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1. DADOS INSTITUCIONAIS 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA MANTENEDORA 

Nome: INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO – IDP  

CNPJ: 02.474.172/0001-22 

Endereço: 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 

2. IDENTIFICAÇÃO DA MANTIDA 

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

Endereço: 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 Recredenciamento da IES: 

Documento: Portaria MEC nº 84, de 05 de abril de 2016 

Data de Publicação: Diário Oficial da União, Edição 31, Seção 1, de 05 de abril de 2016. 

 

3. BREVE HISTÓRICO 

Fundado em 1998, o Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP) é referência como centro 
de estudos e de reflexões em Direito e Administração Pública. A instituição produz e difunde 
conhecimento de assuntos estratégicos nas áreas em que atua, consolidando-se como um think 
tank independente que visa contribuir para o desenvolvimento do Brasil.  

O IDP oferece ensino de excelência por meio da graduação, especialização, mestrado, 
doutorado e extensão. Todos os cursos do Instituto possuem corpo docente diferenciado como 



 

 

selo distintivo. Além disso, o Instituto desenvolve estudos e pesquisas aplicadas, possui uma rede 
de publicações acadêmicas e também realiza eventos de grande repercussão pautados por 
debates de alto nível intelectual. Tais eventos reúnem palestrantes nacionais e internacionais de 
destaque, de modo a promoverem o intercâmbio global do conhecimento.  

O oferecimento de cursos de pós-graduação lato sensu foi uma primeira etapa de 
desenvolvimento institucional do IDP, a partir do credenciamento especial cujo propósito era 
possibilitar a atualização, complementação e expansão da formação do seu corpo discente e 
também discutir e difundir as ideias inovadoras de seus membros fundadores e dos professores 
que posteriormente vieram a integrar o corpo docente. Com resultado natural desse processo 
contínuo de ensino e pesquisa foi implantado o curso de pós-graduação stricto sensu em nível de 
mestrado e, posteriormente, de doutorado. O mestrado, que se iniciou no primeiro semestre de 
2007, aprovado pela CAPES em 17/01/2007 mediante a Portaria MEC 73, e o doutorado, que teve 
início no primeiro semestre de 2019, representam a consolidação da vocação do Instituto para a 
pesquisa de ponta e para a formação de futuros professores e doutrinadores. 

O Instituto Brasiliense de Direito Público – IDP atualmente é mantenedor da Escola de 
Direito e Administração Pública de Brasília – EDAP, que atua na área de Direito, com os cursos de 
Graduação em Direito, Mestrado Profissional e Acadêmico em Direito Constitucional, Doutorado 
em Direito Constitucional e cursos de especialização na área jurídica. O IDP realiza estudos e 
pesquisas, além de apoiar e de executar atividades de extensão universitária e de treinamento de 
profissionais na área jurídica e nas mais diversas áreas que se relacionam com o Direito.  

Nessa linha, a criação da Escola de Direito e Administração Pública de Brasília foi 
naturalmente o passo institucional necessário para fechar o círculo pedagógico e permitir a 
criação das condições necessárias para a formação de uma linha de pensamento específica e 
própria. Com a Escola, o IDP passa a ser capaz de formar juristas que, desde sua iniciação no 
Direito, estejam prontos não apenas para operar, mas também para questionar e mudar o próprio 
objeto de seus estudos. Todos os ciclos de formação (graduação, especialização e pós-graduação) 
podem ser oferecidos de forma contínua para a comunidade com a qualidade e o diferencial 
acadêmico que caracteriza a história do Instituto. 

Dentro de sua proposta de contribuir para a mudança e evolução do ensino jurídico no 
Brasil, a Escola de Direito e Administração Pública de Brasília estrutura-se em torno de um projeto 
pedagógico moderno, dinâmico, menos preso a tradições que pouco significam nos dias atuais, 
aliado uma abordagem jusfilosófica pragmática do Direito voltada para o estudo conjunto de 
teoria e casos concretos. Tudo com o objetivo de oferecer uma formação jurídica de alto nível e 
destaque no horizonte dos cursos de Direito do Distrito Federal e nacionais. 

 
4. A VOCAÇÃO DE PESQUISA DO IDP 

A estrutura organizacional do IDP contempla uma instância responsável por organizar e 
fomentar as atividades de pesquisa, promovendo a integração dos diferentes níveis de ensino 
oferecidos pela IES. 

O Centro de Pesquisa da Escola de Direito e Administração Pública de Brasília – CEPES é 
um órgão autônomo vinculado à Direção Acadêmica da Escola de Direito e Administração Pública 
de Brasília - 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. 



 

 

Para o cumprimento de sua missão, o CEPES apresenta, dentre outros objetivos, os 
seguintes: 

• Desenvolver atividades e projetos de fomento à pesquisa e extensão;  
• Apoiar a Diretoria Acadêmica, no acompanhamento, supervisão e avaliação das 

atividades de Iniciação Científica, mediante atividades de grupos de estudo, grupo 
de pesquisa, projetos de pesquisa, laboratório de pesquisa, promoção de seminários 
de iniciação científica, dentre outras atividades; 

• Desenvolver cursos de formação específicos voltados à comunidade interna e 
externa do EDAP/IDP com vistas à disseminação do conhecimento jurídico, 
aprofundamento de temáticas jurídicas, desenvolvimento da crítica jurídica, 
formação para cidadania e fomento a práticas docentes; 

• Desenvolver atividades de promoção de publicação de artigos elaborados pelos 
participantes das atividades ligadas ao ensino e extensão nos meios virtuais e 
impressos disponibilizados pelo EDAP. 

Desta forma, o CEPES se constitui numa instância mediadora que promove o diálogo 
interinstitucional e a integração entre graduação, pós graduação lato sensu, mestrado e 
doutorado na realização e fomento à pesquisa, principalmente oportunizando a vinculação entre 
os diversos grupos de pesquisa já existentes na Instituição, a realização de pesquisas de temas 
livres no Laboratório de Pesquisa, a possibilidade de publicações dos trabalhos acadêmicos 
realizados no âmbito dos Grupos, Laboratório e em sala de aula, além da divulgação de 
conhecimentos sobre metodologias de pesquisa. 

5. MISSÃO  

A Escola de Direito e Administração Pública de Brasília - EDAP tem por 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. 

6. FINALIDADES 

A Escola de Direito e Administração Pública de Brasília - EDAP é uma instituição de ensino 
superior que tem por finalidade o desenvolvimento de 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. 

7. VALORES 

A Escola de Direito e Administração Pública de Brasília - EDAP considera como valores 
primordiais norteadores de suas ações estratégicas e gerenciais nas áreas acadêmicas e 
administrativas: 

• A pessoa humana, como sujeito-cidadão democrático e a sua vivência comunitária, 
como canal de desenvolvimento do indivíduo e da coletividade; 

• A idoneidade e a ética, como atributos inerentes ao ser humano e norteadores do 
processo de formação da cidadania; 

• A capacidade técnico-habilitacional, fator indispensável na profissionalização das 
funções acadêmicas do educador e na formação do educando; 



 

 

• O pluralismo de ideias como respeito à universalização do saber e ao livre arbítrio do 
ser pensante; e 

• A relação educando/educador, respeitosa e harmônica, e o papel do docente, 
fomentador do processo consciente e crítico de desenvolvimento de competências, 
habilidades e atitudes do alunado, gerador de seu próprio crescimento profissional e 
como cidadão ético. 

A EDAP adota os seguintes princípios filosóficos como orientadores de suas práticas 
educacionais: 

• Igualdade de condições para o acesso e permanência na Instituição;  

• Liberdade de aprender, ensinar, investigar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte 
e o saber; 

• Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

• Respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

• Valorização do profissional da educação; 

• Gestão democrática do ensino, assegurando a existência de órgãos colegiados 
deliberativos, dos quais participam os segmentos da comunidade acadêmica e os 
representantes da sociedade civil organizada; 

• Garantia de padrão de qualidade; 

• Valorização da experiência extra-acadêmica; 

• Desenvolvimento de valores pessoais e sociais para a concretização de uma sociedade 
mais justa e democrática; 

• Vinculação entre educação, mercado de trabalho e práticas sociais 

 
8. OBJETIVOS 

A EDAP, em seus cursos de pós-graduação, tem por objetivos gerais: 

a. Formar profissionais e pesquisadores de excelência na sua área de atuação; 

b. Contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país por meio do estímulo 
ao empreendedorismo e à inovação; 

c. Desenvolver programas de iniciação científica e de extensão e estimular a 
pesquisa; 

d. Apoiar e estimular a produção intelectual e científica dos corpos docente e 
discente; e 

e. Manter intercâmbio com instituições congêneres, nacionais ou estrangeiras;  

2. POLÍTICAS DE ENSINO PARA PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

A política de pós-graduação lato sensu da EDAP incorpora o princípio de que o sistema 
educacional é fator estratégico no processo de desenvolvimento socioeconômico e cultural da 



 

 

sociedade brasileira. Ele representa uma referência institucional indispensável à formação de 
recursos humanos altamente qualificados. Cabe à pós-graduação a tarefa de formar recursos 
humanos qualificados para a administração pública ou à sociedade civil, capazes de aprimorar a 
gestão pública e reduzir a dívida social, contribuindo para o desenvolvimento do país. 

Para assegurar a qualidade dos cursos de pós-graduação lato sensu, foram fixadas as 
seguintes diretrizes: 

• Estabelecer a conexão entre os cursos de pós-graduação, o curso de graduação em 
Direito, e, ainda, as atividades de ensino, pesquisa e de extensão; 

• Manter adequação da área de formação e da titulação docente à proposta dos programas 
ofertados; 

• Estabelecer regime de trabalho compatível e condições de trabalho adequadas aos 
professores envolvidos nos cursos; 

• Assegurar condições de infraestrutura física (salas de aula, salas para docentes), de 
equipamentos (computadores com acesso a bases on-line de dados), biblioteca 
especializada e de serviços que garantam o desenvolvimento sistemático, harmônico e 
permanente dos cursos de pós-graduação; 

• Estabelecer parcerias com a comunidade acadêmica nacional e internacional; 

• Criar mecanismos e instrumentos de avaliação dos cursos de pós-graduação lato sensu, 
como parte da avaliação institucional, que permitam acompanhar e aferir a sua 
produtividade, efetividade e adequação. 

