de pós-graduação stricto sensu;  

● Ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, sendo pelo 
menos 20% em tempo integral;  

● Assegurar estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE de modo a assegurar 
continuidade no processo de acompanhamento do curso.  

São atribuições do NDE do Curso de Graduação em Direito da Escola de Direito e 
Administração Pública : 

I – construir e acompanhar o Projeto Pedagógico do Curso;  

II – contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do 
curso; 



 

 

III – zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 
atividades de ensino constantes na matriz curricular; 

IV – zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para 
o Curso; 

V – indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de 
pesquisa e extensão, oriundas das necessidades da graduação, de 
exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas 
relativas à área de conhecimento do curso; 

VI – acompanhar os resultados no ensino-aprendizagem do Projeto 
Pedagógico de Curso;  

VII – revisar ementas e conteúdos programáticos;  

VIII – indicar cursos a serem ofertados como forma de nivelar o aluno 
ingressante ou reforçar o aprendizado;  

IX – propor ações em prol de melhores resultados no ENADE e no 
CPC;  

X –  atender aos discentes do curso.  

O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Graduação em Direito da Escola de 
Direito e Administração Pública  é composto por 06 (seis) docentes do curso, incluindo o 
Coordenador de Curso, ao qual cabe presidir e gerenciar todas as atividades do NDE. 

O NDE está constituído por docentes que exercem a liderança acadêmica no âmbito 
do curso, percebida na produção de conhecimentos na área, no desenvolvimento do 
ensino, e em outras dimensões entendidas como importantes. 

No quadro a seguir é apresentada a relação nominal dos professores que compõem 
o Núcleo Docente Estruturante, seguida da titulação máxima e do regime de trabalho.  

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE  

DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO 

PROFESSOR TITULAÇÃO 
MÁXIMA 

REGIME DE 
TRABALHO 

Marcelo Cama Proença Fernandes  (1) Doutorado Parcial 

Janete  Ricken Lopes de Barros Mestrado Parcial 

Atalá Correia Mestrado Parcial 

Ricardo Morishita Wada Doutorado Integral 

Marilda de Paula Silveira Mestrado Parcial 

Fábio Lima Quintas Doutorado  
(1) Coordenador do Curso de Graduação em Direito. 

Conforme pode ser observado no quadro apresentado, 100,00% dos docentes 
possuem titulação acadêmica em programas de pós-graduação stricto sensu reconhecidos 



 

 

pela CAPES ou revalidada por universidades brasileiras com atribuição legal para essa 
revalidação.  

Todos os professores do Núcleo Docente Estruturante têm previsão de contratação 
em regime de tempo integral ou parcial. 

A Escola de Direito e de Administração Pública do IDP investiu na composição de 
um Núcleo Docente Estruturante com professores que possuam uma dedicação 
preferencial, cujo resultado é a construção de uma carreira assentada em valores 
acadêmicos, ou seja, titulação e produção científica. Isso, com certeza, contribui para a 
estabilidade docente e o estímulo à permanência dos integrantes do Núcleo Docente 
Estruturante. Neste sentido, a Escola de Direito e de Administração Pública do IDP 
mantém uma relação duradoura e perene entre si e o corpo docente, sem as altas taxas de 
rotatividade que dificultam a elaboração, com efetiva participação docente, de uma 
identidade institucional.  

 

2. Coordenadoria de Curso 

A Coordenadoria de Curso, a cargo do Coordenador de Curso, é o órgão de 
administração, coordenação e fiscalização executiva das atividades do curso, subordinado 
a Diretoria. 

O Coordenador de Curso é designado pelo Diretor, dentre os professores do curso, 
para mandato de 02 (dois) anos, permitida a sua recondução. Em suas faltas ou 
impedimentos, o Coordenador de Curso será substituído por professor de disciplina 
profissionalizante do curso, designado pelo Diretor. 

Compete ao Coordenador de Curso:  

I – convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso; 

II – representar a Coordenadoria de Curso perante as autoridades e 
órgãos da EDAP; 

III – elaborar o horário acadêmico do curso e fornecer à Diretoria os 
subsídios para a organização do Calendário Acadêmico; 

IV – orientar, coordenar e supervisionar as atividades do curso; 

V – fiscalizar a observância do regime acadêmico e o cumprimento dos 
programas e planos de ensino, bem como a execução dos demais 
projetos da Coordenadoria; 

VI – acompanhar e autorizar estágios curriculares e extracurriculares no 
âmbito de seu curso; 

VII – homologar aproveitamento de estudos e propostas de adaptações 
de curso; 

VIII – exercer o poder disciplinar no âmbito do curso; 

IX – executar e fazer executar as decisões do Colegiado de Curso e as 
normas dos demais órgãos da EDAP; e, 



 

 

X – exercer as demais atribuições previstas neste Regimento e aquelas 
que lhe forem atribuídas pelo Diretor e demais órgãos da EDAP. 

 

3. Titulação Acadêmica 

A Coordenação do Curso de Graduação em Direito está sob a responsabilidade do 
professor Marcelo Cama Proença Fernandes, Doutor em Direito, Estado e Constituição 
pela Universidade de Brasília  (2012) e Mestre em Direito e Estado pela University of 
Miami (EUA) (2001). Graduado em Direito pela Universidade de Brasília (1999). 
O professor Marcelo Cama Proença Fernandes, vinculado à EDAP em regime integral, 
possui experiência profissional e de magistério superior, na graduação, na pós-graduação 
em sentido amplo e restrito (mestrado), na sua área de formação. 
A Coordenação do Curso possui uma formação que lhe permite ter domínio do 
desenvolvimento do Projeto Pedagógico do Curso. 
 

