FACULDADES INTEGRADAS RUI BARBOSA
CURSO DE DIREITO

PROJETO PEDAGÓGICO

2018

SUMÁRIO
1. DADOS INSTITUCIONAIS .................................................................................................................. 5
1.1 Mantenedora................................................................................................................................... 5
1.2 Mantida ........................................................................................................................................... 5
1.3 Caracterização geral do curso ........................................................................................................ 5
2. CONTEXTO EDUCACIONAL .............................................................................................................. 6
2.1. Perfil e Missão da IES ................................................................................................................... 6
2.1.1. Objetivos ..................................................................................................................................... 7
2.1.2. Bases Filosóficas/Princípios Metodológicos .............................................................................. 9
2.1.3 Histórico da IES .........................................................................................................................11
2.1.4 Dados Socioeconômicos e Socioambientais da Região ...........................................................15
2.2 Necessidade do bacharelado em Direito na região ....................................................................22
3. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS no ambito do curso .......................................................................29
3.1 Implementação das Políticas Institucionais constantes no PDI ...................................................29
4. DO CURSO ........................................................................................................................................33
4.1. Histórico do Curso .......................................................................................................................33
4.1.2 Perfil do Curso ...........................................................................................................................34
4.1.3 Objetivos do Curso ....................................................................................................................36
4.1.4 Perfil Profissional do Egresso ....................................................................................................38
4.1.5 Articulação com o Mercado de Trabalho ...................................................................................39
4.1.6 Articulação do Curso com atividades de pesquisa e extensão .................................................41
5. ESTRUTURA e conteúdo CURRICULAR ........................................................................................41
5.1 Matriz Curricular do Curso de Direito ...........................................................................................45
5.2 Ementário .....................................................................................................................................49
5.3 Adequação e atualização das ementas, programas, bibliografias e o perfil do egresso. ..........120
5.4 Coerência do Projeto Pedagógico e Currículo com as Diretrizes Curriculares Nacionais.........122
5.5 Adequação da metodologia do processo do ensino e da metodologia e da aprendizagem .....123
5.6 Inter-relação dos componentes curriculares na concepção e execução do currículo. ..............123
5.7 Modos de integração entre teoria e prática ................................................................................125
5.8 Dimensionamento da carga horária das disciplinas ...................................................................126
5.9 Adequação e atualização das ementas e programas das disciplinas ........................................126
5.10 Adequação, atualização e relevância da bibliografia ...............................................................127
5.11 Coerência do corpo docente e do corpo técnico-administrativo com a proposta curricular ....127
5.12 Coerência dos recursos materiais específicos .........................................................................128
5.13 Estratégias de flexibilização curricular .....................................................................................128
6. METODOLOGIA ..............................................................................................................................129
6.1 Métodos de ensino .....................................................................................................................129
6.2 Competências e habilidades ......................................................................................................130
6.3 Habilidades e competências específicas ...................................................................................131

7. ATIVIDADES ACADÊMICAS ARTICULADAS À FORMAÇÃO .....................................................133
7.1 Prática Profissional e/ou Estágio ................................................................................................133
7.2 Monografia ..................................................................................................................................134
7.2.1. Mecanismos Efetivos de Acompanhamento e Cumprimento do Trabalho de Curso ............135
7.2.2. Meios de Divulgação de Trabalhos de Curso ........................................................................136
7.3. Atividades Complementares ......................................................................................................136
7.3.1. Mecanismos Efetivos de Planejamento e Acompanhamento das Atividades Complementares
....................................................................................................................................................136
7.4. Trabalho Integrado Interdisciplinar ............................................................................................137
7.5 Atividades de extensão ..............................................................................................................138
7.5.1. Concepção da extensão .........................................................................................................138
8. APOIO AO DISCENTE ....................................................................................................................140
8.1. Apoio pedagógico ......................................................................................................................140
8.2. Apoio à participação em eventos ..............................................................................................140
8.3 Apoio psicopedagógico ..............................................................................................................140
8.4 Mecanismo de nivelamento ........................................................................................................141
8.5 Acompanhamento de egressos ..................................................................................................142
8.6 Bolsas de estudos ......................................................................................................................143
8.7 Programa institucional de financiamento de estudos .................................................................143
9. AÇÕES DECORRENTES DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO ..................................................144
9.1. Avaliação Institucional ...............................................................................................................145
9.1.1. Plano de Avaliação Institucional .............................................................................................145
9.1.2. Política de Avaliação Institucional da IES e de seus Cursos .................................................145
9.1.3 Objetivos da Avaliação Institucional ........................................................................................147
9.1.4. Comissão Própria de Avaliação (CPA) ..................................................................................147
9.2. Avaliações externas do Curso (ENADE/OAB) ..........................................................................148
9.3. Avaliação da aprendizagem e sua coerência com a concepção do curso. ..............................148
10. TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TICS ...................................................150
11. CORPO DOCENTE .......................................................................................................................152
11.1. Instâncias Coletivas de Deliberação para Desenvolvimento e Qualificação do Curso ...........152
11.1.1. Núcleo Docente Estruturante ...............................................................................................152
11.1.2 Conselho de Curso ................................................................................................................153
11.2. Coordenação de Curso ...........................................................................................................155
11.2.1 Regime de trabalho do Coordenador ....................................................................................156
11.3 Corpo Docente..........................................................................................................................156
11.4. Apoio à produção científica, técnica, pedagógica e cultural ...................................................159
12. INFRAESTRUTURA ......................................................................................................................161
12.1 Gabinete de trabalho para professores de tempo integral ......................................................161
12.2 Espaço de trabalho para a coordenação do curso e serviços acadêmicos ............................161
12.3 Sala de professores ..................................................................................................................162
12.4 Salas de aula ............................................................................................................................162
12.5 Acesso dos alunos aos equipamentos de informática .............................................................162
12.6 Biblioteca virtual........................................................................................................................165

12.7 Acesso para portadores de necessidades especiais ...............................................................167
12.8 Infraestrutura de Segurança .....................................................................................................174
12.9 Espaços Físicos para Suporte do Curso ..................................................................................175

1. DADOS INSTITUCION AIS
1.1 Mantenedora

Denominação:

SOCAN

CNPJ/MF:

48.420.905/0001-47

Endereço:

Rua Rodrigues Alves, 756 - Centro

Telefone:

(18) 3702-9888

Site:

http://www.firb.br/firb/

1.2 Mantida

Denominação:

Faculdades Integradas Rui Barbosa

CNPJ/MF:

48.420.905/0001-47

Endereço:

Rua Rodrigues Alves, 756 - Centro

Telefone:

(18) 3702-9888

Site:

http://www.firb.br/firb/

1.3 Caracterização geral do curso

Denominação:
Endereço:

Bacharelado em Direito
Rua Rodrigues Alves,756 - Centro

Modalidade

Presencial

Nº de vagas previstas:

120

Turno(s) de Funcionamento:

Noturno

Carga Horária:

4153,33

Tempo de Integralização:

Limite Mínimo: 10 Semestres
Limite Máximo: 15 Semestres

Regime de matrícula:

Semestral

Processo Seletivo:

Organizado duas vezes ao ano

2. CONTEXTO EDUCACIO NAL

2.1. Perfil e Missão da IES
As Faculdades Integradas “Rui Barbosa” são uma instituição de caráter privado,
mas extrapola os limites do mercado e amplia sua missão à plena formação do
graduando enquanto cidadão do seu tempo.
Desse modo, ao formular o seu plano, projeta o seu futuro, incorporando os
interesses maiores da sociedade da qual é parte e toma por base as evidências da
realidade, o seu trajeto histórico, atores e cenários possíveis.
Para isso, realiza uma análise do marco situacional iniciando pela realidade
global existente, com seus problemas, desafios e esperanças, até chegar à realidade
regional e local, comparada a uma análise do marco doutrinal, enquanto realidade global
desejada que expressa a utopia social e expõe as opções sobre o homem e sobre a
sociedade fundamentando essas opções em teoria, com todas as implicações sociais,
políticas, econômicas desta segunda década do século XXI. Estas análises possibilitam
o embasamento imprescindível ao estabelecimento do marco operativo, ou seja, da
realidade desejada do campo de ação da Instituição em processo de planejamento, pois
expressa o juízo que o grupo faz da sua realidade, em confronto com o ideal traçado
para seu fazer. A partir deste julgamento ficam claras as necessidades da Instituição.
Uma vez operacionalizadas as fases anteriores, a Instituição terá condições de
eivar a realidade institucional existente de autoconhecimento suficiente para ver mais
claro a sua realidade e a prática adequada ao seu caminhar.
As análises de situações permitem identificar atores e interesses divergentes,
contextos e ambientes que estão em constante mutação. Isso é fundamental ao
planejamento estratégico, entendido no sentido de estabelecer caminhos para alcançar
objetivos almejados, pois propõe transformações para a realidade institucional existente
no período do plano, alcançando, não só, as ações propriamente ditas, mas os
comportamentos, atitudes, normas, atividades permanentes para modificar a realidade
existente e diminuir a distância entre o atual e o aspirado pela sociedade e pela
Instituição.

A adoção desse modo de caminhar pressupõe o reconhecimento da existência
de uma dinâmica conflitiva, com a presença de vários sujeitos na arena política, porque
seu traço marcante é a participação efetiva de todos que estão envolvidos no processo.
Esse ideal de participação efetiva de todos tem como pressuposto criar um
espaço voltado à socialização e produção do conhecimento, visando a formação de uma
nova cidadania, voltada à superação do individualismo característico de nosso tempo,
contribuindo para a concretização de uma cidadania solidária, inerente à nova
sociedade planetária que o sonho possível aponta como possibilidade futura da
humanidade.
Espera-se que, com esse olhar, as FIRB sejam capazes de definir os seus
objetivos e formular o seu plano de desenvolvimento institucional, articulando o local e
o global, a qualificação técnica formal e a qualificação social, evidenciando, assim, o
caráter de uma instituição sintonizada com o conhecimento universal e, ao mesmo
tempo, com os pés fincados na terra, em decorrência do seu compromisso real com a
sociedade.
Missão institucional: “Excelência na formação do homem pleno almejando a
sociedade igualitária”.
A missão das FIRB, como instituição de Educação Superior de caráter privado, é
educar para garantir a formação de cidadãos aprendentes, diplomados nas diferentes
áreas do conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a
participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, estabelecendo com esta uma
relação de reciprocidade intelectual, ética, estética e social.

2.1.1. Objetivos
Objetivos Gerais
 Sedimentar as FIRB como centro de referência capaz de gerar e difundir
conhecimentos a partir de atividades de ensino, pesquisa e extensão
desenvolvidas na própria Instituição com o comprometimento de seus
docentes na melhoria da qualidade de vida da nossa sociedade no âmbito
regional, nacional e internacional em diferentes níveis;
 Ampliar o reconhecimento e a qualidade conquistada pelos cursos e
programas e projetos da Instituição, tendo como base a solidez da produção
intelectual.

Objetivos Específicos
 Atender permanentemente a comunidade por meio de projetos e ações
integradas, estimulando propostas junto aos diversos setores da sociedade
em todos os campos e níveis do saber;
 Buscar o ajuste contínuo às transformações por que passa a sociedade,
criando e reformulando cursos e programas, adotando a flexibilidade como
característica de métodos, critérios e currículos;
 Formar profissionais socialmente responsáveis e empreendedores nas
diferentes

áreas

do

conhecimento,

aptos

à

participação

no

desenvolvimento da sociedade em que interagem;
 Estimular o envolvimento de toda comunidade acadêmica no aumento do
número de matrículas e na redução da evasão;
 Aumentar a produtividade e a competitividade com redução de custos e
sem prejuízo do nível de qualidade;
 Estimular

parcerias

com

instituições

nacionais

e

internacionais,

governamentais e/ou não governamentais, visando à execução de projetos
destinados à produção do conhecimento acadêmico, científico, tecnológico,
cultural e artístico e à prestação de serviços;
 Contribuir para o processo de consolidação da cidadania brasileira,
mediante a formulação de propostas democráticas pertinentes à melhor
percepção e exercício dos deveres e direitos do cidadão, promovendo a
responsabilidade social;
 Manter, permanentemente, processos administrativos que propiciem a
eficácia e a eficiência da Instituição e garantam qualidade do desempenho
gerencial;
 Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos;
 Divulgar o saber por meio do ensino, de publicações ou de outras formas
de comunicação;
 Simplificar e agilizar os procedimentos de acesso e interação às
informações acadêmicas e administrativas, aprimorando o sistema de

geração, captação e sistematização de dados, bem como a avaliação
continuada dos produtos e processos;
 Manter, racionalizar, otimizar e promover a modernização contínua das
instalações, dos recursos materiais e do clima organizacional da Instituição;
 Valorizar o corpo discente como polo convergente das atividades da IES.
 Valorizar o corpo docente como agente fundamental no desenvolvimento
das ações que propiciem o alcance dos objetivos da Instituição;
 Considerar

a

Avaliação

Institucional

permanente

como

um

dos

instrumentos para a melhoria da qualidade das atividades de ensino, de
pesquisa e de extensão.

2.1.2. Bases Filosóficas/Princípios Metodológicos
A concepção que embasa a ação das Faculdades Integradas Rui Barbosa é a de
que o processo de ensino-aprendizagem se constitui a partir das relações entre os
sujeitos, em torno de um objeto, e que essas ações não são abstratas e universais ou
apenas cognitivas, porém, nelas estão presentes também: imaginação, emoção, prazer,
valores, crenças e concepções a respeito do mundo e do Homem.
A metodologia de ensino aqui preconizada parte da análise do processo de
ensino e da sua relação com o contexto global do fenômeno educativo, bem como
procura configurar o ensino e a aprendizagem como uma dinâmica interativa, situada
historicamente, destacando-se o papel do professor e do aluno.
Os conteúdos de ensino são organizados de acordo com uma visão
eminentemente processual e o desenvolvimento curricular como um campo de
intervenção e ação do professor, visando aos seguintes objetivos:

 Garantir a aproximação de disciplinas que ministrem conteúdos afins,
estimulando a interdisciplinaridade e a correlação entre teoria e prática;
 Inserir o aluno nos campos de atuação desde o início do curso, propiciando
a interação de teoria com prática, influindo na motivação do aluno e
valorizando a integração interdisciplinar;
 Fazer

aproximações

sucessivas

com

os

diversos

cenários

de

aprendizagem em períodos subsequentes, permitindo a aquisição gradual

de conhecimentos e habilidades (do mais simples ao mais complexo), e
promovendo

a

aprendizagem

para

um

competente

desempenho

profissional;
 Desenvolver a aprendizagem centrada no aluno, visando a estimular a
formação do pensamento lógico-crítico;
 Valorizar a pesquisa como instrumento de conhecimento analítico e
estabelecimento de conceitos lúcidos e transformadores;
 Promover as avaliações e recuperações de assuntos de acordo com as
reais necessidades reconhecidas pelo conjunto professor-aluno;
 Estimular o talento, a criatividade, a iniciativa, face às exigências das
demandas de mercado nos tempos modernos, incentivando, ainda, o
espírito integrado-participativo;
 Criar ambiente cooperativo de aprendizagem, possibilitando modos de
interação social com desenvolvimento de projetos que atendam aos
diversos segmentos sociais.
As justificativas desses objetivos estão nos pressupostos de ensinoaprendizagem que permitem à Instituição, numa perspectiva humanística, desenvolver
o ensino, a pesquisa e a extensão, considerando o aluno como sujeito de seu próprio
desenvolvimento, possibilitando a elaboração da experiência humana de forma crítica e
criativa.
Para isso, procura desenvolver as capacidades de observação, reflexão e
criação, comunicação, cooperação e solidariedade, discernimento de valores, que
iluminam a opção e a ação, ao mesmo tempo em que criam condições para que o
educando possa ser uma resposta original aos desafios de uma sociedade em constante
mudança como sujeito livre, autônomo, capaz de ações responsáveis e consequentes.
Além disso, as FIRB, identificada com a abordagem sociocultural, que não
considera o homem um ser isolado, uma vez que ele é, ao mesmo tempo, fruto e
semente da sociedade, tem como objetivo a construção de novas relações, assumindo
uma proposta pedagógica que contempla o compromisso com a democracia social e
com o desenvolvimento cultural, científico, político, econômico e tecnológico.

2.1.3 Histórico da IES
As FIRB inseridas num contexto regional desafiador no interior do Estado de São
Paulo há mais de quatro décadas, pois resultaram da junção de várias Faculdades
Isoladas que foram criadas a partir dos anos 60, do século XX, têm uma trajetória de
pioneirismo, seriedade e de referência regional, neste nível de ensino.
No ano de 1965 foi criada, sob a insígnia da “doutrina de segurança nacional”, a
Faculdade de Bacharelado em Ciências Econômicas, autorizada a funcionar pelo
Decreto n.º 56.671 de 26 de janeiro de 1966, que em seu primeiro processo seletivo
oportunizou a matrícula de 80 acadêmicos oriundos de toda a região.
Era a contribuição dos Educadores Andradinenses à nova condição do Município
de Andradina, elevado à condição de “Metrópole de Urubupungá”, resultante do
programa nacional de construções de hidrelétricas, dentro do plano de desenvolvimento
da “Era do Milagre Brasileiro”, contemplando o rio Paraná, como local de construção de
uma das maiores usinas hidrelétricas da América Latina, também denominada,
“Complexo Hidrelétrico de Urubupungá”.
A população de Andradina, em decorrência do novo campo de trabalho, teve um
aumento populacional considerável, aumentando inclusive a busca de novos cursos
superiores.
A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras “Rui Barbosa”, com cinco opções de
Licenciaturas: Pedagogia, Letras, História, Geografia e Matemática é autorizada através
do decreto n.º 66.459 de 17 de abril de 1970, e passa a funcionar juntamente com a
anterior.
A mantenedora acompanhando o desenvolvimento da cidade e visando alcançar
cada vez mais a excelência no ensino, ampliou suas atividades transformando-se em
Faculdades Integradas, sendo regulamentada a nova condição em 1976 com a união
das duas faculdades existentes, normatizada pelo Parecer de n.º 3747/76 do CFE e
publicado no D.O.U. de 19 de janeiro de 1977.
O crescimento quantitativo de alunos no decorrer desses 50 anos foi de80 para
1062 alunos, o que equivale a 13 vezes a quantidade inicial. Era a consagração da
qualidade dos serviços prestados pelas FIRB, no reconhecimento popular de sua
seriedade e autenticidade enquanto instituição superior de ensino.
A Instituição foi adaptando-se às novas exigências de demanda, aos interesses
e necessidades do mercado, e durante 50 anos a busca da excelência educacional,
adequando-se ao perfil de um conjunto heterogêneo de estudantes, formado em sua
maioria por trabalhadores-estudantes, foi o diferencial de qualidade desta Instituição.

Na segunda metade desta década, novas exigências de mercado pressionam a
instituição à oferta de novas opções e mobilizando-se para tal propõe e em 1995 a
abertura de mais um curso superior e, através do decreto de 14 de março publicado no
D.O.U. de 15 de março, seção 1, página 1, foi autorizada a instalação do Curso de
Bacharelado em Ciências Contábeis.
Dando continuidade à política de expansão das FIRB, para atender à
diversificação da sociedade e de mercado, propõe e em 1996, foi publicado o Decreto
de 6 de fevereiro no D.O.U. de 7 de fevereiro, seção I, página 1982, autorizando o
funcionamento do Curso de Bacharelado em Administração e em seguida, em junho de
1998, o D.O.U. publica na página 1 da seção 1, a portaria n.º 67 482 de 3 de junho
autorizando o Curso de Bacharelado em Turismo.
Em 2001 as Faculdades começaram a voltar-se para a criação de cursos de
pós-graduação, inicialmente, que teve já naquele ano a primeira turma de pósgraduandos em Psicopedagogia Institucional, especialização dentro da área de
concentração de Educação, vinculado à Coordenadoria de Educação, fundamentado
legalmente no Parecer CNE/n.º142/2001 de 15/03/2001 e na Resolução CES n.º
01/2001 de 03/04/2001. Em 2002 foi criado, como aprofundamento do primeiro, o curso:
Psicopedagogia

Clínica:

Uma

abordagem

terapêutica

das

dificuldades

de

aprendizagem. Em 2003 além desses cursos, passam a existir, também, os cursos
“Educação Infantil” e “Educação Especial”, também vinculados à Coordenadoria de
Educação, e “Administração de Recursos Humanos e Gestão de Negócios”, vinculado
à Coordenadoria de Administração e “Controladoria e Gestão de Negócios” vinculado à
Coordenadoria de Ciências Contábeis.
Em janeiro de 2000 a Sociedade Cultural de Andradina, mantenedora das
Faculdades Integradas “Rui Barbosa” passa a denominar-se Sociedade Cultural de
Andradina Ltda – SOCAN.
No que se refere à gestão administrativa, novos valores se colocam como
essenciais ao convívio social em termos de cidadania e competitividade, provocando
novas demandas ao curso superior, com um crescimento sensível de matrículas, ou seja
de 761 graduandos em 2000, para 863 em 2001, 816 em 2002 e assim sucessivamente
chegando-se a 2015 com 1000 alunos.
Em 2010 novos desafios ensejam às FIRB implantarem novos cursos para
atender demanda regional na área das Engenharias e Tecnologias.
Em 2012 foi autorizado o Curso Superior de Graduação Bacharelado em
Engenharia Civil, por meio da Portaria nº 321de 02/08/2011 publicada no DOU de

23/08/2011 e Curso Superior de Graduação Bacharelado em Engenharia de Produção,
por meio da Portaria nº 501 de 28/12/2011 publicada no DOU de 28/12/2011.
Em 2013 foi Reconhecido o Curso de Letras – Português e Espanhol, por meio
da Portaria nº 297 de 09/07/2013 publicada no DOU de 26/07/2013.
Em 2013 foram renovados por ofício MEC os reconhecimentos dos seguintes
cursos: Pedagogia e Letras – Português e Inglês por meio da Portaria nº 286 de
21/12/2012 publicada no DOU de 02/01/2013
Em 2014 foi autorizado o Curso Superior de Graduação Bacharelado em
Engenharia Mecânica, por meio da Portaria nº 341 de 29/05/2014 publicada no DOU de
30/05/2014 e o Curso Superior de Graduação Bacharelado em Engenharia de Elétrica,
por meio da Portaria nº 362 de 02/07/2014 publicada no DOU de 03/07/2014.
Em 2014 foi também autorizado o Curso Superior de Graduação de Tecnologia
em Agrimensura por meio da Portaria nº 211 de 27/03/2014 publicada no DOU de
06/05/2014.
Em 2014 foi reconhecido o Curso superior de Tecnologia em Gestão Financeira,
por meio da Portaria nº 430 de 29/07/2014 publicada no DOU de 31/07/2014.
Em 2014 foram renovados por ofício MEC os reconhecimentos dos seguintes
cursos: Administração e Ciências Contábeis por meio da Portaria nº 705 de 19/12/2013
publicada no DOU de 20/01/2014.
Nesse sentido, e considerando a missão institucional “Excelência na formação do
homem pleno almejando a sociedade igualitária”, ou seja, educar para garantir a
formação de cidadãos aprendentes, diplomados nas diferentes áreas do conhecimento,
aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento
da sociedade brasileira, estabelecendo com esta uma relação de reciprocidade
intelectual, ética, estética, ambiental e social, foram definidos valores coerentes com o
planejamento estratégico da Instituição.
São eles:
FOCO NO ALUNO: O aluno é a razão de ser.
INOVAÇÃO: Criar e ousar sempre com planejamento, rigorosidade científica,
profundidade e visão larga e ampla, fundados na disciplina e no trabalho.
SIMPLICIDADE: Ser simples para sermos ágeis e austeros.
RESULTADO: Resultados excelentes com flexibilidade e método, agindo sempre
com competência.
ÉTICA: Repudiar desvios de conduta, preguiça e alienação.
EXCELÊNCIA: Buscar a excelência na prestação de serviços dentro e fora da
sala de aula.

RELACÕES INTERPESSOAIS: Relacionamento humano recíproco pautado pela
ética, civilidade e solidariedade.
Acreditando que somos todos educadores devemos usar nossos próprios
exemplos no dia a dia nos pautando pelo conhecimento científico, habilidades
profissionais e socioemocionais, atitude de compromisso político e engajamento no
sentido de pertencimento e comprometimento social;
Valorizamos as pessoas e reconhecemos as nossas habilidades profissionais e
sócio emocionais com base na competência de cada um e na busca incessante por
Resultados com nosso modelo de gestão estratégica;
Acreditamos no nosso Ensino e por isso o aplicamos na sua plenitude, com total
dedicação, sem aceitar “adaptações”, mas sempre procurando Inovações como a Teoria
da Aprendizagem Significativa de Ausubel, a Teoria Sociointeracionista de Vygotsky; a
teoria da Metodologia de abordagem Dialética de Hegel, e novas abordagens de ensino
e aprendizagem para as Engenharias.
Nesta sintonia que as FIRB propuseram os seus objetivos:
Programar a política de Ensino, Extensão e Pesquisa, oferecendo cursos de
qualidade e adequados à atualidade e prestando serviços de responsabilidade social à
comunidade;
Formar e capacitar profissionais de nível superior; Incentivar a realização de
estudos e pesquisas, visando ao desenvolvimento da ciência, tecnologia e da criação e
difusão da cultura, integrando o homem no seu contexto histórico e no meio em que
vive;
Implementar metodologias de ensino de caráter multi, inter e transdisciplinar de
acordo com o projeto pedagógico de cada curso;
Exercer a prática permanente de avaliação institucional, buscando a melhoria
acadêmica e administrativa;
Formar cidadãos dotados de uma postura ética, crítica e inovadora, voltadas ao
desenvolvimento de uma cultura de paz e justiça social.
Após cinquenta anos de história, as FIRB situa-se como uma das melhores
comunidades acadêmicas da região com Conceitos de cursos nota 04 na maioria dos
seus cursos e apenas um curso com nota 3. O IGC 4 na Instituição, numa escala de 0
a 5, coloca esta IES entre as 300 melhores IES do País. (MEC/INEP 2014).
AS FIRB aderiram a programas de financiamento como o FIES, com 280 alunos,
beneficiários e com contrato vigente, que corresponde hoje a 28% dos estudantes.
Aliados a isto, diversos programas de bolsas internas para atender as situações
previstas em Norma específica para o assunto.

Todos os colaboradores administrativos e docentes estão enquadrados no Plano
de Cargos e Salários das FIRB. O PCS Administrativo está protocolado no Ministério do
Trabalho.
Para o atendimento, respeito e acolhimento à diversidade, a IES concebe a
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de forma transversal, pois
entende que a Inclusão Escolar deve perpassar todos os níveis e modalidades de
Ensino. Dessa forma, as FIRB possuem o Núcleo de atendimento pedagógico e
psicopedagógico, responsável por atender este público, através do atendimento
necessário e adequado, com psicopedagoga, garantindo assim a acessibilidade, desde
o ingresso até a conclusão do curso de graduação. Cabe ressaltar que a concepção de
inclusão da IES converge com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva
da Educação Inclusiva e busca garantir a acessibilidade aos alunos com deficiência,
transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.

2.1.4 Dados Socioeconômicos e Socioambientais da Região
Andradina, (IBGE2007) possui 55.334., mas as FIRB atingem um raio regional de
181.710 habitantes hab. atendendo as cidades de Pereira Barreto, Tupi Paulista, Ilha
Solteira,

Murutinga

do

Sul,

Guaraçai,

Mirandópolis,

Lavínia,

Itapura,

Nova

Independência, Castilho, Brasilândia/MS, Três Lagoas/MS e Selvilha/MS. Andradina
possui 550 empresas nos setores de serviços, comércio, agricultura e indústria. O
comércio movimenta a economia de Andradina, que comporta fazendas ligadas às
atividades agropecuárias como Fazenda Guanabara, Ipanema, Anhembi, Santa Lúcia e
o Curtume de Andradina, como também um frigorífico – JBS Friboi, Construção Civil,
Usina de Álcool (Gasa), Empresas de Embalagem e Reciclagem (Citroplast), de
transmissão de energia (Elektro), distribuidora de bebidas (Marbram, Schincariol,
Crystal e Itaipava). O rebanho bovino é destinado ao corte, suprindo os frigoríficos do
município e da região. No aspecto econômico, a micro região de Andradina caracterizase por ser um polo comercial significativo para o desenvolvimento regional. Em todos os
setores da região constata-se a necessidade de profissionais com formação adequada
para participar desse processo de produção, na gestão e criação de novos
empreendimentos bem como desenvolvimento educacional. O maior número de
concluintes da educação básica nos oferece indicadores de clientela em potencial para
cursos de nível superior. Justifica-se, portanto, a implantação dos cursos oferecidos e
os propostos pela IES: pela inexistência desses cursos na região; pela exigência de
mercado de trabalho; pela constatação de clientela residual; pela demanda social por

educação. Em sua prática e filosofia de trabalho as FIRB deixam claro sua
responsabilidade social ao assumir como finalidade operar sobre a realidade para
transformá-la. Não se preocupa apenas com os conteúdos, mas com a forma
organizativa e com as práticas cotidianas concretas do processo educativo, ou seja, o
que se ensina e em que contexto organizacional se ensina. As FIRB possuem um
diferencial na seriedade com que conduzem o desenvolvimento dos cursos, não
medindo esforços na busca de programas e incentivos que possam auxiliar na
democratização de oportunidades de acesso e permanência das novas gerações
acadêmicas, por meio de bolsas de estudo parciais aos que apresentam melhor
desempenho no vestibular, oriundos da rede pública, e também descontos especiais
aos que comprovem condições financeiras precárias. As FIRB são credenciadas no
FIES que oportuniza aos alunos desfavorecidos economicamente, acesso a recursos
do governo federal, para financiamento das mensalidades. A Instituição oferece bolsas
integrais e ainda bolsas parciais a seus alunos matriculados, com subsídios da própria
mantenedora, para um universo de 800 alunos (15% de estudantes se beneficiam do
programa interno de bolsas das FIRB. Os funcionários das FIRB, matriculados e
frequentando regularmente os cursos da IES recebem bolsa integral. Há convênio com
empresas e prefeituras para Estágio Remunerado dos estudantes desta IES, em Bancos
Santander, Caixa Econômica Estadual, Banco do Brasil) e em prefeituras da região.
Vários projetos culturais: “Esporte”; “Torneio Relâmpago; Interclasses de futsal”, “Escola
da Família”; “Roda de Leitura”, “Educação de Jovens e Adultos”, “Trote Solidário”,
"Brinquedoteca Hospitalar" (Santa Casa de Saúde) e Brinquedoteca Comunitária (Vila
da Fraternidade Irmã Veneranda), "SIAR/SIACC", Semanas de aprofundamento
curricular; Empresa Júnior. Destaca-se ainda o fortalecimento das relações de
cooperação entre diversos atores institucionais; ensino de qualidade; políticas de apoio
à cultura, ao esporte e ao convívio social; trote solidário; bolsas e descontos especiais
a estudantes desfavorecidos economicamente.
DADOS SOCIOAMBIENTAIS
A região de Andradina é considerada como importante em termos de recursos
hídricos, apresentando-se como polo gerador de energia elétrica. Na região ocorrem
quatro principais cursos de água: Rio Tietê (Reservatório da Usina Hidrelétrica Três
Irmãos), Ribeirão Iguatemi, Córrego São Pedro e Córrego Macaé.