As ações de pós-graduação da EDAP são de responsabilidade da Coordenação de Pós-
Graduação, vinculadas à Diretoria Geral. Os cursos de pós-graduação, em nível de especialização, 
com carga horária de 432 horas, têm por finalidade desenvolver e aprofundar estudos realizados 
em nível de graduação, e são voltados às expectativas de aprimoramento acadêmico e 
profissional, com caráter de educação continuada. Visam ainda o crescimento do estudante 
enquanto indivíduo comprometido com o contexto social em que está inserido, o meio ambiente, 
as relações étnico-raciais, o desenvolvimento econômico, o empreendedorismo e os direitos 
humanos. 

3. O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO E PROCESSO PENAL 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

Nome do Curso: Pós-Graduação Lato Sensu em Direito e Processo Penal.  
Modalidade do Curso: Presencial 
Área do Conhecimento: Direito, com ênfase no conhecimento teórico, instrumental e 
verticalizado dos novos paradigmas do Direito e Processo Penal. 
Coordenação da Pós-Graduação Lato Sensu da EDAP: Prof. Raphael Carvalho. 
Coordenação do curso: Prof. Atalá Correa. 



 

 

Carga Horária: O curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito e Processo Penal é 
constituído por 432 horas. Cada encontro é composto por 2h30min. O título de Especialista 
em Direito e Processo Penal será conferido aos que cursarem, com aproveitamento, o mínimo 
de 360 horas, tendo, pelo menos, 75% de frequência, aprovação em avaliações periódicas e 
no trabalho de conclusão de curso ao final da pós-graduação. 
Período e Periodicidade: O curso tem duração de três semestres letivos, com encontros 
distribuídos semanalmente, das 19h30min às 22h, serão distribuídas entre terça e quinta-feira 
em média duas aulas por semana. O terceiro semestre é dedicado à elaboração do trabalho 
de conclusão de curso e avaliação do trabalho final. 
Público Alvo: profissionais que buscam especialização na área específica ou correlata, 
aprimoramento na prática profissional e desenvolvimento no seu âmbito profissional.  
Critério de Seleção: O critério para seleção de alunos para o curso de Pós-Graduação Lato 
Sensu em Direito e Processo Penal é a análise curricular do candidato e entrevista, tanto em 
seus aspectos relativos à graduação, quanto à experiência profissional. 
 

2. PERFIL DO CURSO 

A EDAP tem como objetivo ministrar cursos de pós-graduação que atendam às demandas 
sociais, aos direitos humanos e às necessidades do mercado de trabalho e da região. 

 Dentro desse escopo, percebe-se que o Direito e Processo Penal é um ramo do 
conhecimento jurídico de suma importância, amplificada pela atuação cada vez mais presente do 
Estado no cotidiano das pessoas físicas e jurídicas.  

Esta realidade é marcante no Distrito Federal, uma vez que este abriga a sede do Governo 
Federal, os Tribunais Superiores (Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal 
Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e Superior Tribunal Militar), ampla diversidade 
de órgãos públicos da União e do Distrito Federal. Paralelamente, também está aqui uma série de 
empresas e organizações privadas que se relacionam juridicamente com a Administração Pública. 
Tanto os profissionais jurídicos como aqueles da área pública ou privada estão diante do desafio 
de se capacitar para responder às novas e intermináveis questões que se apresentam.  

Neste sentido, é necessário proporcionar aos estudiosos e profissionais de Direito e de 
áreas afins um espaço de reflexão e especialização, o que a Escola de Direito e Administração 
Pública de Brasília – EDAP está apta a promover, haja vista sua experiência e reconhecido corpo 
docente nas diversas áreas do Direito, em especial o Direito e Processo Penal.  

Trata-se de um ramo cujo objeto de estudo é extenso e que exige constante atualização, 
já que a hermenêutica normativa pelos tribunais e pelas instâncias administrativas é muito 
dinâmica. Dessa forma, necessita-se não só de uma base teórica sólida, mas, também, da 
apresentação de questões práticas e da constante atualização da jurisprudência.  

Deste modo, busca articular conhecimentos referentes às ciências jurídicas e desenvolver 
com os pós-graduandos, profissionais jurídicos e de áreas afins, do serviço público e da iniciativa 
privada, um conjunto de reflexões sobre o Direito e Processo Penal, que contemplem o novo 
espaço que tais temas ocupam nas vidas social e jurídica nacional e suas profundas e constantes 
mutações e desafios. 

Assim, com vistas a preencher esta lacuna na formação em nível de pós-graduação lato 
sensu, a EDAP oferece o curso de Direito e Processo Penal, tendo como compromisso preparar 
quadros aptos a pensar esse ramo do Direito, mas, também, a operá-lo de forma a atender as 
demandas apresentadas pela iniciativa privada, pelo Poder Público e pelo sujeito de direitos, de 
forma a dar respostas à necessidade de maior capacitação nesta área do Direito. 

 



 

 

3. OBJETIVOS DO CURSO 

O curso de Pós-Graduação lato sensu presencial em Direito e Processo Penal tem os 
seguintes objetivos:  

a) construir com os pós-graduandos uma visão abrangente e atualizada dos 
principais temas que compõem o Direito e Processo Penal, com base na experiência dos 
professores e colegas e no estudo da doutrina de ponta e de decisões mais recentes dos 
tribunais e instâncias administrativas;  

b) capacitar para o exercício jurídico-profissional eficiente em questões que 
envolvam o impacto da interpretação das normas constitucionais, infraconstitucionais e 
supralegais na iniciativa privada e no Poder Público; e 

c) estimular e instrumentalizar para os pós-graduandos, pesquisa acadêmica e 
atividade docente de qualidade. 

4.  PERFIL DO EGRESSO 

A EDAP almeja formar pessoas de visão transcendente e interdisciplinar aos aspectos 
técnicos da sua área de atuação, capazes de 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 e de caráter “enciclopédico”, 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 sujeitos ativos, consciências criativas, 
e não meramente repetidoras de conteúdo.  

Dentro desta perspectiva, os cursos da EDAP possibilitam uma formação que revele, ao 
menos, as seguintes habilidades:  

• Capacidade para adotar decisões fundamentais, que remete à habilidade de selecionar 
informações relevantes, seja no trabalho, na área cultural ou no exercício da cidadania;  

• Capacidade para pesquisa, buscando, de forma orientada, construir o próprio 
conhecimento; 

• Capacidade de assumir uma postura reflexiva, crítica e construtiva frente à tradicional 
visão dogmática do Direito, que aberta ao diálogo interdisciplinar com outros campos de 
conhecimento e com a realidade social circundante, com vistas a adequar suas práticas 
profissionais às necessidades humanas que se apresentem; 

• Capacidade de compreender adequadamente os fenômenos sociais, suas relações com 
os domínios cognitivos do Direito e as repercussões que a aplicação das normas jurídicas 
traz para a vida, sempre sob a perspectiva da centralidade do juspublicismo; e 

• Saber pensar a partir de problemas, articulando conhecimentos conceituais com a 
necessidade de prevenir e resolver conflitos, sempre observando uma postura ética e 
consciente do papel político e social que o profissional do Direito tem perante a 
coletividade. 
A EDAP pretende que, ao final do curso, seus alunos estejam aptos não só a compreender 

as questões doutrinárias mais atuais relativas ao Direito Trabalho, mas que, também, estejam 



 

 

capacitados a atuar de forma prática nessas searas, contando com o conhecimento da mais 
atualizada jurisprudência e da mais abalizada literatura sobre os temas.  

5. METODOLOGIA:  

Diante da complexidade do meio profissional contemporâneo, o IDP desenvolveu a 
Metodologia denominada Construção Aplicada de Competências, focando no desenvolvimento 
de três eixos de competência em nossos alunos: Competências Acadêmicas, Pessoais e 
Profissionais, além da conexão entre elas. As Competências Acadêmicas são desenvolvidas 
preponderantemente na rotina das aulas do curso, enquanto as Pessoais, Profissionais e a 
conexão entre todos os eixos são os focos da disciplina obrigatória ofertada para todos os cursos 
denominada Módulo de Desenvolvimento Profissional. Completando este caminho 
metodológico, nosso aluno não ocupa um lugar de simples absorção de conhecimento, mas 
também de criação, pois passa a conseguir compreender a realidade e desenvolver ideias 
significativamente inovadoras para lidar com ela. 

Com foco no desenvolvimento das competências acadêmicas, as disciplinas devem trabalhar 
com as seguintes metodologias de ensino:  

• Aula expositiva; 
• Aula dialogada; 
• Estudo de caso; 
• Discussões em grupo (modalidades variadas); 
• Simulações; 
• Role Play; 
• Método Socrático; 
• Variedades de exercícios para a aplicação da metodologia da problematização. 

 
Módulo de Desenvolvimento Profissional:  

Módulo de Desenvolvimento Profissional é uma disciplina constituída por duas semanas 
de imersão, que possui o total de 48 horas para os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu do IDP 
semanais, integrando a Carga Horária Total de todos os cursos. 

A disciplina é formada por programações simultâneas e que, a partir da grade anunciada, 
o estudante poderá organizar o seu percurso de formação, incluindo oficinas e conteúdos 
interdisciplinares. 

A disciplina Módulo de Desenvolvimento Profissional busca o aperfeiçoamento 
especialmente das Competências Pessoais e Profissionais, além de proporcionar a realização 
concreta do Eixo de Conexão ainda dentro do próprio curso. Portanto, a sua oferta busca a 
formação de profissionais completos que, além de compreenderem o conteúdo ministrado, 
saibam aplicá-lo devidamente no dia a dia profissional, refletindo sobre a realidade, 
desenvolvendo novas ideias e propondo soluções. 
 