4. Experiência Profissional, no Magistério Superior e 
de Gestão Acadêmica 

O professor Marcelo Cama Proença Fernandes experiência profissional e de magistério 
superior, na graduação, na pós-graduação na sua área de formação, possui também 
experiência em gestão acadêmica. 

 
5. Regime de Trabalho do Coordenador do Curso 

O regime de trabalho do professor Marcelo Cama Proença Fernandes é de tempo integral, 
com 40 horas de atividades semanais, sendo reservadas horas para a coordenação, 
administração e condução do Curso de Graduação em Direito. 
 

6. Composição e Funcionamento do Colegiado de 
Curso 

A coordenação didática do curso está a cargo de um Colegiado de Curso, 
constituído pelo Coordenador do Curso, seu presidente, por cinco representantes 
docentes, escolhidos pelo Colegiado, na última sessão do ano letivo, entre os voluntários, 
ou, não os havendo, por indicação, e por 01 (um) representante do corpo discente. O 
representante do corpo discente deve ser aluno do curso, indicado por seus pares. 

 

De acordo com o Regimento da Escola de Direito e de Administração Pública do 
IDP, compete ao Colegiado de Curso: 

I - discutir as propostas do Núcleo Docente Estruturante de fixar o perfil do curso e das 
diretrizes gerais das disciplinas, com suas ementas e respectivos programas; 

II - discutir as propostas do Núcleo Docente Estruturante e elaborar o currículo do curso 
e suas alterações, com indicação das disciplinas e respectiva carga horária, de acordo com 
as diretrizes curriculares emanadas do Poder Público e do Consaepe; 



 

 

III - promover a avaliação do curso, fornecendo subsídios para a Comissão Própria de 
Avaliação; 

IV -sugerir projetos de extensão e de educação continuada; 

V - zelar pela qualidade do ensino dos cursos e auxiliar a avaliação interna deles; 

VI - colaborar com os demais órgãos da EDAP no âmbito de sua atuação;  

VII - exercer outras atribuições de sua competência, em conformidade com o respectivo 
Regulamento. 

 
7. CORPO DOCENTE 

7.1.  Titulação do corpo docente do curso 

O corpo docente do Curso de Graduação em Direito é integrado por 66 professores, sendo: 
31 doutores, 34 mestres e 01 especialista. Portanto, 98,48% dos docentes têm titulação 
obtida em programas de pós-graduação stricto sensu. 

 
 
 
 
 
 
 

NOME FORMAÇÃO TITULAÇÃ
O 

ALBERTO DE MEDEIROS FILHO Direito Mestre 
ALICE ROCHA DA SILVA  Direito Doutor 
ALONSO REIS SIQUEIRA FREIRE Direito Doutor 
ANA CAROLINA CAVALCANTI 
DE ALBUQUERQUE Direito Doutor 
ANA PAULA ZAVARIZE 
CARVALHAL Ciências Jurídicas e Sociais Doutor 
ANDRE RUFINO DO VALE Direito Doutor 

     TITULAÇÃO MAIOR QUANTIDADE 

Doutorado 31 

Mestrado 34 

Especialização 1 

TOTAL 66 

DOUTORADO + MESTRADO 65 



 

 

ANTONIELLE JULIO Direito Mestre 
ANTONIO RODRIGO MACHADO 
DE SOUSA Direito Mestre 
ATALA CORREIA Direito Mestre 
BRUNO ANDRE SILVA RIBEIRO Ciências Jurídicas e Sociais Mestre 
BRUNO TORRANO AMORIM DE 
ALMEIDA Direito Mestre 
CARLOS ODON LOPES DA 
ROCHA Direito Mestre 
CARLOS ROBERTO FIRME 
FILHO Direito Mestre 
CLAUDIA PAIVA CARVALHO Direito Doutor 
CRISTIAN FETTER MOLD Direito Especialista 
CRISTIANE DAMASCENO LEITE 
VIEIRA Direito Mestre 
DANIEL GUSTAVO FALCAO 
PIMENTEL DOS REIS Direito / Ciências Sociais Doutor 
DANILO PORFIRIO DE CASTRO 
VIEIRA Direito Doutor 
DIAULAS COSTA RIBEIRO Direito Doutor 
EDUARDA TOSCANI GINDRI Jornalismo / Direito Mestre 
EDUARDO MACHADO DIAS Direito Mestre 
ERIC HADMANN JASPER Direito Mestre 
FERNANDO HUGO RABELLO 
MIRANDA Direito Doutor 
FERNANDO NATAL BATISTA Direito Mestre 
FLAVIO JOSE ROMAN Direito Doutor 
GUILHERME CARDOSO LEITE Direito Mestre 
GUILHERME PUPE DA 
NOBREGA Direito Mestre 
GUSTAVO MASCARENHAS 
LACERDA PEDRINA Direito Mestre 
HENRIQUE SMIDT SIMON Direito Doutor 
JANETE RICKEN LOPES DE 
BARROS Ciências Jurídicas Mestre 
JOAO TRINDADE CAVALCANTE 
FILHO Ciências Jurídicas Mestre 
JOSE DOS SANTOS CARVALHO 
FILHO Direito Doutor 
JOSE HENRIQUE MOUTA 
ARAUJO Direito Doutor 
JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA Administração / Direito Mestre 
LEANDRO OLIVEIRA GOBBO Direito Mestre 
LUCAS DELGADO Direito Mestre 
LUCIANA SILVA GARCIA Direito Doutor 
MARCELO CAMA PROENÇA 
FERNANDES Direito Doutor 
MARCIO CAMARGO CUNHA 
FILHO Direito Doutor 