Os solos predominantes na região, de acordo com o Mapa Pedológico do Estado
de São Paulo, são: argissolos vermelho-amarelos e latossolos vermelhos, ambos muito
suscetíveis à erosão por sulcos, ravinas e voçorocas.
Segundo a classificação proposta na “Carta Geotécnica do Estado de São Paulo”,
que leva em consideração o substrato geológico, a cobertura pedológica e as formas de
relevo, ocorrem em áreas que apresentam muito alta e alta suscetibilidade à ocorrência
de processos erosivos.
Na região ocorrem o aquífero subterrâneo Bauru, Serra Geral, Botucatu e
Guarani, sendo que apenas Serra Geral aflora na região. Os aquíferos Bauru e Botucatu
são permeáveis por porosidade granular e o aquífero Serra Geral é permeável por
porosidade de fissuras. O aquífero Guarani se estende nos territórios do Brasil, Uruguai,
Argentina e Paraguai, abrigados pela Bacia Sedimentar do Paraná. No Brasil, abrange
uma área de 840 mil Km², que equivale a 2/3 da sua área total. No município de
Andradina o aquífero Guarani encontra-se a uma profundidade de 1500 m.
Os tipos climáticos predominantes na região são: Tropical com Inverno Seco
(Aw), com temperaturas acima de 22°C nos meses quentes e acima de 18° C nos meses
frios e Quente com Inverno Seco (Cwa), com temperaturas acima de 22°C nos meses
quentes e abaixo de 18°C nos meses frios.
A pluviosidade média anual é de 1.100 a 1.500 mm, concentrada principalmente
no período de outubro a março. Os ventos predominantes na região seguem a direção
nordeste (NE).
A cobertura original da região de Andradina, segundo Mapa de Vegetação do
Brasil (IBGE, 1993) consiste na Floresta Estacional Semidecidual em contato com áreas
de Cerrado. Atualmente a região encontra-se antropizada e as áreas de vegetação
remanescente fragmentadas. A paisagem é bastante homogênea, onde os interflúvios
são ocupados por pastagens e áreas agrícolas e os fragmentos remanescentes são de
pequena extensão, concentrados em estreitas faixas ao longo dos cursos d’água.
A região possui uma boa estrutura viária, o transporte regional de longa distância
é possibilitado pela Rodovia Marechal Rondon, pela Ferrovia Noroeste, pelo aeroporto
de Araçatuba/SP e Três Lagoas/MS e pela hidrovia Tietê-Paraná. Além disso, a malha
ferroviária possui integração com as malhas estaduais e nacionais, sendo sua estrutura
considerada multimodal.
Outra importante estrutura da região é a presença do Gasoduto Brasil-Bolívia que
atravessa os municípios de Castilho, Nova Independência, Andradina, Murutinga do Sul,
Guaraçaí e Mirandópolis.

Em relação à flora do município de Andradina foram identificadas 128 espécies
florísticas distribuídas em cinco fitofisionomias distintas: campo antrópico (estágio
sucessional pioneiro), capoeirinha (estágio sucessional inicial), capoeiras e matas
secundárias (estágio sucessional médio a avançado), matas ripárias (floresta
estacionalsemidecidual aluvial), brejos (vegetação higrófita de porte herbáceo a
arbustivo) e plantios antrópicos e de recuperação.
O estudo também realizou a amostragem fitossociológica nos locais onde era
possível haver interferências dos traçados propostos para a linha de transmissão, além
de procurar contemplar as fisionomias. Foram selecionadas três fisionomias (angical,
área de transição de capoeira degradada para floresta situada na cabeceira de
drenagem e floresta ripária na planície aluvial do Ribeirão Iguatemi), onde foram
alocados transectos de 240 m com 25 pontos amostrais.
No estudo de Herpetofauna, foram identificadas 7 espécies de répteis (duas
serpentes, quatro lagartos e um jacaré) e 11 de anfíbios anuros. Todas as espécies de
répteis amostradas são formas associadas a áreas abertas e ambientes perturbados.
Um exemplo mencionado foi a abundância dos lagartos Tupinambis merianae e Ameiva
ameiva no fragmento de floresta estacional semidecidual, um forte indício de alteração
na estrutura da vegetação, tendo em vista que consistem em espécies sinatrópicas.
Os registros de anurofauna foram mais abundantes, com ocorrência em todos os
ambientes brejosos, em especial aqueles de maior interferência antrópica. Esses
registros também apontam para uma anurofauna associada a áreas abertas e/ou
antropizadas. Segundo o estudo, das espécies de répteis levantadas, apenas o jacarédo-papo-amarelo (Caiman latirostris) encontra-se na categoria “vulnerável” pela Lista da
Fauna Ameaçada de Extinção para o Estado de São Paulo (Decreto Estadual nº
42.838/98), apesar constar como registro de diversos estudos em ambientes
antropizados.
O levantamento de avifauna registrou 146 espécies que, em sua maioria, são
típicas de vegetação secundária, possuem hábitos generalistas e são pouco sensíveis
às interferências antrópicas. Cerca de 40% dos registros levantados são de ocorrência
comum ou muito comum, frequentam áreas abertas e são pouco ou nada dependentes
de ambientes florestais. Espécies características de hábitats mais íntegros estão pouco
representadas nos fragmentos de mata, apesar de ainda persistirem populações
rarefeitas de aves como o araçari-castanho e o chorozinho-do-bico-comprido e espécies
frugívoras como o tucano-toco e a gralha picaça.
O registro do arapaçu-do-cerrado (Lepidocolaptes angustirostris) em um
fragmento de mata mesófila atesta o caráter perturbado da vegetação local, uma vez

que consiste em uma espécie característica de formações mais abertas e secas do
interior do Estado de São Paulo. Do total amostrado apenas cinco espécies constam na
Lista da Fauna Ameaçada de Extinção para o Estado de São Paulo (Decreto Estadual
nº 42.838/98).
O estudo de Mastofauna identificou 39 espécies, sendo 31 terrestres e 8
voadoras. O fragmento de floresta semidecídua apresentou maior riqueza de espécies
do que a mata ciliar, cujas espécies são provavelmente atraídas pelos pequenos
córregos produzidos pelos vários vazamentos da tubulação que conduz água através
do fragmento de Reserva Legal. Os mamíferos carnívoros de médio porte estão bem
representados pelo gato-do-mato (Leopardus sp), o cachorro-do-mato (Cerdocyon
thous), o quati (Nasua nasua), a irara (Eira barbara), o mão-pelada (Procyon
cancrivorus) e a lontra (Lutra longicaudis). Herbívoros de médio porte também
encontram se bem representados na área da Usina, tendo em vista que foram
encontradas pegadas ao longo das trilhas, caminhos e carreadores de tapitis, tatus,
cutias, pacas, veados e capivaras. Para os morcegos, foram registradas espécies de
ampla distribuição em florestas semideciduais e cerrados e, em sua maioria, frugívoras.
Em relação aos primatas, foi observado um grupo de macacos-prego (Cebus
libidinosus) e foram ouvidas vocalizações de bugios.
De acordo com o estudo, 8 espécies de mamíferos (dados levantados em campo)
constam na Lista da Fauna Ameaçada de Extinção do Estado de São Paulo (Decreto
Estadual 42.838/98) : Bugio-preto (Alouatta caraya), Paca (Agouti paca), Gato-do-matopequeno (Leopardus tigrinus), Gato-maracajá (Leopardus wiedii), Tamanduá-bandeira
(Myrmecophaga tridactyla), Mão-pelada (Procyon cancrivorus), Anta (Tapirus terrestris)
Queixada (Tayassu pecari).
O estudo de ictiofauna baseou-se em dois estudos realizados no reservatório de
Três Irmãos e entrevistas, cujas espécies levantadas somaram-se em 37. Segundo
relatório apresentado, de forma geral as espécies apresentadas exibem ampla
distribuição no território nacional e são comuns nas águas dos sistemas do Alto Paraná.
De acordo com dados recentes publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística – IBGE, com base no censo demográfico realizado no ano de 2010, a
população total do Território é de 181.710 habitantes, sendo os municípios mais
populosos Andradina (55.334), Mirandópolis (27.483), Ilha Solteira (25.064), Pereira
Barreto (24.962) e Castilho (18.003). Todos os outros municípios têm população abaixo
de dez mil habitantes (Tabela 1).

Tabela 1 – População total, rural e urbana dos municípios que compõe o território de
Andradina.
Município
Andradina
Castilho
Guaraçaí
Ilha Solteira
Itapura
Mirandópolis
Murutinga do Sul
Nova Independência
Pereira Barreto
Sud Mennucci
Suzanápolis
Total Território
Fonte: Adaptado IBGE

Total

Urbana

Rural

55.334
18.003
8.435
25.064
4.357
27.483
4.186
3.068
24.962
7.435
3.383
181.710

51.646
13.589
6.655
23.516
3.481
24.463
2.573
2.444
23.238
6.389
2.258
160.252

3.688
4.414
1.780
1.548
876
3.020
1.613
624
1.724
1.046
1.125
21.458

Entretanto, em Murutinga do Sul, Guaraçaí e Castilho, os percentuais de
população rural (38,53%, 21,10% e 24,51%, respectivamente) são mais expressivos do
que em Itapura (20,10%).
De acordo com as informações apresentadas no período entre 2011 e 2015, no
conjunto dos municípios, o total de empregos formais, subiu do patamar de 26 mil
empregos para 29 mil empregos formais, resultando em um aumento de 11,8%. Em
Mirandópolis, Andradina e Ilha Solteira, as variações foram maiores: 35%, 42%, e 37%,
respectivamente. Em Castilho houve aumento de 20% no nível de emprego e de
Murutinga do Sul, 15%, os demais municípios apresentaram variações nos índices de
emprego menores que 13%.
A ocupação da região foi estreitamente vinculada ao modelo da exploração
cafeeira no estado, ou seja, predatória buscando terras novas e mais férteis. O café
trouxe consigo a movimentação de capital nessas novas áreas e grande afluxo de
população para trabalhar na lavoura. Apoiando este processo a ferrovia contribuiu na
fixação desta mão de obra em vários núcleos.
A partir da lavoura do café e do contingente populacional alocado abriu-se
caminho para instalação de novas culturas na região como o algodão e outras para
suprir a produção de alimentos necessários a uma região distante com altos custos de
importação destes produtos. Com a queda do café a opção econômica adotada foi à
pecuária de corte que afetou marcadamente a estrutura fundiária da região. O
desenvolvimento experimentado pela bovinocultura deveu-se, em grande parte, à sua
localização em relação aos estados de Goiás e Mato Grosso aliada às facilidades locais

de transporte, com acessos para os mercados consumidores nacionais, principalmente
Rio de Janeiro e São Paulo. A região especializou-se na fase final de engorda com a
instalação de frigoríficos e de pastagens extensas.
O comércio local, assim como a indústria, obviamente vinculou-se às atividades
agropecuárias da região e ambos não foram forças suficientes para impulsionar o
crescimento dos centros urbanos. Estes também não absorveram de forma adequada
a população de trabalhadores rurais que, trazidos pela cafeicultura e cotonicultura, se
viu obrigada a migrar para os centros urbanos quando da expansão da bovinocultura de
corte.
Atualmente a monocultura da cana de açúcar se espalha pela região, sendo
apontada pelos agentes sociais locais como um problema ser superado, uma vez que
ocupa grandes áreas, comprimindo as áreas familiares quando não as incorpora.
O município de Andradina conta com a distribuição de energia elétrica para toda
a área urbana e rural do município o que proporciona conforto e possibilidade de
expansão da área industrial do município.
O sistema de transporte coletivo público está disponível para os estudantes, que
residem na Zona Rural do município e dele necessitam para chegarem às escolas
localizadas na Zona Urbana. Além disto, contamos ainda com uma empresa coletiva
privada, a qual se utiliza a comunidade, em seus deslocamentos dentro do perímetro
urbano. O transporte dos trabalhadores rurais fica a cargo das empresas terceirizadas
que trabalham para as usinas de álcool. O município mantém a Central de Ambulâncias,
responsável pelo transporte de pacientes para tratamento fora – domicilio, seja de
ônibus, vans ou ambulâncias.
O município possui, de acordo com o último censo municipal de 2015, 25.500
domicílios, sendo 23.842 (93,5%) próprios, 383 (1,5%) alugados, 1.275 (5%) com outra
condição e os tipos de moradia variam desde construções de alvenaria até barracos de
madeira. O déficit habitacional corresponde a 6,5% ou seja, faltam 1.658 moradias.
Quanto ao saneamento básico, 23.125 domicílios (99%) estão ligados á rede de
água, 19.383 (82,98%) estão conectados á rede de esgoto e 23.359 (100%) domicílios
têm coleta regular de lixo e coleta seletiva. Os resíduos domiciliares são encaminhados
para Usina de Reciclagem e os resíduos hospitalares são recolhidos conforme a RD 50,
por firma terceirizada.
Andradina possui 52 unidades escolares, incluindo o pré-escolar, primário e o
segundo grau. Destas, 41 são públicas e 11 particulares. A taxa de analfabetismo é de
ordem de 9,45%.

Existem na cidade, vários clubes recreativos, alguns campos de futebol de chão
batido, um CSU (Centro Social Urbano) e três centros de convivência dos idosos, dois
centros culturais. A pesca é outra opção de lazer das pessoas que vivem em Andradina.
Andradina carece alguns serviços especializados na maioria das áreas de saúde,
em especial da área médica, tendo que se valer de encaminhamentos para as cidades
de referência ou mesmo para a capital do estado quando necessário.
O sistema público de saúde está estruturado da seguinte forma: 01 hospital
filantrópico de 100 leitos para internações, sendo 73 para SUS; 01 pronto socorro
municipal, 05 Unidades Básicas de Saúde, 01 equipe de ESF (Estratégia Saúde da
Família) Qualis e 10 esquipes de ESF (Estratégia Saúde da Família) Urbanas; 01
ambulatório de especialidades médicas e 01 consórcio intermunicipal de saúde
(Consaúde).
Possui serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, centro de
controle de vetores e zoonoses, que realizam as seguintes atividades: notificação e
monitorização das doenças de notificação compulsória, vistorias e fiscalização de
estabelecimentos comerciais (drogarias, clinicas dentárias e médicas, serviços de
manipulação de alimentos, produtos de limpeza e higiene, etc). Combate e
monitorização da Dengue, Leishmaniose Visceral, Raiva Canina e Felina, escorpião,
etc.
O AME (Ambulatório Medico de Especialidades) Andradina e de diagnóstico
garante ao município e região dos Lagos atendimento de vinte e seis especialidades
médicas e Diagnose. Além disso, é nossa referência para acompanhamento de gestante
de risco, realiza cirurgias de cataratas, vasectomia e pequenas cirurgias.

2.2

Necessidade do bacharelado em Direito na região
Até 1905, o noroeste paulista, coberto de floresta tropical, era
assinalado nos mapas do Estado, como uma região “desconhecida e
habitada por índios”. Seu destino e povoamento, porém, ficaram ligados
a dois fatores decisivos: a abertura da estrada de ferro Brasil-Bolívia e a
marcha do café. Em vinte anos a região tornou-se um formigueiro
humano e um mar de café. Hoje a estabilidade (decadência?)
demográfica, os pastos sem fim, a circundar algumas cidades
progressistas.
Pr. José Oscar Beozzo 1969 – Diocese de Lins

A fragilidade e vulnerabilidade do oeste brasileiro cujo único meio de
comunicação fluvial acontecia pelos Rios da Prata, Paraguai e Paraná região está
submetida ao controle da geopolítica internacional motivou a construção da ferroviária
Brasil-Bolívia como obra necessária à soberania nacional.

O café oriundo do oeste fluminense atinge o norte de São Paulo e prossegue sua
expansão para a região de Campinas e depois para as novas regiões da noroeste e alta
paulista em busca da fertilidade natural das terras roxas.
A região da Alta Noroeste no trecho de Araçatuba até a barranca do Rio Paraná,
permanece inalterada até que em 1922, a direção da ferrovia decide construir uma
variante da linha tronco sobre o espigão entre os vales do Rio Tiete e Rio Aguapeí. Em
decorrência imensos cafezais surgem por sobre as encostas e muitas cidades surgem
ao lado da ferrovia. São elas Guararapes, Rubiácea, Bento de Abreu, Mirandópolis e
finalmente Andradina fundada em 1.935 por Antônio Joaquim de Moura Andrade,
empresário, fazendeiro e pecuarista e instala o Frigorífico Mouran até hoje existindo
como a maior indústria da cidade na oferta de aproximadamente 2.000 postos de
trabalho. Valparaíso, Lavínia, Guaraçaí e Castilho surgem depois.
Quando a região da variante da noroeste inicia a busca intensiva de mão de obra
fez o recrutamento nas levas de imigrantes estrangeiros, em particular o japonês que
mal se adapta a estrutura do trabalho agrícola constituída pelo sistema de colonos e
assalariados e os italianos que como alternativa, introduzem o sistema de parceria e
arrendamento. Os primeiros passam a dedicar todos seus esforços e economias para a
aquisição de pequenas propriedades dedicando-se a produção de hortifrutigranjeiros,
intensamente localizados nos municípios de Mirandópolis e Guaraçaí até hoje.
Esta população se diferencia

da antecedente que era

constituída pelos

construtores da ferrovia desbravadores do sertão e fundadores de cidades, recrutados
ao redor de Bauru, cabeceira da noroeste, e também do excedente de mão de obra das
Minas Gerais, Bahia e demais Estados da região nordeste, principalmente porque não
se tratava mais de pioneiros e aventureiros da fase de desbravamento, mas de homens
da lavoura que vêm para colonizar a terra e trazem consigo suas famílias para ficar e
quase sempre famílias jovens em busca de um futuro melhor que influenciará fortemente
no aumento de natalidade e contribuirá para diminuir o desiquilíbrio inicial entre homens
e mulheres na composição da população e propiciará significativo aumento de
habitantes.
A partir no início da década de 60 a região da noroeste paulista passa a
experimentar um acelerado processo de urbanização ocasionado de maneira brutal pelo
intenso êxodo rural provocado por vários fatores com destaque para a transformação
generalizada das lavouras de café em enormes pastagens extensivas de criação de
gado que por utilizar pouquíssima mão de obra expulsa o homem do campo.
As cidades desprovidas de infraestrutura física e social para acolher com
cidadania, esse contingente migrante vai se alojar, sem outra e qualquer alternativa pois

para o campo não podiam mais retornar, às margens das urbes em sua periferia,
desprovida quase sempre das mínimas condições de habitação. Moram à margem, pois
são marginais, expulsos do campo e não incluídos nas cidades.
São rurais vivendo na periferia das cidades onde constituem um novo tipo de
homem e inaugura uma nova forma de relações de trabalho de recrutamento de mão de
obra, o assalariado, o volante, o diarista enfim o bóia fria.
Pequena porcentagem dessa população é absorvida pela expansão do setor
terciário de cidades como Araçatuba sede desta região, outra parte alimenta o fluxo
migratório para regiões como o norte do Estado do Paraná, sul de Mato Grosso e a
região do grande São Paulo. Outra parte ainda é absorvida dentro da própria região pelo
polo constituído pelas gigantescas obras do Complexo Hidrelétrico de Urubupungá barragens de Jupiá e Ilha Solteira situadas no Rio Paraná . Andradina capitaliza em seu
favor essas transformações e por mais de uma década sustenta a alcunha de Métropole
do Urubupungá em substituição a Terra do Rei do Gado.
Em meados dos anos 80, Andradina assiste a implantação do primeiro projeto de
reforma agrária do Estado. Por força do decreto federal de nº 84.877, de 8 de julho de
1980, é determinada a desapropriação da Fazenda Primeira de 9.000 hectares para fins
de reforma agrária, assentando 305 famílias. A promulgação do decreto coloca fim a 30
anos de disputas pela posse das terras confrontando posseiros e o proprietário. Daí em
diante por pressão dos movimentos sociais, novos assentamentos surgem na região e
se expandem para outras atingindo o pontal do Rio Paranapanema.
Ciclos que ao se iniciar e desenvolver implementam o processo econômico e
ativam o crescimento populacional e ao se esgotar completando a sua missão,
provocam por decorrência o esvaziamento populacional e o empobrecimento das
cidades e de seus habitantes.
Terminada a construção das grandes barragens a região da alta noroeste retorna
ao seu estado anterior de extensas pastagens de pecuária extensiva que por
improdutividade ocasionada por políticas econômicas adversas ao setor e por aplicação
de baixa tecnologia, é em grande parte substituída pelo aluguel da terra para o plantio
de cana de açúcar que irá abastecer as inúmeras usinas de moagem, produtoras ora de
etanol ora de açúcar de acordo com a conveniência do mercado interno e externo, que
se instalaram em praticamente todas as cidades. A colheita que a princípio é realizada
pelos braços dos cortadores com seus facões em jornadas extenuantes realizada por
levas de trabalhadores recrutados quase sempre no nordeste brasileiro, paulatinamente
vai sendo substituída por grandes ceifadeiras automatizadas e por pulverizações
aéreas. A terra que não mais abrigava o trabalhador local residindo na periferia das

cidades e que passa a ser ocupado como mão de obra quando necessário, perde
também a conexão empática com o fazendeiro que se transforma em locatário de sua
propriedade renunciando a sua condição de organizador de unidades produtoras do
setor primário do aparelho produtivo.
A par de toda a intensidade e da alternância dos processos migratórios e
econômicos vividos historicamente pela região da alta noroeste e

as importantes

consequências advindas, a região torna-se espaço de expansão da descentralização da
política carcerária estadual que com a fragmentação do Presídio Central do Carandiru
passa a abrigar crescente número de penitenciárias os e suas decorrências a impactar
o outrora clima de tranquilidade das pacatas localidades.
Em síntese a construção da ferrovia Brasil-Bolívia, a marcha do café em busca
da terra roxa da alta noroeste, o concomitante ciclo da pecuária, o processo de
colonização e fundação das cidades, a construção das grandes hidroelétricas,

o

surgimento das usinas de moagem da cana de açúcar, a chegada das penitenciárias
foram em sua maioria, até por falta de alternativas outras, imposição da política
econômica nacional determinante das demais políticas, sem, no entanto contar com o
envolvimento da população local na análise do dimensionamento de suas causas e
consequências.
O desenvolvimento do processo econômico provocou significativas mudanças na
estrutura do trabalho agrícola constituída pelo sistema de colonos e assalariados,
parceiros e arrendatários que quando bem sucedidos se transformavam em pequenos
proprietários rurais que permanece assim até a eclosão do êxodo rural com a anexação
da pequena propriedade às grandes fazendas ou latifúndios e o surgimento de mais
uma categoria de trabalhadores, os volantes, diaristas, boias frias que mais tarde vão
atuar como cortadores de cana no processo inicial de implantação do setor
sucroalcooleiro na região.
Essa alternância de ciclos econômicos com suas alterações na estrutura do
trabalho influenciou fortemente o fluxo de população nas cidades da região que ora se
inflavam para depois murchar, provocando enormes dificuldades para os gestores e
organizadores das políticas públicas.
O transcurso do desenvolvimento da história socioeconômico da região noroeste
de São Paulo não foi marcada pela estabilidade, por harmonia na dinâmica da
sociedade e nem por consensos construídos por diálogos intensos em suas
determinações. Momentos de contradição, de confronto e de conflitos encontraram seus
processos de acomodação, no sentido sociológico, nas determinações das sentenças

proferidas pelas autoridades jurídicas. Tudo isso não foi discutido com a população,
tampouco analisado e muito menos mediado.
As Faculdades Integradas Rui Barbosa quando da existência de seus Cursos de
Licenciatura em História e Geografia procurou sempre manter espaços de discussão,
uma tribuna aberta, das várias questões que por vezes intranquilizava a sociedade. Num
desses eventos para discutir a posse da terra, contemplando várias óticas na busca de
uma verdade mais ampla porque consensual, a luz da verdade científica na proposição
de professores e pesquisadores de Universidades Federais, da verdade empírica dos
representantes de movimentos sociais e pequenos proprietários, e a verdade das
normas publicadas através de entes governamentais,

uma líder reconhecida

nacionalmente pela sua militância no MST proferiu que “ era muito mais difícil abrir um
espaço de discussão da questão fundiária nas Universidades do que ocupar um
latifúndio”.
Isso nos induz a pensar que no tempo presente é preciso ousar e buscar uma
justiça mais ampla que emana das tribunas populares e democráticas que antecede e
pode contribuir, dessa forma, para conferir maior certeza, clareza e aceitação à Justiça
proferida nos Tribunais.
É possível assim esboçar a organização curricular do Curso de Bacharelado em
Direito das Faculdades Integradas Rui Barbosa de Andradina

com o arranjo de

unidades de ensino agrupadas em 3 eixos a saber: Matérias Básicas, Matérias de
Formação Geral e Matérias das Habilitações Específicas, com potencialidades para
desenvolver nos alunos competências e habilidades para compreender de maneira
interdisciplinar os fenômenos jurídicos e as transformações sociais, para que possam
desenvolver responsabilidade profissional e social permeadas pelo sentido ético, para
que adotem a pratica da pesquisa e da investigação como ferramentas eficientes para
apreender criticamente e propor criativamente o conhecimento pertinente ao Direito,
para que exercitem as potencialidades necessárias para mediar a busca de soluções
nas demandas sociais e também

possam desenvolver competências na tentativa de

desenvolver formas judiciais e extrajudiciais de prevenção e solução de conflitos
individuais e coletivos e, finalmente, competências pessoais necessárias ao exercício
da profissão quando da atuação individual, associada e coletiva nos procedimentos
comunicativos alicerçado em embasamento teórico da gênese, dos fundamentos, da
evolução

e do

conteúdo do ordenamento jurídico

vigente

contextualizados

historicamente
Na tentativa de aumentar e habilitar a massa crítica capaz de contribuir ou no
mínimo conscientizar-se da ampla reorganização porque deve passar os Tribunais da

Justiça para ajustar-se às enormes transformações socioeconômicas vivenciadas pela
sociedade atual, suscitam segundo José Eduardo Faria em Direitos Humanos, Direitos
Sociais e Justiça no mínimo quatro questões básicas:
a)em que medida estarão os tribunais brasileiros aptos, do ponto de vista técnico
e organizacional, para lidar com os conflitos de natureza coletiva envolvendo grupos,
classes e coletividade?
b)em fase da explosão de litigiosidade registradas ao longo destes últimos anos,
o que o Judiciária faz para desempenhar com um mínimo de eficácia suas funções de
absorver as tensões e dirimir conflitos?
c)ao exercerem essas funções, especialmente no que se refere aos direitos
humanos e aos direitos sociais, os juízes continuam agindo como simples interpretes da
legislação em vigor? ou tem conseguido ampliá-la por via jurisprudencial, tornando-a
mais flexível e adaptável às diferentes circunstâncias socioeconômicas do momento de
sua aplicação?
d) em que medida continuam os magistrados, sendo ainda formados na tradição
formalista da dogmática jurídica valorizando apenas os aspectos lógico-formais do
direito positivo, ou, pelo contrário, já estarão recebendo uma formação capaz de leválos a preencher, na aplicação das normas abstratas aos casos concretos, o hiato
existentes entre a igualdade jurídica-formal e as desigualdades sócio econômicas?
Essa é a perspectiva central, de certo modo, a justificativa, que deverá servir
como diretriz (além das DCNs do Curso de Bacharelado em Direito) norteadora da
organização curricular do pretendido Curso de Direito das Faculdades Integradas Rui
Barbosa de Andradina. Com o olhar voltado para trás carregando o que foi produzido
em conhecimento jurídico até então, caminhando em busca de soluções inusitadas para
os novos problemas,

notadamente

decorrentes da formação da

consciência de

preservação ambiental, da conscientização da igualdade étnico racial e indígena, da
intensificação ilimitado do processo de comunicação em redes sociais, da inovação
tecnológica, da interação global nas relações entre nações, do respeito a subjetividade
de cada um em suas opções e orientações,

conflitos esses surgidos em tempos

desconhecidos ainda inexplorados, privilegiando nessas situações na distribuição da
Justiça o alargamento da democracia e ampliação do bem comum.
Além do mais o que justificaria também a existência de um Curso de Bacharelado
em Direito na cidade de Andradina é que culturalmente pelo fato de que no processo de
colonização o progresso chegou nos vagões do trem que marchava para o oeste do
Brasil isso fez com que consolidasse para os moradores dessa região a tendência de
que o caminho para o desenvolvimento aponta para a volta na mesma direção e em

sendo assim, o Curso de Bacharelado em Direito mais próximo situa-se na cidade de
Araçatuba distando aproximadamente 120 Km o que impossibilita atender a significativa
demanda por essa área do conhecimento.
Andradina situa-se em uma região em que a estimativa recente do IBGE totaliza
195.139 habitantes distribuídos em 10 munícipios e servida por duas sub-secções da
OAB com advogados inscritos o que perfaz uma média de 212 advogados por 100000
habitantes, índice bem abaixo da média nacional que é de 519 por 100000 habitantes,
o que se constitui em mais fator a justificar a existência de um Curso de Bacharelado
em Direito na cidade polo da região.
Outro aspecto também importante é o número de concluintes do ensino médio da
Diretoria de Ensino- Regional de Andradina que neste ano é de 1440 alunos e que em
sua maioria não apresentam condições materiais de tempo e recursos para cursar o
Bacharelado em Direito em outra cidade que não seja Andradina.

3. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO AMBITO DO CURSO
3.1 Implementação das Políticas Institucionais constantes no PDI
O Projeto Pedagógico de Curso – PPC é o instrumento básico de referência,
assumindo características orientadoras e normativas das práticas acadêmicas. É
instrumento de orientação no sentido em que explicita concepções que balizam o
trabalho pedagógico. Sua dimensão normativa reside no respeito à legislação
educacional, ao Projeto Pedagógico Institucional e ao Plano de Desenvolvimento
Institucional. No plano operacional, a construção/revisão dos projetos pedagógicos dos
cursos deverão ser respeitadas e incorporadas às referências:
 Legislação educacional vigente;
 Projeto Pedagógico Institucional – PPI;
 Experiência profissional e acadêmica do corpo docente;
 Viabilidade de desenvolvimento de propostas intrínsecas ao projeto, no que se

refere às Políticas Institucionais e ao Plano de Desenvolvimento Institucional –
PDI Missão e Objetivos Institucionais permeando todas as ações; e
 Auto avaliação/SINAES aplicado de acordo com o Programa de Auto avaliação

das FIRB.
O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI prevê as seguintes políticas de
ensino:


Implementação das Políticas Institucionais constantes no PDI



Metodologias

de

ensino

que

promovam

o

desenvolvimento

de

competências e habilidades requeridas na formação integral do educando e na
sua formação para o trabalho, nas diversas carreiras de nível superior.