As disciplinas  

As disciplinas garantem a formação concreta em cada curso e não possuem relação de 
dependência entre si, sendo oferecidas de maneira obrigatória, porém não necessariamente 
linear. Elas não são optativas e deverão ser cumpridas quando de seu oferecimento. A duração 
de cada disciplina varia de acordo com o cronograma do curso e sua frequência é obrigatória para 
aprovação. O rendimento do aluno em cada uma delas será avaliado pelo respectivo professor, 



 

 

que atribuirá conceito final (de 0 a 10) às atividades propostas. Exige-se do aluno a nota mínima 
6,0 para aprovação. 

  
Material Didático de Apoio  

O material didático é selecionado pelo professor e disponibilizado através do Ambiente 
Virtual de Aprendizagem, possibilitando ao aluno que tenha acesso para download e/ou 
impressão e estudo previamente à respectiva aula. 

 
Monitoria acadêmica 

A monitoria acadêmica é desempenhada por um estudante de pós-graduação com perfil 
proativo, comunicativo e empático, selecionado pela Coordenação de Pós-Graduação para mediar 
a comunicação entre docentes, discentes e a instituição, a fim de acompanhar as necessidades da 
turma e prestar esclarecimentos úteis ao melhor aproveitamento do curso. 

 
Estágio não obrigatório 

É facultado aos discentes interessados o exercício de atividades referentes ao estágio não 
obrigatório, conforme disciplina a Lei do Estágio (Lei nº 11.788/2008) e o Decreto nº 30.658/2009 
do Distrito Federal, cujo intuito é fornecer oportunidades na seara da extensão acadêmica de 
forma a aliar os conhecimentos teóricos adquiridos na especialização do IDP à prática jurídica. 

 

6. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

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

É estimulado o uso, entre os professores, de ferramentas informatizadas que permitam o 
acesso dos alunos aos textos e outros materiais didáticos em mídias eletrônicas.  

As aulas com slides/datashow possibilitam ao docente utilizar imagens com boa 
qualidade, além de enriquecer os conteúdos abordados com a apresentação de esquemas, 
animações e etc. Os docentes utilizam também as linguagens dos modernos meios de 
comunicação, projeção, TV/DVD, da música/som etc. A integração de dados, imagens e sons; a 
universalização e o rápido acesso à informação; e a possibilidade de comunicação autêntica 
reduzem as barreiras de espaço e de tempo e criam um contexto mais propício à aprendizagem. 
Nos microcomputadores e softwares disponibilizados pela EDAP para todos os seus cursos, são 
utilizados:  

• 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 docentes propõem pesquisas e atividades para os 
alunos. Os alunos utilizam as ferramentas de busca (como Periódicos Capes, Google, Google 
Acadêmico, Yahoo, enciclopédia online, demais banco de dados etc) para elaborar e apresentar 
um produto seu, estruturado e elaborado a partir dos materiais encontrados;  

• Pacotes de aplicativos, que incluem processador de textos, planilha eletrônica, 
apresentação de slides e gerenciador de bancos de dados. Esses pacotes de ferramentas são 
utilizados pelos docentes, na Instituição, 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 em diversos componentes 



 

 

curriculares. 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 ou blogs;  

• Repositório de material disponibilizado pelo Ministério da Educação, em 
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/3822/browse?type=title&s=d, que possui 
objetos educacionais de acesso público e em vários formatos;  

• Demais ferramentas, de acordo com o previsto nos planos de ensino.  
A EDAP dispõe de um conjunto de recursos de informática disponíveis para a comunidade 

acadêmica. Além disso, todas as dependências comuns da EDAP disponibilizam serviço de wireless 
aos estudantes. 

A Instituição incorpora de maneira crescente os avanços tecnológicos às atividades 
acadêmicas. Para tanto, é destinado percentual de sua receita anual para a aquisição de 
microcomputadores e softwares utilizados em atividades práticas dos cursos oferecidos. 

7. AVALIAÇÃO 

1. AVALIAÇÃO DISCENTE. 

Em consonância com a proposta de desenvolvimento de competências, o IDP busca 
multiplicidade de mecanismos avaliativos. Para tanto, os docentes são capacitados e estimulados 
a elaborar avaliações compatíveis com as diferentes habilidades trabalhadas nas disciplinas, 
aproveitando-se este momento, ainda, como mais uma oportunidade para integrar teoria e 
prática no processo de ensino-aprendizagem.  

Diversas outras estratégias são concebidas nos cursos ofertados pela EDAP com o intuito 
de aperfeiçoar o processo avaliativo, sempre tendo em mira o propósito de permitir que, por meio 
da avaliação, seja traçado um diagnóstico da eficácia das práticas pedagógicas adotadas. Assim é 
que a realização de avaliações conjuntas de disciplinas afins, a substituição da tradicional prova 
de conhecimentos por atividades reais ou a avaliação por meio do resultado alcançado em 
pesquisas são exemplos de práticas concebidas e estimuladas.  

A avaliação do processo de ensino-aprendizagem leva em conta principalmente as 
seguintes diretrizes: 

• Diagnóstica: na avaliação diagnóstica, o professor pode conhecer o discente através de 
um conjunto de estratégias – entrevistas, questionários, dinâmicas – compreendendo o 
repertório que já possuem sobre o conteúdo. É funcional para compreender as bases sobre 
as quais os discentes irão construir os conhecimentos compartilhados na disciplina. 
• Formativa: a avaliação formativa parte do pressuposto que a aprendizagem é um 
processo; assim, os feedbacks realizados pelos professores, se bem empregados, garantem 
que os discentes encontrem lacunas e acertos nas suas conclusões e atinjam um melhor 
desempenho no conteúdo. O foco da avaliação formativa é a constante autoavaliação de 
professores e alunos, de modo que a mensuração em nota ocorre não por etapas, mas 
segundo o todo elaborado pelo aluno, levando em conta a ampliação dos repertórios, da 
confiança e da criticidade do aluno. 
• Somativa: o processo avaliativo somativo busca classificar os resultados obtidos pelos 
discentes através dos instrumentos avaliativos sucessivamente aplicados e quantificados.  

 
A avaliação do desempenho acadêmico é feita por disciplina, incidindo sobre a frequência e 

o aproveitamento.  



 

 

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. 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. A verificação e registro de frequência são da 
responsabilidade do professor, obrigações a serem acompanhadas pelo Coordenador da Pós-
graduação, que intervirá em caso de omissão.  

O aproveitamento acadêmico é avaliado por meio de acompanhamento contínuo do 
aluno e dos resultados por ele obtidos nas verificações de aprendizagem. 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. Nos cursos de pós-graduação, os métodos de 
avaliação mais comumente adotados são: (i) prova escrita; (ii) apresentação de trabalho; (iii) 
seminários.  

A verificação de aprendizagem é realizada com nota, expressa em grau numérico de zero 
a dez. Atribui-se nota 0 (zero) ao aluno que deixar de se submeter à verificação prevista na data 
fixada, bem como ao que nela utilizar meio fraudulento. É garantido ao aluno requerer revisão 
dos resultados obtidos nas verificações de aproveitamento, de acordo com as normas do 
Regulamento de Pós-graduação Lato Sensu - Especialização. Atendida, em qualquer caso, a 
frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) e demais atividades acadêmicas, é 
aprovado o aluno que obtiver nota de aproveitamento não inferior a 6 (seis). 

Nos casos em que o docente eleger aplicação de prova como forma de avaliação de 
aproveitamento, o aluno poderá requerer a aplicação de prova de segunda chamada, a ser 
elaborada pelo professor de cada disciplina, e que somente será aplicada quando houver ausência 
de nota referente à avaliação presencial, não substituindo uma média parcial atribuída pelo 
professor quando houver mais de uma avaliação por disciplina. Ademais, não será permitida a 
avaliação de segunda chamada para aqueles que foram avaliados por trabalho escrito ou 
seminário. 

O aluno reprovado por não ter alcançado a frequência ou as notas mínimas exigidas 
repetirá a disciplina, sujeito, na repetência, às mesmas exigências de frequência e de 
aproveitamento.  

 
2. MÉTODOS AVALIATIVOS  

Prova Aplicada no Último Dia da Disciplina 
Indicações: A prova é uma atividade avaliativa predominantemente heteroavaliativa e 

somativa que pode ser realizada presencialmente ou através da plataforma Aluno Online. 

Contraindicações: Identificamos que as turmas do IDP não têm perfil de preparatório para 
concursos e as provas objetivas são vistas de forma negativa, como uma “repetição da 
graduação”. Além disso, identificamos que provas presenciais no último dia de aula não devem 
tomar todo o período do encontro. Para discentes que têm vida profissional intensa, o momento 
presencial é visto como um espaço de troca com o professor ou professora e a utilização desse 
espaço para provas acabaria suprimindo o tempo de interação. Em caso de escolha pelo modelo 
de prova, a coordenação e a monitoria poderão auxiliar na construção da avaliação na plataforma 
online, estabelecendo um prazo e os pesos para as perguntas, que poderão ser objetivas ou 
discursivas. 



 

 

Seminário de debate 
Diferentemente do seminário somente expositivo, o Seminário de debate tem como 

objetivo promover o direcionamento do debate de modo a incluir toda a turma. Um grupo por 
aula será o responsável por abordar um texto, um caso ou pesquisar sobre um tema específico, 
tanto teoricamente quanto casos atuais que envolvam a questão, sendo avaliado pela exposição 
inicial e pela condução do debate. Os demais alunos da turma que participarem fazendo 
questionamentos e pontuações também devem ser avaliados positivamente;  

Indicações: O Seminário de debate é uma atividade avaliativa predominantemente 
heteroavaliativa e somativa realizada presencialmente. Para que a avaliação de participação da 
turma aconteça com efetividade, é imprescindível que a monitoria registre a participação dos 
alunos; defina com clareza as datas, temas, números de pessoas e estabeleça um mínimo e 
máximo de tempo para a apresentação. Recomendamos que a apresentação dos grupos não 
ultrapasse 15 minutos. 