 

 

MARCO AURELIO GASTALDI 
BUZZI Direito Mestre 
MARCOS VINÍCIUS LUSTOSA 
QUEIROZ Direito Mestre 
MARCUS FIRMINO SANTIAGO 
DA SILVA Direito Doutor 
MARIA GABRIELA VIANA 
PEIXOTO Direito Doutor 
MARILIA ARAUJO FONTENELE 
DE CARVALHO Direito Mestre 

NEFI CORDEIRO Direito / Engenharia Doutor 

NORBERTO MAZAI Filosofia Doutor 
OLIVIA ROCHA FREITAS Direito / Letras Doutor 
PAULA FARANI DE AZEVEDO 
SILVEIRA Direito Mestre 
PAULO ALEXANDRE BATISTA 
DE CASTRO Ciência Política Doutor 
PAULO EMILIO CATTA PRETA 
DE GODOY Direito Mestre 
PAULO MENDES DE OLIVEIRA Direito Doutor 
RAFAEL AUGUSTO DA COSTA 
ALENCAR Ciências Sociais Doutor 
RAFAEL DA SILVA SANTIAGO Direito Doutor 
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE 
CARNEIRO Direito Mestre 
RAMIRO NOBREGA SANT ANA Direito Doutor 
RAPHAEL CARNEIRO ARNAUD 
NETO Direito Mestre 
RAPHAEL PEIXOTO DE PAULA 
MARQUES Direito Doutor 
RAQUEL BEZERRA CANDIDO Direito Mestre 
RICARDO MACHADO 
LOURENCO FILHO Direito Doutor 
RICARDO ROCHA LEITE Direito Mestre 
ROBERTA CORDEIRO DE MELO 
MAGALHAES Direito Mestre 
ROBERTO DALLEDONE 
MACHADO FILHO Direito Doutor 
RODRIGO GOMES DE 
MENDONCA PINHEIRO Direito Mestre 
ULISSES SCHWARZ VIANA Direito Doutor 
WELLINGTON PANTALEAO DA 
SILVA Direito Mestre 
YELBA NAYARA GOUVEIA 
BONETTI Direito Mestre 

 



 

 

7.2.Titulação do corpo docente do curso  - 
percentual de doutores  

O percentual de doutores do Curso de Graduação em Direito é de 46,96%. 
 

7.3. Regime de trabalho do corpo docente do curso  

O corpo docente do Curso de Graduação em Direito é integrado por 66 professores, sendo 
33% em termo parcial e integral, conforme tabela abaixo: 
 

NOME REGIME 

ALBERTO DE MEDEIROS FILHO HORISTA 
ALICE ROCHA DA SILVA LICENÇA 
ALONSO REIS SIQUEIRA FREIRE HORISTA 
ANA CAROLINA CAVALCANTI 
DE ALBUQUERQUE HORISTA 
ANA PAULA ZAVARIZE 
CARVALHAL HORISTA 
ANDRE RUFINO DO VALE HORISTA 
ANTONIELLE JULIO HORISTA 
ANTONIO RODRIGO MACHADO 
DE SOUSA PARCIAL 
ATALA CORREIA PARCIAL 
BRUNO ANDRE SILVA RIBEIRO PARCIAL 
BRUNO TORRANO AMORIM DE 
ALMEIDA HORISTA 
CARLOS ODON LOPES DA 
ROCHA HORISTA 
CARLOS ROBERTO FIRME FILHO HORISTA 
CLAUDIA PAIVA CARVALHO HORISTA 
CRISTIAN FETTER MOLD HORISTA 
CRISTIANE DAMASCENO LEITE 
VIEIRA HORISTA 
DANIEL GUSTAVO FALCAO 
PIMENTEL DOS REIS PARCIAL 
DANILO PORFIRIO DE CASTRO 
VIEIRA PARCIAL 
DIAULAS COSTA RIBEIRO LICENÇA 
EDUARDA TOSCANI GINDRI HORISTA 
EDUARDO MACHADO DIAS HORISTA 
ERIC HADMANN JASPER HORISTA 
FERNANDO HUGO RABELLO 
MIRANDA HORISTA 
FERNANDO NATAL BATISTA HORISTA 
FLAVIO JOSE ROMAN HORISTA 



 

 