Planos de ensino e aprendizagem que propiciem a integração, simultânea,
entre teoria e prática.



Avaliação formativa e continuada da aprendizagem, minimizando as
avaliações quantitativas centradas meramente na acumulação de
informações de cunho teórico-doutrinário.



O educando como centro do processo pedagógico, mediante a assistência
e atendimento em todos os momentos de sua vida acadêmica, ao lado da
oferta de ensino de qualidade, apoiado em um corpo de professores
qualificados e em recursos metodológicos, bibliográficos e tecnológicos
adequados.



Sistema organizacional que respeite as individualidades e harmonize a
convivência acadêmica, em todos os níveis e categorias.



Integração do educando à comunidade social, por meio de programas e
ações de iniciação científica e extensão, em parceria com organizações,
empresas e instituições governamentais ou particulares de São Paulo.
Convênios interinstitucionais para viabilizar a troca de experiências e de
informações entre a comunidade acadêmica, a comunidade local e
regional e organizações brasileiras e estrangeiras.

Práticas Exitosas ou Inovadoras
As práticas inovadoras são aquelas que a IES articula nas políticas institucionais, como
uma ação de acordo com as necessidades do curso. Assim sendo, o curso de Direito
das FIRB - propõe as seguintes práticas exitosas/inovadoras:
Corpo Docente

Os docentes do curso de Direito das FIRB utilizarão, em
suas atividades didáticas, concepções de ensino que
buscam

desenvolver

diferentes

habilidades

e

competências necessárias para o egresso exercer suas
atividades de maneira compatível com o objetivo da
Instituição.
Ação Inovadoras

A oferta de atividades complementares específicas e

Atividades

direcionadas aos Tribunais e Sessões de julgamento, dos

Complementares

quais os professores da unidade são protagonistas, é

direcionadas

iniciativa diferenciada e busca: (a) privilegiar os novos
paradigmas da educação jurídica no Brasil, adotando
métodos participativos de ensino aprendizagem, que
estimulem o aprendizado crítico e autônomo por parte do
corpo discente; (b) ofertar atividades complementares

específicas, na modalidade de aprendizado prático jurídico; (c) reafirmar a proposta pedagógica do Projeto
Pedagógico do Curso (PPC), centrada na concepção do
Direito como saber prático; (d) enfatizar a aquisição e o
desenvolvimento

de

competências

e

habilidades

necessárias ao futuro bacharel em Direito.
Ação inovadora
Atendimento à
comunidade

Em parceria com a OAB, os alunos, orientados pelos
professores da instituição, deverão atender demandas de
pessoas da comunidade que vivem no entorno da
faculdade. Tal ação aproximará a escola e os alunos dos
problemas reais vivenciados pela comunidade vizinha,
realizando a verdadeira função social do curso de direito
de busca de solução de litígios.

Conclusão das
Práticas Inovadoras

A fim de se relacionar com a adoção de práticas e
procedimentos que oportunizem a criação ou o
desenvolvimento de novos produtos ou ideias que
permitam a melhoria de processos, apontando para
ganhos de eficiência, o curso de Direito das FIRB tem
oportunizado aos alunos visitas em Tribunais, para
assistir Júri e sustentações orais de seus professores,
dentre outros casos interessantes para sociedade em
geral. Além disso, o atendimento ao público, por meio de
eventos em parceria com a OAB, contribuem para o
aprendizado, bem como aproxima a faculdade da
comunidade local.
Assim, o curso de Direito das FIRB evidenciará as
práticas inovadoras, por meio de Estágios Curriculares,
com 300 horas de práticas; Biblioteca com base online e
Eventos em parcerias com OAB, com cursos, mesas
redondas, apresentação de trabalhos acadêmicos.

Inovações Tecnológicas O professores da Unidade pretende lançar a modalidade
aplicadas nas FIRB
dinâmica de avaliação de trabalhos, por meio da
ferramenta tecnológica Whatsapp. Trata-se de um
trabalho, em que o professor cria, previamente, um grupo
de whatsapp com o nome do tema a ser estudado, em
sequência, lança perguntas sobre a matéria lecionada,
durante quinze dias seguidos. Nessa perspectiva, caberá

ao aluno escolher uma delas e responder por áudio ou
vídeo. Com a prática, trabalha-se a cognição de retórica
audiovisual, bem como se promove interação de toda a
turma, entre si e com o professor, por meio do assunto
lecionado.
Outra inovação tecnológica:
Os professores da Unidade pretendem utilizar aplicativos
do tipo Gradepen, para preparar avaliações específicas
e individuais. O aplicativo permite a utilização de
questões de concurso, públicas, bem como a
alimentação pessoal de questões particulares. Assim, por
meio da mistura dinâmica de questões, dificulta-se a
possibilidade de "colas", meios ilícitos, além de permitir a
correção imediata das provas.
Para realizar a correção dinâmica, basta baixar o
aplicativo, apontar a câmera para enquadrar o QRcode
até ouvir um bip. Em seguida, será necessário digitar a
senha de segurança para desbloquear a correção da
avaliação. Após, basta pontar a câmera e enquadrar o
visor na figura do gabarito até ouvir um bip. A correção
será exibida na tela com a nota obtida.
Outra inovação tecnológica:
Para auxiliar os alunos que irão realizar a OAB, alguns
professores da Unidade, além de ministrarem os aulões
de revisão, em formato presencial, podem fazer vídeos
dinâmicos em formato LIVE, no Instagram, nas vésperas
das avaliações de primeira e segunda etapas do exame
da Ordem dos Advogados

4. DO CURSO

4.1. Histórico do Curso
O Curso de Direito das FIRB, a ser ministrado no município de Andradina, Estado
de São Paulo, foi concebido com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os
cursos de Direito e nas Instruções Normativas n° 1, de 19 de agosto de 1997, n° 2 e n°
3, de 5 de dezembro de 1997, todas da Comissão de Ensino Jurídico do Conselho
Federal da OAB.
É fato notório que a formação em Direito foi das áreas de educação superior que
mais transformações sofreu ao longo das últimas décadas. A partir da Constituição
Federal de 1988 e, sobretudo, tendo como marco a Portaria MEC nº 1.886/1994, os
paradigmas teórico e metodológico que conformavam o ensino do Direito foram
profundamente alterados. Rompeu-se com uma percepção de que a formação de
graduação deveria se vincular a um processo passivo de acumulação de conhecimentos
dogmáticos que dotasse o aluno de uma capacidade técnica que o habilitasse ao
desempenho imediato de funções jurídicas típicas, tais como a advocacia, a
magistratura, e outras.
Incorporando esse referencial, o Curso de Direito das FIRB se materializa
mediante uma proposta de educação que propicia uma sólida formação geral,
humanística e axiológica, aliada a postura reflexiva e de “visão crítica que fomente a
capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao
exercício da Ciência do Direito, da prestação da justiça e do desenvolvimento da
cidadania”, conforme estabelecido na Resolução CNE/CES nº 09/2004.
Nesse sentido, abandona a formação jurídica estritamente dogmática 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, não exatamente por conta de
“novidades ou inovações disciplinares”, mas inovações de caráter pedagógico que
buscam uma postura mais dinâmica dos alunos. Para tanto, utilizará novas ferramentas
de ensino, que a um só tempo possam contribuir para a implementação de um processo
de ensino-aprendizagem emancipatório, permitindo a abertura de espaços para a
reflexão e a construção do próprio conhecimento.
O objetivo principal do Curso de Direito proposto é formar profissionais de visão
transcendente aos aspectos técnicos de sua profissão, capazes de aplicar o Direito, mas

também de criticá-lo e fornecer meios para a sua alteração, aptos a cumprir com a sua
missão social e política de maneira a desempenhar uma presença na vida do País.
Pretende-se fornecer ao futuro bacharel em Direito o instrumental técnico e crítico
necessário para compreender a realidade dentro da qual exercerá sua profissão, agindo
sobre ela. O que se almeja é incentivar a percepção e a compreensão normativa da vida
social no seu processo de mudança, ao invés de transmitir um conhecimento abstrato
e, por ser dogmático, desvinculado de suas referências de realidade. Dessa forma, o
domínio do conhecimento técnico deve ultrapassar o aspecto meramente positivista,
possibilitando que o aluno perceba o Direito não como um fim, mas como fenômeno em
construção.
Para alcançar esse mister, necessário se faz que o processo ensinoaprendizagem se desenvolva a partir de sólida formação que possibilite aliar:


Conhecimentos teóricos, que lhe possibilitarão ter uma visão crítica da sociedade
e do mundo que o cerca;



Conhecimentos técnicos, suficientes para dar o aporte necessário para a sua
atuação como operador jurídico;



o espírito investigativo, imprescindível para formar um profissional atualizado,
que pensa o Direito em suas múltiplas manifestações, capaz de apreender e
reelaborar o conhecimento.

Os conhecimentos teóricos serão adquiridos a partir do estudo das disciplinas
chamadas propedêuticas, ofertadas principalmente nos primeiros semestres do Curso
de Direito. A partir da aquisição desses conhecimentos, o aluno estará apto a adentrar
no estudo das disciplinas mais técnicas, uma vez que o aporte de conhecimentos
teórico-críticos possibilitará que seu estudo supere a visão eminentemente dogmática
do Direito. As atividades de pesquisa e de extensão serão propostas, ao longo do
curso, para completar a sua formação, possibilitando, a um só tempo, que o aluno
busque respostas para as grandes indagações que se apresentam na atualidade, sem
deixar de interagir com a sociedade que o cerca.

4.1.2 Perfil do Curso
a. Concepção
O Curso de Direito das FIRB possui uma concepção realista na medida em
que contempla no seu Projeto Pedagógico, três aspectos que orientam a sua
construção teórica e a concretização de sua prática: as exigências para a formação

do perfil do profissional do Direito, a realidade local da região e a tendência do
mercado de trabalho.
Nesse sentido, com plena consciência do perfil do ingressante, procura-se
trabalhar com mecanismos específicos, visando que ele venha adquirir uma
formação jurídica adequada e compatível com as possibilidades profissionais da
cidade e região.
O Projeto Pedagógico apresenta sua matriz curricular voltada para a formação
generalista, partindo de um eixo de formação fundamental, valoriza também a
flexibilidade, com o oferecimento de disciplinas eletivas que permitem ao aluno a
possibilidade de aprofundamento temático em área do seu interesse.
Objetiva-se, com o entrelaçamento de disciplinas de caráter teórico e prático, que
o aluno perceba a realidade social e possa nela intervir. Para tanto a
interdisciplinaridade permeia todo o processo de ensino-aprendizagem.
Seguindo esta linha, os conteúdos das disciplinas técnico-jurídicas não têm
caráter exclusivamente dogmático, buscando a interdisciplinaridade nos referenciais
históricos, sociológicos, políticos, antropológicos e econômicos que são desenvolvidos
pelos alunos nas disciplinas do eixo de formação fundamental.
Apesar da preocupação com a formação generalista, não se descuida da
necessidade de ofertar acesso e incentivo para integrar atividades de pesquisa e
extensão da IES.

b. Coerência dos procedimentos de ensino - aprendizagem com a
concepção do curso.

Na proposta do projeto pedagógico do curso, as avaliações devem constatar
competências, habilidades, assim como as bases instrumentais específicas das áreas
desenvolvidas pelos alunos ao longo do período. Os critérios gerais para a avaliação no
âmbito das disciplinas e atividades são fixados nas normas institucionais. Os critérios
de cada disciplina são estabelecidos em discussões realizadas pelos professores das
respectivas áreas, segundo as especificidades, objetivos e planos de competências e
habilidades a serem desenvolvidas no período.

As avaliações dos alunos do Curso de Direito, em sala de aula, são realizadas
em cada uma das disciplinas componentes da matriz curricular, por meio de diferentes
tipos de atividades, podendo incluir provas escritas (de natureza teórica ou prática),
arguição oral, trabalhos individuais e/ou em equipe, relatórios de atividades realizadas
em aulas práticas, apresentação de seminários, publicações, painéis, resoluções de
exercícios e de situações-problemas, participação em projetos, debates, e outros
instrumentos, desde que previstos no plano de ensino. A composição da média final
deverá sofrer variações conforme a disciplina em função de sua natureza, carga horária,
relação teoria/prática e exigências específicas envolvidas com as aulas e com os
processos de avaliação.
O sistema de avaliação no Curso Direito se mantém coerente ao determinado
nas normas institucionais, regulamentando a avaliação discente. Essa avaliação terá
como escopo reunir esforços pedagógicos no sentido de permitir a construção de
conhecimentos de forma integrada, interdisciplinar e transversal, de acordo com a
realidade em que o curso está inserido.
Em relação às Atividades Complementares, Trabalhos de Curso e Estágios, o
resultado do aproveitamento poderá ser expresso em conceitos Suficiente ou
Insuficiente. Assim, quando o aluno tiver conceito Insuficiente nestes componentes
curriculares, deverá realizá-los a contento até ao final do curso, como pressuposto para
obtenção do diploma.
Para análise integrada de desempenho, bem como situações individuais
específicas, é prevista a realização de Conselhos de Classe, que envolvem a totalidade
dos docentes que ministram disciplinas no respectivo período.
Os critérios de aprovação em cada uma das disciplinas levam também em conta
a frequência, conforme determina o Regimento Geral e legislação vigente.
4.1.3 Objetivos do Curso
a. Objetivo Geral
O objetivo geral do Curso de Direito é formar profissionais com uma sólida
formação humanística, técnico-jurídica e prática, preparando-os para o
exercício da atividade forense adequada aos fenômenos jurídicos e
transformações sociais vinculados à realidade nacional.

b. Objetivos Específicos


Proporcionar o desenvolvimento do pensamento de caráter jurídico e aplicálo de forma crítica e integrada.
Para alcançar esse objetivo os alunos desenvolvem, ao longo do curso, a
prática da investigação científica, valorizando os acontecimentos, segundo a
disposição no ordenamento jurídico brasileiro, desenvolvendo-a segundo
diretrizes metodológicas ministradas. Assim, é possível a formação crítica
relativa ao Fato, Valor e Norma, nos termos da teoria tridimensional do Direito.



Gerar competência para identificar, interpretar e utilizar normas e princípios
jurídicos atinentes à correta aplicação do Direito e da Justiça. A estratégia
para o pleno atendimento do objetivo é proporcionar condições para o
conhecimento dos principais institutos do ordenamento jurídico, bem como
sua construção histórico-filosófica, oportunizando a aplicação de forma
concreta nas disciplinas de Prática Jurídica (Simulada e Real) integrando
assim o aporte teórico-fundamental com os procedimentos jurídicos e judiciais
existentes.



Propiciar bases materiais e instrumentais da formação jurídica, com base no
tratamento interdisciplinar de conceitos e institutos da dogmática jurídica, em
consideração aos aspectos do contexto social. A forma de atingir o objetivo é
o desenvolvimento do Trabalho Interdisciplinar, onde o aluno terá a
oportunidade de analisar, de forma concisa e integrada, problemáticas
atinentes à realidade social. A discussão observará as perspectivas dos
variados ramos do Direito, permitindo uma análise social e humanística dos
fenômenos jurídicos.



Desenvolver a capacidade técnica para que possa identificar a presença de
interesses difusos e aplicar instrumentos protetivos judiciais e extrajudiciais
relativos à solução de conflitos e meta individuais. O objetivo se perfaz com a
utilização do laboratório de prática jurídica permitindo o desenvolvimento de
competências e habilidades indispensáveis ao discente, na medida em que
possibilita uma melhor visualização do emprego da medida judicial
competente, observando, para tanto, os substratos teóricos ministrados em
sala de aula.



Estimular no percurso da vivência acadêmica valores de ética e de cidadania,
permitindo conjugar a expressão técnico-jurídica aos questionamentos
filosóficos e sociais que informam a prática de condutas juridicamente
relevantes.
A estratégia para facilitar o cumprimento do objetivo é a inserção das
disciplinas Introdução ao Estudo Direito e Psicologia Jurídica, associada ao
conteúdo desenvolvido pela Filosofia e Ética Profissional, permitindo a análise
dos principais fundamentos axiológicos que integram a conduta específica
dos profissionais de Direito, cuidando, sob o ponto de vista legal, dos aspectos
éticos, políticos e sociais.



Priorizar o desenvolvimento da vivência acadêmica que privilegia a
articulação do ensino, pesquisa e extensão, como princípio educacional de
formação integral.
No plano da extensão, deverão ser desenvolvidos serviços de assistência
judiciária que permite o contato do aluno com a comunidade carente,
resgatando noções de cidadania, no projeto social “DIREITO e CIDADANIA”
criado para motivar o discente na difusão dos conceitos que aprende nas
FIRB.

Além das estratégias mencionadas, para concretizar os objetivos propostos para
a formação do profissional, levando em conta as características da região e as
especificidades do mercado de trabalho, o Curso de Direito das FIRB realiza diversas
atividades que complementam as ações docentes em sala de aula e concretizam
efetivamente a aprendizagem dos alunos de forma integral e realista.
4.1.4 Perfil Profissional do Egresso
O Curso de Direito das FIRB pretende formar profissionais de visão
transcendentes aos aspectos técnicos de sua profissão, capazes de aplicar o Direito,
mas também de criticá-lo e fornecer meios para sua alteração, aptos a cumprirem com
a sua missão social e política de maneira a desempenhar uma presença na vida do país.
O perfil do egresso do Curso de Direito proposto repousa em sólida formação
geral, humanística e axiológica, com capacidade de análise, domínio de conceitos e da
terminologia jurídica, adequada argumentação, interpretação e valorização dos
fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexiva e visão crítica que fomente

a capacidade de trabalho em equipe, favoreça a aptidão para a aprendizagem autônoma
e dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do Direito, da prestação da justiça e
do desenvolvimento da cidadania.
Para que o egresso alcance este perfil, o Curso de Direito, em consonância com
a Resolução CNE/CES n° 09/2004, proporcionará condições para o desenvolvimento
das seguintes competências e habilidades:
 Leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos e
normativos, coma devida utilização das normas técnico-jurídicas;
 Interpretação e aplicação do Direito;
 Pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras
fontes do Direito;
 Adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, administrativas
ou judiciais, com a devida utilização de processos, atos e procedimentos;
 Correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito;
 Utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de percussão e de reflexão
crítica;
 Julgamento e tomada de decisões; e,
 Domínio de tecnologia e métodos para permanente compreensão e aplicação
do Direito.
O Bacharel em Direito do curso proposto pelas FIRB estará apto a atuar nas
variadas possibilidades da intervenção profissional, seja em carreiras tradicionais como
a advocacia, a magistratura e o ministério público, ou transitar pelas novas funções que
se abrem no mercado de trabalho, como consultorias a empresas, orientação jurídica
de organizações não governamentais.
A formação em Direito é, portanto, genérica não permitindo o exercício imediato
de qualquer das profissões jurídicas. O bacharel em Direito, portanto, deve ser
preparado para o exercício de ampla gama de atividades, fornecendo o ponto de partida
para o ingresso nas carreiras jurídicas. Seu perfil deve ser, em nível da formação
universitária básica, necessariamente generalista.

4.1.5 Articulação com o Mercado de Trabalho
O campo de atuação de um profissional graduado pelo Curso de Direito das FIRB
é bastante amplo. Ele é habilitado para atuar em todas as áreas do Direito e, em especial

como professor, juiz, promotor de justiça, defensor público, delegado de polícia,
advogado e consultor. Pode, ainda, ocupar diversos postos de trabalho nos setores
público e privado.
Considerando tal realidade, as FIRB proporciona aos alunos de Direito o
atendimento supervisionado à comunidade carente por meio do Serviço de Assistência
Judiciária (SAJ), parte integrante do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) que, além do
dividendo social e da possibilidade de prática real pelos discentes, estabelece uma
relação com toda a comunidade jurídica. O curso de Direito das FIRB também
proporciona aos alunos de Direito o estágio supervisionado em seu Escritório
Experimental, parte integrante do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ).
Os serviços prestados junto ao fórum e outros órgãos públicos proporcionam ao
discente o contato com servidores e profissionais militantes, iniciando sua trajetória
profissional. Este trabalho desenvolvido pelas FIRB é de grande valia para a articulação
com o mercado de trabalho da região, que oferece enormes possibilidades,
especialmente para aquele aluno que buscar uma especialidade além do suporte teórico
e prático o incentivo para realizar estágios extracurriculares e a participar de eventos na
área jurídica e naquelas correlatas à sua formação.
Verifica-se pela descrição das características da cidade de Andradina e, também,
da região noroeste do estado atendida pelas FIRB que o Curso de Direito da das
Faculdades Integradas Rui Barbosa forma o profissional da área jurídica com reais
possibilidades de inserção no mercado de trabalho, uma vez que possui programas
específicos que têm por finalidade incentivar os egressos do Curso de Direito a
promover o aprendizado contínuo, como instrumento imprescindível para enfrentar o
desafio de um mundo em transformação, no qual as relações sociais se tornam cada
vez mais complexas, e onde surgem constantemente novos campos dos saberes
jurídicos.
Atendendo tal demanda pretende-se, em síntese, que o graduando apresente o
seguinte perfil profissional:
 Capacidade de identificar as relações de direito material e instrumental das
ciências jurídicas procedendo a uma compreensão interdisciplinar do
fenômeno jurídico;

 Formação jurídica humanística capaz de identificar os principais mecanismos
nacionais e internacionais de monitoramento e proteção dos direitos humanos
fundamentais, bem como para promover a análise dos principais institutos
jurídicos afetos à tutela dos interesses metaindividuais.
4.1.6 Articulação do Curso com atividades de pesquisa e extensão
Como princípio educativo, os planos da pesquisa e extensão apontam para uma
formação que contempla um profissional autônomo e que seja capaz de usar a pesquisa
como hábito permanente de aprendizagem e atualização.
Com base na perspectiva da Sesu/MEC, a extensão universitária pode ser
compreendida como processo que articula o ensino e a pesquisa viabilizando a relação
concreta entre a IES e a sociedade por meio da oportunidade da prática de
conhecimentos acadêmicos. Com isso, a produção do conhecimento se dá pelo
confronto da reflexão teórica, saberes e realidade popular, abrindo assim, espaço para
integração efetiva da comunidade na Instituição de Ensino.
A extensão junto à comunidade local se verifica pela atuação do Núcleo de
Prática Jurídica, pelo atendimento do Escritório Experimental e do Serviço de
Assistência Judiciária que permite o contato do aluno com a comunidade carente,
resgatando noções de cidadania e, também, no projeto social “DIREITO e CIDADANIA”
criado para motivar o discente na difusão dos conceitos que aprende nas FIRB.

5. ESTRUTURA E CONTEÚDO CURRICULAR
A matriz curricular do curso de Direito das FIRB foi elaborada com a finalidade de
atender as exigências da sociedade e do mercado de trabalho, visando às
características sociais, econômicas e profissionais da região sem, contudo, deixar de se
manter atualizada frente às solicitações contemporâneas, notadamente as novas
diretrizes curriculares do ensino de Direito, estabelecida na Resolução nº 9, de
29/setembro/2004, do Conselho Nacional de Educação. Dessa forma, o conciliar as
disciplinas básicas com as cadeiras eminentemente técnicas, a grade curricular visa à
formação do desenvolvimento intelectual e jurídico dos acadêmicos.

Nos 1º e 2º semestres do curso, além das disciplinas de formação básica (tais
como Introdução à linguagem, Filosofia, Sociologia Jurídica, Ciência Política e Teoria
Geral do Estado, Introdução ao Estudo de Direito, todas elas já alteradas frente a nova
legislação, o aluno cursará a disciplina técnica Direito Penal – Teoria do Crime, Direito

Civil (Introdução e Pessoas) e Direito Constitucional. Assim, o aluno concilia os estudos
engendrados nas disciplinas básicas com os conhecimentos técnicos obtidos em
disciplinas específicas.

Nos 3º e 4º semestres do curso, para embasar o estudo das disciplinas técnicas,
houve a inserção da Teoria Geral do Processo, de extrema importância e utilidade nos
futuros estudos de Direito Processual Civil, Direito Processual Penal e Direito
Processual do Trabalho. Referida cadeira tem o escopo de transmitir ao aluno
conhecimentos básicos e profundos acerca de inúmeros institutos processuais, tais
como ação, defesa, processo, princípios processuais etc. Em razão da especificidade
do curso, o Direito do Trabalho é estudado do 5º ao 7º semestre, o que propicia aos
acadêmicos profundas noções sobre as relações trabalhistas, Direito Individual e
Coletivo do Trabalho, para não distanciar-se do meio social em que se encontra. E para
dar amparo a essas empresas e empregados, há o estudo de Direito Previdenciário no
10º semestre. Da mesma forma, dentro do novo perfil econômico mundial, a indústria,
cada vez mais, deixará de ser a grande geradora de empregos, diante da necessidade
de um aperfeiçoamento do processo produtivo e otimização dos processos
administrativos. O setor de serviços cresce a cada momento e o gradativo aumento do
número de pequenas e médias empresas torna imperiosa a inserção do Direito
Empresarial no currículo da Faculdade de Andradina. Destarte, o aluno estuda Direito
Empresarial, analisando a teoria geral e o direito societário, Títulos de Crédito e, por fim,
e já com as alterações pertinentes, será estudado Direito Falimentar e Recuperação de
Empresas (judicial e extrajudicial).
Nos 3º, 4º, 5º e 7 semestres, foi igualmente conferida à disciplina de Direito Civil
(Obrigações, Teoria Geral dos Contratos, Contratos em espécie e Direito das Coisas),
face à necessidade do estudo com profundidade os contratos previstos no Código Civil
e em legislação especial, em virtude das características da Região Noroeste de São
Paulo, fomentadora das relações comerciais e civis interpessoais.
Além das características específicas do curso, o currículo do Curso de Direito das
FIRB traz, já nos 8º e 9º semestres o Direito de Família e Sucessões. Talvez um dos
mais importantes ramos do Direito Civil, o Direito de Família e Sucessões é de extrema
relevância, máxime porque é de conhecimento obrigatório dos estagiários e demais
estudantes de Direito que praticam o atendimento prático no Núcleo de Prática Jurídica,
analisando casos reais e teóricos, em vista da problemática sócio familiar existente,
nesta área, no âmbito do município.

Outra característica inovadora do currículo do curso de Direito é a inserção do
Estágio Supervisionado (Prática Forense) na própria grade curricular. Ou seja, o Estágio
Supervisionado consiste na solução de casos práticos e teóricos, que serão realizados
na própria IES, semanalmente, com controle de presença, inclusive. Este, sem dúvida,
é um ponto que diferencia o curso de Direito objeto do presente processo. Referido
estágio supervisionado foi inserido na matriz do 7º, 8º, 9º e 10º semestres do curso,
conforme regulamento de estágio supervisionado integrante deste projeto. Assim, o
acadêmico poderá aplicar os conhecimentos teóricos obtidos no estudo das mais
diversas disciplinas.
Aliado ao Estágio Supervisionado, traduzido em aulas práticas em sala de aula,
o aluno do Curso de Direito deverá ainda participar do Estágio Prático, também previsto
no Regulamento de Estágio já citado.
De forma igualmente inovadora, consta da grade curricular do curso de Direito
das FIRB, o Direito Ambiental, Estatuto da Criança e do Adolescente e Estatuto do
Idoso, além de Direito Desportivo.
O Município é circundado por áreas de manancial e rios federais, dessa forma, o
estudo do Direito Ambiental é imprescindível ao profissional da região, sob pena de
manter o currículo distanciado das necessidades básicas do mercado.
Por fim, a inserção da disciplina Psicologia jurídica atende a disposição contida
na Resolução nº 9/2004, assim como subsidiar o egresso do curso de Direito das FIRB
em todas as áreas jurídicas, tanto em relação a si próprio quanto aos seus
representados.
Ressalte-se que o Trabalho de Conclusão de Curso, elaborado na forma de
Monografia Jurídica, conta com dois semestres para orientação, elaboração e defesa
perante Banca Examinadora, inclusa na matriz curricular, com professor específico da
disciplina, além dos professores orientadores nos diversos ramos de pesquisa
estabelecidos, conforme regulamento próprio. Sem deixar de mencionar que, as
disciplinas de Técnicas de Redação e Metodologia do Trabalho Acadêmico auxiliam na
elaboração de seu estudo monográfico.
Além das disciplinas obrigatórias constantes da matriz curricular apontada,
apresenta-se, outrossim, no 10°Semestre ocorre a inserção de disciplinas eletivas, que
definidas pelo NDE, ouvido o colegiado, conferem flexibilidade à matriz curricular,
permitindo estudos específicos da área de direito que normalmente não fazem parte da
matriz curricular.

Saliente-se, por oportuno que nos dias de hoje a Conciliação, Mediação e
Arbitragem constituem importante tarefa a todos os operadores do Direito, e, portanto,
de extrema importância seu estudo.
As FIRB em atendimento à disposição legal da Lei nº 10.436, de 24 de abril de
2002, regulamentada pelo Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, prevê a oferta
da disciplina de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, como disciplina optativa que
integra a matriz curricular do curso de Direito.
O curso de Direito atende à Resolução CNE nº 1/2004, que instituiu as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino
de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e Indígena, principalmente nas atividades
curriculares das disciplinas de Estudos Sócio Antropológico, Sociologia Jurídica e
História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, além da participação nos projetos
institucionais relacionados a essa área. O curso atende também ao Decreto nº 4.281 de
25 de junho de 2006 que regulamentou a Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999, que
instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental, desenvolvida como uma prática
educativa

integrada,

contínua

e

permanente,

cuja

temática

é

abordada

transversalmente, disposta em vários componentes curriculares, tais como: Ética,
Cidadania e Inclusão Social e Direito Ambiental.
O curso atende a Resolução nº 1 de 30 de maio de 2012, que estabelece as
Diretrizes Nacionais para Educação em Direitos Humanos, desenvolvida como uma
prática nos processos de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida cotidiana e
cidadã de sujeitos de direitos e de responsabilidades individuais e coletivas.

Tal

temática é abordada nas disciplinas: Ética, Cidadania e Inclusão Social e Direitos
Humanos.
Conforme disposto na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012. As FIRB,
buscam promover, fomentar e divulgar estudos e experiências bem-sucedidas
realizados na área de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro
Autista.

Acessibilidade Metodológica

Acessibilidade Metodológica e a ausência de barreiras nas metodologias e
técnicas de estudo. Está relacionado diretamente á concepção subjacente á atuação
docente: a forma como os professores concebem conhecimento, aprendizagem,
avaliação e inclusão educacional irá determinar, ou não, a remoção de barreiras
pedagógicas.