Contraindicações: No IDP temos um corpo docente muito qualificado e com vasta 
experiência profissional. Identificamos que as turmas do IDP privilegiam o aprendizado a partir da 
experiência profissional dos docentes, e seminários expositivos tradicionais são vistos de forma 
negativa, como uma “aula preparada por alunos”, carente do aprofundamento 
crítico/teórico/prático, que poderia se ter com a contribuição centralizada na figura docente. 
Além disso, identificamos que seminários de debates não devem tomar todo o período do 
encontro, sendo importante por treinar oratória e capacidade pessoal/profissional dos alunos, 
mas deve ser margeado com as contribuições e aprofundamento proporcionados pelo/a docente. 

Perguntas Focais por Aula 
No final da aula, o professor exporá somente uma questão discursiva acerca do tema 

tratado. O objetivo é aferir em formato de brainstorming a primeira compreensão dos alunos 
sobre o assunto estudado. 

Indicações: Avaliações focais frequentes permitem aferir o processo gradativo de 
aprendizagem, além de privilegiar a atenção diária do aluno e permite um feedback imediato de 
sua compreensão da aula. Em caso de escolha pelo modelo de perguntas focais por aula, a 
Coordenação e a monitoria poderão auxiliar o professor interessado em construir a avaliação na 
plataforma online, estabelecendo um prazo para resposta e valor da avaliação. 

Contraindicações: Contudo, o desafio é equilibrar as correções diárias de atividades 
avaliativas, disponibilidade de tempo do professor e retorno da atividade aos alunos. Esse retorno 
é imprescindível, pois permite ao aluno entender seus erros e seus acertos no processo avaliativo. 
Levando em conta que nossas turmas são voltadas para a capacitação profissional de sujeitos que 
já atuam no mercado de trabalho, a Coordenação sempre recomenda que atividades como essa 
sejam breves para não prejudicar o momento de troca do encontro entre professor-aluno. 

Fichamento de Texto 
Indicações: O fichamento permite avaliar o acompanhamento de leituras de textos da 

disciplina. Com o amplo acesso a reproduções de textos e resenhas na Internet, se tornou cada 
vez mais difícil de proporcionar ao professor uma forma de conter fraudes/plágios decorrentes 
dessas atividades avaliativas. No processo de aprendizagem acadêmica, é imprescindível para a 
construção do produto final do artigo dos alunos a sistematização de leituras. Por isso, o 
fichamento como um instrumento didático de sistematização de leituras e textos é muito rico. 



 

 

Indicamos que o professor defina com clareza o que espera do fichamento e, se possível, envie 
modelos aos alunos. 

Contraindicações: Recomendamos a moderação na quantidade de textos indicados para 
fichamentos, levando em conta que se trata de um público alvo profissional que tem uma carga 
de trabalho excessiva e que privilegia o aprendizado em sala de aula com o professor. Além disso, 
recomendamos a exposição de critérios objetivos para avaliação dos fichamentos, além do 
feedback da correção aos discentes. 

Paper 
Indicações: A produção acadêmica de nossos alunos é importante para a continuidade de 

sua carreira acadêmica e contribui na habilidade de síntese e criação de argumentos jurídicos. A 
construção breve de problemas de pesquisa, hipóteses, objetivos e desenvolvimento de 
problematizações em paper é uma ótima forma de exercício e avaliação dessa habilidade de 
produção escrita. 

Contraindicações: Recomendamos, contudo, que haja moderação na cobrança do 
tamanho desses textos, tendo em conta que nossas disciplinas de Pós-graduação Lato Sensu não 
ultrapassam 06 encontros e são, portanto, numerosas no decorrer do semestre. É interessante 
que a cobrança do texto final possa ser balizada com a avaliação da participação do discente no 
decorrer do semestre letivo. Cabe ainda ressaltar a importância da entrega da correção dos textos 
finais aos alunos a fim de contribuir com a sua formação e preparação para o trabalho de 
conclusão de curso final. 

Fórum Avaliativo 
Cada aluno disponibilizará em data marcada uma pergunta focal acerca da temática da 

disciplina e a própria resposta de tal pergunta. Cada aluno deverá responder pelo menos uma 
questão que seus colegas de turma elaborarem. É possível realizar debates ao longo das aulas 
baseados nas perguntas e respostas elaboradas solicitar que os colegas corrijam as respostas 
realizadas e atribuam pontuações. Além disso, o próprio professor poderá interagir nas perguntas 
criadas no Fórum. Essa dinâmica dependerá da proposta metodológica do docente. 

Indicações: O fórum avaliativo alia o uso de recursos tecnológicos à coavaliação 
diagnóstica. Há a vantagem de ser uma avaliação que tende a não prejudicar o tempo em sala de 
aula. 

Contraindicações: é necessário sopesar a quantidade de avaliação extraclasse e o tempo 
que demanda de alunos/as que têm uma vida profissional exaustiva, com pouco tempo para 
estudos e avaliações. 

 
 
Relato Conceitual 

No final de toda aula o aluno deve registrar, por escrito, um dos principais conceitos 
trabalhados em aula que for de sua preferência; 

Indicações: O relato conceitual se inspira em uma avaliação conhecida como mapa 
conceitual, similar a ideia de mapa mental. Essa avaliação considera o processo de aprendizagem 
individual e a memória recente dos alunos. Há indícios que o esforço do retorno ao aprendido, 
não apenas facilite a aprendizagem, mas exercite seu constante teste quanto a apreensão dos 



 

 

principais conceitos estudados. Por não prejudicar o tempo de aula e contribuir na sistematização 
de conceitos-chave de onde partem os demais conceitos, é uma positiva forma de heteroavaliação 
sucessiva. O professor também pode abrir um fórum no Aluno Online para que os alunos 
escrevam seus registros. 

Contraindicações: É preciso observar o tempo da aula para a entrega dos registros e indicar 
aos alunos que não ultrapassem a escrita de uma página ou um parágrafo. Capacidade de síntese 
deve ser uma competência estimulada. Sugerimos que solicite auxílio ao monitor para registro e 
acompanhamento das entregas dos registros. 

Debate Simulado 
A turma é dividida em grupos, de forma que em uma aula dois grupos irão debater sobre 

o mesmo caso concreto, cada um com um posicionamento pré-definido; 

Indicações: Oratória, retórica, postura e argumentação fazem parte das competências 
pessoais e profissionais exigidas no cotidiano profissional de nossos alunos. O debate simulado 
permite o treino dessas habilidades fundamentais na vida profissional de nossos alunos. Essa 
forma de aprendizagem possibilita a avaliação em sala de aula ao mesmo tempo que demanda 
auxílio para avaliar e sistematizar a avaliação. 

Contraindicações: No caso de escolha dessa forma de avaliação, sugerimos o contato 
antecipado com os monitores para auxiliarem na sistematização da participação dos alunos. Além 
disso, defina com clareza os tempos de exposição de cada grupo, para que o debate não tome 
todo o tempo da aula. Como ressaltamos, a atuação do professor no tempo de aula presencial é 
muito exigida pelos alunos. 

Resenha Crítica 
No início da disciplina o professor deverá indicar uma obra para que o aluno realize uma 

resenha crítica para ser entregue no final da disciplina; 

Indicação: O aperfeiçoamento da escrita acadêmica demanda a produção sistemática de 
fichamentos e o aprendizado na habilidade de elaborar sínteses e diálogos com autores, que pode 
ser exercida e treinada com a elaboração de resenhas críticas. 

Contraindicações: A avaliação centrada na resenha precisa ter em conta os textos 
fundamentais de estudo, o tempo que os alunos levarão para realizar a leitura e a crítica desses 
textos. Textos muito longos ou que são meramente técnicos são mais indicados para fichamentos, 
visto que a resenha crítica tem como fundamento a elaboração de um juízo de valor sobre a obra 
resenhada. 

Diário de Aula 

 Ao final de cada aula, o aluno é convidado a registrar os conceitos básicos ministrados, seja 
em texto corrido ou através de resumos e mapas conceituais; 

Indicações: Diferente do critério do mapa mental de conceitos, o diário de aula demanda a 
sistematização de uma gama de conceitos relacionados em sala. O diário permite a elaboração de 
uma avaliação formativa e diagnóstica, 



 

 

Contraindicações: A atividade demanda do professor tempo de correção, já que a avaliação 
se perfaz pela correção extraclasse. Por isso, observe o tamanho da turma e o quanto você 
precisará de tempo para a correção dos diários.  

3. AVALIAÇÃO DOCENTE E INSTITUCIONAL. 

 Por seu turno, a análise da atividade docente acontece por meio do sistema de 
avaliação interna, desenvolvido pela Comissão Própria de Avaliação - CPA, e pelo 
acompanhamento sistemático dos resultados alcançados pelos alunos nos diversos momentos 
em que são avaliados. Essa avaliação leva em conta todas as atividades e projetos realizados pelo 
docente, seja em sala de aula, na extensão ou na pesquisa, segundo um planejamento prévio feito 
coletivamente e acompanhado pela Coordenação do Curso, auxiliada pelos órgãos colegiados.  

 Ao final de cada disciplina, o aluno é convidado a responder formulário sobre a qualidade 
docente, do material fornecido e das instalações, para que, a partir da visão geral do corpo 
discente, a EDAP possa pautar seu aprimoramento contínuo. 

7. ESTRUTURA CURRICULAR  

 
1. MATRIZ CURRICULAR 

Matriz - Penal 
1º Semestre 

DISCIPLINA CH RM 

Fundamentos do Direito Penal  16 
Criminologia  16 
Teoria do Crime  24 
Teoria da Pena 16 

Estudos de caso em crimes em espécie 24 
Estudos de caso em Leis Penais 24 

Direito Penal Econômico e Crimes contra a Administração Pública 24 

2º Semestre 

DISCIPLINA CH RM 

Fundamentos do Direito Processual Penal 24 
Persecução Penal: do Inquérito Policial à Sentença  24 
Procedimentos processuais especiais  24 
Recursos Processuais Penais e Remédios Constitucionais 24 
Prisão e medidas cautelares 16 
Teoria da Prova e Nulidades no Processo Penal 24 

Execução Penal 16 

Núcleo Fixo 

Módulo de Desenvolvimento Profissional 48 
Metodologia de pesquisa 44 
Introdução à redação científica 44 
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Princípio da lesividade. Princípio da humanidade. Princípio da culpabilidade. 