GUILHERME CARDOSO LEITE PARCIAL 
GUILHERME PUPE DA NOBREGA PARCIAL 
GUSTAVO MASCARENHAS 
LACERDA PEDRINA HORISTA 
HENRIQUE SMIDT SIMON HORISTA 
JANETE RICKEN LOPES DE 
BARROS PARCIAL 
JOAO TRINDADE CAVALCANTE 
FILHO HORISTA 
JOSE DOS SANTOS CARVALHO 
FILHO PARCIAL 
JOSE HENRIQUE MOUTA 
ARAUJO HORISTA 
JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA HORISTA 
LEANDRO OLIVEIRA GOBBO PARCIAL 
LUCAS DELGADO LICENÇA 
LUCIANA SILVA GARCIA PARCIAL 
MARCELO CAMA PROENÇA 
FERNANDES PARCIAL 
MARCIO CAMARGO CUNHA 
FILHO HORISTA 
MARCO AURELIO GASTALDI 
BUZZI HORISTA 
MARCOS VINÍCIUS LUSTOSA 
QUEIROZ PARCIAL 
MARCUS FIRMINO SANTIAGO 
DA SILVA HORISTA 
MARIA GABRIELA VIANA 
PEIXOTO HORISTA 
MARILIA ARAUJO FONTENELE 
DE CARVALHO HORISTA 

NEFI CORDEIRO PARCIAL 

NORBERTO MAZAI HORISTA 
OLIVIA ROCHA FREITAS HORISTA 
PAULA FARANI DE AZEVEDO 
SILVEIRA HORISTA 
PAULO ALEXANDRE BATISTA 
DE CASTRO INTEGRAL 
PAULO EMILIO CATTA PRETA DE 
GODOY HORISTA 
PAULO MENDES DE OLIVEIRA PARCIAL 
RAFAEL AUGUSTO DA COSTA 
ALENCAR HORISTA 
RAFAEL DA SILVA SANTIAGO HORISTA 
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE 
CARNEIRO PARCIAL 
RAMIRO NOBREGA SANT ANA HORISTA 
RAPHAEL CARNEIRO ARNAUD 
NETO HORISTA 



 

 

RAPHAEL PEIXOTO DE PAULA 
MARQUES PARCIAL 
RAQUEL BEZERRA CANDIDO PARCIAL 
RICARDO MACHADO LOURENCO 
FILHO PARCIAL 
RICARDO ROCHA LEITE HORISTA 
ROBERTA CORDEIRO DE MELO 
MAGALHAES HORISTA 
ROBERTO DALLEDONE 
MACHADO FILHO HORISTA 
RODRIGO GOMES DE 
MENDONCA PINHEIRO HORISTA 
ULISSES SCHWARZ VIANA PARCIAL 
WELLINGTON PANTALEAO DA 
SILVA PARCIAL 
YELBA NAYARA GOUVEIA 
BONETTI HORISTA 

 
 
 
 
 

7.4. Experiência profissional do corpo docente 

No que se refere à experiência profissional (excluída as atividades no magistério superior) 
a EDAP, ao selecionar os professores para o Curso de Graduação em Direito, assumiu 
como compromisso priorizar a contratação de profissionais com experiência profissional. 
58% dos docentes têm, pelo menos, dois (02) anos de experiência de trabalho profissional. 
 

NOME TEMPO DE 
ATUAÇÃO 

ALBERTO DE MEDEIROS FILHO 02/03/2017 
ALICE ROCHA DA SILVA 01/08/2019 
ALONSO REIS SIQUEIRA FREIRE 28/02/2019 
ANA CAROLINA CAVALCANTI 
DE ALBUQUERQUE 01/08/2017 
ANA PAULA ZAVARIZE 
CARVALHAL 13/02/2017 
ANDRE RUFINO DO VALE 09/02/2015 
ANTONIELLE JULIO 19/02/2018 
ANTONIO RODRIGO MACHADO 
DE SOUSA 05/09/2018 
ATALA CORREIA 03/04/2017 
BRUNO ANDRE SILVA RIBEIRO 15/02/2016 



 

 

BRUNO TORRANO AMORIM DE 
ALMEIDA 03/04/2017 
CARLOS ODON LOPES DA 
ROCHA 01/03/2018 
CARLOS ROBERTO FIRME FILHO 19/02/2018 
CLAUDIA PAIVA CARVALHO 20/02/2019 
CRISTIAN FETTER MOLD 19/02/2018 
CRISTIANE DAMASCENO LEITE 
VIEIRA 02/09/2013 
DANIEL GUSTAVO FALCAO 
PIMENTEL DOS REIS 03/02/2014 
DANILO PORFIRIO DE CASTRO 
VIEIRA 01/08/2012 
DIAULAS COSTA RIBEIRO 26/02/2019 
EDUARDA TOSCANI GINDRI 06/08/2018 
EDUARDO MACHADO DIAS 01/08/2014 
ERIC HADMANN JASPER 01/08/2017 
FERNANDO HUGO RABELLO 
MIRANDA 01/08/2014 
FERNANDO NATAL BATISTA 28/05/2019 
FLAVIO JOSE ROMAN 01/08/2017 
GUILHERME CARDOSO LEITE 02/03/2017 
GUILHERME PUPE DA NOBREGA 07/02/2013 
GUSTAVO MASCARENHAS 
LACERDA PEDRINA 21/06/2019 
HENRIQUE SMIDT SIMON 01/08/2014 
JANETE RICKEN LOPES DE 
BARROS 01/07/2011 
JOAO TRINDADE CAVALCANTE 
FILHO 01/09/2014 
JOSE DOS SANTOS CARVALHO 
FILHO 02/03/2017 
JOSE HENRIQUE MOUTA 
ARAUJO 19/02/2018 
JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA 01/11/2015 
LEANDRO OLIVEIRA GOBBO 09/08/2018 
LUCAS DELGADO 13/02/2017 
LUCIANA SILVA GARCIA 01/02/2017 
MARCELO CAMA PROENÇA 
FERNANDES 02/05/2017 
MARCIO CAMARGO CUNHA 
FILHO 12/03/2019 
MARCO AURELIO GASTALDI 
BUZZI 01/10/2014 
MARCOS VINÍCIUS LUSTOSA 
QUEIROZ 28/02/2019 
MARCUS FIRMINO SANTIAGO 
DA SILVA 27/02/2013 