É possível notar a acessibilidade metodológica nas salas de aulas quando os
professores promovem processos de diversificação curricular, flexibilização do tempo e
utilização de recursos para viabilizar a aprendizagem de estudantes com deficiência,
como por exemplo: pranchas de comunicação, texto impresso e ampliado, softwares
ampliadores de comunicação alternativa, leitores de tela, entre outros recursos.

5.1 Matriz Curricular do Curso de Direito
A matriz curricular proposta para o Bacharelado em Direito das FIRB, contendo
a distribuição dos componentes curriculares por semestre letivo, é apresentada a seguir.

O Curso proposto possui uma carga horária total mínima de 4153,33 horas, a
serem integralizadas no prazo mínimo de 10 semestres ou 5 anos e máximo de 15
semestres ou 7 anos e meio, na modalidade presencial, distribuída em conteúdo de
acordo com as Diretrizes Curriculares.
ESTRUTURA CURRICULAR - CURSO DE DIREITO- 2018
1º Semestre
CH
Semanal

Teórica

Prática

Outras
atividades

Total

Horas

Direito Civil : Introdução e Pessoas

4

80

0

0

80

66,67

Direito Penal : Teoria do Crime
Introdução ao Estudo do Direito

4

80

0

0

80

66,67

2

40

0

0

40

33,33

Ciência Política e Teoria Geral do Estado

2

40

0

0

40

33,33

0

0

80

66,67

Componente Curricular

Introdução à Linguagem
Ética, Cidadania e Inclusão Social

4

80

2

40

0

0

40

33,33

Estudos Sócio Antropológicos

2

40

0

0

40

33,33

0

0

60

0

60,00

0

60

400

393,33

Trabalho Integrado Interdisciplinar
Carga Horária Total

20

400

2º Semestre
CH
Semanal

Teórica

Prática

Outras
atividades

Total

Horas

Direito Civil : Bens e Negócios Jurídicos

4

80

0

0

80

66,67

Direito Penal : Sanção Penal
Direito Constitucional : Direitos e
Garantias Fundamentais

4

80

0

0

80

66,67

80

0

0

80

Sociologia Jurídica

2

40

0

0

40

33,33

Hermenêutica Jurídica

2

40

0

0

40

33,33

Técnicas de Redação

2

40

0

0

40

33,33

Filosofia

2

40

0

0

40

33,33

0

0

60

0

60,00

400

0

60

400

393,33

Componente Curricular

4

Trabalho Integrado Interdisciplinar
Carga Horária Total

20

66,67

3º Semestre
CH
Semanal

Teórica

Prática

Outras
atividades

Total

Horas

4

80

0

0

80

66,67

Direito Penal: Crimes contra a Pessoa

2

40

0

0

40

33,33

Direito Constitucional : Organização
Política/Administrativa e Controle de
Constitucionalidade

4

80

0

0

80

66,67

Teoria Geral do Processo
Filosofia do Direito

4

80

0

0

80

66,67

2

40

0

0

40

33,33

Metodologia do Trabalho Acadêmico

2

40

0

0

40

33,33

Economia

2

40

0

0

40

33,33

0

0

60

0

60,00

0

60

400

393,33

Componente Curricular
Direito Civil : Obrigações

Trabalho Integrado Interdisciplinar
Carga Horária Total

20

400

4º Semestre
CH
Semanal

Teórica

Prática

Outras
atividades

Total

Horas

2

40

0

0

40

33,33

2

40

0

0

40

33,33

Direito Administrativo
Direito Processual Civil :
Instrumentalidade
Direito Processual Penal :
Instrumentalidade

4

80

0

0

80

66,67

80

0

0

80

80

0

0

80

Psicologia Jurídica
História e Cultura Afro-Brasileira e
Indígena
Trabalho Integrado Interdisciplinar

2

40

0

0

40

2

40

0

0

40

0

0

60

0

60,00

Carga Horária Total

20

0

60

400

393,33

Componente Curricular
Direito Civil : Teoria Geral dos Contratos
Direito Penal : Crimes Contra o Patrimônio

4
4

400

66,67
66,67
33,33
33,33

93

5º Semestre
Componente Curricular
Direito Civil : Contratos em Espécie
Direito Penal : Crimes contra a dignidade
sexual

CH
Semanal

Teórica

Prática

Outras
atividades

Total

Horas

4

80

0

0

80

66,67

40

0

0

40

0

0

80

66,67
66,67

2

33,33

Direito do Trabalho : Direito Individual

4

80

Direito Processual Civil : Recursos
Direito Processual Penal : Prisão e
Liberdade

4

80

0

0

80

40

0

0

40

Direitos Humanos

2

40

0

0

40

33,33

Direito Desportivo

2

40

0

0

40

33,33

Carga Horária Total

20

400

0

0

400

333,33

2

33,33

6º Semestre
Componente Curricular
Direito Civil : Responsabilidade Civil
Direito Penal : Crimes contra a fé e a
administração

CH
Semanal

Teórica

Prática

Outras
atividades

Total

Horas

2

40

0

0

40

33,33

40

0

0

40

0

0

40

33,33

2

33,33

Direito do Trabalho : Direito Coletivo

2

40

Direito Processual Civil : Execução

4

80

0

0

80

66,67

Direito Processual Penal : Júri e Recursos
Estatuto da Criança e do Adolescente e
Estatuto do Idoso
Direito Empresarial : Teoria da Empresa e
Sociedades em Espécie

4

80

0

0

80

66,67

2

40

0

0

40

4

80

0

0

80

Carga Horária Total

20

400

0

0

400

333,33

33,33
66,67

7º Semestre
CH
Semanal

Teórica

Prática

Outras
atividades

Total

Horas

Direito Civil : Direito das Coisas
Direito Penal : Legislação Penal
Extravagante

4

80

0

0

80

66,67

40

0

0

40

Direito Processual do Trabalho
Direito Processual Civil: Procedimentos
especiais e tutelas
Direito Processual Penal: Procedimentos
especiais
Direito Empresarial : Títulos de Crédito e
Contratos Mercantis
Metodologia da Pesquisa Jurídica

4

80

0

0

80

80

0

0

80

2

40

0

0

40

2

40

0

0

40

2

40

0

0

40

33,33

0

0

75

0

75,00

400

0

75

400

408,33

Componente Curricular

2

4

Estágio Supervisionado
Carga Horária Total

20

33,33
66,67
66,67
33,33
33,33

8º Semestre
CH
Semanal

Teórica

Prática

Outras
atividades

Total

Horas

Direito Civil : Direito de Família

4

80

0

0

80

66,67

Direito Financeiro e Tributário

4

80

0

0

80

66,67

Prática Forense : Processo do Trabalho

2

0

40

0

40

33,33

Prática Forense : Direito Civil

4

0

80

0

80

66,67

Direito do Consumidor
Direito Empresarial : Falência e
Recuperação de Empresas
Projeto de Pesquisa Jurídica

2

40

0

0

40

33,33

2

40

0

0

40

2

40

0

0

40

33,33

0

0

75

0

75,00

280

120

75

400

408,33

Prática

Outras
atividades

Total

Horas

Componente Curricular

Estágio Supervisionado
Carga Horária Total

Componente Curricular

20

9º Semestre
CH
Teórica
Semanal

33,33

Direito Civil : Sucessões

4

80

0

0

80

66,67

Prática Forense : Direito Tributário

2

0

40

0

40

33,33

Ética Profissional

2

40

0

0

40

33,33

Direito Ambiental

2

40

0

0

40

33,33

80

0

80

66,67

Direito Internacional Público e Privado

4
4

0
80

0

0

80

66,67

Conciliação, Mediação e Arbitragem

2

40

0

0

40

33,33

Trabalho de Conclusão de Curso

0

0

80

0

80,00

Estágio Supervisionado

0

0

75

0

75,00

280

120

155

400

488,33

Prática

Outras
atividades

Total

Horas

Prática Forense : Processo Penal

Carga Horária Total

Componente Curricular

20

10º Semestre
CH
Teórica
Semanal

Tópicos de Direito Civil

4

80

0

0

80

66,67

Tópicos de Direito Penal

4

80

0

0

80

66,67

Tópicos de Direito Constitucional

2

40

0

0

40

33,33

Tópicos de Direito Administrativo

2

40

0

0

40

33,33

0

0

40

33,33

Tópicos do Direito Empresarial

2
2

40
40

0

0

40

33,33

Direito Previdenciário

2

40

0

0

40

33,33

Eletiva

2

40

0

0

40

33,33

0

0

75

0

75,00

400

0

75

400

408,33

Tópicos do Direito do Trabalho

Estágio Supervisionado
Carga Horária Total

20

Quadro Geral
Hora aula (Aulas)

Carga Horária (Horas)

3760

3133,33

CH de componentes curriculares teóricos
CH de estágio supervisionado

300

CH de atividades complementares

200

CH de componentes curriculares práticos

240

200

Trabalho Integrado Interdisciplinar

240

Trabalho de Conclusão de Curso

80

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO:

4153,33
DISCIPLINAS ELETIVAS

CH
Semanal

Teórica

Prática

Outras
atividades

Total

Horas

Medicina Legal

2

33,33

0

0

33,33

33,33

Direito Digital

2

33,33

0

0

33,33

33,33

Linguagem Brasileira de Sinais - Libras

2

33,33

0

0

33,33

33,33

Direito do Comércio Internacional
Contratos Bancários e Mercado de
Capitais

2

33,33

0

0

33,3

33,33

2

33,33

0

0

33,33

33,33

Componente Curricular

5.2 Ementário
1° Semestre
COMPONENTE CURRICULAR: Direito Civil: Introdução e Pessoas
CH: 80h
EMENTA:
Estudo da lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Introdução aos institutos
de Direito Civil do estudo dos sujeitos de direito. Estudo dos objetos das relações
jurídicas. Introdução ao estudo dos fatos jurídicos. Elementos do negócio jurídico.
Representação. Personalidade.
OBJETIVOS:
Proporcionar ao acadêmico do curso de Direito os conhecimentos introdutórios ao
Direito Civil, assim como, o estudo dos sujeitos de direito. Conhecer os objetos das
relações jurídicas e dos fatos jurídicos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BITTAR, Eduardo C. B. História do direito brasileiro. 4. ed. rev, modif. e ampl. –
São Paulo: Atlas, 2017.

MALUF, Carlos Alberto Dabus. Introdução ao direito civil. São Paulo: Saraiva,
2017.
NADER, Paulo. Curso de direito civil, parte geral – vol. 1; 10.ed. rev. e atual. Rio
de Janeiro: Forense, 2016

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Civil - Teoria Geral, Vol.3 – Teoria Geral:
Relações e Situações Jurídicas. São Paulo: Saraiva, 2013.
AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Negócio jurídico: existência, validade e
eficácia. 4. ed. atual. de acordo com o novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10-12002). São Paulo: Saraiva, 2002.
MACIEL, José Fabio Rodrigues. Col. Direito Vivo – História do direito. São Paulo:
Saraiva, 2016.
MARCOS, Rui de Figueiredo. História do direito brasileiro. 1 ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2014.
RAMOS, André de Carvalho; GRAMSTRUP, Erik Frederico. Comentários à lei de
introdução às normas do direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2016.

COMPONENTE CURRICULAR: Direito Penal: Teoria do Crime
CH: 80h
EMENTA:
Estudos sobre os principais institutos da parte geral de direito penal. Fontes do direito
penal. Princípio da legalidade. Princípios. Vigência da lei penal. Do crime. Tipicidade.
Da antijuridicidade. Da culpabilidade. Das causas excludentes da imputabilidade. Do
concurso de pessoas. Da comunicabilidade.
OBJETIVOS:
Proporcionar ao aluno, através de análises críticas o conhecimento relativo aos
conceitos introdutórios do Direito Penal, enfatizando os temas estudados na Teoria do
Crime.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BITECOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral 1. 23. ed. rev.,
ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017.
DE JESUS, Damásio . Direito penal, volume 1: parte geral.35. ed. São Paulo:
Saraiva, 2014.

GRECO FILHO, Vicente. Manual de processo penal. 11. ed. rev. e atual. São Paulo:
Saraiva, 2015.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BONFIM, Edilson Mougeno; CAPEZ, Fernando. Direito penal: parte geral. São
Paulo: Saraiva, 2004.
PASCHOAL, Janaina Conceição. Direito penal: Parte Geral. São Paulo: Manole,
2015.
PACELLI, Eugênio; Callegari, André. Manual de Direito Penal: Parte Geral. São
Paulo: Atlas, 2015.
RODRIGUES, Cristiano. Direito penal: parte especial II. São Paulo: Saraiva, 2012.
BUSATO, Paulo César. Fundamentos para um direito penal democrático, 4. São
Paulo: Grupo Gen, 2013.

COMPONENTE CURRICULAR: Introdução ao Estudo do Direito
CH: 40h
EMENTA:
O Direito e suas conceituações, objetivos, finalidades e técnicas. Histórico e fontes do
Direito. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). Prática e utilização
de legislação codificada. Normas jurídicas: integração, interpretação e aplicação no
tempo e no espaço. Norma Jurídica: estrutura e classificação. Teoria Tridimensional
do Direito. História do Direito.
OBJETIVOS:
A disciplina objetiva construir o panorama conceitual necessário para subsidiar a
introdução ao estudo do Direito, propiciando embasamento cognitivo para incursão às
demais disciplinas e fomentando à reflexão crítica aos temas estruturantes do Direito.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BITTAR, Eduardo C. B. História do direito brasileiro. 4. ed. rev, modif. e ampl. São
Paulo: Atlas, 2017.
MACIEL, José Fabio Rodrigues. Col. Direito Vivo: História do direito. São Paulo:
Saraiva, 2016.
MASCARO, Alysson Leandro. Introdução ao estudo do. 5. ed. São Paulo: Atlas,
2015.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática
jurídica. 5. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
BETIOLI, Antonio Bento. Introdução ao direito: lições de propedêutica jurídica
tridimensional. 14. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2015.
BRANDÃO, Cláudio; FREITAS, Nelson Saldanha Ricardo. História do direito e do
pensamento jurídico em perspectiva. São Paulo: Atlas, 2012
RAMOS, André́ de Carvalho; GRAMSTRUP, Erik Frederico. Comentários à Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2016.
WOLKMER, Antônio Carlos. História de Direito no Brasil. São Paulo: Forense
Universitária,2018.

COMPONENTE CURRICULAR: Ciência Política e Teoria Geral do Estado
CH: 40h
EMENTA:
Objeto e métodos da Ciência Política. Apresentação dos conceitos de Poder,
Legitimidade, Autoridade. O processo de governo: Elites, Estado e Sistema Político.
As dimensões básicas do funcionamento dos sistemas políticos: cultura política,
instituições, representação e comportamento político. Origem e Evolução do Estado.
Teorias sobre a origem do Estado (Natural x Contratual). Formas de surgimento dos
Estados. Elementos Constitutivos do Estado Moderno. A relação entre Estado e
Nação. Formas de Governo. Regimes Políticos.
OBJETIVOS:
Propiciar o acesso aos conceitos, métodos e teorias político-organizacionais para o
entendimento da função do Direito no processo de organização da sociedade e
estruturação do Estado, através da análise crítica-cognitiva dos atos e fatos sociais,
da organização política dos grupos sociais e suas inter-relações para compreender
criticamente a dinâmica do Estado Moderno, enquanto ente político e agente
administrativo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ACQUAVIVA, Marcus Cláudio. Teoria Geral do Estado. São Paulo: Manole, 2010.
RAMOS, Flamarion Caldeira; FRATESCHI. Rúrion Melo, Yara. Manual de Filosofia
política: para os cursos de teoria do estado e ciência política, filosofia e ciências
sociais. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.
TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. São Paulo:
Saraiva,2018.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
DE OLIVEIRA, Marcelo Figueiredo. Teoria Geral do Estado. São Paulo: Editora
Atlas,2014.
FILOMENO, José Geraldo Brito. Teoria Geral do Estado e da Constituição. São
Paulo: Forense Universitária, 2016.
HELENE, Hélio. Responsabilidade do Estado Por Ato Legislativo. São Paulo:
Saraiva,2011.
PINHO, Rodrigo Cesar Rebello. Direito Constitucional: Da Organização Do
Estado, Do Poderes, E Histórico Das Constituições. São Paulo: Saraiva, 2018.
SOARES, Mário Lúcio Quintão Soares. Teoria do Estado: Novos Paradigmas em
Face da Globalização. São Paulo: Editora Arraes,2017.

COMPONENTE CURRICULAR: Introdução à Linguagem
CH: 80h
EMENTA:
Conceito de comunicação; elementos da comunicação; linguagem, língua e fala;
níveis de linguagem; funções da linguagem; níveis de leitura, estratégias de leitura,
dificuldades de leitura, segmentação textual; coesão e coerência. A organização do
pensamento: objetividade e clareza de ideias. Produção textual: o texto, estrutura do
texto, parágrafo e paráfrase. Textos narrativos, descritivos e dissertativos. Tipologia
textual (resumo, resenha, artigo acadêmico). Normas e padrões para elaboração de
trabalhos acadêmicos (estrutura, formatação, citações, referências bibliográficas).
OBJETIVOS:
Desenvolvimento de textos jurídicos e científicos; leitura crítica e interpretativa;
elaboração de textos permeados pela clareza, intencionalidade, coesão e coerência.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
DE ANDRADE, Maria Margarida. Língua Portuguesa: Noções Básicas Para
Cursos Superiores. São Paulo: Editora Atlas, 2010.
HENRIQUES, Antonio. Argumentação e Discurso Jurídico. São Paulo: Editora
Atlas, 2013.
ROBERT, Alexis. Teoria da Argumentação Jurídica. Rio de Janeiro: Forense,2011.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
MEDEIROS, João Bosco; TOMASI, Carolina. Português Forense: Língua
Portuguesa para o curso de Direito. São Paulo: Atlas,2018.

PETRI, Maria José C. Manual de Linguagem Jurídica, 2. ed. São Paulo: Saraiva,
2009.
TRUBILHANO, Fabio; HENRIQUES, Antonio. Linguagem
Argumentação: Teoria e Prática, 3.ed. São Paulo: Atlas, 2015.

Jurídica

e

VALVERDE, Alda da Graça Marques. Linguagem E Argumentação Jurídica - Peças
Processuais: Estrutura E Argumentação. São Paulo: Saraiva,2018.
VALVERDE, Alda da Graça Marques; FETZNER, Néli Luiza Cavalieri. Lições de
Linguagem Jurídica: Da Interpretação à Produção do Texto, 4.ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2015.

COMPONENTE CURRICULAR: Ética, Cidadania e Inclusão Social
CH: 40h
EMENTA:
Bases históricas da construção dos direitos civis, políticos e sociais no Brasil. A
formação e a construção da cidadania. Inclusão e exclusão social. Análise dos
processos de responsabilidade socioambiental, inclusão social e sustentabilidade.
Ética e a sua relação com a inclusão social. O uso das ferramentas do planejamento
e do sistema de informação como bases para a construção e avaliação de projetos
sociais e ambientais. A Declaração Universal dos Direitos do Homem. Os direitos da
criança e do adolescente. Direitos da mulher. Direitos das minorias.
OBJETIVOS:
Desenvolver capacidade de análise crítica em torno do campo da ética e da cidadania.
Refletir de forma autônoma e participativa sobre o ser como agente transformador da
sociedade em que vive. Investigar a origem e a importância de ética nas questões que
envolvem cultura e identidade e que permeiam as relações sociais ambientais e
políticas no mundo contemporâneo. Atualizar conceitos e valores próprios de uma
nova consciência do papel social, como indivíduo e futuro profissional.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CURY, Carlos Roberto Jamil; TOSTA, Sandra de Fátima Pereira. Educação, cidade
e cidadania: Leituras de Experiências Socioeducativas. São Paulo: Autêntica,
2007.
JOSE, Pacheco. Caminhos para a inclusão: Um guia para aprimoramento da
equipe escolar. Porto Alegre: Artmed, 2007.
SIQUEIRA JUNIOR, Paulo Hamilton. Direitos Humanos: liberdades públicas e
cidadania. São Paulo: Saraiva, 2016.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
SANTOS, Fernando de Almeida. Ética Empresarial. 1.ed. São Paulo: Atlas, 2015.

LOPES, Mara Corcini; FABRIS, Eli Henn. Inclusão e Educação. 1.ed. São Paulo:
Autêntica, 2013.
MATTOS NETO, Antonio José de.; LAMARÃO NETO, Homero; SANTANA, Raimundo
Rodrigues. Direitos humanos e democracia inclusiva. 1.ed. São Paulo: Saraiva, 2017.
BARRETO, Maria Angela de Oliveira Champion; BARRETO, Flávia de Oliveira
Champion. Educação Inclusiva: Contexto Social e Histórico, Análise das Deficiências
e Uso das Tecnologias no Processo de Ensino-Aprendizagem. 1.ed. São Paulo: Érica,
2014.
CHANINI, Thelma Helena Costa. Percurso da inclusão de pessoas com
deficiência na educação superior. São Paulo: Autência,2016.

COMPONENTE CURRICULAR: Estudos Sócio Antropológicos
CH: 40h
EMENTA:
O estudo do homem abrangendo sua evolução, crenças e valores. Os múltiplos
aspectos culturais, sociais, de poder nas determinações históricas. Formação da
consciência crítica para a convivência do homem em seu contexto histórico e social,
com ênfase na reflexão acerca das temáticas que envolvem racismos, preconceitos e
etnocentrismos. O desenvolvimento do pensamento sociológico. A ciência do homem
e sua diversidade. A construção do campo antropológico: suas primeiras bases
teóricas. O século XVIII e a ciência antropológica. As escolas antropológicas. Estudo
da história afro-brasileira e indígena.
OBJETIVOS:
Compreender a contribuição da Sociologia e da Antropologia, tendo em vista os
fenômenos sociais, para o desenvolvimento do Direito, Justiça e Sociedade. Analisar
processos sociais numa visão crítico-analítica da sociedade contemporânea.
Desenvolver reflexões interdisciplinares direcionadas a evolução das sociedades
humanas em processos de interação, e as dificuldades que ocorrem em decorrência
disso, considerando seus contextos políticos, históricos e culturais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
SANTOS, Vania Martins dos. Sociologia da Administração. 2. Ed. Rio de Janeiro:
LTC, 2016.
FERREIRA, José Roberto Martins. Sociedade e Empresa: Sociologia aplicada à
administração. São Paulo: Saraiva, 2016.
GIL, Antonio Carlos. Sociologia Geral. São Paulo: Atlas, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
CHARON, Joel M.; VIGILANT, Lee Garth. Sociologia. São Paulo: Saraiva, 2013.
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: Um Conceito Antropológico. São Paulo: Zahar,
2005.
Marconi, Marina de Andrade; Presotto, Zelia Maria Neves. Antropologia: uma
introdução. 7. Ed. São Paulo: Grupo Gen. 2013.
KOTTAK, Conrad P. Um Espelho para a Humanidade: Uma Introdução à
Antropologia Cultural. 8.ed. Porto Alegre, 2014.
SCHAEFER, Richard T. Sociologia. Porto Alegre: AMGH, 2006.

COMPONENTE CURRICULAR: Trabalho Integrado Interdisciplinar
CH: 60h
EMENTA:
Metodologia científica: apresentação de sites de conteúdo científico (Scielo, Portal
Capes); a busca nas fontes de informação; a internet e o ciberespaço; novo plano de
captação da informação; normatização do trabalho científico (ABNT); pesquisa e
produção científica relacionando o tema escolhido pelo professor com os
conhecimentos adquiridos até então.
OBJETIVOS:
A disciplina tem por objetivo a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, cujos
temas serão apresentados no início de cada período pelos respectivos docentes. As
atividades incluem o desenvolvimento de uma produção escrita, conforme
regulamento próprio e edital publicado semestralmente que vise o trabalho
interdisciplinar dos conhecimentos adquiridos nas disciplinas já estudadas e o tema
escolhido pelo professor com enfoque nas implicações na realidade local, regional e
global.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AQUINO, Ítalo de Souza. Como escrever artigos científicos. São Paulo: Saraiva,
2012.
BOAVENTURA, Edivaldo M. Metodologia da pesquisa: monografia, dissertação,
tese. São Paulo: Atlas, 2004.
DEMO, Pedro. Metodologia para quem quer aprender. 1.ed. São Paulo: GEN,
2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico:
elaboração de trabalhos na graduação. 10.ed. São Paulo: GEN, 2010.
APOLINÁRIO, Fabio. Dicionário de metodologia científica: um guia para a
produção do conhecimento científico. 2.ed. São Paulo: GEN, 2011.
BRASILEIRO, Ada Magaly Matias. Manual de Produção de Textos Acadêmicos e
Científicos. São Paulo: Saraiva, 2013.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. 6.ed. Metodologia científica.
São Paulo: GEN, 2011.
VOLPATO, G.L . Guia Prático Para Redação Cientifica. São Paulo: Best Writing,
2015.
2º. Semestre

COMPONENTE CURRICULAR: Direito Civil: Bens e Negócios Jurídicos
CH: 80h
EMENTA:
Bens: diferentes classes de bens. Fatos jurídicos: negócio jurídico, vícios do negócio
jurídico (erro, dolo, coação, lesão e estado de perigo), atos jurídicos lícitos e atos
jurídicos ilícitos, prescrição e decadência, prova. Possibilidades do Direito Civil.
OBJETIVOS:
Apresentar aos acadêmicos de Direito o conceito e a classificação dos bens e sua
relevância jurídica assim como, analisar os planos de existência, validade e eficácia
dos negócios jurídicos e definir os limites teóricos da prescrição e da decadência, e
os casos em que são aplicáveis.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
AZEVEDO, Antônio de. Negócio Jurídico: Existência, Validade e Eficácia. 4ª
Edição. Saraiva,2002.
GAINO, Itamar. Col. prof. Agostinho Alvim - A simulação dos negócios jurídicos,
2ª Edição. Saraiva, 2012.
MAGALHÃES, Ana Alvarenga Moreira. O Erro no Negócio Jurídico: Autonomia da
Vontade, Boa- Fé Objetiva e Teoria da Confiança. Atlas, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

GAGLIANO, Pablo Stolze, PAMPLINA FILHO, Rodolfo. Manual de direito civil,
volume único, 1ª edição. Saraiva, 2017.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, v. 1. Parte geral. 15ª edição.
Saraiva, 2017.
NADER, Paulo. Curso de Direito Civil - Vol. 1 - Parte Geral, 10ª edição. Forense,
2016.
RODRIGUES, Silvio. Direito Civil Volume 1 Parte Geral 34ª Edição - Coleção
Direito Civil. Saraiva,2003.
TARTUCE, Flávio. Direito Civil - Vol. 1 - Lei de Introdução e Parte Geral, 13ª edição.
Forense, 2016.

COMPONENTE CURRICULAR: Direito Penal: Sanção Penal
CH: 80h
EMENTA
Tipicidade. Licitude. Culpabilidade. Teoria do Erro. Concurso de Pessoas. Concurso
de Crimes. Penas e Medidas de Segurança. Punibilidade. Pena.
OBJETIVOS:
A disciplina tem por objetivo discutir os conceitos e a finalidades do Direito Penal,
proporcionando o debate e a reflexão crítica a respeito da teoria geral do erro e das
penas, o concurso de pessoas e de crimes, a aplicação das penas, à luz da
Constituição da República e seus princípios.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CASTELO BRANCO, Emerson. Direito penal: questões comentadas, CESPE:
parte geral, parte especial, legislação especial. 4. ed. rev., atual. e ampl. Rio de
Janeiro: Forense, 2014.
JESUS, Damásio de. Direito penal, 4° volume: parte especial: Crimes contra a fé
publica a crimes contra a Administração Pública. 19. ed.São Paulo: Saraiva,
2016.
RODRIGUES, Cristiano Soares. Direito penal: parte geral I. São Paulo: Saraiva,
2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
CAPEZ, Fernando. Processo penal simplificado. 20.ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
ROCHA, Fernando A. N. Galvão. Direito penal: crimes contra a pessoa. São
Paulo: Saraiva, 2013.
RODRIGUES, Cristiano. Direito penal .1. ed. São Paulo: Forense, 2017.

SANCTIS, Fausto Martin. Responsabilidade penal das corporações e
criminalidade moderna. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Culpabilidade. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

COMPONENTE CURRICULAR: Direito Constitucional: Direito e Garantias
Fundamentais
CH: 80h
EMENTA:
Constituição de 1988: princípios e objetivos fundamentais. Direitos fundamentais:
direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos da nacionalidade,
direitos políticos. Garantias processuais dos direitos fundamentais. Evolução histórica.
Hermenêutica constitucional. Hierarquia das normas constitucionais. Conceito de
constituição.
OBJETIVOS:
A disciplina tem por objetivo discutir os conceitos e a finalidades do Direito
Constitucional, seus principais conceitos e princípios, além da evolução histórica das
normas constitucionais e a importância dessa disciplina no Direito contemporâneo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional, 33. ed. Atlas, 2017.
TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional, 15.ed. Editora Saraiva,
2017.
TRINDADE, André Fernando Reis. Manual de direito constitucional, 2.ed. Saraiva,
2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
COTRIM, Gilberto. Direito fundamental, 23 .ed. São Paulo:Saraiva,2009.
LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2017.
MACHADO, Costa (org.), FERRAZ, Anna Candida da (coord.). Constituição
Federal Interpretada: Artigo por Artigo, Parágrafo por Parágrafo. Manole, 2016.
MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito
constitucional. São Paulo: Saraiva, 2016.
PEIXINHO, Manoel Messias. A Interpretação Da Constituição E Os Princípios
Fundamentais, 4.ed. Atlas,2015

COMPONENTE CURRICULAR: Sociologia Jurídica
CH: 40h
EMENTA:
Sociologia jurídica: conceito; objeto de estudo; gênese do direito. Função social.
Conceito sociológico. Eficácia das normas jurídicas e efeitos sociais. Importância das
ciências sociais. Fontes do direito. Costumes. A sociologia nos vários ramos do
direito. Autonomia da sociologia jurídica. Administração da justiça. Acesso à justiça.
Mudança social e o Direito. Estudo da História e Cultura afro brasileira e indígena.
Anomia e opinião pública.
OBJETIVOS:
A disciplina tem por objetivo discutir os pressupostos, os conceitos e métodos
fundamentais para a produção e aplicação da sociologia jurídica. Discutir os
fundamentos sociais da ordem jurídica e o processo de criação da norma jurídica no
âmbito das instituições político-jurídicas além de estudos das relações étnicos-raciais
e indígenas
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FERREIRA, José Roberto Martins. Sociedade e Empresa: Sociologia aplicada à
administração. São Paulo: Saraiva, 2016.
SPAGNOL, Antonio Sergio. Coleção direito vivo: Sociologia jurídica,1ª edição.
Saraiva, 02/2013.
VILA NOVA, Sebastião. Introdução a sociologia. São Paulo: Atlas,2004
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
FARIA, José Eduardo. Série GVLAW: Sociologia Jurídica, Direito e Conjuntura, 2ª
edição. Saraiva, 10/2009.
Gil, Antônio Carlos. Sociologia Geral. São Paulo: Atlas,2011.
MARCONI, Marina de Andrade. Antropologia: Uma Introdução. São Paulo:
Atlas,2010
MARCONI, Marina de Andrade; PRESOTTO, Zélia Maria Neves. Antropologia: Uma
introdução. São Paulo: Atlas, 2005.
ROCHA, José Manuel Sacadura. Sociologia Jurídica: Fundamentos e Fronteiras,
4ª edição. Forense, 04/2015.