BATISTA, Vera Malaguti. Passagens. Revista Internacional de História Política e Cultura Jurídica, 
Rio de Janeiro: vol. 1. no.2, julho/dezembro 2009, p. 20-39. 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. A questão criminal. Trad. Sérgio Lamarão. 1. ed. Rio de Janeiro: Revan, 
2013, p.15-52. 

PEIXOTO, Maria Gabriela Viana. Deslegitimado pelos próprios fatos: sobre a real funcionalidade 
do discurso jurídico penal em casos de furto no Distrito Federal. 2009. 160 f. Dissertação 
(Mestrado em Direito). Universidade de Brasília, Brasília, 2009. 
http://repositorio.unb.br/handle/10482/7697. 

BATISTA, Nilo. Machado de Assis, criminalista. 1ªed. Rio de Janeiro: Revan, 2018. 

BARATTA, Alessandro. Princípios do direito penal mínimo para uma teoria dos direitos humanos 
como objeto e limite da lei penal. Doctrina penal. Teoria e prática em lãs ciências penais. ano 10, 
n. 87, p. 623-650. 

Disciplina: CRIMINOLOGIA 

Paradigmas, conceitos e escolas criminológicas. Criminologias Críticas. Criminologias Alternativas. 
Criminologias Feministas. Interseccionalidades na Criminologia. Dano social: Green Criminology. 
Cibercriminology. Criminologia e violações a direitos humanos. Criminologias e os “white-collar 
crimes”. A disciplina busca apresentar os pensamentos criminológicos, dando ênfase ao 
paradigma crítico e sua aplicação à realidade do sistema de justiça criminal brasileiro. 

FERREIRA, Carolina Costa. Os caminhos das Criminologias Críticas: uma revisão bibliográfica. 
Revista de Criminologias e Políticas Criminais, Curitiba, v. 2, n. 2, p. 171-192. 

FERREIRA, Carolina Costa. “White Bear”: a cultura punitiva que há em nós. In: MACHADO, Bruno 
Amaral; ZACKSESKI, Cristina; DUARTE, Evandro Piza. Criminologia e Cinema: semânticas do 
castigo. Brasília: Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 
/ Marcial Pons, 2018, p. 95-109. 



 

 

CASTILHO, Ela Wiecko Volkmer de; CAMPOS, Carmen Hein de. Sistema de justiça criminal e 
perspectiva de gênero. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, 2018, v. 146, p. 273-
303. 

O’MALLEY, Pat. Crime e risco. In: CARLEN, Pat; FRANÇA, Leandro Ayres. Criminologias Alternativas. 
Porto Alegre: Canal Ciências Criminais, 2017, p. 305-325. 

LEVI, Michael. O processo criminal de graves crimes de colarinho branco. In: CARLEN, Pat; 
FRANÇA, Leandro Ayres. Criminologias Alternativas. Canal Ciências Criminais, 2017, p. 325-344. 

ANITUA, Gabriel Ignacio. Histórias dos pensamentos criminológicos. Rio de Janeiro: Revan, 2008. 

CARLEN, Pat; FRANÇA, Leandro Ayres (orgs). Criminologias Alternativas. Porto Alegre: Canal 
Ciências Criminais, 2017. 

CARVALHO, Salo de. Manual de Anticriminologia. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 
 
Disciplina: TEORIA DO CRIME 

Estudo sistemático das categorias do conceito de crime a partir da dogmática jurídico-penal 
crítica. Aborda conceito de conduta penalmente relevante, tipicidade objetiva e subjetiva, etapas 
de realização do crime, erros de tipo, ilicitude, culpabilidade e respectivas excludentes, Estabelece 
relações entre conceitos dogmáticos, apropriação na jurisprudência atualizada e abordagens em 
casos de relevância contemporânea.  

DAVILA, Fabio Roberto. A Realização do Tipo de Ilícito como Pedra Angular da Teoria do Crime: 
Elementos Para o Abandono do Conceito Pré-Típico de Acção e de Suas Funções. 

GRECO, Luis. Princípio da ofensividade e crimes de perigo. 

ROXIN, CLAUS. Derecho Penal. Parte general. Tomo I. Fundamentos. La estrutura de la teoria del 
delito. Madri: Civitas, 2006. p. 446-453. 

GRECO, Luis. Análise sobre propostas relativas à legítima defesa no ‘Projeto de Lei Anticrime. 
JOTA. 

PACELLI, Eugenio. Funcionalismo e dogmática penal: ensaio para um sistema de interpretação. In: 
Revista da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Ano 5, V. 8, 2014. 

Disciplina: TEORIA DA PENA 

A disciplina objetiva expor os discentes às teorias da pena quanto ao conceito de pena, a evolução 
do entendimento da pena, o entendimento de cada pena de forma mais aprofundada, a aplicação 
da pena e os tipos de regime com um ar crítico com relação à prática penal da teoria da pena. 
Conteúdo programático: Conceito de pena. Penas privativas de liberdade. Penas restritivas de 
direitos. Aplicação substitutiva das penas restritivas de direitos. Outras penas alternativas. Penas 



 

 

pecuniárias. Aplicação da pena. Concurso de crimes. Suspensão condicional da pena. Livramento 
condicional. Efeitos da condenação e reabilitação. Medidas de Segurança.  

Disciplina: ESTUDOS DE CASO EM CRIMES EM ESPÉCIE 

A disciplina terá como objeto o estudo de casos relacionados a parte especial do Código Penal 
abordando crimes relacionados ao Roubo, Feminicídio, Aborto, Estupro, Associação Criminosa e 
Tráfico de Pessoas, assim como o tratamento dispensado pelos Tribunais Superiores às 
respectivas condutas delitivas. 

STJ – Resp 1.640.087/MG – Rel. Ministro Ribeiro Dantas – Quinta Turma do STJ, Julgado em 
15/12/2016. 

WITTES, Benjamin; POPLIN, Cody; JURECIC, Quinta; SPERA, Clara. Sextortion: Cybersecurity, 
teenagers, and remote sexual assault. The Brookings Institution. Center for Technology 
Innovation.  

BITENCOURT, Cezar Roberto. Anatomia do crime de importunação sexual tipificado na Lei 
13.718/2018. https://www.conjur.com.br/2018-set-30/cezar-bitencourt-anatomia-crime-
importunacao-sexual. 

JUNQUEIRA, Gustavo Octaviano Diniz. Lei nº 13.654/2018 – considerações dogmáticas e críticas. 
IBCCRIM. Boletim nº 307, junho/2018.  

EResp 961.863 – STJ – Ministro Celso Limongi (Des. Convocado do TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Ministro 
Gilson Dipp, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010. 

HC nº 108.289 – STJ – Rel. Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, julgado em 28/10/2008. 

HC nº 341.292/SP – STJ – Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Des. Convocado do TJ/PE), 
Quinta Turma – julgado em 06/08/2015. 

BIANCHINI, Alice. A Qualificadora do Feminicídio é de natureza Objetiva ou Subjetiva? In: Revista 
EMERJ, Rio de Janeiro, v. 19, n. 72, p. 203-219, jan-mar 2016. 

DINIZ, Débora; COSTA, Bruna Santos. Nomear Feminicídio: Conhecer, Simbolizar e Punir. In: 
Revista Brasileira de Ciências Criminais. v. 114, p. 225-239, mai-jun/2015.  

SOSA, Marcelo Gonçalves. Violência de Gênero no Brasil: O Caso dos Crimes Passionais. In: Revista 
Eletrônica do Curso de Direito da UFMS, v. 7, n. 1, 2012. 

PASINATO, Vânia. Feminícídio e a morte das mulheres no Brasil. In: Cadernos Pagu. n.37, p. 219-
246, jul-dez/2017. 

CAMPOS, Carmen Hein de. Feminicídio no Brasil – Uma análise crítico feminista. In: Sistema Penal 
e Violência. Porto Alegre, v.7, n. 1, p. 103-115. Jan/Jun 2015. 



 

 

MACHADO, Isadora Vier; ELIAS, Maria Lígia G. G. Rodrigues. Feminicídio em cena. Da dimensão 
simbólica à política. In: Tempo Social. Revista de Sociologia da USP, v. 30. n.1. p. 283-284. 

Inicial na ADI nº 5581  

ADPF nº 54 

ADPF nº 442 

STF – HC nº 124.306 

VENTURA, Miriam; CAMARGO, Thais Medina Coeli Rochel de. Direitos Reprodutivos e Aborto: as 
mulheres na epidemia de Zica. Direito e Praxis. Rio de Janeiro, vol. 07, n.15, p. 622-651, 2016 

MIGUEL, Luis Felipe; BIROLI, Flavia; MARIANO, Rayani. O direito ao aborto no debate legislativo 
brasileiro: a ofensiva conservadora na Câmara dos Deputados. Opinião Pública, Campinas, v. 23, 
n.1, jan-abr/2017, p. 230-260.  

DINIZ, Débora; MEDEIROS, Marcelo; MADEIRO, Alberto. Pesquisa Nacional do Aborto 2016. 

DINIZ, Débora. A Arquitetura de uma ação em três atos. In: Revista de Direito da Universidade de 
Brasília. v.01, n. 02, p.161-183, jul-dez/2014. 