 

 

MARIA GABRIELA VIANA 
PEIXOTO 22/02/2019 
MARILIA ARAUJO FONTENELE 
DE CARVALHO 15/08/2018 

NEFI CORDEIRO 19/02/2018 

NORBERTO MAZAI 07/02/2013 
OLIVIA ROCHA FREITAS 07/02/2013 
PAULA FARANI DE AZEVEDO 
SILVEIRA 19/02/2019 
PAULO ALEXANDRE BATISTA 
DE CASTRO 01/07/2016 
PAULO EMILIO CATTA PRETA DE 
GODOY 19/02/2018 
PAULO MENDES DE OLIVEIRA 01/09/2016 
RAFAEL AUGUSTO DA COSTA 
ALENCAR 13/02/2017 
RAFAEL DA SILVA SANTIAGO 10/08/2018 
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE 
CARNEIRO 13/02/2017 
RAMIRO NOBREGA SANT ANA 07/08/2018 
RAPHAEL CARNEIRO ARNAUD 
NETO 07/08/2018 
RAPHAEL PEIXOTO DE PAULA 
MARQUES 19/02/2018 
RAQUEL BEZERRA CANDIDO 01/08/2017 
RICARDO MACHADO LOURENCO 
FILHO 09/02/2015 
RICARDO ROCHA LEITE 01/08/2019 
ROBERTA CORDEIRO DE MELO 
MAGALHAES 01/08/2012 
ROBERTO DALLEDONE 
MACHADO FILHO 11/08/2013 
RODRIGO GOMES DE 
MENDONCA PINHEIRO 01/08/2017 
ULISSES SCHWARZ VIANA 01/08/2017 
WELLINGTON PANTALEAO DA 
SILVA 20/02/2019 
YELBA NAYARA GOUVEIA 
BONETTI 19/02/2018 

 
 
 
7.5. Experiência no exercício da docência na educação básica 

Não se aplica. 
 



 

 

7.7 Relação entre o número de docentes e o número de 
estudantes 

Não se aplica. 
 

7.8. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica  

Os professores do Curso de Graduação em Direito têm produções nos últimos três anos. 
Conforme destacado anteriormente, em cumprimento à sua Missão Institucional, o IDP 
tem realizado estudos e pesquisas na área do Direito, incentivando a participação regular 
de discentes e docentes em atividades curriculares como defesa de dissertação, congressos 
de âmbito internacional e nacional, seminários, conversação, palestras, entre outros 
eventos científicos, tornando-se assim um foro aberto de difusão e de debates de teses e 
de ideias no âmbito do Direito. 
O Centro de Pesquisa da Escola de Direito e Administração Pública  – CEPES - é o órgão 
da Escola de Direito e Administração Pública  – EDAP que tem como função principal o 
aprimoramento da pesquisa e extensão no âmbito do IDP/ EDAP, desempenhando o papel 
de integrar a graduação, a pós-graduação lato sensu e o mestrado, de forma a promover o 
diálogo construtivo entre todos. 
 

8. INFRAESTRUTURA 

8.1. Gabinetes de trabalho para professores Tempo Integral 
- TI   

O Curso de Graduação em Direito dispõe de gabinetes de trabalho equipados, para o 
Coordenador do Curso e para os integrantes do NDE, para os docentes em tempo integral 
e docentes em tempo parcial, segundo a finalidade de utilização, com computador 
conectado à internet, impressora, telefone, e atendem aos requisitos de dimensão, 
limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade necessários à 
atividade desenvolvida, permitindo a adequada permanência do corpo docente na 
Instituição. 
 
8.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e 
serviços acadêmicos 

A Coordenadoria do Curso de Graduação em Direito funciona em uma sala exclusiva, 
bem dimensionada e dotada de isolamento acústico, iluminação, ventilação, mobiliário e 
aparelhagem específica, atendendo às condições de salubridade. Possui microcomputador 
com acesso à Internet. 
O pessoal técnico de apoio à Coordenação do Curso é composto por auxiliares 
administrativos que possuem habilidades para os serviços específicos e o atendimento aos 
alunos e aos professores. 
 
8.3. Sala de professores 

A sala de professores é bem dimensionada e dotada de isolamento acústico, de 
iluminação, de ventilação, de mobiliário e de aparelhagem específica, atendendo às 
condições de salubridade necessárias. Há microcomputadores conectados a Internet, 
mesas, cadeiras e armários. São disponibilizados gabinetes de trabalho para a 



 

 

Coordenadoria de Curso e para os integrantes do NDE, professores de tempo integral e 
professores de tempo parcial, todos equipados com microcomputadores conectados à 
Internet. 
 