COMPONENTE CURRICULAR: Hermenêutica Jurídica
CH: 40h

EMENTA:
Conceituação de hermenêutica jurídica com detalhamentos sobre o seu objeto.
Facilitar a compreensão sobre como interpretar uma norma jurídica. Modos de
produção do Direito e os instrumentos hermenêuticos. Hermenêutica e construção do
Direito. Hermenêutica jurídica e jurisprudência. Hermenêutica constitucional.
OBJETIVOS:
A disciplina tem por objetivo discutir os conceitos e a finalidades do Direito e seus
métodos de interpretação. Contribuir para uma melhor interpretação dos institutos
jurídicos e uma análise dos precedentes dos principais tribunais pátrios.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BETTI, Emilio. Interpretação da lei e dos atos jurídicos.São Paulo: WMF,2017.
MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. Rio de Janeiro:
Forense,2017.
SOARES, Ricardo Freire. Coleção saberes do direito; v. 60-Hermenêutica jurídica,
1ª Edição. Saraiva, 10/2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
ATIENZA, Manuel. As Razões do Direito - Teoria da Argumentação Jurídica, 2ª
edição. Forense, 04/2014.
CADEMARTORI, Luiz Urquhart, DUARTE, Carlos. Hermenêutica e argumentação
neoconstitucional. Atlas, 10/2009
COELHO, Inocêncio Mártires. Série IDP - Linha doutrina - Da hermenêutica
filosófica à hermenêutica jurídica: fragmentos, 2ª edição. Saraiva, 12/2014.
FRIEDE, Reis. Ciência do Direito, Norma, Interpretação e Hermenêutica Jurídica,
São Paulo: Manole,2015.
VALVERDE, Alda da Graça Marques; FETZNER, Néli Luiza Cavalieri. Lições de
Linguagem Jurídica: Da Interpretação à Produção do Texto, 4.ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2015.

COMPONENTE CURRICULAR: Técnicas de Redação
CH: 40h
EMENTA:
Desenvolvimento de atividades de leitura, interpretação e produção de gêneros
acadêmicos: produção de resumos e resenhas, suas diferenças e semelhanças.
Situação de produção dos gêneros acadêmicos: o papel social do autor e do
destinatário, circulação do texto e efeitos pretendidos com a produção textual.
Planejamento dos textos acadêmicos.

OBJETIVOS:
Reconhecer e produzir textos de forma coerente, analisando, interpretando e
aplicando os recursos de linguagens, relacionando textos com seus contextos,
mediante a natureza, função, organização e estruturas, de acordo com as condições
de produção e recepção.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BRASILEIRO, Ada Matias. Manual de produção de textos acadêmicos e
científicos. Atlas,2013.
Medeiros, João Bosco. Redação Científica: A Prática de Fichamentos, Resumos,
Resenhas, 12ª edição. Atlas,2014.
MEDEIROS, João Bosco; TOMASI, Carolina. Redação Técnica: elaboração de
relatórios técnico-científicos e técnicas de normalização textual: teses,
dissertações, monografias, relatórios técnico-científicos e TCC, 2ª edição.
Atlas,2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BRASILEIRO, Ada Matias. UniA: Leitura e Produção Textual. Penso,2015.
DAMIÂO, Regina Toledo; HENRIQUES, Antonio. Curso de Português Jurídico. São
Paulo: Atlas,2018
MEDEIROS, João Bosco; TOMASI, Carolina. Como Escrever Textos: Gêneros e
Sequências Textuais. Atlas, 2017.
NASCIMENTO, Edmundo Dantès. Linguagem forense: redação forense e a língua
portuguesa aplicada à linguagem do foro, 13ª Edição. Saraiva,2013.
QUEIROZ, Rafael Rabelo. Monografia Jurídica - Passo a Passo - Projeto,
pesquisa, redação e formatação. Método,2015.

COMPONENTE CURRICULAR: Filosofia
CH: 40h
EMENTA:
Filosofia e práxis. O nascimento da filosofia ocidental e principais correntes. A reflexão
filosófica como possibilidade de apreensão radical da totalidade social: sua trajetória
no processo de desenvolvimento do ser social e sua relação com a ciência moderna.
OBJETIVOS:
Proporcionar ao estudante conhecimentos relativos a existência humana a partir da
reflexão filosófica. A verdade, o conhecimento, as virtudes e os valores moral éticos e
estéticos de cada época, a partir da compreensão dos princípios filosóficos e a
relação com o advento da modernidade.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BONJOUR, Laurence. Filosofia. ArtMed,2010.
HEIDEGGER, Martin. Introdução a Filosofia. Martins fontes,2008.
REALE, Miguel. Introdução à Filosofia, 4ª edição. Saraiva,2002.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
ADEODATO, João Maurício. Filosofia do direito: uma crítica à verdade na ética e
na ciência em contraposição à ontologia de Nicolai Hartmann, 5ª Edição. Saraiva,
2013.
CHANTER, Tina. Gênero: conceitos chave em filosofia. ArtMed,2011.
MARCONDES, Danilo. Textos Básicos de Filosofia, dos pré-socráticos a
Wittgeinstein. Zahar, 1999
MAYER, Sérgio. Filosofia com jovens: Em busca da amizade com a sabedoria.
Vozez,2008.
NUNES, Rizzatto. Manual de filosofia do direito, 6ª edição. Saraiva,2014.

COMPONENTE CURRICULAR: Trabalho Integrado Interdisciplinar
CH: 60h
EMENTA:
Metodologia científica: apresentação de sites de conteúdo científico (Scielo, Portal
Capes); a busca nas fontes de informação; a internet e o ciberespaço; novo plano de
captação da informação; normatização do trabalho científico (ABNT); pesquisa e
produção científica relacionando o tema escolhido pelo professor com os
conhecimentos adquiridos até então.
OBJETIVOS:
A disciplina tem por objetivo a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, cujos
temas serão apresentados no início de cada período pelos respectivos docentes. As
atividades incluem o desenvolvimento de uma produção escrita, conforme
regulamento próprio e edital publicado semestralmente que vise o trabalho
interdisciplinar dos conhecimentos adquiridos nas disciplinas já estudadas e o tema
escolhido pelo professor com enfoque nas implicações na realidade local, regional e
global.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AQUINO, Ítalo de Souza. Como escrever artigos científicos. São Paulo: Saraiva,
2012.

BOAVENTURA, Edivaldo M. Metodologia da pesquisa: monografia, dissertação,
tese. São Paulo: Atlas, 2004.
DEMO, Pedro. Metodologia para quem quer aprender. 1.ed. São Paulo: GEN,
2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico:
elaboração de trabalhos na graduação. 10.ed. São Paulo: GEN, 2010.
APOLINÁRIO, Fabio. Dicionário de metodologia científica: um guia para a
produção do conhecimento científico. 2.ed. São Paulo: GEN, 2011.
BRASILEIRO, Ada Magaly Matias. Manual de Produção de Textos Acadêmicos e
Científicos. São Paulo: Saraiva, 2013.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. 6.ed. Metodologia científica.
São Paulo: GEN, 2011.
VOLPATO, G.L . Guia Prático Para Redação Cientifica. São Paulo: Best Writing,
2015.
3º. Semestre

COMPONENTE CURRICULAR: Direito Civil: Obrigações
CH: 80h
EMENTA:
Conceitos e princípios do Direito das Obrigações. Modalidades das obrigações.
Transmissão das obrigações. Adimplemento e extinção das obrigações.
Inadimplemento das obrigações. Perspectivas do Direito das Obrigações.
OBJETIVOS:
A disciplina tem por objetivo discutir os conceitos e a finalidade do Direito Civil, os
principais conceitos, princípios e perspectivas dos Direitos das Obrigações. Contribuir
para o aprofundamento da visão do Direito Civil Constitucional, tendo como princípio
basilar o ser humano e, o patrimônio como decorrência de seu agir.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GONÇALVES, Carlos Roberto. Esquematizado - Direito civil 1: parte geral,
obrigações, contratos. Saraiva, 2012.
RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Obrigações. Forense,2015.

VENOSA, Sílvio Salvo. Direito Civil - Vol. 2 - Obrigações e Responsabilidade
Civil, Atlas,2016.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
FILHO, Sergio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo:
Atlas,2018
GAGLIANO, Pablo Stolze; Pamplona Filho, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil.
São Paulo: Saraiva, 2003.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro 2: Teoria Geral das
Obrigações.São Paulo:Saraiva,2018
MELLO, Marcos de. Teoria do fato jurídico; plano da existência, 21ª edição. São
Paulo:Saraiva, 2017.
RODRIGUES, Silvio. Direito Civil 2 - Parte Geral das Obrigações. 30ª Edição. São
Paulo Saraiva,2007.

COMPONENTE CURRICULAR: Direito Penal – Crimes Contra a Pessoa
CH: 40h
EMENTA:
Crimes Contra a Vida. Lesões Corporais. Periclitação da Vida e da Saúde. Rixa.
Crimes Contra a Honra. Crimes Contra a Liberdade Individual. Crimes Contra a
Inviolabilidade do Domicílio. Crimes Contra a Inviolabilidade de Correspondência.
Crimes Contra a Inviolabilidade dos Segredos.
OBJETIVOS:
A disciplina tem por objetivo discutir os conceitos e a finalidades do Direito Penal,
proporcionando o debate e a reflexão crítica a respeito dos Crimes Contra a Pessoa
à luz dos princípios estabelecidos pela Constituição Federal da República e legislação
pertinente.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal Vol. 1 - Parte Geral, 23ª
edição. Saraiva, 2017.
GALVÃO, Fernando. Direito penal: crimes contra a pessoa, 1ª Edição. Saraiva,
2013.
GONÇALVES, Victor Rios. Coleção Sinopses Jurídicas, v. 8 – Dos crimes contra
a pessoa, 20ª edição. Saraiva, 2017.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BRANCO, Emerson Castelo. Série Concursos Públicos: Direito Penal, questões
Comentadas - CESPE, 4ª edição. Método,2014.
FILHO, GRECO, Vicente. Manual de Processo penal, 11ª edição. Saraiva,2015.
MARTINELLI, João Orsini; BEM, Leonardo de. Lições Fundamentais de Direito
Penal, 2ª edição. Saraiva, 2017.
PACELLI, Eugênio, CALLEGARI, André. Manual de Direito Penal - Parte Geral, 2ª
edição. Atlas,2016.
PASCHOAL, Janaina Conceição. Direito. Penal: Parte Geral. Manole,2015.

COMPONENTE CURRICULAR: Direito Constitucional
Política/Administrativa e Controle de Constitucionalidade

–

Organização

CH: 80h
EMENTA:
Estrutura e organização do Estado Brasileiro. Defesa do Estado e das Instituições
Democráticas. Organização dos Poderes. Funções essenciais à Justiça. Ordem
econômica e financeira. Ordem social. Perspectivas do Direito Constitucional.
Controle de Constitucionalidade. Constitucionalismo. Neoconstitucionalismo. Eficácia
e aplicabilidade das normas constitucionais. Poder constituinte.
OBJETIVOS:
A disciplina tem por objetivo discutir os
Constitucional, seus principais conceitos e
Estado Brasileiro, a defesa do Estado e das
que os poderes se organizam e o Controle
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

conceitos e a finalidades do Direito
princípios, estrutura e organização do
suas instituições democráticas, a forma
de Constitucionalidade com análise da

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FILHO, FERREIRA, Manuel Gonçalves. Aspectos do Direito Constitucional
Contemporâneo, 3ªedição. Saraiva,2010.
JUNIOR, PUCCINELLI, André. Curso de direito constitucional, 5ª edição. Saraiva,
2015.
TAVARES, André Ramos. Direito Constitucional da Empresa. Método,2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BARCELLOS, Ana Paula. Curso de Direito Constitucional. Forense,2018.
DE OLIVEIRA, Marcelo Figuereido. Teoria Geral do Estado.Atlas,2014.
FILHO, FERREIRA, Manoel Gonçalves. Princípios fundamentais do direito
constitucional: o estado da questão no início do século XXI, em face do direito

comparado e, particularmente, do direito positivo brasileiro, 4ª edição. Saraiva,
2014.
MOTTA, Sylvio. Direito Constitucional. São Paulo: Método,2017
PADILHA, Rodrigo. Direito Constitucional, 4ª edição. Método,2014.

COMPONENTE CURRICULAR: Teoria Geral do Processo
CH: 80h
EMENTA:
Lide. Sociedade. Jurisdição. Direito Processual. Noções fundamentais e históricas.
Aplicação do Direito Processual. Processo e Constituição. Institutos e Princípios
Fundamentais do Direito Processual. Poder Judiciário e Ministério Público. Ação e
Procedimento. Competência. Sujeitos do processo.
OBJETIVOS:
A disciplina tem por objetivo discutir concepções e finalidades do Direito Processual,
transmitindo conceitos introdutórios à teoria geral do processo, suas noções
fundamentais e sua aplicabilidade.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALVIM, José Carreira. Teoria Geral do Processo, 20ª edição. Método,2017.
DELLORE, Luiz. TEORIA GERAL DO PROCESSO:COMENTARIOS AO CPC DE
2015. Forense,2018.
MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Teoria Geral do Processo.Forente,2018
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
GARCIA, Emerson. Ministério Público, 6ª edição. Editora Saraiva, 2017.
TAVARES, André Ramos. Manual do poder judiciário brasileiro, 1ª edição.
Saraiva, 2012.
SOUZA, André de; CARACIOLA, Andrea Boari; ASSIS, Carlos de; FERNANDES,
Luis Eduardo. Teoria Geral do Processo Contemporâneo, 2ª edição. Atlas,
03/2017.
SÁ, Renato de.; FREIRE, Rodrigo da Lima. Col. Saberes do direito 22 , Processo
civil I: teoria geral do processo, 1ª Edição. Saraiva,2012
LACERDA, Galeno. Teoria Geral do Processo.Forense,2006

COMPONENTE CURRICULAR: Filosofia do Direito
CH: 40h
EMENTA:
Conceituação de Filosofia do Direito a partir de seus métodos e contribuições. Filosofia
do Direito na Grécia Antiga. Filosofia do Direito na Roma Antiga. Filosofia do Direito
na Idade Média. Filosofia do Direito no Renascimento. Filosofia do Direito Moderno.
Sistemas Jurídicos Contemporâneos. Lógica, seus princípios e tipos.
OBJETIVOS:
A disciplina tem por objetivo aprofundar os conceitos sobre Filosofia, ingressando na
Filosofia do Direito a fim de proporcionar um panorama sobre o pensar históricofilosófico sobre o Direito, contribuindo para o aprofundamento da concepção do
Direito, e da relação do ser humano com a política.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BITTAR, Eduardo Bianca; ALMEIDA, Guilherme de. Curso de Filosofia do Direito,
12ª edição. Atlas,2016.
NADER, Paulo. Filosofia do Direito, 24ª edição. Forense,2017.
OLIVEIRA, André de. Coleção Saberes do Direito 50:Filosofia do Direito,1ª
edição. Saraiva, 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
CICCO, Claudio. História do Pensamento Jurídico e da Filosofia do Direito.
Editora Saraiva, 2017.
INGRAM, David. Filosofia do Direito. ArtMed,2015.
MAGRI, Wallace Ricardo. Col. OAB Nacional, 1ª fase; v. 14.Filosofia do direito,
1ª Edição. Saraiva,2014.
REALE, Miguel. Filosofia do Direito, 20ª edição. Saraiva,2010.
ZIPPELIU, Reinhold. Série IDP, Linha direito comparado: Filosofia do direito, 1ª
Edição. Saraiva, 2012.

COMPONENTE CURRICULAR: Metodologia do Trabalho Acadêmico
CH: 40h
EMENTA:
Conhecimento científico: conceito de ciência. A evolução da ciência. Tipos de
conhecimentos. Produção de conhecimentos a partir de seminários. Métodos de

pesquisa. Formas de comunicação. Noções de textos, resumos, resenhas críticas.
Artigos de opinião. Artigos científicos. Relatórios técnico científico. Monografia.
OBJETIVOS:
Desenvolver habilidades para a iniciação à pesquisa científica, atendendo às
disposições técnicas e normas vigentes. Compreender os processos e procedimentos
metodológicos básicos e necessários à produção de trabalhos técnicos e científicos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. São
Paulo: GEN, 2011.
MATTAR NETO, João Augusto. Metodologia Científica na Era da Informática. 3.ed.
São Paulo: Saraiva, 2008.
PEREIRA, José Matias. Manual de Pesquisa Científica. Atlas,2018
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico:
elaboração de trabalhos na graduação. 10.ed. São Paulo: GEN, 2010.
APOLINÁRIO, Fabio. Dicionário de metodologia científica: um guia para a
produção do conhecimento científico. 2.ed. São Paulo: GEN, 2011.
BAPTISTA, Makilim Nunes; CAMPOS, Dinael Corrêa de. Metodologias Pesquisa em
Ciências: análise quantitativa e qualitativa. 2.ed. São Paulo: LTC, 2016.
FLICK, Uwe. Introdução à Metodologia de Pesquisa: Um Guia Para Iniciantes.
Porto Alegre: Penso, 2012.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do Trabalho
Científico.Atlas,2017

COMPONENTE CURRICULAR: Economia
CH: 40h
EMENTA:
Introdução à economia. Evolução do pensamento econômico. Demanda, oferta e
equilíbrio de mercado. Produção e custos. Estruturas de mercado. Introdução à
macroeconomia. Determinação da renda e do produto nacional: o mercado de bens e
serviços. Política monetária. Inflação. O setor público. Crescimento e desenvolvimento
econômico. Economia e meio ambiente.
OBJETIVOS:
Propor conhecimentos básicos sobre a ciência econômica, para entender como se
processo a organização do aparelho produtivo na produção e distribuição de bens e

serviços conjugando para isso e a partir da tecnologia os fatores capital (K), trabalho
(Tr) e recursos naturais (Rn).
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BALESTRIN, Alsones; VERSCHOORE, Jorge. Redes de Cooperação Empresarial:
Estratégias de Gestão na Nova Economia. 1.ed. São Paulo: Bookman, 2016.
MANKIW, N.G. Introdução à economia. 1.ed. São Paulo: Thomson Learning, 2013.
VASCONCELLOS, M. A.; GARCIA, M. E. Fundamentos de economia. 4.ed. São
Paulo: Saraiva, 2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BAYE, Michael R. Economia de Empresas e Estratégias de Negócios. 6.ed. São
Paulo: Artmed, 2010.
FRANK, Robert H.; BERNANKE, Ben S. Princípios de Economia. 4.ed. Porto Alegre:
AMGH, 2012.
MARQUES, Rosa Maria. O Brasil bob a nova ordem - A economia brasileira
contemporânea. 1.ed. São Paulo: Saraiva, 2001.
NOGAMI, Otto.; PASSOS, Carlos Roberto Martins. Princípios de Economia. 1.ed.
São Paulo: Cengage, 2016.
PINDYCK, R. S. Microeconomia. 7.ed. São Paulo: Pearson, 2010.

COMPONENTE CURRICULAR: Trabalho Integrado Interdisciplinar
CH: 60h
EMENTA:
Metodologia científica: apresentação de sites de conteúdo científico (Scielo, Portal
Capes); a busca nas fontes de informação; a internet e o ciberespaço; novo plano de
captação da informação; normatização do trabalho científico (ABNT); pesquisa e
produção científica relacionando o tema escolhido pelo professor com os
conhecimentos adquiridos até então.
OBJETIVOS:
A disciplina tem por objetivo a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, cujos
temas serão apresentados no início de cada período pelos respectivos docentes. As
atividades incluem o desenvolvimento de uma produção escrita, conforme
regulamento próprio e edital publicado semestralmente que vise o trabalho
interdisciplinar dos conhecimentos adquiridos nas disciplinas já estudadas e o tema
escolhido pelo professor com enfoque nas implicações na realidade local, regional e
global.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AQUINO, Ítalo de Souza. Como escrever artigos científicos. São Paulo: Saraiva,
2012.
BOAVENTURA, Edivaldo M. Metodologia da pesquisa: monografia, dissertação,
tese. São Paulo: Atlas, 2004.
DEMO, Pedro. Metodologia para quem quer aprender. 1.ed. São Paulo: GEN,
2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico:
elaboração de trabalhos na graduação. 10.ed. São Paulo: GEN, 2010.
APOLINÁRIO, Fabio. Dicionário de metodologia científica: um guia para a
produção do conhecimento científico. 2.ed. São Paulo: GEN, 2011.
BRASILEIRO, Ada Magaly Matias. Manual de Produção de Textos Acadêmicos e
Científicos. São Paulo: Saraiva, 2013.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. 6.ed. Metodologia científica.
São Paulo: GEN, 2011.
VOLPATO, G.L . Guia Prático Para Redação Cientifica. São Paulo: Best Writing,
2015.
4º. Semestre

COMPONENTE CURRICULAR: Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos
CH: 40h
EMENTA:
Noção geral. Formação. Classificação. Da estipulação em favor de terceiro. Da
promessa de fato. Vício redibitório. Evicção. Contratos aleatórios. Contrato preliminar.
Contrato com pessoa a declarar. Extinção do contrato.
OBJETIVOS:
A disciplina tem por objetivo propor a discussão crítica da concepção e finalidade do
Direito Civil, seus principais conceitos e princípios como fundamentação teórica para
compreender a Teoria dos Contratos e suas particularidades e perspectivas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Azevedo, Álvaro Villaça. Teoria geral dos contratos típicos e atípicos, 3ª edição.
Atlas,2009.
GAGLIANO, Pablo Stolze, PAMPLINA FILHO, Rodolfo. Novo curso de Direito civil,
v. 4, t. I – Contratos: Teoria geral, 13ª edição. Saraiva, 2017.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, v. 3 – Contratos e atos
unilaterais, 14ª edição. Saraiva, 2017.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
LOBO, Paulo. Direito civil – Contratos, 3ª edição. Saraiva, 2017.
PEREIRA, Caio Mário Silva. Instituições de Direito Civil - Vol. III - Contratos, 21ª
edição. Forense, 2017.
PEREIRA, Caio Mário Silva. Obrigações e Contratos - Pareceres. Forense,2010.
RIZZARDO, Arnaldo. Contratos, 16ª edição. Forense,2016.
SILVA, Vivien Lys Porto da. Extinção dos Contratos Limites e Aplicabilidade, 1ª
edição. Saraiva,2009.

COMPONENTE CURRICULAR: Direito Penal – Crimes Contra o Patrimônio
CH: 40h
EMENTA:
Crimes contra o patrimônio. Furto. Roubo e Extorsão. Usurpação. Dano. Apropriação
Indébita. Estelionato e Outras Fraudes. Receptação. Crimes contra a propriedade
imaterial: violação de direito autoral. Disposições Gerais.
OBJETIVOS:
A disciplina tem por objetivo discutir os conceitos e a finalidades do Direito Penal,
proporcionando o debate e a reflexão a respeito dos Crimes Contra o Patrimônio, à
luz da Constituição da República Federativa, seus princípios e legislação penal.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal Vol. 3 - Parte Especial Crimes contra o patrimônio até crimes contra o sentimento religioso e contra o
respeito aos mortos, 13ª edição. Saraiva, 2017.
GONÇALVES, Victor Rios. Col. Sinopses Jurídicas 09 - Dos crimes contra o
patrimônio. Saraiva, 2016.
JESUS, Damásio de. Direito penal, 2º volume: parte especial; Crimes contra a
pessoa a crimes contra o patrimônio, 35ª edição. Saraiva,2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
Brandão, Cláudio (Coord.). Imputação Objetiva: Crimes de Perigo e Direito Penal
Brasileiro. Atlas,2015.
MARCAO, Renato. Crimes contra a ordem tributária, econômica e relações de
consumo, 1ª edição. Saraiva, 2017.
CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, v. 1 – Parte geral (arts. 1º a 120), 21ª
edição.Saraiva, 2017.
PACELLI, Eugênio; CALLEGARI, André. Manual de Direito Penal - Parte Geral, 2ª
edição. Atlas,2016.
Harada, Kiyoshi; Musumecci Filho, Leonardo; Polido, Gustavo Moreno. Crimes
contra a Ordem Tributária, 2ª edição. Atlas,2014.

COMPONENTE CURRICULAR: Direito Administrativo
CH: 80h
EMENTA:
Introdução ao direito administrativo. Fontes do direito administrativo. Princípios da
administração pública. Poderes administrativos. Administração pública. Controle da
administração pública. Ato administrativo e agentes públicos. Licitação. Conceito.
Modalidades. Contratos administrativos. Conceito.
Modalidades. Concessão.
Parceria público-privada. Responsabilidade civil do Estado. Intervenção do Estado na
propriedade. Desapropriação.
OBJETIVOS:
A disciplina tem por objetivo discutir os conceitos e a finalidades do Direito
Administrativo, seus principais conceitos e princípios, a função e organização
administrativa, poder de polícia e serviços públicos, além dos seus Agentes Públicos,
os atos administrativos, as licitações e contratos administrativos, e a responsabilidade
civil do Estado.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALEXANDRE, Ricardo. Direito Administrativo.Método,2018
DIAS, Licínia Correia. Coleção saberes do direito; 31 - Direito administrativo I, 1ª
Edição. Saraiva,2012.
FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo.Atlas,2018
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
COUTO, Reinaldo. Curso de direito administrativo, 2ª edição. Saraiva, 2/2015.
HARADA, Kiyoshi. Desapropriação: Doutrina e Prática, 11ª edição. Atlas, 06/2015.

JUNIOR, Calasans, José. Manual da Licitação: Orientação Prática para o
Processamento de Licitações, com Roteiros de Procedimento, Modelos de
Carta-Convite e de Editais, de Atas de Sessões Públicas e de Relatórios de
Julgamento de Propostas, 2ª edição. Atlas, 08/2015
MARTINS, Fran. Contratos e Obrigações Comerciais.Forense,2018
OLIVEIRA, Gesner; OLIVEIRA FILHO, Luiz Chrysostomo (orgs.). Parcerias PúblicoPrivadas - Experiências, Desafios e Propostas. LTC, 09/2013.

COMPONENTE CURRICULAR: Direito Processual Civil - Instrumentalidade
CH: 80h
EMENTA:
Dos atos processuais. Da Formação, da Suspensão e da Extinção do Processo. Da
Petição Inicial. Improcedência Liminar do Pedido. Da Audiência de Conciliação ou de
Mediação. Da Contestação. Da Reconvenção. Da Revelia. Das Providências
Preliminares e do Saneamento. Do Julgamento Conforme o Estado do Processo. Da
Audiência de Instrução e Julgamento. Das Provas. Da Sentença e da Coisa Julgada.
OBJETIVOS:
Esta unidade de ensino pretende disponibilizar aos alunos, em forma de análise
crítica, um amplo panorama dos principais instrumentos do Direito Processual Civil
assim como sua aplicabilidade em situação real.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AMENDOEIRA, Sidnei. Manual de direito processual civil 01: Teoria geral do
processo e fase de conhecimento em primeiro grau de jurisdição, 2ª Edição.
Saraiva, 2012.
DA ROCHA, Marcelo Hugo; THAMAY, Renan Faria Kruger. Direito Processual Civil
- Col. Passe Em Concursos Públicos.Saraiva,2017.
ROSSATO, Luciano Alves. Col. Saberes do Direito 48 - Sistema dos Juizados
Especiais, 1ªedição. Saraiva,2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
DALLA, Humberto. Direito processual civil contemporâneo. Saraiva, 2017.
DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. Atlas, 2017.
JUNIOR, FIGUEIRA, Joel Dias. Juizados Especiais Estaduais Cíveis e Criminais
– Comentários à Lei 9.099/1995.Saraiva, 2017.
JUNIOR., THEODORO,
Forense,2017.

Humberto.

Curso

de

Direito

Processual

Civil.

LUNARDI, Fabrício Castagna. Série IDP: Linha Doutrina, Curso de Direito
Processual Civil. Saraiva, 2012.

COMPONETE CURRICULAR: Direito Processual Penal - Instrumentalidade
CH: 80h
EMENTA:
Princípios informadores do processo penal. Eficácia da lei processual penal no tempo
e no espaço. Inquérito Policial. Condições de procedibilidade Ação Penal. Denuncia e
queixa. Ação civil “ex delicto”. Sujeitos processuais. Das provas. Exame de corpo de
delito e perícias em geral. Interrogatório e confissão. Reconhecimento das pessoas e
das coisas. Documentos. Indícios. Da busca e apreensão. Das provas proibidas.
Teoria do fruto da árvore envenenada.
OBJETIVOS:
A disciplina tem por objetivo criar condições para que os alunos possam apreender
criticamente os principais instrumentos do Direito Processual Penal e sua
aplicabilidade na dinâmica dos processos desenvolvidos na realidade.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ARRUDA, Rejane de. Col. Ícones do Direito. Manual de direito processual penal, 1ª
edição. Saraiva,2014.
JUNIOR, LOPES. Direito processual penal. Saraiva, 2017.
OLIVEIRA, Flávio de. Col. OAB Nacional. Primeira fase - Direito processual penal,
Saraiva, 2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BONFIM, Edilson Mougeno; CAPEZ, Fernando. Direito penal: parte geral. São
Paulo: Saraiva, 2004.
BUSATO, Paulo César. Fundamentos para um direito penal democrático, 4. São
Paulo: Grupo Gen, 2013.
PACELLI, Eugênio; CALLEGARI, André. Manual de Direito Penal: Parte Geral. São
Paulo: Atlas, 2015
PASCHOAL, Janaina Conceição. Direito Penal: Parte Geral. São Paulo: Manole,
2015.
RODRIGUES, Cristiano. Direito penal: parte especial II. São Paulo: Saraiva, 2012

COMPONENTE CURRICULAR: Psicologia Jurídica

CH: 40h
EMENTA:
Introdução ao estudo da Psicologia. Psicologia enquanto ciência e sua interface com
o Direito. Dinâmica da Personalidade. Percepção e memória do testemunho. Aspectos
da psicopatologia. Transtornos psicológicos.
OBJETIVOS:
A disciplina tem por objetivo introduzir o estudo da psicologia enquanto ciência e sua
correlação com a ciência jurídica, analisando principalmente a dinâmica da
personalidade e os transtornos psicológicos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CAMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. Atlas,2017
FIORELLI, José Osmir; MANGINI, Rosana Ragazzoni. Psicologia Jurídica, 8ª
edição. Atlas, 2017.
GIL, Antonio Carlos. Sociologia Geral. São Paulo: Atlas, 2011.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
CRISP, Richard; TURNER, Rhiannon. Psicologia Social Essencial.Roca,2012
FELDMAN, Robert S. Introdução à Psicologia. AMGH,2015.
HALL, Calvin S.; LINDZEY,
Personalidade. ArtMed, 2000.