Disciplina: ESTUDOS DE CASO EM LEIS PENAIS 

A presente disciplina pretende discutir a interlocução entre Sistema de Justiça Criminal e Direitos 
Humanos, apresentado áreas de incidência criminológica relacionadas a grupos vulneráveis. Para 
esta análise, são abordados temas como violência contra a mulher, crianças, adolescentes, idosos 
e deficientes, exploração sexual, tráfico de pessoas, violência policial, racismo e crimes de ódio 
(xenofobia, intolerância religiosa e homofobia). A análise será interdisciplinar e crítica, 
procurando dialogar com as perspectivas criminológicas, de direito penal material e de direito 
processual penal, bem como analisando os atuais fenômenos criminais no contexto brasileiro.  

MENDES, Gigliola; SILVA, Lucrécia; SOUZA, Marcos Francisco de. Gênero e violência contra a 
mulher. In: VIZA, Ben-Hur et al. (Orgs.). Maria da Penha vai à Escola: educar para prevenir e coibir 
a violência doméstica e familiar contra a mulher. Brasília: TJDFT, 2017, p. 97-124. 

PIMENTEL, Sílvia. Gênero e Direito. In: Enciclopédia Jurídica da PUCSP, tomo I (recurso eletrônico): 
teoria geral e filosofia do direito / coords. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro. Gonzaga, André 
Luiz Freire. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. 

DISTRITO FEDERAL. Guia de avaliação de risco para o sistema de justiça. Brasília: MPDFT, 2018. 
Disponível em: 
<http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/imprensa/cartilhas/Guia_avaliacao_risco_sistema_justica
_MPDFT.pdf>. Acesso em: 21 maio 2019. 



 

 

ONU MULHERES et al. Diretrizes nacionais feminicídio: investigar, processar e julgar com 
perspectiva de gênero as mortes violentas de mulheres. Brasília: ONU, SPM/PR e SENASP/MJ, 
2016. 

LÍDICE, Roberta. Violência contra crianças e adolescentes: implicações jurídicas e psicológicas do 
crime. Revista Síntese de direito penal e processual penal, v. 18, n. 108, p. 206-211, fev./mar. 
2018. 

NUNES, Antonio Jakeulmo; SALES, Magda Coeli Vitorino. Violência contra crianças no cenário 
brasileiro. Ciência & Saúde Coletiva, n. 21, v. 3, p. 871-880, 2016. 

CERQUEIRA, Daniel; COELHO, Danilo Santa Cruz; FERREIRA, Helder. Estupro no Brasil: vítimas, 
autores, fatores situacionais e evolução das notificações no sistema de saúde entre 2011 e 2014. 
Revista brasileira de segurança pública, São Paulo v. 11, n. 1, p. 24-48, fev-mar 2017. 

DISTRITO FEDERAL. Violência sexual contra crianças e adolescentes: identificação e 
enfrentamento. Brasília: MPDFT, 2015. Disponível em: 
<http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/imprensa/cartilhas/cartilha_violencia_contra_criancas_a
dolescentes_web.pdf>. Acesso em: 12 maio 2019. 

CEZAR, José Antônio Daltoé. A atenção à criança e ao adolescente no judiciário: práticas 
tradicionais em cotejo com práticas não revitimizantes (depoimento especial). In: SANTOS, 
Benedito Rodrigues dos et al. (Orgs.). Escuta de crianças e adolescentes em situação de violência 
sexual: aspectos teóricos e metolodógicos. Brasília: Ed. UCB, 2014, p. 2559-270. 

ROCHA, Maria Isabel de Matos; DOBKE, Veleda. “Depoimento especial” de crianças e 
adolescentes vítimas de violência sexual: a experiência do estado de Mato Grosso do Sul. Revista 
IBDFAM: família e sucessões, n. 20, p. 155-183, mar.-abr. 2017. 

BARROS, Myriam Moraes Lins de (Org.). Velhice, família, Estado e propostas políticas. Sinais 
sociais, v. 8, n. 22, p. 1-152, maio/ago. 2013. 

WACHELESKI, Marcelo Paulo; VENTURI, Eliseu Raphael. Deficiência e direito penal: entre a 
normalização e a violação dos direitos humanos, a urgência de novas políticas criminais. Revista 
brasileira de ciências criminais, v. 26, n. 147, p. 565-586, set. 2018. 

ÁVILA, Thiago Pierobom de. Análise da evolução da jurisprudência do TJDFT sobre os crimes 
raciais. In: Idem (Org.). Acusações de racismo na Capital da República. Brasília: MPDFT, 2017, p. 
77-165. Disponível em: 
<http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/nucleos/ned/Acusacoes_de_racismo_na_capital_da_Rep
ublica.pdf>. Acesso em: 12 maio 2019. 

FERREIRA, Fábio Felix; CUNHA, Hundira Souza da. Filtragem étnico-racial no funcionamento da 
justiça criminal. Revista de estudos criminais, [S.l.], ano 9, n. 35, p. 85-100, out./dez. 2009. 

Disciplina: DIREITO PENAL ECONÔMICO 



 

 

Direito penal econômico – caracteres e tendências. Crimes contra a Economia Popular e contra o 
Consumidor. Crimes contra a Administração Pública. Responsabilização penal na criminalidade 
econômica e contra a administração pública. Casuística da criminalidade econômica e contra a 
administração pública. 

Disciplina: FUNDAMENTOS DO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

A disciplina introduz o estudo dos temas de Direito Processual Penal, trazendo aspectos gerais e 
principiológicos da matéria. Natureza Jurídica do Processo Penal. Sistemas Processuais Penais: 
Inquisitório, Acusatório e Misto. Sistema Processual Brasileiro. Garantias Processuais: 
jurisdicionalidade, contraditório, ampla defesa, duração razoável do processo, presunção da 
inocência e iniciativa probatória. Sujeitos do Processo Penal. 

MARQUES, Leonardo Augusto Marinho. O modelo constitucional de processo e o eixo estrutural 
da processualidade democrática. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre, vol. 
2, n. 1, p. 43-55, 2016. http://dx.doi.org/10.22197/rbdpp.v2i1.16 

LOPES JR., Aury. Quando Cinderela terá suas proṕ rias roupas? A necessária recusa à teoria geral 
do processo. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre, vol. 1, n. 1, p. 230-237, 
2015. http://dx.doi.org/10.22197/rbdpp.v1i1.13 

VASCONCELLOS, Vinicius G. Lide na justiça criminal? Sobre a importância do conflito de interesses 
entre as partes processuais e sua irrelevância para a necessidade do Processo Penal. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 119, p. 165-199, abr./jun. 2016. 

KHALED JR., Salah H. A produção analógica da verdade no processo penal. Revista Brasileira de 
Direito Processual Penal, Porto Alegre, vol. 1, n. 1, p. 166-184, 2015. 

VASCONCELLOS, Vinicius G. Fundamento e função do processo penal: a centralidade do juízo oral 
e sua relação com as demais fases da persecução penal para a limitação do poder punitivo. Revista 
Eletrônica de Direito Processual, v. 19, n. 2, p. 229-260, 2018. 

SANTOS, Hugo Leonardo R. Natureza jurídica do processo penal e o paradigma racionalista: 
apontamentos em torno da obra de Ovídio Batista. Delictae, v. 2, n. 3, p. 136-158, jul.-dez. 2017. 

GRINOVER, Ada P. A iniciativa instrutória do juiz no processo penal acusatório. In: NUCCI, G.; 
MOURA, M. T. Doutrinas Essenciais: processo penal. São Paulo: RT, 2014. 

COUTINHO, Jacinto M. Sistema Acusatório: cada parte no lugar constitucionalmente demarcado. 
Revista de Informação Legislativa, a. 46, n. 183, p. 103-115, jul./set. 2009. 

SUXBERGER, Antonio H. G.; FURTADO, Valtan T. M. M. Investigação criminal genética – banco de 
perfis genéticos, fornecimento compulsório de amostra biológica e prazo de armazenamento de 
dados. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre, vol. 4, n. 2, p. 809-842, 
mai./ago. 2018. 



 

 

GARRIDO, Rodrigo Grazinoli. Crítica científica de “Investigação criminal genética – banco de perfis 
genéticos, fornecimento compulsório de amostra biológica e prazo de armazenamento de dados” 
- Apontamentos sobre a inconstitucionalidade da Lei 12.654/2012. Revista Brasileira de Direito 
Processual Penal, Porto Alegre, vol. 4, n. 2, p. 889-900, mai./ago. 2018. 

ESTELLITA, Heloisa. A flexibilização da legalidade no Supremo Tribunal Federal: o caso da execução 
da condenação sujeita a apelos extremos. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto 
Alegre, vol. 4, n. 2, p. 709-730, mai./ago. 2018. 

SUXBERGER, Antonio H.; AMARAL, Marianne G. A execução provisória da pena e sua 
compatibilidade com a presunção de inocência como decorrência do sistema acusatório. Revista 
de Direito Brasileira, v. 16, n. 7, p. 186–210, 2017. 

Disciplina: PERSECUÇÃO PENAL: DO INQUÉRITO POLICIAL À SENTENÇA 

Sistema acusatório – Investigação criminal - Juiz de garantias –– Meios especiais de obtenção de 
provas – Métodos avançados de persecução probatória – Tópicos avançados sobre prisão – 
Audiência de Custódia – Análise das questões controvertidas acerca dos procedimentos ordinário, 
sumaríssimo e Tribunal do júri - Tópicos avançados sobre sentença criminal e dosimetria. 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Mapa da implantação das audiências de custódia. Disponível 
em: Disponível em: http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucaopenal/audiencia-de-
custodia/mapa-da-implantacao-da-audiencia-de-custodia-no-brasil.  

IDDD. Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Audiência de custódia: análise dos dois primeiros 
anos. Disponível em: http://www.iddd.org.br/index.php/2017/09/28/audiencia-decustodia-
analise-dos-dois-primeiros-anos/ 

STF, ADPF 347 MC, Rel, Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. em 09.09.2015. 

PAIVA, Caio. Audiência de Custódia e o processo penal brasileiro. Capítulo 4: principais discussões 
sobre a audiência de custódia. 3 ed. Belo Horizonte: Editora CEI, 2018. 