8.4. Salas de aula 

A EDAP possui uma infraestrutura com salas de aulas bem dimensionadas, considerando 
a quantidade e o número de alunos por turma, dotadas de isolamento acústico, iluminação, 
ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo a todas as condições de 
salubridade. 
As salas de aula possibilitam o conforto e a comodidade necessários às atividades 
desenvolvidas. 
 
8.5.Acesso dos alunos a equipamentos de informática 

 

Os alunos podem acessar os equipamentos de informática na biblioteca e no laboratório 
de informática. Na biblioteca, há microcomputadores interligados em rede de 
comunicação científica (Internet). 
O laboratório de informática está equipado com microcomputadores, impressora e no-
break. Todos os equipamentos encontram-se interligados em rede e com acesso à Internet. 
A comunidade acadêmica tem acesso livre ao laboratório de informática no horário de 
funcionamento, exceto quando estiver reservado para a realização de aulas práticas por 
algum professor da Escola de Direito e Administração Pública. 
O espaço físico é adequado ao número de usuários, às atividades programadas e ao 
público ao qual se destina. Todos os espaços físicos da infraestrutura da Escola de Direito 
e Administração Pública estão adaptados aos portadores de necessidades especiais 
 A Escola de Direito e Administração Pública - EDAP investe na expansão e na 
atualização dos recursos de informática, na aquisição de recursos multimídia e na 
utilização de ferramentas de tecnologia da informação. Para tanto, é destinado percentual 
de sua receita anual para a aquisição de equipamentos, microcomputadores e softwares 
utilizados em atividades práticas e laboratórios dos cursos oferecidos. O planejamento 
econômico-financeiro é elaborado de modo a garantir a compatibilidade entre as ações 
planejadas e os investimentos necessários à sua viabilização. Visando assegurar a 
compatibilidade entre receitas e investimentos necessários à implantação do projeto 
institucional, previsto no PDI, a Mantenedora aporta, quando necessário, recursos a essa 
destinação. 
 

8.6. Bibliografia básica 

Os componentes curriculares ministrados no Curso de Graduação em Direito possuem 
títulos indicados para a bibliografia básica, com no mínimo três títulos por unidade 
curricular, disponibilizados na biblioteca em proporção adequada de exemplares por 
vagas anuais autorizadas de todos os cursos que efetivamente utilizam o acervo, 
devidamente tombados junto ao patrimônio da Escola de Direito e Administração Pública 
- EDAP. 
Foram adquiridos títulos e exemplares em número suficiente para atender à proposta 
pedagógica do curso. A bibliografia básica foi recomendada pelos docentes responsáveis 



 

 

pelos componentes curriculares, supervisionada pela Coordenação do Curso de 
Graduação em Direito. O Núcleo Docente Estruturante do Curso colabora na atualização 
bibliográfica do curso. 
 

8.7. Bibliografia complementar 

A bibliografia complementar dos componentes curriculares foi adquirida de acordo com 
o número de títulos e exemplares necessários para atender suficientemente a proposta 
pedagógica do Curso de Graduação em Direito. A bibliografia complementar está 
devidamente tombada junto ao patrimônio da Escola de Direito e Administração Pública 
- EDAP. A bibliografia complementar atua como um acervo complementar na formação 
dos alunos. 
A bibliografia foi recomendada pelos docentes responsáveis pelos componentes 
curriculares, supervisionada pela Coordenação do Curso. O Núcleo Docente Estruturante 
do Curso de Graduação em Direito colabora na atualização bibliográfica. 
 

8.8. Periódicos especializados 

O acervo do Curso de Graduação em Direito conta com assinatura corrente de títulos de 
periódicos que atendem às necessidades acadêmico-científicas do curso. Além das 
assinaturas de periódicos, a Instituição viabiliza aos alunos o acesso aos periódicos 
disponíveis livremente no site da CAPES 
 Para o Curso de Graduação em Direito, a Escola de Direito e Administração Pública - 
EDAP mantém a assinatura de periódicos especializados, indexados e correntes, sob a 
forma impressa ou informatizada, atualizados, e que abrangem as principais áreas 
temáticas, estando também distribuídos entre as principais áreas do curso. 
 

8.9. Laboratórios didáticos especializados: 
quantidade  

São laboratórios específicos do Curso de Graduação em Direito: o Laboratório de 
Informática e o Núcleo de Prática Jurídica. 
Os ambientes disponibilizados para o Curso de Graduação em Direito visam atender as 
necessidades das atividades práticas de formação do aluno, em consonância com a 
proposta do curso e com o número de alunos matriculados. As normas de funcionamento, 
utilização e segurança laboratorial estabelecem as principais medidas que se fazem 
necessárias para melhor utilização dos laboratórios. 
Todos os usuários dos laboratórios devem seguir cuidadosamente as regras e as normas 
de segurança implementadas e conhecer a localização e funcionamento dos equipamentos 
de emergência e extintores de incêndio instalados. 
Todos os alunos e todas as atividades práticas de formação são atendidos pela quantidade 
de laboratórios disponíveis para o Curso de Graduação em Direito, que possuem 
quantidade de equipamentos estabelecida de acordo com os espaços físicos 
disponibilizados e vagas pretendidas/autorizadas. 
A Escola de Direito e Administração Pública  - EDAP adota mecanismos de manutenção, 
conservação e calibração que asseguram o funcionamento permanente e otimizado dos 
recursos disponibilizados. 