Gardner;

CAMPBELL,

John

B.

Teorias

da

PAULO, Beatrice Paulo. Psicologia na prática jurídica. Saraiva,2012.
ZANELLI, José Carlos; BORGES-ANDRADE, Jairo Eduardo; BASTOS, Antonio
Bittencourt. Psicologia, organizações e trabalho no Brasil. AMGH, 2014.

COMPONENTE CURRICULAR: História e Cultura Afro-Brasileira Indígena
CH: 40h
EMENTA:
Reflexões sobre os aspectos estruturantes da formação cultural brasileira: história e
memória dos povos afro-brasileiros e indígenas. As diversidades culturais delineadas
através das singularidades nas línguas, nos dialetos, nas religiões, nos símbolos, nas
artes, nas literaturas, no folclore e notadamente nos costumes.
OBJETIVOS:
Socializar e produzir conhecimentos, bem como atitudes, posturas e valores quanto à
pluralidade étnico-racial, tornando os acadêmicos receptivos aos processos de

inclusão e que sejam capazes de interagir e de negociar objetivos comuns no contexto
do respeito aos direitos legais e na valorização dos seres humanos indistintamente.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
HALL, Gwendolyn Midlo. Escravidão e etnias africanas nas américas.Vozes,2017
RIBEIRO, DARCY. Índios e a civilização: A integração das populações indígenas
no Brasil moderno.Global,2010
GRUPIONI, Luiz Donisete Benzi Grupioni. Índios no Brasil.Global,2017
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GOMES, Flavio. Negros e política. Rio de Janeiro: Zahar, 2014.
KOTTAK, Conrad P. Um Espelho para a Humanidade: uma introdução à
Antropologia Cultural. Porto Alegre: AMGH, 2001.
MARCONI, Marina de Andrade; PRESOTTO, Zelia Maria Neves. Antropologia: uma
introdução. São Paulo: GEN, 2013.
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico.Rio de Janeiro:
Zahar, 2005.
CARLOS, Antonio. A Formação
Brasileiro. UURUÁ,2016.

do

Pensamento

Político-Constitucional

COMPONENTE CURRICULAR: Trabalho Integrado Interdisciplinar
CH: 60h
EMENTA:
Metodologia científica: apresentação de sites de conteúdo científico (Scielo, Portal
Capes); a busca nas fontes de informação; a internet e o ciberespaço; novo plano de
captação da informação; normatização do trabalho científico (ABNT); pesquisa e
produção científica relacionando o tema escolhido pelo professor com os
conhecimentos adquiridos até então.
OBJETIVOS:
A disciplina tem por objetivo a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, cujos
temas serão apresentados no início de cada período pelos respectivos docentes. As
atividades incluem o desenvolvimento de uma produção escrita, conforme
regulamento próprio e edital publicado semestralmente que vise o trabalho
interdisciplinar dos conhecimentos adquiridos nas disciplinas já estudadas e o tema
escolhido pelo professor com enfoque nas implicações na realidade local, regional e
global.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AQUINO, Ítalo de Souza. Como escrever artigos científicos. São Paulo: Saraiva,
2012.
BOAVENTURA, Edivaldo M. Metodologia da pesquisa: monografia, dissertação,
tese. São Paulo: Atlas, 2004.
DEMO, Pedro. Metodologia para quem quer aprender. 1.ed. São Paulo: GEN,
2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico:
elaboração de trabalhos na graduação. 10.ed. São Paulo: GEN, 2010.
APOLINÁRIO, Fabio. Dicionário de metodologia científica: um guia para a
produção do conhecimento científico. 2.ed. São Paulo: GEN, 2011.
BRASILEIRO, Ada Magaly Matias. Manual de Produção de Textos Acadêmicos e
Científicos. São Paulo: Saraiva, 2013.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. 6.ed. Metodologia científica.
São Paulo: GEN, 2011.
VOLPATO, G.L . Guia Prático Para Redação Cientifica. São Paulo: Best Writing,
2015.
5º. Semestre

COMPONENTE CURRICULAR: Direito Civil – Contratos em Espécie
CH: 80h
EMENTA:
Das várias espécies de contrato. Dos atos unilaterais. Dos contratos especiais.
Contratos em espécie. Atos unilaterais. Perspectivas do Direito dos Contratos. Direitos
intelectuais. Princípios fundamentais do Direito Contratual. Formação dos contratos.
Classificação dos contratos.
OBJETIVOS:
A disciplina tem por objetivo discutir criticamente a concepção e a finalidade do Direito
Civil, seus principais conceitos e princípios, notadamente no que refere a Teoria dos
Contratos e as peculiaridades decorrentes dela.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

PEREIRA, Caio Mário Da Silva. Instituições de Direito civil: contratos. 11. ed. Rio
de Janeiro: Forense, 2017. v.3
USTÁRROZ, Daniel. Contratos em espécie. São Paulo: Atlas, 2015. xii, 377p.
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil - Vol. III - Contratos Em Espécie. Atlas. 16.
ed. 2016.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
ALVES, José Carlos Moreira: Posse. Rio de Janeiro: Forense, 1985.
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil: Direito das Coisas. São
Paulo: Saraiva, 2003.

COMPONENTE CURRICULAR: Direito Penal – Crimes Contra a Dignidade SexuaI
CH: 40h
EMENTA:
Dos crimes contra a liberdade sexual. Dos crimes sexuais contra vulnerável. Do
lenocínio e do tráfico de pessoa para fim de prostituição ou outra forma de
exploração sexual. Do ultraje público ao pudor.
OBJETIVOS:
A disciplina pretende em seu objetivo maior, discutir os conceitos e as finalidades do
Direito Penal, proporcionando a análise, o debate e a reflexão crítica relativa aos
crimes contra a dignidade sexual, a paz pública, tendo como mediação norteadora a
Constituição da República Federativa em seus princípios pertinentes.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2016.
Substituído por: ANDREUCCI, Ricardo Antônio. Minicódigo penal anotado. 5. ed.
São Paulo: Saraiva, 2012.
GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Direito Penal - Dos Crimes Contra O
Patrimônio Aos Crimes Contra A Propriedade Imaterial - Col. Sinopses Jurídicas.
São Paulo: Saraiva, 2018.
SHECAIRA, Sérgio Salomão. Estudos de Direito penal – Vol. III. Rio de Janeiro:
Forense, 2014. Substituído por: CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. 9 ed..
São Paulo: Saraiva, 2011.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
ANDREUCCI, Ricardo Antônio. Manual de direto penal. São Paulo: Saraiva, 2016.

JALIL, Mauricio Schaun (coord.). Código
jurisprudência. Barueri: Manole, 2016.

penal

comentado:

doutrina

e

SANCTIS, Fausto Martin de. Direito penal: parte geral. São Paulo: Método, 2016.
SOUZA, Carlos Artur B. G. Curso de Direito penal: parte geral. São Paulo: Forense,
2015.
NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito penal: parte geral: arts. 1º a 120 do
Código Penal. São Paulo: Forense, 2017.
PACELLI, Eugênio. Manual de Direito penal: parte geral. São Paulo: Atlas, 2017.

COMPONENTE CURRICULAR: Direito do Trabalho – Direito Individual
CH: 80h
EMENTA:
Introdução. Natureza. Princípios. Fontes. Evolução do direito do trabalho. Evolução
constitucional dos direitos sociais. Relação de trabalho. Terceirização. Contrato de
trabalho. Remuneração e salário. Estabilidade. FGTS. Duração do trabalho.
Descansos remunerados. Segurança e medicina do trabalho. Normas especiais.
Trabalho infantil. Extinção do contrato de trabalho. Organização sindical. Greve.
Organização judiciária do trabalho.
OBJETIVOS:
O objetivo principal desta unidade de ensino é discutir os conceitos e a finalidades do
Direito do Trabalho, propiciando ao aluno um amplo conhecimento das origens
históricas, de seus princípios fundamentais e sua integração nas relações jurídicas
internas e internacionais, bem como o estudo sistemático do contrato de trabalho,
seus elementos, sujeitos, objetos e conteúdos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
GARCIA, GUSTAVO FILIPE BARBOSA. Curso de Direito do trabalho. Rio de
Janeiro: Editora Forense, 2015. Substituído por; Curso de direito do trabalho:
relações individuais, sindicais e coletivas do trabalho. 9º. São Paulo: Saraiva, 2018.
MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2018.
ALMEIDA, André Luiz Paes de. Direito do trabalho: material, processual e
legislação especial. São Paulo: Rideel, 2016.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
ALMEIDA, Amador Paes de. CLT Comentada: legislação: doutrina: jurisprudência.
São Paulo: Saraiva, 2003.
ARAGÃO, Luiz Fernando Bastos. Noções essenciais de direito coletivo do trabalho.
São Paulo: LTr, 2000.

COMPONENTE CURRICULAR: Direito Processual Civil - Recursos
CH: 80h
EMENTA:
Teoria geral dos recursos. Da Apelação. Do Agravo de Instrumento. Do Agravo
Interno. Dos Embargos de Declaração. Dos Recursos para o Supremo Tribunal
Federal e para o Superior Tribunal de Justiça.
OBJETIVOS:
A disciplina tem por objetivo analisar e discutir criticamente a concepção e a finalidade
dos recursos do Direito Processual Civil, seus conceitos e princípios fundamentais,
bem como elementos da jurisprudência e legislação componentes da técnica jurídica
do Direito Processual Civil.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CAMARA, Alexandre Freitas. novo processo civil brasileiro.3 ed. São Paulo: Atlas,
2017.
ALVIM, Tereza Arruda (Coord.) et al. O novo código de processo civil brasileiro:
estudo dirigidos: sistematização e procedimentos. Rio de Janeiro: Forense,
2015.
DUARTE, Bento Herculano; OLIVEIRA JUNIOR, Zulmar Duarte. Princípios do
processo civil: noções fundamentais: jurisprudência do STF e STJ. Rio de
Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil
comentado e legislação processual civil em vigor. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2002.
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim e Nery Júnior, Nelson (coordenação) et alii.
Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis de acordo com a Lei 9.756/98.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.

COMPONENTE CURRICULAR: Direito Processual Penal – Prisão e liberdade
CH: 40h
EMENTA:
Da prisão em flagrante. Da prisão preventiva. Da prisão domiciliar. Das outras medidas
cautelares. Da liberdade provisória, com ou sem fiança. Processo comum ou ordinário.
Processo sumário. Sentença em geral. Coisa julgada. Habeas Corpus. Lei de
Execução Penal.

OBJETIVOS:
A disciplina tem por objetivo analisar e discutir criticamente a concepção e a finalidade
do Direito Processual Penal, seus conceitos e princípios essenciais aplicados prisão,
processo e sentença.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2016.
GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2016.
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. São Paulo:
Saraiva, 2013. 16. ed.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
ANDREUCCI, Ricardo Antônio. Manual de Direito Penal. São Paulo: Saraiva
4ª Ed. 2008.
TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios Básicos de D.Penal . São Paulo: Saraiva
2007.

COMPONENTE CURRICULAR: Direito Humanos
CH: 40h
EMENTA:
Conceito de direitos humanos. Breve evolução dos direitos humanos. Características
dos direitos humanos. Multiculturalismo e direitos humanos. A relação entre educação
e direitos humanos na consolidação do Estado democrático e da cidadania. A
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Plano Nacional de Educação em Direitos
Humanos. Políticas e ações educacionais afirmativas.
OBJETIVOS:
Propor e discutir criticamente os fundamentos e as concepções de direitos humanos,
cidadania e democracia, oportunizando o conhecimento e o debate sobre a relação
entre direitos humanos e educação, bem como conhecer a Declaração Universal dos
Direitos Humanos, seus princípios e valores.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direitos humanos. 5.ª Ed. Rio de Janeiro:
Forense, São Paulo: Método, 2018.
PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o Direito constitucional internacional. 16.ª
Ed. São Paulo: Saraiva, 2016.
COMPARATO, Fabio Konder. Afirmação histórica dos Direitos Humanos. 8ª ed.
São Paulo: Saraiva, 2017.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
COMPARATO, Fabio Konder. Afirmação histórica dos Direitos Humanos. 8ª ed.
São Paulo: Saraiva, 2017.
BITTAR, Carla Bianca. Educação e Direitos humanos no Brasil. São Paulo:
Saraiva, 2014.
GARCIA, Emerson. Proteção internacional dos Direitos humanos. 3.ª Ed. São
Paulo: Atlas, 2015.
ALMEIDA, Guilherme Assis de. Direitos humanos e não-violência. 2.ª Ed. São
Paulo: Atlas, 2015.
QUARESMA, Ruben de Azevedo. Ética, Direito e Cidadania - Brasil Sociopolítico
e Jurídico Atual. Paraná: Juruá, 200

COMPONENTE CURRICULAR: Direito Desportivo
CH: 40h
EMENTA:
Direito e desporto. Direito desportivo e Direito (Público) do desporto. Autonomia
desportiva. Direito Constitucional do desporto. Direito Disciplinar Desportivo. Código
Brasileiro de Justiça Desportiva. Contrato de Trabalho de Atleta Profissional. Direito
de Imagem. Direito de Arena. Regulamentações FIFA: transferências internacionais e
Direitos Econômicos.
OBJETIVOS:
Possibilitar o aprendizado de noções essenciais do desporto como fenômeno jurídico,
estudando as estruturas e impactos jurídico-econômicos do movimento esportivo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
MASSON, Aloisio. O desporto como instrumento do direito econômico. Rio de
Janeiro: Forense, 2014.
MARIANA ROSIGNOLI, SÉRGIO SANTOS RODRIGUES. Manual do direito
desportivo. São Paulo: LTR, 2017.
CAVAZZOLA JUNIOR, Cesar Augusto. Manual de direito desportivo. São Paulo:
Edipro, 2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
CARDIA, Wesley. Marketing esportivo e administração de arenas. São Paulo:
Atlas, 2014.
MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2018.
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: contratos. 17. Ed. São Paulo: Atlas, 2017.

SOUZA, Gustavo Lopes Pires de. Direito Desportivo. São Paulo: Arraes Editores,
2014.
BASTOS, Augusto Caputo. Direito Desportivo. São Paulo: Alumnus, 2014.

6º. Semestre

COMPONENTE CURRICULAR: Direito Civil – Responsabilidade Civil
CH: 40h
EMENTA:
Responsabilidade Civil: caracterização, pressupostos, modalidades e excludentes.
Responsabilidade civil subjetiva e responsabilidade civil objetiva. Responsabilidade
por fato próprio, fato de terceiro, fato de coisa ou animal. Direitos especiais de
responsabilidade civil. Efeitos cíveis da sentença penal. Responsabilidade da
Administração Pública. Culpa. Dano
OBJETIVOS:
Construir com o aluno o conhecimento necessário para a utilização com eficácia dos
elementos de doutrina, jurisprudência e legislação pertencentes ao universo da
Responsabilidade Civil. Demonstrar a essencialidade do estudo da Responsabilidade
Civil na formação jurídica, política e profissional e na consolidação e proteção dos
direitos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
LEGISLACÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. São Paulo, Editora LTR, 2017.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Obrigações e
responsabilidade civil: v. 4. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2017.
RODRIGUES, Silvio. Direito civil: responsabilidade civil. 19 ed. São Paulo:
Saraiva, 2002.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
MELO, Nehemias Domingos de. Lições de Direito civil: obrigações e
responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2017.
MATIELO, Fabrício Zamprogna. Responsabilidade civil do médico. 4. ed. São
Paulo: LTr, 2014.
BRUNO CUNHA WEYNE. Princípio dignidade humana, O AL DID. São Paulo:
Saraiva, 2013.
NADER, Paulo. Curso de Direito civil: reponsabilidade civil. V. 7. Rio de Janeiro:
Forense, 2016.

COMPONENTE CURRICULAR: Direito Penal – Crime Contra a Fé e a
Administração
CH: 40h
EMENTA:
Dos Crimes contra a Incolumidade Pública: Dos Crimes de Perigo Comum, Dos
Crimes contra a Segurança dos Meios de Comunicação e transporte e outros Serviços
Públicos, Dos Crimes contra a Saúde Pública; Dos Crimes contra a paz pública; Dos
Crimes contra a Fé Pública: Da Moeda Falsa, Da Falsidade de Títulos e outros papéis
Públicos, Da Falsidade Documental, De Outras Falsidades; Dos Crimes contra a
Administração Pública: Dos Crimes Praticados por Funcionário Público Contra a
Administração em Geral, Dos Crimes Praticados por Particular Contra a Administração
em Geral, Dos Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral,
Dos Crimes Contra a Administração da Justiça, Dos Crimes Contra as Finanças
Públicas.
OBJETIVOS:
Esta unidade de ensino pretende demonstrar criticamente a importância de se sopesar
a realidade social, política e econômica quando do estudo do Direito Penal objetivando
desenvolver no acadêmico – futuro operador do Direito – competências para propor
alteração da práxis punitivista.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ANDREUCCI, Ricardo Antonio. Mini código penal anotado. 5. ed. São Paulo:
Saraiva, 2012.
DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2016.
GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Direito Penal - Dos Crimes Contra O
Patrimônio Aos Crimes Contra A Propriedade Imaterial - Col. Sinopses Jurídicas.
São Paulo: Saraiva, 2018.
SHECAIRA, Sérgio Salomão. Estudos de Direito penal – Vol. III. Rio de Janeiro:
Forense, 2014. Substituído por: CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. 9 ed..
São Paulo: Saraiva, 2011.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
ANDREUCCI, Ricardo Antonio. Manual de direto penal. São Paulo: Saraiva, 2016.
JALIL, Mauricio Schaun (coord.). Código penal comentado: doutrina e
jurisprudência. Barueri: Manole, 2016.
SANCTIS, Fausto Martin de. Direito penal: parte geral. São Paulo: Método, 2016.
SOUZA, Carlos Artur B. G. Curso de Direito penal: parte geral. São Paulo:
Forense, 2015.

NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito penal: parte geral: arts. 1º a 120
do Código Penal. São Paulo: Forense, 2017.
PACELLI, Eugênio. Manual de Direito penal: parte geral. São Paulo: Atlas, 2017.

COMPONENTE CURRICULAR: Direito do Trabalho – Direito Coletivo
CH: 40h
EMENTA:
Princípios especiais do Direito Coletivo do Trabalho. Organização sindical brasileira.
Centrais sindicais. Garantias sindicais. Greve. Negociação Coletiva. Acordo Coletivo.
Convenção Coletiva. Arbitragem e mediação no Direito Coletivo do Trabalho.
OBJETIVOS:
A disciplina tem por objetivo discutir criticamente a concepção e a finalidade do Direito
do Trabalho, propiciando ao acadêmico amplos conhecimentos relativos ao Direito
Coletivo do Trabalho e as formas de organização dos trabalhadores no
encaminhamento de suas demandas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
GARCIA, GUSTAVO FILIPE BARBOSA. Curso de Direito do trabalho. Rio de
Janeiro: Editora Forense, 2015. Substituído por; Curso de direito do trabalho:
relações individuais, sindicais e coletivas do trabalho. 9º. São Paulo: Saraiva, 2018.
MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2018.
ALMEIDA, André Luiz Paes de. Direito do trabalho: material, processual e
legislação especial. São Paulo: Rideel, 2016.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
ALMEIDA, Amador Paes de. CLT Comentada: legislação: doutrina: jurisprudência.
São Paulo: Saraiva, 2003.
ARAGÃO, Luiz Fernando Bastos. Noções essenciais de direito coletivo do trabalho.
São Paulo: LTr, 2000.

COMPONENTE CURRICULAR: Direito Processual Civil - Execução
CH: 80h
EMENTA:
Da sentença e da coisa julgada. Da Execução em Geral: Disposições Gerais, Das
Partes, Da Competência, Dos Requisitos Necessários para Realizar Qualquer
Execução. Das Diversas Espécies de Execução: Disposições Gerais, Da Execução

para a Entrega de Coisa, Da Execução das Obrigações de Fazer ou de Não Fazer,
Da Execução por Quantia Certa, Da Execução contra a Fazenda Pública, Da
Execução de Alimentos. Dos Embargos à Execução. Da Suspensão e da Extinção do
Processo de Execução
OBJETIVOS:
A unidade de ensino Direito Processual Civil – Execução tem por objetivo discutir a
concepção e a finalidade da execução no Direito Processual Civil, seus conceitos e
princípios nos procedimentos e processos de execução em geral.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 3.ª Ed. São Paulo:
Atlas, 2017.
GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. – Vol. 1 – 23.ª Ed. São
Paulo: Saraiva, 2013.
ALVIM, Tereza Arruda (Coord.) et al. O novo código de processo civil brasileiro:
estudo dirigidos: sistematização e procedimentos. Rio de Janeiro: Forense,
2015.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BARBI, Celso Agrícola. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro:
Forense, 1993.
NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil
comentado e legislação processual civil em vigor. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2002.

COMPONENTE CURRICULAR: Direito Processual Penal – Júri e Recursos
CH: 80h
EMENTA:
Processos dos crimes de competência do júri. Procedimento especial dos crimes
dolosos contra a vida. Nulidades. Recursos gerais. Recursos em sentido estrito.
Apelação. Apelação das decisões do Tribunal do Júri. Revisão. Recurso
extraordinário. Embargos. Revisão. Mandado de segurança. Habeas Corpus.
OBJETIVOS:
A disciplina tem por objetivo discutir a concepção e a finalidade do Direito Processual
Penal, propiciando ao discente refletir criticamente sobre o funcionamento da Justiça
Criminal Brasileira, a partir de seus procedimentos, acompanhando e avaliando o
desenvolvimento do sistema processual no propósito de verificar o cumprimento de
suas funções precípuas principalmente em relação ao procedimento do Júri e recursos
da área penal.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 24.ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2017.
GRECO FILHO, Vicente. Manual de processo penal. 11.ª Ed. São Paulo: Saraiva,
2015.
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa.Manual de processo penal. 12. Ed. São
Paulo: Saraiva, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GOMES Filho, Antonio Magalhães. Presunção de inocência e prisão cautelar. São
Paulo: Saraiva, 1991.
PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. História e prática do habeas corpus:
direito constitucional e processual comparado. São Paulo: Saraiva, 1979.

COMPONENTE CURRICULAR: Estatuto da Criança e do Adolescente e Estatuto
do Idoso
CH: 40h
EMENTA:
Criança e Adolescente. A Criança e o Adolescente na Constituição Federal, na
Legislação Civil, Penal, Trabalhista e no Estatuto da Criança e do Adolescente, e no
Estatuto do Idoso. Conceitos e Direitos fundamentais. A Prevenção e a Política de
Atendimento. Medidas de Proteção e Socioeducativas. A Prática de Ato Infracional. A
Criação dos Conselhos. A Justiça da Infância da Juventude e do Idoso. Os Crimes e
as Infrações administrativas. Das medidas de proteção aos idosos. Da Política de
Atendimento ao Idoso. Do acesso à justiça. Dos crimes.
OBJETIVOS:
A unidade de ensino tem por objetivo discutir crítica e historicamente os Direitos das
Crianças, Adolescentes e Idosos, numa perspectiva de inclusão à cidadania,
preceituados pela Constituição da Republica Federativas no que concerne a proteção
dos direitos fundamentais, além de contribuir para uma política de prevenção dos atos
infracionais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
KATIA REGINA FERREIRA LOBO ANDRADE MACIE. Curso de Direito da Criança
e do Adolescente– Aspectos Teóricos e Práticos. São Paulo: Saraiva, 2017.
ARAUJO Júnior, Gediel Claudino de. Prática no Estatuto da Criança e do
Adolescente. 2. ed.São Paulo: Atlas, 2017.
NUCCI, Guilherme de Souza. Estatuto da criança e do adolescente comentado. Rio
de Janeiro: Forense, 2015.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
KATIA REGINA FERREIRA LOBO ANDRADE MACIE.Curso de Direito da Criança
e do Adolescente– Aspectos Teóricos e Práticos. São Paulo: Saraiva, 2017.
RAMIDOFF, Mário Luiz. Direitos difusos e coletivos IV (Estatuto da Criança e do
Adolescente).São Paulo: Saraiva, 2012.
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Saraiva SA Livreiros Editores. São
Paulo, 2017
BRASIL. ECA: estatuto da criança e do adolescente: 13 anos. São Paulo:
Secretaria Municipal de Educação, 2003: Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. 4. ed.
— São Paulo: Saraiva, 2010.
SOUZA, Motauri Ciochetti de. Interesses Difusos em espécie. São Paulo: Saraiva,
2015.

COMPONENTE CURRICULAR: Direito Empresarial – Teoria da Empresa e
Sociedade em Espécie
CH: 80h
EMENTA:
Conceito e princípios do Direito Empresarial. Teoria da empresa. Estabelecimento
empresarial. Empresário. Empresário individual. Registro de empresas. Direito
societário. Disposições gerais. Da sociedade não personificada. Sociedade comum.
Sociedade em conta de participação. Da sociedade personificada. Sociedade simples.
Sociedade em nome coletivo. Sociedade em comandita simples. Sociedade em
comandita por ações. Sociedade cooperativa. Sociedades coligadas. Liquidação da
sociedade. Transformação, incorporação, fusão e cisão das sociedades. Sociedade
dependente de autorização. Do estabelecimento. Institutos complementares.
OBJETIVOS:
Esta disciplina apresenta como propósito maior e inicial discutir criticamente a
concepção e a finalidade do Direito Empresarial, seus principais conceitos e
princípios, fundamentando o debate e a reflexão a concernente a Teoria da Empresa
e o Direito Societário.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito empresarial esquematizado. 3. ed. rev.
atual. e. São Paulo: método, 2013.
GUSMÃO, Mônica. Lições de Direito empresarial. 11. ed. rev. e atual. Rio de
Janeiro: Forense, 2012.
CAVALLI, Cássio. Direito comercial: passado, presente e futuro. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
COELHO, Fábio Ulhoa. Manual do Direito Comercial. São Paulo: Saraiva 2009
NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa. - Vol. 1 - São Paulo:
Saraiva 2008.

7°Semestre

COMPONENTE CURRICULAR: Direito Civil - Direito das Coisas
CH: 80h
EMENTA:
Conceito e princípios do Direito das Coisas. Posse. Direitos reais. Propriedade.
Servidões. Usufruto. Penhor, hipoteca e anticrese. Possibilidades do Direito das
Coisas.
OBJETIVOS:
A disciplina tem por objetivo discutir criticamente a concepção e a finalidade do Direito
Civil, seus conceitos e princípios primordiais, além das perspectivas e peculiaridades
dos Direitos das Coisas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
PEREIRA, Caio Mário Da Silva. Instituições de Direito civil: contratos. 11. ed. Rio
de Janeiro: Forense, 2017. v.3
USTÁRROZ, Daniel. Contratos em espécie. São Paulo: Atlas, 2015. Xii.
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil - Vol. III - Contratos Em Espécie. Atlas. 16.
ed. 2016.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
ALVES, José Carlos Moreira: Posse. Rio de Janeiro: Forense, 1985.
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil: Direito das Coisas. São
Paulo: Saraiva, 2003

COMPONENTE CURRICULAR: Direito Penal – Legislação Extravagante
CH: 40h
EMENTA:

Crimes contra a ordem tributária. Crimes contra o sistema financeiro. Crimes contra o
meio ambiente. Crimes de responsabilidade dos prefeitos. Crimes de imprensa.
Preconceito racial. Crimes falimentares. Abuso de autoridade. Criminologia. Estatuto
da criança e do adolescente. Crimes hediondos. Crimes previstos na Lei 8.666/93. Lei
sobre drogas. Estatuto do desarmamento. Código de trânsito brasileiro. Lei Maria da
Penha. Propriedade intelectual. Tortura. Crimes de lavagem ou ocultação de bens,
direitos e valores. Lei de combate às organizações criminosas. Interceptações
telefônicas.
OBJETIVOS:
A disciplina tem por objetivo apresentar e discutir a Legislação Penal e sua
aplicabilidade, como suporte conceitual na análise de crimes não abordados em
Direito Penal. Pretende também contribuir para o aprofundamento do conhecimento
da legislação penal extravagante.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
TOURINHO Neto, Fernando da Costa; Joel Dias Figueira Júnior. Juizados Especiais
Civis e Criminais: Federais e Estaduais. São Paulo: Saraiva, 2007.
DE JESUS, Damásio E. Código Penal Anotado. 23ª ed, São Paulo: Saraiva, 2016.
CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. Vol. 3.São Paulo: Saraiva, 2018.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2016.
ANDREUCCI, Ricardo Antônio. Manual Direito penal.São Paulo: Saraiva, 2016.
GALVÃO da.Direito Penal: crimes contra a pessoa. São Paulo: Saraiva, 2013.
LIMA, AndreEstefamAraujo. Direito Penal vol 2 P. Especial. São Paulo: Saraivo,
2014.
CAPEZ, Fernando. Curso Direito Penal vol. 2: Parte Especial. São Paulo: Saraiva,
2015.

COMPONENTE CURRICULAR: Direito Processual do Trabalho
CH: 80h
EMENTA:
Introdução ao direito processual do trabalho. Formas de solução dos conflitos
trabalhistas. Princípios do direito processual do trabalho. Organização e
funcionamento da Justiça do Trabalho. Normas de direito processual do trabalho.
Competência da Justiça do Trabalho. Ação trabalhista. Dissídio individual. Nulidades
no Direito Processual do Trabalho. Provas. Sentença. Estudo dos Recursos
Processuais, sua natureza, cabimento e pressupostos, bem como o estudo do
Processo de Execução, as Ações Especiais no Direito Processual do Trabalho.

OBJETIVOS:
O objetivo principal desta disciplina é discutir a concepção e a finalidade do Direito
Processual do Trabalho, propiciando o entendimento da Justiça do Trabalho, seus
órgãos, o processo de conhecimento, as provas e a sentença.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CARRION, Eduardo; CARRION, Valentin. Comentários a CLT, Ed. 39. 2014. Saraiva.
MARTINS, Sergio Pinto. Direito processual do trabalho. 35. ed. São Paulo:Atlas.
2014.
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito processual do trabalho. São
Paulo: Saraiva, 2017.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
CASTELO, J. P. O Direito Processual do Trabalho na Moderna Teoria Geral do
Processo. São Paulo: LTR, 1999.
MARQUES, Gérson. Processo do Trabalho Anotado: CLT e legislação
complementar. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.