STF, ADPF 347 MC, Rel, Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. em 09.09.2015. 

STF. Plenário. AP 937 QO/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 03/05/2018. 

LIMA, Camile Eltz de. O problema da detração penal nas medidas cautelares alternativas à prisão: 
das lacunas aos descontos possíveis. Boletim IBCCRIM, São Paulo, v. 24, n. 283, p. 17-18., jun. 
2016, p. 17. 

BADARO, Gustavo. Correlação entre acusação e sentença. Capítulo 4: Correção entre acusação e 
sentença. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. 

Disciplina: PROCEDIMENTOS PROCESSUAIS ESPECIAIS 



 

 

Processo de Competência do Tribunal do Júri. Previsão Constitucional. Primeira fase do 
procedimento: recebimento da denúncia, instrução e decisões (pronúncia, impronúncia, 
absolvição sumária e desclassificação. Procedimento da Segunda Fase: preparo e sessão de 
julgamento (instrução, debates, quesitos e sentença). 

LOPES JÚNIOR, A. Direito Processual Penal. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 

NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. 

SILVA, Evandro Lins e. A defesa tem a palavra. 

Disciplina: RECURSOS PROCESSUAIS PENAIS E REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS 

Teoria dos recursos. Recurso em sentido estrito. Apelação. Recurso especial e Extraordinário. 
Habeas Corpus. Mandado de Segurança e Reclamação. 

Disciplina: PRISÃO E MEDIDAS CAUTELARES 

Prisões cautelares. Princípios constitucionais. Prisão em flagrante. Garantias constitucionais do 
autuado e a nova lei de abuso de autoridade. Audiência de custódia. Prisão temporária. Prisão 
preventiva. Prisão domiciliar. Medidas alternativas à prisão. Liberdade provisória. 

LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. Ed. Saraiva, 2019. 

BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. Ed. RT, 2019. 

LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. Ed. Juspodivm, 2019. 

Disciplina: TEORIA DA PROVA E NULIDADES DO PROCESSO PENAL 

A disciplina objetiva expor os discentes às teorias da pena quanto ao conceito de pena, a evolução 
do entendimento da pena, o entendimento de cada pena de forma mais aprofundada, a aplicação 
da pena e os tipos de regime com um ar crítico com relação à prática penal da teoria da pena. 
Conteúdo programático: Conceito de pena. Penas privativas de liberdade. Penas restritivas de 
direitos. Aplicação substitutiva das penas restritivas de direitos. Outras penas alternativas. Penas 
pecuniárias. Aplicação da pena. Concurso de crimes. Suspensão condicional da pena. Livramento 
condicional. Efeitos da condenação e reabilitação. Medidas de Segurança. 

Disciplina: EXECUÇÃO PENAL 

A disciplina objetiva fornecer uma visão ampla e atualizada sobre os contornos teóricos da 
Execução Penal no Brasil. Trabalhando uma noção ampla do sistema de justiça criminal e controle 
social e penal serão discutidos o impacto dos principais movimentos de política criminal e 
penitenciária existentes na atualidade e os papéis desempenhados pelas agências oficiais de 
controle e órgãos de governo (federal e estadual) na execução penal brasileira. Criminalização 
terciária: o atual cenário do Sistema de Execução Penal em nosso país enquanto subproduto de 
nossa história sócio política. Organização do Sistema Penitenciário Brasileiro: Postulados, 



 

 

princípios e diretrizes para a gestão prisional no Brasil. O papel do Executivo Federal e Estadual 
na execução da política penitenciária. Modelo de Gestão para a Política Prisional. O Sistema 
Penitenciário Federal. A LEP e o Papel das Agências de Controle: A aplicação da LEP e os papéis 
atribuídos e desempenhados pelas agências oficiais de controle (Poder Legislativo, Polícia, 
Ministério Público, Poder Judiciário e Sistema Penitenciário) na criminalização terciária; Sistema 
Interamericano de Direitos Humanos – Sistema Interamericano de Direitos Humanos – Casos em 
trâmite no Brasil; Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347 e o Estado de Coisas 
Inconstitucional; Matriz de responsabilidades e plano de contingência entre Poderes (Executivo, 
Judiciário e Legislativo). 

ABRAMOVAY, Pedro Viera. O grande encarceramento como produto da ideologia (neo)liberal. 
Em: ABRAMOVAY, Pedro; MALAGUTI BATISTA, Vera (Orgs.) Depois do grande encarceramento. 
Rio de Janeiro: Revan, p. 9-28, 2010. 

BORGES, Juliana. Encarceramento em massa. São Paulo: Pólen, 2019. 

MALAGUTI BATISTA, Vera. Depois do grande encarceramento. Em: ABRAMOVAY, Pedro; 
MALAGUTI BATISTA, Vera (Orgs.) Depois do grande encarceramento. Rio de Janeiro: Revan, p. 29-
36, 2010. 

MANSO, Bruno Paes. DIAS, Camila Nunes. A Guerra: a ascensão do PCC e o mundo do crime no 
Brasil. São Paulo: Todovia, 1ª ed., 2018. 

DAUFEMBACK, Valdirene (org.) Para além da prisão: reflexões e propostas para uma nova política 
penal no Brasil, Belo Horizonte: Letramento, p. 133-155, 2018. 

MELO, Felipe Athayde Lins Modelos de Gestão para a Política Prisional. Departamento 
Penitenciário Nacional. 

ALEXIS, Brito. Execução Penal. São Paulo. Quartier Latin, 2006. 

BARROS, Carmem. A individualização da pena na execução penal. São Paulo: RT, 2001. 

ANGOTTI, Bruna. Entre as leis da ciência do estado e de Deus: o surgimento dos presídios 
femininos no Brasil. São Paulo: IBCCRIM, 2012. 

ARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal. Rio de Janeiro: Revan: 
Instituto Carioca de Criminologia, 2002. 

FREIRE, Cristiane. A violência do sistema penitenciário brasileiro contemporâneo. São Paulo: 
IBCCRIM, 2005. 

MIOTTO, Armida. Temas Penitenciários. São Paulo: RT, 1999. 

RODRIGUES, Anabela. Novo olhar sobre a questão penitenciária. São Paulo: RT, 2001. 



 

 

ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Direito e prática histórica da execução penal no Brasil. Rio de 
Janeiro: Revan, 2005. 

Disciplina: METODOLOGIA DE PESQUISA 
 
A disciplina de metodologia tem como foco o caráter teórico do processo de produção de um 
Trabalho de Conclusão de Curso, buscando a ambientação do aluno no contexto da produção 
científica. Esta disciplina tem como objetivo o desenvolvimento discente de capacidades 
argumentativas e explanatórias complexas para utilização na elaboração do TCC. É realizada em 
formato exclusivamente à distância (EAD), por meio da disponibilização de apostilas e vídeo-aulas 
que auxiliam o aluno na elaboração de um projeto de pesquisa que delimite claramente as 
questões elementares para o desenvolvimento do TCC. 

AZEVEDO, Israel Belo de. O prazer da produção científica: descubra como é fácil e agradável 
elaborar trabalhos acadêmicos. 10. ed. rev. atual. São Paulo: Hagnos, 2001. 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1985.  

BITTAR, Eduardo C. B. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática da monografia para os 
cursos de direito. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

CERVO, Amado Luis; BERVIAN, Antonio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 5. ed. São Paulo: 
Cortez, 2002. 

CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2001. 

CRUZ NETO, Otávio. O trabalho de campo como descoberta e criação. In: MINAYO, Maria Cecília 
de Souza (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 2002. 

CUNHA, Alexandre dos Santos; SILVA, Paulo Eduardo Alves da (orgs.). Pesquisa empírica em 
direito. IPEA, 2013. 

DEMO, Pedro. Metodologia para quem quer aprender. São Paulo: Atlas, 2008. 

DESLANDES, Suely Ferreira. A construção do projeto de pesquisa. In: MINAYO, Maria Cecília de 
Souza (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 

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

FACHIN, Odília. Fundamentos de Metodologia. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. 

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 22 ed. São Paulo: 
Cortez, 1983. 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 



 

 

GUSTIN, Miracy B. S.; DIAS, Maria Tereza Fonseca. (Re)Pensando a Pesquisa Jurídica. 4ª ed. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2013 

KERLINGER, Fred N. Metodologia da pesquisa em ciências sociais. São Paulo: EPU/EDUSP, 1980. 

 
Disciplina: INTRODUÇÃO À REDAÇÃO CIENTÍFICA 
 
A disciplina de Introdução à Redação Científica tem como foco um caráter prático do processo de 
produção de um Trabalho de Conclusão de Curso, buscando a concretização da teoria absorvida 
na disciplina de Metodologia de Pesquisa em um trabalho científico completo. A disciplina é 
realizada em formato exclusivamente à distância (EAD), por meio da interação entre o aluno e o 
orientador do desenvolvimento do trabalho, a quem compete auxiliar no planejamento da 
pesquisa, sobretudo na delimitação do tema, problema e recorte da pesquisa, assim como na 
indicação de bibliografia correlata. 
 
 
Disciplina: MÓDULO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 
 
A disciplina é formada por duas semanas de imersão em que ocorrem programações simultâneas 
com grande diversidade temática, tendo como foco assuntos de grande repercussão e o 
desenvolvimento de habilidades profissionais que fazem nossos alunos se destacarem no 
mercado. A partir da grade anunciada no semestre de oferta, o estudante poderá organizar o seu 
percurso de formação, incluindo oficinas práticas e conteúdos interdisciplinares. 

  
3. INTERDISCIPLINARIDADE 

O principal viés interdisciplinar do curso consiste na interação entre os temas, tratados de 
forma conjugada e complementar por diversas disciplinas, de modo que os institutos jurídicos 
estudados sejam abordados de maneira estanque. A análise do conjunto das disciplinas ofertadas 
demonstra que muitas delas são organizadas segundo esta concepção. 