 

 

Os materiais permanentes e de consumo estão disponíveis para atender às atividades 
práticas planejadas, necessárias à formação e em quantidade compatível com o número 
de alunos. 
A Coordenadoria de Curso de Graduação em Direito juntamente com os docentes 
executam o planejamento e o controle do uso dos laboratórios, que se destinam ao 
atendimento das atividades práticas requeridas pela formação dos alunos. 
 

8.10. Laboratórios didáticos especializados: 
qualidade  

A Escola de Direito e Administração Pública - EDAP - EDAP possui infraestrutura 
adequada ao desenvolvimento qualificado das atividades do Curso de Graduação em 
Direito, disponibilizando para as aulas do curso os seguintes laboratórios: Laboratório de 
Informática e o Núcleo de Prática Jurídica, com os equipamentos e os materiais 
necessários ao seu funcionamento. 
Os laboratórios foram montados com equipamentos modernos, para possibilitar a 
realização de ensino prático de qualidade. As normas e procedimentos de segurança e a 
proteção ambiental pertinentes estão divulgados em locais estratégicos da Instituição, que 
permitem sua visualização e facilitando seu conhecimento e aplicação pela comunidade 
acadêmica. 
As instalações e os equipamentos atendem às normas de segurança. Ademais, os docentes 
do curso são estimulados a abordar aspectos de segurança e proteção no desenvolvimento 
dos componentes curriculares. 
Os materiais permanentes e de consumo estão disponíveis para atender ao planejamento 
das atividades práticas requeridas pela formação e em quantidade compatível com o 
número de alunos. 
 

8.11. Laboratórios didáticos especializados: 
serviços  

O planejamento dos laboratórios obedece às exigências do Projeto Pedagógico do Curso 
de Graduação em Direito quanto ao apoio técnico, equipamentos, mobiliário e materiais 
de consumo. 
Os serviços destinados aos laboratórios atendem todas as atividades necessárias as aulas 
práticas desenvolvidas no curso, de acordo com a matriz curricular. 
Os laboratórios especializados possuem as respectivas normas de funcionamento, 
utilização e segurança, divulgadas em locais estratégicos que permitem sua visualização 
facilitando seu conhecimento e aplicação pela comunidade acadêmica. 
A comunidade acadêmica tem acesso aos laboratórios nos horários de funcionamento, 
exceto quando estiverem reservados para a realização de aulas práticas por professor da 
Escola de Direito e Administração Pública - EDAP. 
O Núcleo de Prática Jurídica – NPJ da Escola de Direito e Administração Pública - EDAP, 
observado o que dispõe a Resolução CNE/CES nº 5, de 17 de dezembro de 2018, nos 
termos do seu Regulamento, é órgão subordinado administrativamente à Coordenação de 
Graduação do Curso de Direito da EDAP e tem por objetivo proporcionar ao acadêmico 
do curso de Direito formação para a prática jurídica, com o desenvolvimento de 
capacidades técnicas e humanísticas que permitam estabelecer a ligação entre o 



 

 

conhecimento dogmático e as necessidades jurídicas da sociedade. Constituem 
atribuições fundamentais do Núcleo de Prática Jurídica: 
I – disponibilizar os estágios curriculares obrigatórios à graduação do acadêmico de 
Direito; 
II – proporcionar conhecimentos de prática jurídica para o corpo discente do curso de 
graduação em Direito da EDAP que contribuam para a sua formação profissional; 
III – prestar assistência e assessoria jurídica e desenvolver outros projetos de ação 
comunitária, isoladamente ou em parceria com entidades e grupos sociais, envolvendo a 
defesa de direitos individuais e coletivos, visando à aproximação da EDAP e de seu corpo 
discente com as demandas da comunidade, em especial aquelas em que se identifiquem 
relevância social e hipossuficiência da comunidade ou do indivíduo assistidos; 
IV – promover métodos extrajurisdicionais de solução de controvérsias, especialmente a 
mediação e a conciliação; 
V– aprimorar os fundamentos da ética e da deontologia profissional informados ao longo 
do curso; 
VI – celebrar convênios com órgãos públicos e de iniciativa privada para promover o 
acesso dos acadêmicos no desempenho de atividades relacionadas ao estágio; 
VII – oferecer condições para que os estagiários possam atuar no âmbito dos órgãos 
referidos no inciso anterior; 
VIII – promover visitas orientadas em órgãos públicos como tribunais, institutos, 
delegacias policiais, órgãos administrativos e outros, com o objetivo de demonstrar ao 
acadêmico seu funcionamento e sua relevância para o operador do direito, bem como as 
diversas possibilidades das profissões jurídicas; 
IX – prestar serviços jurídicos gratuitos à comunidade carente. 
 