COMPONENTE CURRICULAR: Direito processual Civil – Procedimentos
Especiais e Tutelas
CH: 80h
EMENTA:
Procedimentos especiais. Tutela provisória. Tutela de urgência: Do Procedimento da
Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente e Do Procedimento da Tutela
Cautelar Requerida em Caráter Antecedente. Tutela de evidência. Legislação
extravagante em matéria de tutela provisória. Possibilidades do Direito Processual
Civil.
OBJETIVOS:
Esta unidade de ensino apresenta como objetivo principal discutir a concepção e a
finalidade do Direito Processual Civil, seus principais conceitos e princípios dos
procedimentos especiais de jurisdição voluntária e contenciosa e as tutelas provisórias
em geral.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. São Paulo: Atlas,
2017
ALVIM, Tereza Arruda (Coord.) et al.. O novo código de processo civil brasileiro:
estudo dirigidos: sistematização e procedimentos. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

DUARTE, Bento Herculano; OLIVEIRA JUNIOR, Zulmar Duarte. Princípios do
processo civil: noções fundamentais: jurisprudência do STF e STJ. Rio de
Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2012.
MONTENEGRO FILHO, Misael. Manual de prática do processo civil. 2. ed. São
Paulo: Atlas, 2016.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
DONIZETTI, Elpídio. Novo código de processo, o civil comentado: de acordo com
a le13.256/2016, alteradora do NCPC. São Paulo: Atlas,2017.
ARAUJO JÚNIOR, Gediel Claudino de. Prática de recursos no processo civil. São
Paulo: Atlas, 2017.
GRECO, Leonardo. Instituições de processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015.
Novo Código de Processo Civil: Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. 4º ed. São
Paulo: Manole, 2018.
ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. Mediação do novo Código de Processo
Civil. São Paulo: Método, 2014.
NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil
comentado e legislação processual civil em vigor. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2002.

COMPONENTE CURRICULAR: Direito processual Penal - Procedimentos
Especiais
CH: 40h
EMENTA:
Exercício da ação penal; procedimento ordinário; procedimentos especiais. Lei Maria
da Penha. Lei de Drogas. Tribunal Penal Internacional. Do processo e do julgamento
dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Do processo e do
julgamento dos crimes de calúnia e injúria, de competência do juiz singular. Do
processo e do julgamento dos crimes contra a propriedade imaterial. Do processo
sumário. Do processo de restauração de autos extraviados ou destruídos. Do
processo de aplicação de medida de segurança por fato não criminoso.
OBJETIVOS:
A disciplina apresenta como objetivo central entender e discutir o Direito Processual
Penal e sua finalidade, seus principais processos e procedimentos especiais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2016.
GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2016.

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. São Paulo:
Saraiva, 2013. 16. ed.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BARBOSA, Marcelo Fortes. Garantias constitucionais de direito penal e de
processo penal na Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 1993.
JESUS, Damásio Evangelista de. Código de Processo Penal Anotado. Saraiva,
2005.

COMPONENTE CURRICULAR: Direito Empresarial – Títulos de crédito e
Contratos Mercantis
CH: 40h
EMENTA:
Noções de crédito. Função dos títulos de crédito. Teoria geral dos títulos de crédito.
Legislação vigente e aplicável. Cambiais - Letra de Câmbio e Nota Promissória.
Duplicata Mercantil e de Prestação de Serviços. Cheque. Títulos de Financiamento
Comercial, Industrial, Rural e Imobiliário. Títulos Representativos - Conhecimento de
Depósito, Warrants, Conhecimento de Transporte. Falência e Recuperação judicial.
OBJETIVOS:
Esta unidade de ensino tem por objetivo principal discutir a concepção e a finalidade
do Direito Empresarial, seus principais conceitos e princípios, proporcionando aos
acadêmicos o debate e a reflexão crítica a respeito da Teoria geral dos títulos de
crédito e do Direito Falimentar em perspectiva mais ampla.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito empresarial esquematizado. 3. ed. rev.
atual. e. São Paulo: método, 2013.
GUSMÃO, Mônica. Lições de Direito empresarial. 11. ed. rev. e atual. Rio de
Janeiro: Forense, 2012.
CAVALLI, Cássio. Direito comercial: passado, presente e futuro. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
COELHO, Fábio Ulhoa. Manual do Direito Comercial. São Paulo: Saraiva 2009
NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa. - Vol. 1 - São Paulo:
Saraiva 2008.

COMPONENTE CURRICULAR: Metodologia da Pesquisa Jurídica

CH: 40h
EMENTA:
Pré-requisitos do trabalho monográfico. Etapas da construção monográfica. Estrutura
e formatação da monografia. Notas de rodapé. Postura e linguagem quando da defesa
perante a banca examinadora.
OBJETIVOS:
Esta disciplina tem o propósito de instrumentalizar o acadêmico no desenvolvimento
de pesquisa jurídica, através da elaboração de monografia e artigo científico sobre
temas pertinentes ao universo do Direito.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 41. ed.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.
LAKATOS, Eva M. Fundamentos de metodologia científica. 8. Ed. São Paulo: Atlas,
2017.
SEVERINO, Antônio J. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo:
Cortez, 2013.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico:
elaboração de trabalhos na graduação. Atlas, 2010.
BASTOS, Lilia da Rocha et al. Manual para a elaboração de projetos e relatórios
de pesquisa, teses, dissertações e monografias. 6. ed. LTC, 2012.
FRANCO, Jeferson Cardoso. Como elaborar trabalhos acadêmicos nos padrões
da ABNT: aplicando recursos de informática. 2. ed. atual. ampl.. Rio de Janeiro:
Ciência Moderna, 2011. xxxviii, 166 p.
KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e
iniciação à pesquisa. 32. ed. Vozes, 2013.
PEREIRA, José Matias. Manual de metodologia da pesquisa cientifica. 3. ed.
ATLAS, 2012.

COMPONENTE CURRICULAR: Estágio Supervisionado
CH: 75h
EMENTA:
Introdução à Prática Forense. Conhecimento do funcionamento do Poder Judiciário:
Justiça Comum Estadual/Federal, Justiça Especial e Tribunais, bem como, de um
escritório de advocacia. Conhecimento e elaboração de procurações ad judicia e et

extra, revogação e substabelecimento de procuração. Declaração de Pobreza.
Funcionamento do Núcleo de Prática Jurídica. Forma de atendimento no Núcleo de
Prática Jurídica. Entrevista. Petição Inicial. Visitas Orientadas aos órgãos
determinados pelo NPJ, com relatórios. Atendimento de casos reais no Núcleo de
Prática Jurídica. Redação de peças processuais e suas rotinas; a atuação em
audiências e sessões.
OBJETIVOS:
A disciplina tem por objetivo fornecer conhecimento do o mundo jurídico, através de
uma visão prática das atividades jurídicas e a sua integração com a realidade,
demonstrando a aplicabilidade das teorias já estudadas em sala de aula.

8º. Semestre

COMPONENTE CURRICULAR: Direito Civil – Direito de Família
CH: 80h
EMENTA:
Conceito e princípios do Direito de Família. Direito pessoal: casamento, relações de
parentesco. Novos conceitos de família. Direito patrimonial: regime de bens entre os
cônjuges, obrigações, usufruto e administração dos bens de filhos menores,
alimentos, bem de família. União estável. Criança adolescente. Alimentos. Guarda e
visita dos filhos. Tutela e curatela. Perspectivas do Direito de Família.
OBJETIVOS:
A disciplina tem por objetivo discutir criticamente os preceitos do Direito Civil no que
concerne aos Direitos das Famílias a partir das modalidades de união, os direitos dos
filhos enquanto crianças e adolescentes e a questão do patrimônio, tanto
historicamente quanto sua evolução no tempo presente, reconhecendo as novas
famílias que estão se formando.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
PAMPLONA FILHO, Rodolfo; GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo Curso de Direito
Civil. São Paulo: Saraiva, 2017.
Schreiber, Anderson. Manual De Direito Civil Contemporâneo. São Paulo: Saraiva,
2017.
DINIZ, Maria Helena. Código civil. Anotado. 42. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Civil - Teoria Geral, Vol.1 - Introdução – As
Pessoas, Os Bens. São Paulo: Saraiva, 2010.

Gonçalves, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro - Vol. 1 - Parte Geral - 14ª Ed.
São Paulo: Saraiva, 2016.
NADER, Paulo. Curso de Direito Civil vol. 1: parte geral. 10. ed. rev e atual. Rio de
Janeiro: Forense, 2016
LISBOA, Roberto Senise. Manual de Direito civil: teoria geral do Direito civil. São
Paulo: Saraiva, 2013, v.1.
TARTUCE, Flávio. Direito Civil: lei de introdução e parte geral. V.1. Rio de Janeiro:
Forense, 2016.

COMPONENTE CURRICULAR: Direito Financeiro e Tributário
CH: 80h
EMENTA:
Atividade financeira do Estado. Orçamento Público. Receitas e Despesas. Públicas.
Crédito Público. Sistema Constitucional Tributário. Sistema tributário nacional.
Espécies tributárias, competência tributária, princípios tributários e as limitações
constitucionais ao poder de tributar. Imunidades. Relação jurídico-obrigacional
tributária. Sujeição passiva e responsabilidade tributária. Regra-matriz de incidência
tributária (RMIT). Obrigação tributária. Crédito Tributário. Constituição do Crédito
Tributário. Modalidades de Lançamento do Crédito tributário. Suspensão, Extinção e
Exclusão do Crédito Tributário. Garantias e Privilégios do Crédito tributário. Processo
Judicial Tributário. Execução Fiscal. Precatórios. Análise sistemática dos impostos
federais, estaduais e municipais.
OBJETIVOS:
Esta unidade de ensino apresenta como objetivo central discutir as concepções e as
finalidades do Direito Financeiro e do Direito Tributário no que regulam
normativamente as atividades financeiras do Estado e do Sistema Tributário em geral
sob a égide da Constituição Brasileira de 1988.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CARVALHO, Paulo De Barros. Curso de direito tributário. 17 ed.. São Paulo:
Saraiva, 2005.
CHIMENTI, Ricardo Cunha. Teoria e prática do Direito tributário. 3. ed., rev. e atual
São Paulo: Saraiva, 2012.
AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
NASSER, Guilherme Socomano. Prática tributaria. 4 ed. Editora Saraiva, 2016.
MAZZA, Alexandre. Tributário na prática. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2017

JARDIM, Eduardo M. Ferreira. Manual de Direito Financeiro e Tributário. 14 ed.
São Paulo: Saraiva 2016
CASSONE, Vittorio. Direito tributário. 23. ed.. São Paulo: Atlas, 2012.
MACHADO, Hugo De Brito. Curso de direito tributário. 34. ed. rev. atual. . São
Paulo: Malheiros, 2013

COMPONENTE CURRICULAR: Prática Forense – Processo do Trabalho
CH: 40h
EMENTA:
Petição inicial. Elementos e Requisitos. Defesa. Instrumentalização dos Atos.
Audiência e fase instrutória. Sentença. Requisitos. Efeitos. Recursos trabalhistas em
espécie. Execução.
OBJETIVOS:
A disciplina tem por objetivo revisitar os conceitos analisados e discutidos em sala de
aula para subsidiar debates e a reflexões pertinentes às temáticas propostas pelo
Direito do Trabalho e Processual do Trabalho. Objetiva também aprofundar o
conhecimento da área trabalhista como instrumento de solução de conflitos dos
direitos sociais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CARVALHO, Paulo De Barros. Curso de direito tributário. 17 ed.. São Paulo:
Saraiva, 2005. Substituído por CASSONE, Vittorio. Direito tributário. 23. ed.. São
Paulo: Atlas, 2012.
CHIMENTI, Ricardo Cunha. Teoria e prática do Direito tributário. 3. ed., rev. e atual
São Paulo: Saraiva, 2012.
AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
NASSER, Guilherme Socomano. Prática tributaria. 4 ed. Editora Saraiva, 2016.
MAZZA, Alexandre. Tributário na prática. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2017
JARDIM, Eduardo M. Ferreira. Manual de Direito Financeiro e Tributário. 14 ed.
São Paulo: Saraiva 2016
CASSONE, Vittorio. Direito tributário. 23. ed.. São Paulo: Atlas, 2012.
MACHADO, Hugo De Brito. Curso de direito tributário. 34. ed. rev. atual. . São
Paulo: Malheiros, 2013.

CASSONE, Vittorio. Direito Tributário: fundamento constitucional da tributação,
classificação da legislação tributária, doutrina prática e jurisprudência. São Paulo:
Atlas, 2002.

COMPONENTE CURRICULAR: Prática Forense – Processo Civil
CH: 80h
EMENTA:
Petição inicial. Elementos e Requisitos. Defesa. Instrumentalização dos Atos.
Audiência e fase instrutória. Sentença. Requisitos. Efeitos. Recursos cíveis em
espécie. Execução.
OBJETIVOS:
O objetivo desta disciplina é estruturar procedimentos práticos de atuação na seara
cível, à luz dos vigentes Código Civil, Código de Processo Civil e legislação
complementar correlata, a fim de oferecer ao acadêmico as possibilidades de
aplicação dos conhecimentos trabalhados ao longo do curso.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CHACON, Luis Fernando Rabelo. Manual de prática forense civil. 4. ed São Paulo:
Saraiva, 2017.
MONTENEGRO FILHO, Misael. Manual de prática do processo civil. 2. ed. São
Paulo: Atlas, 2016.
TARTUCE Fernanda; DELLORE Luiz. Manual de prática civil. 14. ed. São Paulo:
Método, 2018.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
SCAVONE JUNIOR, Luiz Antonio. Modelos de Peças no novo CPC. 3.ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2018.
CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 3. ED. São Paulo:
Altas, 2017.
ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. Mediação do novo Código de Processo
Civil. São Paulo: Método, 2014.
MONTENEGRO FILHO, Misael. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2.ed.
São Paulo: Atlas, 2016.
ARAUJO JÚNIOR, Gediel Claudino de. Prática de Recursos no Processo Civil. São
Paulo: Atlas, 2018.

COMPONENTE CURRICULAR: Direito do Consumidor

CH: 40h
EMENTA:
Noções básicas sobre o direito do consumidor. Proteção das relações de consumo.
Teoria geral do direito do consumidor. Proteção do consumidor no âmbito civil.
Proteção do consumidor no âmbito administrativo. Proteção do consumidor no
âmbito penal. Proteção do consumidor no âmbito jurisdicional. Noções do SNDC Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Igualdade de direito.
OBJETIVOS:
Construir com o acadêmico a compreensão crítica do Direito do Consumidor como
um microssistema, a partir do tratamento jurídico dado à relação de consumo pelo
Código de Defesa do Consumidor. Afirmação de valores, atitudes e práticas sociais
que expressem a cultura dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ZANETI JUNIOR, Hermes. Direitos difusos e coletivos. Salvador: JusPODIVM,
2013.
GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Tutela de interesses difusos e coletivos. 5.
ed.. São Paulo: Saraiva, 2011. 161 p.
Mazzilli,Hugo Nigro. Tutela Dos Interesses Difusos E Coletivos. São Paulo: Saraiva,
2017.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
NUNES, Rizzatto. Curso de Direito do consumidor.11. ed. SãoPaulo: Saraiva, 2017.
SOUZA, Motauri Ciocchetti de. Interesses difusos em espécie: Direito ambiental,
Direito do consumidor e probidade administrativa. 3. ed. SãoPaulo: Saraiva,
2013.(VIRTUAL)
KHOURI, Paulo Roberto Roque Antonio. Direito do consumidor: contratos,
responsabilidade civil e defesa do consumidor em juízo. 6. ed.São Paulo: Atlas, 2013.
(MB)
MARABELI, VITOR. Manual de direito do consumidor e reflexos do novo CPC:
doutrina, legislação, jurisprudência e prática forense. Leme, SP: Habermann Ed.,
2016. 342 p..
NUNES, Rizzatto. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 8.
ed.SãoPaulo: Saraiva, 2015.

COMPONENTE CURRICULAR: Direito Empresarial – Falência e Recuperação
de Empresas
CH: 40h

EMENTA:
Direito falimentar e recuperação da empresa: evolução. Preservação da empresa.
Disposições comuns à falência e recuperação de empresas. Análise da empresa sob
a ótica de recuperação judicial e extrajudicial. Aspectos processuais da legislação
falimentar.
OBJETIVOS:
A disciplina tem por objetivo discutir a concepção e a finalidade do Direito Empresarial,
conscientizando o discente de forma crítica e reflexiva, para a utilização de elementos
da doutrina, jurisprudência e legislação componentes da técnica jurídica quando em
situação real.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito empresarial esquematizado. 3. ed. rev.
atual. e. São Paulo: método, 2013.
GUSMÃO, Mônica. Lições de Direito empresarial. 11. ed. rev. e atual. Rio de
Janeiro: Forense, 2012.
CAVALLI, Cássio. Direito comercial: passado, presente e futuro. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
COELHO, Fábio Ulhoa. Manual do Direito Comercial. São Paulo: Saraiva 2009
NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa. - Vol. 1 - São Paulo:
Saraiva 2008.

COMPONENTE CURRICULAR: Projeto de Pesquisa Jurídica
CH: 40h
EMENTA:
Desenvolvimento do projeto pesquisa jurídica através da confecção de monografia
sobre tema atinente ao universo do Direito. Elaboração e estrutura do projeto de
pesquisa.
OBJETIVOS:
A disciplina tem como objetivo fornecer subsídios para que o acadêmico adquira
competência para o desenvolvimento do projeto de pesquisa. A meta proposta é a
elaboração de um projeto de monografia do Trabalho de Conclusão de Curso.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico:
elaboração de trabalhos na graduação. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2016

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos,
resenhas. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2014.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 23ª São Paulo:
Cortez, 2013.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BITTAR, Eduardo C. B. Metodologia da Pesquisa Jurídica. 14 ed. São Paulo:
Saraiva, 2016.
RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 43
ed.Petropolis, RJ: Vozes, 2013
AGUILLAR, Fernando Herren Fernandes. Metodologia da ciência do Direito. 5ª ed.
São Paulo: Atlas, 2015
LIMA, Danielle Guglieri. Escrever textos científicos não é um bicho-de-setecabeças. São Paulo: Ciência Moderna, 2012.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de
metodologia científica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2016

COMPONENTE CURRICULAR: Estágio Supervisionado
CH: 75h
EMENTA:
Introdução à Prática Forense. Conhecimento do funcionamento do Poder Judiciário:
Justiça Comum Estadual/Federal, Justiça Especial e Tribunais, bem como, de um
escritório de advocacia. Conhecimento e elaboração de procurações ad judicia e et
extra, revogação e substabelecimento de procuração. Declaração de Pobreza.
Funcionamento do Núcleo de Prática Jurídica. Forma de atendimento no Núcleo de
Prática Jurídica. Entrevista. Petição Inicial. Visitas Orientadas aos órgãos
determinados pelo NPJ, com relatórios. Atendimento de casos reais no Núcleo de
Prática Jurídica. Redação de peças processuais e suas rotinas; a atuação em
audiências e sessões.
OBJETIVOS:
A disciplina tem por objetivo fornecer conhecimento do o mundo jurídico, através de
uma visão prática das atividades jurídicas e a sua integração com a realidade,
demonstrando a aplicabilidade das teorias já estudadas em sala de aula.

9º. Semestre

COMPONENTE CURRICULAR: Direito Civil - Sucessões

CH: 80h
EMENTA:
Conceito e princípios do Direito das Sucessões. Sucessão em geral. Sucessão
legítima. Sucessão testamentária. Inventário, arrolamento e partilha judicial e
extrajudicial (administrativo). Perspectivas do Direito das Sucessões.
OBJETIVOS:
A disciplina tem por objetivo analisar e discutir criticamente a concepção e a finalidade
do Direito Civil, no que concerne a fundamentação legal dos conceitos e princípios
fundamentais do Direito das Sucessões.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
DINIZ, Maria Helena. Cursode Direito Civil Brasileiro – Vol. 6 – Direito das
Sucessões – 30º Ed. São Paulo: Saraiva, 2003.
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: sucessões. São Paulo: Atlas, 2017. (Coleção
Direito Civil; 6)
GAGLIANO, Pablo Stolze, PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito
Civil: Direito das sucessões. V.7. São Paulo: Saraiva, 2018.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
CARVALHO, Luiz Paulo Vieira de. Direito das sucessões. São Paulo: Atlas, 2017.
CATEB, Salomão de Araujo. Direito das sucessões. São Paulo: Atlas, 2015.
MELO, Nehemias Domingos de. Lições de Direito civil: volume 5: família e sucessões.
São Paulo: Atlas, 2014.
NADER, Paulo. Curso de Direito civil: Direito das sucessões. V. 6. Rio de Janeiro:
Forense, 2016.
RIZZARDO, Arnaldo. Direito das sucessões. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

COMPONENTE CURRICULAR: PRÁTICA FORENSE – Direito Tributário
CH: 40h
EMENTA:
Aspectos do processo judicial tributário. Competência. Endereçamentos. Espécies de
ações e recursos na esfera tributária. Mandado de segurança em matéria tributária.
Prescrição e Decadência no Direito Tributário.
OBJETIVOS:
A disciplina tem por objetivo revisitar conceitos e princípios numa perspectiva
panorâmica do que foi desenvolvido em sala de aula, proporcionando o debate e a

reflexão crítica a respeito da temática ligada à disciplina de Direito Tributário, para
aprofundar o conhecimento da Área Tributária enfocando sua aplicabilidade para os
futuros profissionais do Direito.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CARVALHO, Paulo De Barros. Curso de direito tributário. 17 ed.. São Paulo:
Saraiva, 2005.
CHIMENTI, Ricardo Cunha. Teoria e prática do Direito tributário. 3. ed., rev. e atual
São Paulo: Saraiva, 2012.
AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
NASSER, Guilherme Socomano. Prática tributaria. 4 ed. Editora Saraiva, 2016.
MAZZA, Alexandre. Tributário na prática. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2017
JARDIM, Eduardo M. Ferreira. Manual de Direito Financeiro e Tributário. 14 ed.
São Paulo: Saraiva 2016
CASSONE, Vittorio. Direito tributário. 23. ed.. São Paulo: Atlas, 2012
MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário Brasileiro. São Paulo:
Malheiros, 1997.

COMPONENTE CURRICULAR: Ética Profissional
CH: 40h
EMENTA:
Sociedade. Conceito de ética. Princípios éticos. Elementos caracterizadores da ética.
Heranças éticas. Natureza e objeto da ética. Abordagem da ética em sociedade. A
ética como ciência. A ética e as profissões. A ética profissional da advocacia.
Honorários, captação de clientela e angariação de causa. Exercício do mandato e a
ética profissional. A publicidade do advogado. O sigilo profissional. Questões
abordadas no exame da OAB. Análise do Código de ética e disciplina da OAB.
Estatuto da advocacia.
OBJETIVOS:
A disciplina tem por objetivo discutir criticamente conceitos e finalidades da Ética
Profissional, seus princípios e elementos constitutivos como contribuição para a
formação do pensamento voltando à conduta moral do futuro profissional, além de
transmitir os principais conteúdos do Código de Ética e Disciplina da OAB.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

BITTAR, Eduardo C. B. Curso de ética jurídica, ética geral e profissional. 14. ed.
São Paulo: Saraiva, 2018.
SÁ, A. Lopes De. Ética profissional. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2015.
GÓMEZ, Emiliano. Liderança ética: um desafio do nosso tempo. São Paulo:
Planeta do Brasil, 2005.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
PIOVESASN, Temas de direitos humanos. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.
SOARES, Ricardo Maurício Freire. O princípio constitucional da dignidade da
pessoa humana: em busca do direito justo. São Paulo: Saraiva, 2010.
QUARESMA, Ruben de Azevedo. Ética, direito e cidadania: Brasil sociopolítico e
jurídico atual. Curitiba: Juruá, 2008.
CARDELLA, Haroldo Paranhos. Ética profissional: simplificado. São Paulo:
Saraiva, 2012. (Direito simplificado).

COMPONENTE CURRICULAR: Direito Ambiental
CH: 40h
EMENTA:
Conceituação meio Ambiente. Classificação. Direitos de 3ª. Dimensão. CF/88 art. 225
e art. 170. Princípios ambientais. Classificação doutrinária, espécies: natural, artificial,
cultural e do trabalho. Competência em matéria ambiental: para legislar, material,
executiva e administrativa. Proteção aos bens culturais. Lei Federal 6.938/1981 –
Política Nacional do Meio Ambiente. Instrumentos da lei na defesa ambiental.
Zoneamento ambiental. EIA. Política Urbana: O Estatuto da Cidade. Instrumentos da
lei na defesa ambiental. Licenciamento ambiental. Licença Prévia. Licença de
Instalação e Licença de Operação. Competências para emissão da licença ambiental.
Licenciamento ambiental. Dano ambiental. Responsabilidade Civil, Administrativa e
Criminal. Lei Federal 9.605/1998 – Lei dos Crimes Ambientais. Espaços territoriais
especialmente protegidos. Ação Civil Pública Ambiental. Ação Popular. Mandado de
Segurança Coletivo. Código Florestal Lei 12.651/12.
OBJETIVOS:
Proporcionar ao graduando noções básicas para o entendimento do Direito Ambiental,
a partir da constatação da ruptura da concepção individualista do processo civil
tradicional, evidenciando as razões que levaram ao surgimento de um direito voltado
a defesa de valores de interesse geral da coletividade. Estudar sua origem,
desenvolvimento histórico, construções doutrinárias, legais e jurisprudenciais,
partindo dos fundamentos constitucionais ao detalhamento da legislação
infraconstitucional.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

ANTUNES, Paulo de Bessa. Manual de direito ambiental. 6. ed. São Paulo: Atlas,
2015.
MUKAI, Toshio. Direito ambiental sistematizado. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense,
2016. FIORILLO, Celso Antonio Pacheco, Curso De Direito Ambiental Brasileiro.
17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. São Paulo: Saraiva, 2008.
CRAVALHO, Francisco José. Curso de Direito Ambiental. São Paulo: Juruá, 2010.
RODRIGUES, Marcelo Abelha. Direito Ambiental Esquematizado. 3.ed. São Paulo:
Saraiva, 2016.
BELTRÃO, Antonio F. G, Curso de Direito Ambiental. São Paulo: Método, 2014.
EUSTAQUIO, Leandro. Direito Ambiental para Concurso de Juiz Federal. São
Paulo: EDIPRO, 2011.
MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.

COMPONENTE CURRICULAR: Prática Forense – Processo Penal
CH: 80h
EMENTA:
Organização judiciária. Auto de prisão em flagrante. Varas criminais. Tribunal do júri.
Processo. Denúncia. Liberdade provisória e relaxamento de prisão. Do pedido de
revogação de prisão preventiva. Defesa prévia. Recursos. Alegações finais. Sentença.
Habeas Corpus. Mandado de segurança. Revisão criminal. Lei de execução penal.
OBJETIVOS:
A disciplina tem por objetivo resgatar concretamente aquilo que foi desenvolvido em
sala de aula, proporcionando o debate e a reflexão crítica a respeito dos temas ligados
à disciplina de Direito Penal e Processo Penal contribuindo com o aprofundamento
da Área Penal como instrumental necessário de atuação dos futuros operadores do
Direito.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
TARTUCE Fernanda; DELLORE Luiz. Manual de prática civil. 14. ed. São Paulo:
Método, 2018.
NUCCI, Guilherme de Souza. Prática forense penal. Rio de Janeiro: Forense, 2017.
ALMEIDA, Amador Paes de. Curso prático de processo do trabalho. 24. ed. rev.,
atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2015.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

LUZ, Valdemar P. da. Manual do advogado: advocacia prática (civil, trabalhista e
criminal). Barueri, SP: Manole, 2015.
ARAUJO JÚNIOR, Gediel C. de. Prática de recurso no processo civil. 5 ed,. São
Paulo: Atlas, 2018
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito processual do trabalho. São
Paulo: Saraiva, 2017
NASSER, Guilherme Socomano. Prática tributaria. 4 ed. Editora Saraiva, 2016.
SANTOS, Elaine Borges Ribeiro dos. Prática penal: como requerer do inquérito
policial até a mais alta corte brasileira. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método,
2012.

COMPONENTE CURRICULAR: Direito Internacional – Público e Privado
CH: 80h
EMENTA:
Introdução ao Direito Internacional Público. Sociedade Interna, Internacional e a
comunidade dos Estados. Peculiaridades e Autonomia. Desenvolvimento histórico do
direito internacional. Fontes. Tratados. Incorporação das normas internacionais ao
direito interno. Organizações intergovernamentais e internacionais. Responsabilidade
dos Estados. Solução de litígios internacionais. Representação externa da soberania
dos Estados. Introdução ao Direito Internacional Privado. Princípios. Fontes. Evolução
histórica. Elementos de conexão. Aplicação da lei estrangeira. Retorno e devolução.
Qualificação. Nacionalidade e condição jurídica do estrangeiro. Homologação de
sentença estrangeira. Carta Rogatória. Procedimentos de Expulsão e Extradição.
OBJETIVOS:
A disciplina tem por objetivo discutir criticamente a concepção e finalidade do Direito
Internacional Público e Privado, seus conceitos e princípios essenciais, além das
perspectivas da sociedade internacional, responsabilidade dos Estados, organizações
intergovernamentais, contribuindo para o aprofundamento do estudo da nacionalidade
e da condição jurídica do estrangeiro e dos procedimentos de retirada da pessoa do
país.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
DOLINGER, Jacob e TIBURCIO, Carmem. Direito Internacional Privado. 14 ed. São
Paulo: Forense, 2018
MELO, Celso Duvivier de Albuquerque. Curso de Direito internacional público. 15
ed. São Paulo: Renovar,2004.
SOUZA, Maria Luiza Accioly. Manual de Direito internacional público. 22 ed. São
Paulo: Saraiva.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
REZEK, José Francisco. Direito internacional Público: curso elementar. 15 ed. São
Paulo: Saraiva, 2014.
RECHSTEINER, Beat Walter. Direito internacional privado: teoria e prática. 18 ed.
São Paulo: Saraiva,2016
TARTUCE, Flávio. Direito civil: lei de introdução e parte geral. v.1. 3 ed. São Paulo:
Forense, 2007.
MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de Direito internacional privado. 2 ed. São
Paulo: Forense, 2017
AMARAL JUNIOR, Alberto do. Curso de Direito internacional público. São Paulo:
Atlas, 2015
ALVES, J.A. Lindgren. Os direitos humanos como tema global. São Paulo:
Perspectiva, 1994. (Coleção Estudos).