Em particular, a interdisciplinaridade ganha corpo de duas formas distintas: (i) Módulo de 
Desenvolvimento Profissional; (ii) nos trabalhos de avaliação das disciplinas e na monografia do 
Trabalho de Conclusão de Curso; (iii) Grupos de Pesquisas; (iv) Atividades Complementares (v) 
Internacionalização. 

9. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é componente curricular de natureza obrigatória 
para obtenção do título de especialista. No IDP, o TCC consiste na elaboração e depósito de artigo 
científico desenvolvido individualmente sob orientação de docente da Escola de Direito e 
Administração Pública de Brasília. 

A avaliação do TCC será realizada por método “peer blind review”, no qual, dois docentes 
do IDP realizarão parecer avaliativo baseado em formulário previamente disponibilizado.  

Os avaliadores poderão indicar trabalhos para publicação. Nesse caso, é papel do 
estudante e de seu orientador ou orientadora submeterem os trabalhos às revistas e/ou editoras 
especializadas. 



 

 

10. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

O ensino e a pesquisa abrangem uma série de atividades não limitadas à sala de aula. As 
mais marcantes têm sido os Seminários e Congressos temáticos realizados com a colaboração e 
participação efetiva de alunos e professores do programa, tais como: 

a. Congresso Brasiliense de Direito Constitucional; 
b. Seminário Internacional de Direito Administrativo e Administração Pública; 
c.  Palestras de Convidados Internacionais; 
O Congresso Brasiliense de Direito Constitucional é promovido pelo IDP anualmente e se 

tornou referência nacional e internacional. Durante os três dias de evento, o Congresso reúne 
acadêmicos, autoridades públicas e grandes nomes do cenário jurídico do Brasil e do exterior 
para, juntos, discutirem aspectos práticos e teóricos do Direito na sua relação com a Constituição 
e o futuro constitucional brasileiro. O público, em regra, é superior a mil participantes. 

O Seminário Internacional de Direito Administrativo e Administração Pública é um evento 
realizado anualmente pelo IDP, cujo objetivo é debater e aprofundar o conhecimento sobre os 
meandros da gestão pública brasileira e a estrutura do federalismo nacional. O evento conta com 
a presença de renomados doutrinadores, professores e autoridades, tais como: Prof. Everardo 
Maciel, Prof. José Roberto Afonso, Profa. Júlia Ximenes, Prof. Flávio Unes, Prof. Doutor Christian 
Starck (Alemanha), a Ministra Carmen Lúcia (STF), o Governador Tião Viana, e o Senador 
Cristovam Buarque. 

Todo ano a EDAP recebe a visita de inúmeros convidados estrangeiros. Merecem registro 
as palestras ministradas por professores estrangeiros, como Francisco Fernándes Segado, Ricardo 
Alonso García, Miguel Azpitarte – Espanha; J. J. Gomes Canotilho, Jorge Miranda, Jónatas 
Machado – Portugal; Dieter Grimm, Kai Ambos, Gunter Teubner, Peter Häberle – Alemanha; e 
Frank Michelman – Estados Unidos, além de outros professores brasileiros como Manoel 
Gonçalves Ferreira Filho, José Roberto Afonso, dentre outros. 

 
PESQUISAS E SEMINÁRIOS ACADÊMICOS 

O aluno do IDP participa gratuitamente de diversos seminários e congressos acadêmicos 
com a participação de professores e autoridades jurídicas nacionais e internacionais. Além disso, 
o discente do IDP poderá participar como membro dos diversos grupos de pesquisa/estudos que 
funcionam sob a coordenação do Centro de Pesquisas (CEPES) do IDP. 

 
 
INTERNACIONALIZAÇÃO 

O IDP promove e incentiva a participação de seus alunos em atividades acadêmicas 
internacionais por meio de convênios e parcerias internacionais com diversas universidades e 
instituições estrangeiras. Os alunos selecionados do IDP podem cursar disciplinas regulares 
ofertadas pela instituição, com apoio financeiro do IDP.  

12. CORPO DOCENTE 

 
PROFESSOR TITULACAO 
CAMILLA DE MAGALHAES GOMES Doutor 



 

 

CAROLINA COSTA FERREIRA Doutor 
EDUARDA TOSCANI GINDRI Mestre 
FABIO FRANCISCO ESTEVES Mestre 
FLAVIO AUGUSTO MILHOMEN Mestre 
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA Mestre 
LORENA ALVES OCAMPOS Especialista 
MARIA GABRIELA VIANA PEIXOTO Mestre 
MICHELANGELO CERVI CORSETTI Mestre 
NEFI CORDEIRO Doutor 
REINALDO ROSSANO ALVES Mestre 
THIAGO ANDRÉ PIEROBOM DE ÁVILA Mestre 
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS Doutor 

 

13.  BIBLIOTECA E FERRAMENTAS DIDÁTICAS 

1. BIBLIOTECA.  

A Biblioteca do IDP foi criada em outubro de 2005 com o objetivo de atender às demandas 
de informações no âmbito do Direito Público, não só da comunidade acadêmica do Instituto, 
quanto dos estudiosos de fora, que a ela acorrem. Desde então, tem desempenhado o papel de 
proporcionar um espaço de informação, cultura e fomento à pesquisa jurídica. Atualmente, a 
Biblioteca do IDP oferece amplo e atualizado acervo, cerca de 26 mil documentos, além da 
plataforma digital Minha Biblioteca, com mais de 8 mil títulos. O aluno IDP possui também acesso 
a plataforma da Revista dos Tribunais Online (RT Online) e aos periódicos nacionais e 
internacionais disponíveis nas bases HeinOnline. 

 
2. PORTAL DE EBOOKS.  

O IDP oferece livros digitais gratuitos por meio do Portal de eBooks, em que o aluno e o 
público em geral encontram obras que reúnem artigos e trabalhos de alunos - desde a graduação 
até o doutorado - e de professores da EDAP). A variedade dos temas e o trabalho de organização 
feito pelo corpo docente garantem a relevância e excelência dos ebooks disponibilizados. Alguns 
dos títulos oferecidos são “Temas de Jurisdição Constitucional e Cidadania” (organizado pelo 
professor Alvaro Ciarlini), “Federação, Guerra Fiscal e Tributação nos 25 Anos da Constituição de 
1988“ (organizado pelo professor Octavio Fisher”) e “Da Carta das Mulheres aos Dias Atuais – 
Vinte e cinco de anos de luta pela garantia dos direitos fundamentais das mulheres” (organizado 
pela professora Soraia Rosa Mendes). 

 
3. BIBLIOTECA DIGITAL SARAIVA. 

A EDAP foi a primeira faculdade do Distrito Federal a disponibilizar acesso gratuito a seus 
alunos a um número inicial de 80 obras jurídicas em formato digital. A novidade, oferecida por 
meio da Biblioteca Digital Saraiva, permite que alunos da graduação e pós-graduação leiam e 
pesquisem obras que integram o currículo acadêmico, sem custos adicionais. O serviço pode ser 
acessado de qualquer lugar e em qualquer horário, seja pelo computador, tablet ou smartphone. 
Os títulos disponíveis cobrem diversas áreas do Direito, como Direito Ambiental, Direito 



 

 

Internacional Público e Direito Financeiro. Obras da Série IDP/Saraiva também integram as 
prateleiras virtuais da biblioteca, como Curso de Direito Constitucional, do ministro Gilmar 
Mendes, e Direito Administrativo Econômico Geral, do jurista alemão Rolf Stober. 

 
4. VIDEOTECA. 

O IDP conta com canal no sítio youtube.com. Ali estão disponíveis mais de quatrocentas 
aulas e palestras realizadas ao longo dos anos. Esse vasto material permite aos alunos e ao público 
em geral complementar e aprofundar seus estudos. 

 
5. FUNDAÇÃO PETER HÄBERLE 

Centro de Pesquisas Peter Häberle é fruto da parceria entre o IDP e a Universidade de 
Granada. O projeto inclui a Biblioteca Peter Häberle, da Universidade de Granada, que contém 
obras de diversos idiomas, publicadas pelo professor. Em maio de 2011, o IDP inaugurou o Centro 
de Pesquisas em homenagem a Häberle, em Brasília. O espaço pretende servir de estímulo à 
propagação dos ensinamentos do constitucionalista alemão. Em 2013, o Centro de Pesquisas 
recebeu cerca de 500 (quinhentas) obras (incluindo periódicos) em alemão e italiano doadas da 
biblioteca particular de Häberle. A iniciativa visa a ampliar a pesquisa acadêmica em Direito 
Constitucional europeu no Brasil. 

 
6. PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS 

O acervo da Biblioteca do IDP 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. 

A Escola de Direito e Administração Pública de Brasília - 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. 

14. INFRAESTRUTURA:  

1.  GABINETES DE TRABALHO PARA PROFESSORES TEMPO INTEGRAL – TI 

A Pós-Graduação dispõe de gabinetes de trabalho equipados, para o Coordenador, 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. 

2. ESPAÇO DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO E SERVIÇOS ACADÊMICOS 

A Coordenadoria de Pós-Graduação 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. 



 

 

 
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 à 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. 

 
4. SALAS DE AULA 

A Escola Direito e Administração Pública de Brasília - 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. 

 
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 de Brasília - EDAP. 

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 EDAP estão adaptados 
aos portadores de necessidades especiais 

A Escola de Direito e Administração Pública de Brasília - 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. 

 
14. INDICADORES DE DESEMPENHO 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA: Os alunos que estão cursando a especialização podem ter seus 
trabalhos publicados pelo IDP nos periódicos Caderno Virtual – disponibilizado na página do 
Instituto na internet – ou Revista Direito Público – impresso bimestral publicado em parceria com 
a Editora IOB. 



 

 

GRAU DE ACEITAÇÃO DOS EGRESSOS: Os alunos formados nos cursos de Pós-Graduação Lato 
Sensu da EDAP têm um alto grau de aceitação no mercado de trabalho, para profissionais como 
advogados, gestores e para o magistério, visto que grande parte dos egressos estão ministrando 
aulas na graduação de renomadas instituições de ensino superior. 