8.13. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades 
básicas  

O Núcleo de Prática Jurídica destina-se a coordenar, supervisionar e orientar a execução 
das atividades do Estágio Supervisionado do Curso de Graduação em Direito da 
Instituição. É responsável pela viabilização de condições necessárias ao cumprimento do 
Regulamento de Estágio Supervisionado do Curso de Graduação em Direito. 
A Prática Jurídica Simulada objetiva proporcionar ao acadêmico de Direito ampla 
compreensão sobre as atividades jurídicas e os trâmites processuais, no âmbito 
administrativo e judicial, por meio da utilização de uma estrutura judiciária simulada. 
Os atos necessários ao desenvolvimento da prática simulada dar-se-ão por: I – simulação 
orientada de casos práticos, audiências e julgamentos; II – elaboração de peças 
processuais simuladas; III – atuação em processos e julgamentos simulados; IV – estudo 
de peças, rotinas e fases do processo, nos diversos procedimentos, pelo exame de autos 
findos; V – treinamento de técnicas de negociação coletiva, mediação, conciliação e 
arbitragem; VI – visitas a órgãos jurisdicionais e outros de interesse jurídico. 
Os julgamentos e a atuação em processos simulados são realizados preferencialmente 
com base em casos reais, discutidos em processos já findos, em que os estagiários 
assumem funções específicas no processo (advogado, promotor, juiz, auxiliares do juízo, 
parte, testemunha, etc.), exercendo as atividades a elas inerentes. 



 

 

As visitas orientadas em órgãos de interesse jurídico, tais como tribunais, institutos, 
delegacias policiais e órgãos administrativos outros, têm como objetivo demonstrar ao 
acadêmico seu funcionamento e sua relevância para o operador do direito, bem como as 
diversas possibilidades das profissões jurídicas. 
Poderão ser desenvolvidas também atividades além das práticas reais, que consistem na 
participação em atendimentos, audiências e julgamentos reais junto aos Núcleos de 
Assistências Judiciárias, acompanhados por monitores ou professores do NPJ. 
 

8.14. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades de conciliação, 
negociação e mediação  

O Núcleo de Prática Jurídica é também responsável pelo desenvolvimento de atividades 
jurídicas relacionadas aos métodos adequados de solução de controvérsia, com foco em 
negociação, conciliação e mediação, atividades jurídicas reais entre outras, com 
perspectiva de pleno atendimento das demandas do curso. 
A prática real será realizada na no Núcleo de Prática Jurídica, admitindo-se sua realização 
parcial por meio de convênios em escritório de advocacia, órgão, entidade ou empresa 
pública ou privada. A prática real abrange o atendimento de partes, a pesquisa, a 
elaboração de peças processuais e o acompanhamento dos respectivos processos através 
do Núcleo de Prática Jurídica. 
Importante informar que é por meio da prática simulada, no âmbito do Estágio 
Supervisionado, que os alunos desenvolvem as atividades de negociação, conciliação e 
mediação. Além disso, o aluno desenvolve, durante um semestre, prática real de 
conciliação e mediação.  
A negociação é considerada um meio adequado de resolução de conflitos. É um processo 
que busca a aceitação de idéias, propósitos ou interesses, visando ao melhor resultado 
possível, de tal modo que as partes envolvidas resolvem seus conflitos conscientes de que 
foram ouvidas, tiveram oportunidades de apresentar toda sua argumentação e que o 
produto final seja maior que a soma das contribuições individuais.  
A conciliação, como meio adequado de resolução de conflitos, é uma técnica que busca 
o esforço da partes para a resolução de controvérsias, utilizando-se do auxilio de um 
terceiro conciliador de forma imparcial na condução de uma solução ao conflito, opinando 
soluções quando as partes não conseguirem um entendimento. 
A mediação é considerada um meio adequado de resolução de conflitos. Trata-se de uma 
técnica não-adversarial de resolução de conflitos, por intermédio da qual duas ou mais 
pessoas recorrem a um especialista (mediador) neutro, que realiza reuniões a fim de obter 
uma solução consensual e satisfatória. Caracteriza-se como um processo voluntário, 
confidencial, flexível e participativo. 
A Prática Jurídica Real busca proporcionar ao acadêmico atividade jurídico-operacional 
real, por meio dos seus Núcleos de Assistência Jurídica, que oferecem atendimento 
gratuito à comunidade. Poderá ser instituída, como equivalente à Prática Jurídica Real, a 
Prática Jurídica Conveniada, nos termos de regulamentação própria e desde que 
compatível com os objetivos do Núcleo de Prática Jurídica. 
O estagiário exercerá as atividades próprias da advocacia como: 
– atendimento ao assistido e prestação de orientações; 
– a promoção de métodos extrajurisdicionais de solução de controvérsias, especialmente 
a mediação e a conciliação;  



 

 

– elaboração das peças processuais e ajuizamento das ações; 
– comparecimento e participação nas audiências e julgamentos perante o Tribunal do Júri. 
O início e término das atividades de prática real observarão o calendário acadêmico e o 
forense, sempre observando a necessidade de manter a continuidade das atividades 
desenvolvidas na assistência jurídica. 
Caberá à Coordenação do NPJ: I – facultar aos acadêmicos do estágio obrigatório a 
permanência voluntária após a conclusão do estágio, os quais terão certificadas as horas 
excedentes para fins de verificação quanto ao seu aproveitamento como atividades 
complementares; II – estipular que os acadêmicos do estágio obrigatório permaneçam em 
suas atividades até o final do semestre ou até a conclusão da carga horária obrigatória no 
mês de julho ou janeiro; III – conceder declaração atestando a carga horária integralizada 
e o conceito atinente ao estágio voluntário, após a conclusão das horas obrigatórias. 
 