COMPONENTE CURRICULAER: Conciliação, Mediação e Arbitragem
CH: 40
EMENTA:
Conflito. Métodos de solução de conflitos. Negociação, Conciliação, Mediação e
Arbitragem. Mudança de Paradigmas. Princípios da Mediação. Atitudes do Mediador.
Aplicabilidade da Mediação. Técnicas usadas na Mediação. Estratégias usadas na
Negociação. Processo de Mediação. A arbitragem na Constituição Brasileira de 1988.
A novidade legislativa infraconstitucional. Noções prévias. Convenção de arbitragem.
Árbitros. Procedimento Arbitral. Sentença arbitral. Sentença arbitral estrangeira.
OBJETIVOS:
Apresentar os meios alternativos não estatais para a solução de conflitos: negociação,
mediação, conciliação e arbitragem visando habilitar o acadêmico para distinguir
corretamente estes institutos, identificando a forma correta de sua utilização para a
promoção da pacificação social, de acordo com os fundamentos legais vigentes,
apresentando os fundamentos conceituais dos métodos extrajudiciais de resolução de
conflitos com conhecimento técnico e aplicação ética, com a finalidade de ampliar o
acesso à Justiça.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ALMEIDA, T.; PELAJO, S.; JONATHAN, E. Mediação de conflitos para iniciante,
praticantes e docentes. Salvador: Juspodivm, 2016.
BERALDO, Leonardo de Faria. Curso de arbitragem: nos termos da lei nº 9.307/96.
São Paulo: Atlas, 2014.
FISHER, Roger. Como Chegar ao sim, 3ª ed. Ed. Imago, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
WELL, Pierre e TOMPAKON, Roland. O corpo Fala. 53 ed. Petrópolis, RJ: Vozes,
2001
FILPO, Klever Paulo Leal. Mediacão Judicial. Rio de Janeiro: Mauad Editora, 2016.
CARREIRA ALVIM. INTERDICAO E CURATELA DE INTERDITOS. Editora:JURUA
EDITORA LTDA, 2017.
ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. Mediação do novo Código de Processo
Civil. São Paulo: Método, 2014.
SCAVONE JUNIOR, Luiz Antonio. Manual de arbitragem: mediação e conciliação.
7 ed. São Paulo: Forense, 2016.
ERTEL, D.; FISHER, R. Estratégias de Negociação. Rio de Janeiro: Ediouro, 1998.

COMPONENTE CURRICULAR: Trabalho de Conclusão de Curso
CH: 80h
EMENTA:
Orientação individual dos alunos. Orientação na redação, finalização, revisão,
apresentação e sustentação oral da monografia perante a banca examinadora.
Pesquisa de seu estudo de caso.
OBJETIVOS:
Aprofundar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso de Direito elaborando e
defendendo um trabalho monográfico de pesquisa jurídica, com estudo de caso.

COMPONENTE CURRICULAR: Estágio Supervisionado
CH: 75h
EMENTA:
Introdução à Prática Forense. Conhecimento do funcionamento do Poder Judiciário:
Justiça Comum Estadual/Federal, Justiça Especial e Tribunais, bem como, de um
escritório de advocacia. Conhecimento e elaboração de procurações ad judicia e et
extra, revogação e substabelecimento de procuração. Declaração de Pobreza.
Funcionamento do Núcleo de Prática Jurídica. Forma de atendimento no Núcleo de
Prática Jurídica. Entrevista. Petição Inicial. Visitas Orientadas aos órgãos
determinados pelo NPJ, com relatórios. Atendimento de casos reais no Núcleo de
Prática Jurídica. Redação de peças processuais e suas rotinas; a atuação em
audiências e sessões.
OBJETIVOS:

A disciplina tem por objetivo fornecer conhecimento do o mundo jurídico, através de
uma visão prática das atividades jurídicas e a sua integração com a realidade,
demonstrando a aplicabilidade das teorias já estudadas em sala de aula.

10º. Semestre

COMPONENTE CURRICULAR: Tópicos de Direito Civil
CH: 80h
EMENTA:
Teoria do ato, fato e negócio jurídico, prescrição e decadência, obrigações, contratos,
direitos reais, direito de família e sucessões.
OBJETIVOS:
O objetivo principal desta unidade de ensino é alargar o conhecimento pertinente ao
Direito Civil, desenvolvido durante todo curso criando possibilidades de acesso aos
assuntos emergentes, enfatizando os precedentes judiciais, notadamente nas
decisões das cortes superiores e também analisar e discutir os temas apresentados
nos Exames da OAB e demais concursos públicos da área.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
PAMPLONA FILHO, Rodolfo; GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo Curso de Direito
Civil. São Paulo: Saraiva, 2017.
Schreiber, Anderson. Manual De Direito Civil Contemporâneo. São Paulo: Saraiva,
2017.
DINIZ, Maria Helena. Código civil. Anotado. 42. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Civil - Teoria Geral, Vol.1 - Introdução – As
Pessoas, Os Bens. São Paulo: Saraiva, 2010.
Gonçalves, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro - Vol. 1 - Parte Geral - 14ª Ed.
São Paulo: Saraiva, 2016.
NADER, Paulo. Curso de Direito Civil vol. 1: parte geral. 10. ed. rev e atual. Rio de
Janeiro: Forense, 2016
LISBOA, Roberto Senise. Manual de Direito civil: teoria geral do Direito civil. São
Paulo: Saraiva, 2013, v.1.
TARTUCE, Flávio. Direito Civil: lei de introdução e parte geral. V.1. Rio de Janeiro:
Forense, 2016.

COMPONENTE CURRICULAR: Tópicos de Direito Penal
CH: 80h
EMENTA:
Princípios de Direito Penal, tipicidade, tentativa, desistência voluntária e
arrependimento eficaz, as penas, a extinção de punibilidade, os crimes contra a
pessoa, os crimes contra o patrimônio, os crimes contra a administração, os crimes
hediondos e a lei de execução penal.
OBJETIVOS:
O objetivo principal desta unidade de ensino é avolumar o conhecimento pertinente
ao Direito Penal desenvolvido durante o curso possibilitando o acesso aos assuntos
emergentes, enfatizando os precedentes judiciais, notadamente nas decisões das
cortes superiores e os principais temas apresentados nos Exames da OAB e demais
concursos públicos da área.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. Vol. 1 – parte geral. São Paulo: Saraiva,
2018.
SOUZA, Artur de Brito Gueiros; JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano.Curso de Direito
Penal - Parte Geral - Volume 1. São Paulo: GEN, 2014.
DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2016.
Substituído por: ANDREUCCI, Ricardo Antonio. Minicódigo penal anotado. 5. ed.
São Paulo: Saraiva, 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BUSATO, Paulo César. Fundamentos para um direito penal democrático. 5. ed.
São Paulo: Atlas, 2015. xxxiii, 330 p.
Coêlho, Yuri Carneiro. Curso de direito penal didático, volume único. São Paulo:
Atlas, 2015.
Carlos, Artur de Brito Gueiros Souza. Curso de direito penal: parte geral. Rio de
Janeiro: Rio de Janeiro: Forense, 2015.
ANDRE ESTEFAM ARAUJO LIMA. Direito Penal. Vol. 1 Parte Geral AL. São Paulo:
Saraiva, 2015.
NUCCI, Guilherme de Souza. DireitoPenal: parte geral. Rio de Janeiro: Forense,
2015. (Esquemas & sistemas; v. 1)

COMPONENTE CURRICULAR: Tópicos de Direito Constitucional
CH: 80h

EMENTA:
Direitos e garantias fundamentais, a estrutura dos poderes, o processo legislativo, o
controle de constitucionalidade, nacionalidade.
OBJETIVOS:
O objetivo principal desta unidade de ensino é alargar o conhecimento pertinente ao
Direito Constitucional, apresentado regularmente no curso permitindo o acesso aos
assuntos emergentes, enfatizando os precedentes judiciais, notadamente nas
decisões das cortes superiores e também analisar e discutir os temas apresentados
nos Exames da OAB e demais concursos públicos da área.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os
conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2015.
LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 14.ed. São Paulo: Saraiva,
2016
MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. São Paulo: Atlas, 2017.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Interpretação
Fundamentais. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.

constitucional

e

Direitos

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Lições de Direito Constitucional. São Paulo:
Saraiva, 2015.
QUEIROZ, Ari Ferreira de. Direito constitucional. Campinas-SP: JhMizuno,, 2014.
FIGUEIREDO, Leonardo Cizeu. Lições de direito constitucional. Rio de Janeiro:
Forense, 2015.

COMPONENTE CURRICULAR: Tópicos de Direito Administrativo
CH: 40h
EMENTA:
Princípios administrativos. Organização da administração pública, os atos
administrativos, os contratos administrativos, os agentes públicos e a intervenção do
Estado na propriedade. Licitações. Improbidade administrativa.
OBJETIVOS:
O objetivo central desta disciplina é, além de aprofundar os conteúdos previamente
desenvolvidos e também propiciar uma ampla abordagem de assuntos emergentes,
com foco nos precedentes judiciais, principalmente nas decisões das cortes

superiores e nos principais assuntos cobrados nos Exames da OAB e concursos
públicos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ZIMMER JUNIOR, Aloísio. Curso de Direito administrativo. 3. ed., rev., atual e ampl.
São Paulo: Método, 2009 substituido por: DIREITO administrativo. 4. ed. São Paulo:
Método, 2018. 1107 p.
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 30. ed. São Paulo: Forense,
2017.
CUNHA JUNIOR, Dirley da. Curso de Direito Administrativo. Bahia: Juspodivm,
2018.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
ARAGÃO, Alexandre Santos de. Curso de direito administrativo. 2. ed. São Paulo:
Forense, 2013.
SANTOS, Mauro Sérgio dos. Curso de direito administrativo. Rio de Janeiro:
Forense, 2012.
BORGES, Cyonil; SÁ, Adriel. Direito administrativofacilitado. Rio de Janeiro:
Forense. São Paulo: Método, 2015.
PESTANA, Marcio. Direito administrativo brasileiro. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2014
ROSA, Marcio Fernando Elias. Direito administrativo, parte II. 6. ed. São Paulo:
Saraiva, 2018. (Col. Sinopses jurídicas 20)

COMPONENTE CURRICULAR: Tópicos do Direito do Trabalho
CH: 80h
EMENTA:
Contrato de trabalho: modalidades, formalidades, alteração, suspensão e interrupção,
a questão do salário e remuneração, a duração do trabalho, férias e repouso semanal,
a insalubridade e periculosidade, o FGTS e estabilidade e a extinção do contrato de
trabalho.
OBJETIVOS:
O objetivo principal desta unidade de ensino é aprofundar o conhecimento próprio do
Direito do Trabalho já desenvolvido no curso abrindo possibilidades de acesso aos
assuntos trabalhistas emergentes, enfatizando os precedentes judiciais, notadamente
nas decisões das cortes superiores e também apresentar e analisar os temas
apresentados nos Exames da OAB e demais concursos públicos da área.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
GARCIA, GUSTAVO FILIPE BARBOSA. Curso de Direito do trabalho. Rio de
Janeiro: Editora Forense, 2015. Substituído por; Curso de direito do trabalho:
relações individuais, sindicais e coletivas do trabalho. 9º. São Paulo: Saraiva, 2018.
MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2018.
ALMEIDA, André Luiz Paes de. Direito do trabalho: material, processual e
legislação especial. São Paulo: Rideel, 2016.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
CLT Método: Consolidação das Leis de Trabalho. São Paulo: Método, 2016.
SANTOS, Aloysio. Manual de contrato de trabalho doméstico: com a nova Lei do
trabalhando doméstico de 2015. São Paulo: Método, 2015.
CALVO. ADRIANA CARRERA. Manual de Direito do trabalho. São Paulo: Saraiva,
2016.
CARRION, Eduardo; CARRION, Valentin. Comentários a CLT. Ed. 39. 2014. Saraiva.
MANUS, Pedro Paulo Teixeira. Direito do trabalho. São Paulo: Atlas, 2015.

COMPONENTE CURRICULAR: Tópicos do Direito Empresarial
CH: 40h
EMENTA:
Propriedade industrial, nome empresarial, direito societário, especialmente as
sociedades limitadas, anônimas e a EIRELI, os títulos de crédito, falência,
recuperação judicial e extrajudicial.
OBJETIVOS:
O objetivo central desta unidade de ensino é, além de aprofundar o conhecimento
desenvolvido no campo do Direito Empresarial, propiciar abordagens de assuntos
recentes, com ênfase nos precedentes judiciais, sobretudo nos posicionamentos das
cortes superiores e nos principais assuntos cobrados nos Exames da OAB e
concursos públicos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito empresarial esquematizado. 3. ed.
rev. atual. e. São Paulo: método, 2013.
GUSMÃO, Mônica. Lições de direito empresarial. 11. ed. rev. e atual. Rio de
Janeiro: Forense, 2012.

CAVALLI, Cássio. Direito comercial: passado, presente e futuro. Rio deJaneiro:
Elsevier, 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
NEGRÃO, Ricardo. Curso de direito comercial e de empresa: teoria geral da
empresa e direito societário. , v. 1. 13. ed. SãoPaulo: Saraiva, 2017.
TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: Teoria geral e direito
societário. v. 1. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
CAMPINHO, Sérgio. Curso de Direito Comercial: sociedade anônima. 2. ed.
São Paulo: Saraiva, 2017.
ROVAI, Armando Luiz. Curso de iniciação ao direito de empresa. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2011. xix, 283 p.
MAMEDE, Gladston. Direito empresarial brasileiro: empresa e atuação
empresarial. v. 1. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

COMPONENTE CURRICULAR: Direito Previdenciário
CH: 40h
EMENTA:
Evolução Mundial dos Sistemas de Previdência Social. Histórico da Previdência no
Brasil. Técnicas de Proteção Social. Autonomia do Direito Previdenciário. Seguridade
Social na Constituição de 1988. Organização da Seguridade Social. Beneficiários da
Previdência Social. Custeio da Seguridade Social. Benefícios em Espécie e em
Serviços. Carência e Prescrição. Infrações e Disposições penais. Procedimentos
Administrativos na Previdência Social.
OBJETIVOS:
A disciplina tem por objetivo discutir a concepção e a finalidade do Direito
Previdenciário, abordando criticamente os sistemas e técnicas de Previdência e
proteção Social, sob a égide da Constituição Brasileira de 1988 e demais alterações
ocorridas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
LAZZARI, João Batista; CASTRO, Carlos Alberto P. de. Manual de direito
previdenciário. 21 ed. São Paulo: Forense, 2018.
MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. 37 ed. São Paulo: Saraiva,
2018.
ORSI, Renata. Direito previdenciário. São Paulo: Saraiva, 2012. (Preparatória para
concursos jurídicos, 18).
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

SERAU JUNIOR, Marco Aurélio. Curso de processo judicial previdenciário. 4. ed.
rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Método, 2014

Disciplinas Eletivas

COMPONENTE CURRICULAR: Medicina Legal
CH: 40h
EMENTA:
Documentos médico-legais. Traumatologia forense: conceito, classificação e
importância médico-legal. Laudo de exame de lesão corporal. Laudo de exame
cadavérico. Laudo de exame de conjunção carnal. Laudo de exame de atentado ao
pudor. Laudo de aborto. Laudo de exame psiquiátrico. Laudo de exame de
embriaguez alcoólica. Laudo de exame de investigação de paternidade. Laudo de
insalubridade, acidente de trabalho, indenização, responsabilidade médica e outros
do âmbito penal e civil.
OBJETIVOS:
Compreender a interface entre a Medicina e o Direito especificamente a Medicina
Legal na identificação e elucidação dos ilícitos penais por meio do estudo da
Traumatologia, Tanatologia, Sexologia e Psicopatologia para identificar e interpretar
as perícias médico-legais, subsidiado pelo conhecimento dos conceitos, terminologias
e técnicas médico-legais. Conhecer a relação entre a Medicina e o Direito.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
GRECO, Rogério; DOUGLAS, William. Medicina legal a luz do direito penal e do
direito processual penal. 13 ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2017.
MARTINS, Celso. Medicina legal. 6 ed. São Paulo: Método, 2015. (série provas e
concursos) não temos esse título.
FRANÇA, Genivaldo Veloso. Fundamentos de medicina legal. 3. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2018.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
FRANÇA, Genivaldo Veloso. Pareceres IV: esclarecimentos sobre questões de
medicina legal e de direito médico. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006
MATIELO, Fabrício Zamprogna. Responsabilidade civil do médico. 4. ed. São
Paulo: LTr, 2014.
CARDELLA, Haroldo Paranhos. Ética profissional: simplificado. São Paulo:
Saraiva, 2012. (Direito simplificado).

BITTAR, Eduardo C. B. Curso de ética jurídica, ética geral e profissional. 14. ed.
São Paulo: Saraiva, 2018.
QUARESMA, Ruben de Azevedo. Ética, direito e cidadania: Brasil sociopolítico e
jurídico atual. Curitiba: Juruá, 2008.

COMPONENTE CURRICULAR: Direito Digital
CH: 40h
EMENTA:
Introdução. Dados pessoais, Privacidade e Intimidade na Internet. Lei 12.965/2014 –
Marco Civil da Internet. Crimes Cibernéticos – Visão Geral. Evolução. Crimes em
espécie. Novos paradigmas. Investigação de ilícitos cibernéticos. Aspectos Teóricos
e práticos. Produção de prova em processos e procedimentos cibernéticos cíveis e
criminais. Direito do Consumidor na Internet. Processo Judicial Eletrônico.
OBJETIVOS:
Proporcionar ao estudante uma visão geral do Direito Digital e a correlação com os
demais ramos do direito, observando, para tanto, o impacto causado com o advento
das tecnologias de informação nas relações jurídicas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ALMEIDA, João Batista de. Manual de direito do consumidor. 5 ed. São Paulo:
Saraiva, 2013.
ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito da internet e da sociedade da informação:
estudos. Rio de Janeiro: Forense, 2012.
KHOURI, Paulo R. Roque A. DIREITO DO CONSUMIDOR: Contratos,
Responsabilidade Civil e Defesa do Consumidor em Juízo. 5 ed. São Paulo: Atlas,
2012.
PECK, Patrícia. Direito Digital. 4ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012.
SILVA, Jader Marques; SILVA, Maurício Faria da. O Direito na Era Digital. São Paulo:
Livraria do Advogado, 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
GOUVEA, Sandra. O direito na era digital. 1ª edição. São Paulo: Editora Mauad, 2013.
ROVER, Aires José. Direito e informática. Editora Manole, 2009.
SLEIMAN, Cristina Moraes; Peck, Patrícia. Direito Digital no dia a dia. 1ª edição. São
Paulo: Saraiva. 2010.

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Brasileira de Sinais – Libras
CH: 40h
EMENTA:
Contexto histórico da educação de surdos. Legislação e políticas de acessibilidade
brasileiras. Políticas e programas de acessibilidade. Parâmetros da Língua brasileira
de sinais. Estrutura gramatical da língua brasileira de sinais. A aquisição da segunda
língua.
OBJETIVOS:
Promover noções básicas da língua de sinais, possibilitando entender a natureza
bilíngue do surdo e a sua relação com a língua de sinais e a língua portuguesa e a
sua importância no desenvolvimento educacional da pessoa surda.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
HONORA, Márica. Livro ilustrado de ligua brasileira de sinas: desvendando a
comunicação usada pelas pessoas com surdez. São Paulo: Ciranda Cultura, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LACERDA, Cristina B. F. De. Intérprete de libras: em atuação na educação infantil
e no ensino fundamental. 5. ed.. Porto Alegre: Mediação, 2013
HONORA, Márcia. Livro ilustrado de língua brasileira de sinais: desvendando a
comunicação usada pelas pessoas com surdez. São Paulo: Ciranda Cultural,
2013.
GESSER, Audrei. O ouvinte e a surdez: sobre ensinar e aprender a libras. São
Paulo: Parábola, 2013. 1
KOJIMA, Catarina Kiguti. Libras: Língua Brasileira de Sinais: a imagem do
pensamento. São Paulo: Escala, 2008. 5 v.PEREIRA, Rachel de Carvalho
PEREIRA, Rachel De Carvalho. Surdez: aquisição de linguagem e inclusão social.
Rio de Janeiro: LIVRARIA E EDITORA REVINTER, 2008.

COMPONENTE CURRICULAR: Direito do Comércio Internacional
CH: 40h
EMENTA:
Comércio Internacional. Contratos do Comércio Internacional. Critérios de conexão e
autonomia. Aplicação das regras. A fase pré-contratual. Cláusulas nos contratos
internacionais. Implicações financeiras.
OBJETIVOS:

Proporcionar ao estudante noções sobre o sistema econômico internacional: os
atores, o comércio mundial, sua evolução e os mercados. Conhecer os principais tipos
de contratos internacionais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
DOLINGER, Jacob e TIBURCIO, Carmem. Direito Internacional Privado. 14 ed. São
Paulo: Forense, 2018.
MELO, Celso Duvivier de Albuquerque. Curso de direito internacional público. 15
ed. São Paulo: Renovar,20—
SOUZA, Maria Luiza Accioly. Manual de direito internacional público. 22 ed. São
Paulo: Saraiva.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
CAMPOS DIEGO DE SOUZA ARAUJO; FABIANO TÁVORA. Direito internacional.
4 ed. São Paulo: Saraiva, 2016. (sinopses jurídicas, 33)
TARTUCE, Flávio. Direito Civil: lei de introdução e parte geral. V.1. Rio de Janeiro:
Forense, 2016.
RECHSTEINER, Beat Walter. Direito internacional privado: teoria e prática. 18 ed.
São Paulo: Saraiva, 2016
MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional privado. 2 ed. São
Paulo: Forense, 2017

COMPONENTE CURRICULAR: Contratos Bancários e Mercado de Capitais
CH: 40h
EMENTA:
Sistema Financeiro Nacional. Atividade Bancária. Atividade Bancária como Atividade
Regulada. Contratos e Operações Bancárias. Sigilo Bancário. Mercado de Capitais
com enfoque em política monetária e formação da taxa de juros. Análise da indústria
de fundos de investimento. Bolsas de valores, mercadorias e futuros. Oportunidades
de aplicação de recursos, financiamentos e proteção de preços.
OBJETIVOS:
Proporcionar ao estudante noções sobre o sistema financeiro nacional, e os contratos
e operações bancárias. Apresentar as singularidades do mercado de capitais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito empresarial esquematizado. 3. ed.
rev. atual. e. São Paulo: método, 2013.
GUSMÃO, Mônica. Lições de direito empresarial. 11. ed. rev. e atual. Rio de

Janeiro: Forense, 2012.
CAVALLI, Cássio. Direito comercial: passado, presente e futuro. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
MATIAS-PEREIRA,
José.
Curso
de
economia
política:
foco
na
políticamacroeconômica e nas estruturas de governança. São Paulo: Atlas, 2015.
ALMEIDA, Paulo Roberto de. Relações internacionais e política externa do Brasil:
a diplomacia brasileira no contexto da globalização. São Paulo: LTC, 2012.
FRANK, Robert H. Princípios de economia. 4. ed.. São Paulo: AMGH Ed., 2012.
AMORIM, João Alberto Alves. A ONU e o meio ambiente: direitos humanos,
mudanças climáticas e segurança internacional no século XXI. São Paulo: Atlas,
2015.
CONTADOR, Claudio Roberto. Projetos sociais: benefícios e custos sociais, valor
dos recursos naturais, impacto ambiental, externalidades. São Paulo: Atlas, 2015.

COMPONENTE CURRICULAR: Estágio Supervisionado
CH: 75h
EMENTA:
Introdução à Prática Forense. Conhecimento do funcionamento do Poder Judiciário:
Justiça Comum Estadual/Federal, Justiça Especial e Tribunais, bem como, de um
escritório de advocacia. Conhecimento e elaboração de procurações ad judicia e et
extra, revogação e substabelecimento de procuração. Declaração de Pobreza.
Funcionamento do Núcleo de Prática Jurídica. Forma de atendimento no Núcleo de
Prática Jurídica. Entrevista. Petição Inicial. Visitas Orientadas aos órgãos
determinados pelo NPJ, com relatórios. Atendimento de casos reais no Núcleo de
Prática Jurídica. Redação de peças processuais e suas rotinas; a atuação em
audiências e sessões.
OBJETIVOS:
A disciplina tem por objetivo fornecer conhecimento do o mundo jurídico, através de
uma visão prática das atividades jurídicas e a sua integração com a realidade,
demonstrando a aplicabilidade das teorias já estudadas em sala de aula.

5.3 Adequação e atualização das ementas, programas, bibliografias e o perfil do
egresso.

O Projeto Pedagógico do Curso de Direito das FIRB reforça a tese de que a
questão da interdisciplinaridade não se trata da mera justaposição de disciplinas de
áreas diferentes, mas sim na análise do objeto com base nas categorias pertencentes
a vários campos do conhecimento, buscando apreender todos os seus aspectos na
sua integridade.
Nesse sentido, sendo a formação interdisciplinar imprescindível hoje na
educação jurídica, o professor deve orientar o processo de aprendizagem dos
conteúdos de suas disciplinas sempre em correlação com os demais componentes da
matriz curricular e com as demais ciências não-jurídicas. O estudo da ciência jurídica
no Brasil percorre hoje novos momentos, especialmente para aqueles que acreditam
na dimensão social do Direito.
Assim, sem descuidar do seu aspecto técnico, torna-se necessário que a
constante luta pelo aprimoramento da ordem jurídica paute-se nos pilares da ética, da
moral e da equidade social. Desta forma, os conteúdos das disciplinas fundamentais
são considerados verdadeiros alicerces para a compreensão e aplicação dos
conteúdos das matérias constantes dos eixos profissional e prático. Diante disso, as
disciplinas do eixo profissional devem demonstrar aos alunos uma nova realidade do
Direito, que procura atingir não só os escopos jurídicos, mas também os sociais e
políticos.
Afastando-se do modelo de ensino em que prevalece apenas o estudo de
textos de lei vigentes, o Curso de Direito das FIRB proporciona ao aluno uma formação
teórica que concebe o Direito como fato, norma e valor. Com esse propósito, o ensino
que se oferece ao alunado deve ser uma fonte de produção de conhecimento
atualizado com a realidade em constante transformação social, afastando-se do
modelo que se constitui apenas em repetição de conteúdos pré-estabelecidos. Para
isso, o professor deve procurar desenvolver aulas de caráter crítico e produtoras de
reflexão, para que venha propiciar a possibilidade de uma formação técnica e ética,
aspectos necessários à formação do bacharel em Direito. Da mesma forma, o
professor e o aluno são conscientizados de que a sala de aula não deve ser o único
local onde o Direito deve ser ensinado e aprendido. Neste sentido, o uso constante
dos laboratórios jurídicos e das instituições, esta última compreendida como o fórum,

os conselhos comunitários, as associações de moradores, as favelas, os movimentos
sociais organizados etc., são, certamente, ambientes fecundos de aplicação e
aprimoramento da capacidade técnica e conceitual dos alunos, proporcionando
condições para o desenvolvimento de competências e habilidades fundamentais ao
operador do Direito.
Com base nessa concepção, o ensino de Direito é desenvolvido não apenas
nas salas de aula, mas em locais onde se possa dialogar, discutir e debater sobre
temas que integram o conteúdo programático das disciplinas, assim como questões
de relevância social atreladas a esses conteúdos, fazendo com que professor e aluno
venham interagir como sujeitos do conhecimento – dotados de saberes, dúvidas e
perplexidades.

5.4 Coerência do Projeto Pedagógico e Currículo com as Diretrizes Curriculares
Nacionais
A concepção do Projeto Pedagógico do Curso de Direito das FIRB atende às
exigências expressas nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação
em Direito (Resolução CNE/CES nº 9, de 29 de setembro de 2004) que estabelece a
composição dos conteúdos em três eixos, a saber: Eixo de Formação Fundamental,
Eixo de Formação Profissional e Eixo de Formação Prática, distribuído em 10 (dez)
períodos semestrais, além do Estágio Curricular Supervisionado e o Trabalho de
Curso. Obedece também a Resolução nº 2, de 18 de junho de 2007 que dispõe sobre
carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e à duração dos
cursos de graduação na modalidade presencial.
A inclusão das disciplinas Psicologia Jurídica, Ciência Política e Teoria Geral
do Estado tem por objetivo a integralização dos conteúdos para uma sólida formação
geral, humanística e axiológica.
Os conteúdos das demais matérias componentes do Eixo de Formação
Fundamental, previstas na Resolução CNE/CES nº. 9/2004, estão incorporadas na
matriz curricular do Curso de Direito das FIRB, visando garantir as competências
específicas à área de formação com visão ampla e crítica envolvendo questões

culturais, econômicas, sociais e o conhecimento sobre o desenvolvimento humano,
além de estar consoante com as principais exigências das profissões jurídicas, tais
como a convivência social, o respeito à diferença, a capacidade de administrar e
mediar conflitos e a necessidade de tomar decisões.
Quanto ao Eixo Profissional, a matriz curricular contempla todos os conteúdos
estabelecidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em
Direito.
O Trabalho de Curso, previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos
de Graduação em Direito consta na matriz curricular do Curso de Direito das FIRB.
Promove o incentivo à pesquisa como necessário prolongamento da atividade de
ensino e como instrumento à iniciação científica, exigindo produção individual pelo
aluno sob a supervisão dos professores.
5.5 Adequação da metodologia do processo do ensino e da metodologia e da
aprendizagem
A metodologia, conforme apresentada no Capítulo 6, é adequada a realidade
do aluno. O aluno ingressante apresenta normalmente deficiência em seu
aprendizado anterior e o acompanhamento e nivelamento desse aluno permite o
acompanhamento dos conteúdos dialogados, como é tradicional no Direito. O
conteúdo é apresentado de forma gradual e orgânica a fim de desenvolver o raciocínio
jurídico. A solução de casos práticos põe em prova esse raciocínio, fazendo com que
o estudante absorva a ciência jurídica como um verdadeiro sistema.
Novas tecnologias são aplicadas no ensino e a interdisciplinaridade estimula
na formação não somente de um técnico, mas de um cidadão crítico e construtor de
seu próprio aprendizado.

5.6 Inter-relação dos componentes curriculares na concepção e execução do
currículo.
É certo que a interdisciplinaridade passou a ser um ditame regulatório da
Educação no Brasil, de forma que não poderia ser diferente com o curso de Direito.

A disciplina legal do Curso de Direito é bastante ampla, pois deita suas raízes
no texto constitucional, estendendo-se até as resoluções emitidas pelo Ministério da
Educação e Cultura (MEC).
Na Constituição Federal encontramos dispositivos que devem ser seguidos na
estruturação de todo Curso de graduação (arts. 205 a 207 e 209 - educação,
autonomia universitária e avaliação pública de qualidade); do mesmo modo, a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (arts. 43 e 53), regulamenta-se na Resolução CNE n.
09/2004. Trata-se de diploma que, ao substituir a dicotomia matéria/disciplina,
estabelecida pela Portaria 1886/94 (entendida como revogada pela mencionada
resolução), flexibilizou ainda mais a distribuição das competências e habilidades a
serem desenvolvidas nos cursos de graduação em Direito. O seu artigo 5°, ao referirse a conteúdos e atividades e, mais adiante, nos incisos, fazer menção a conteúdos
essenciais, amplia-se o leque de alternativas didático-pedagógicas de abordagens
temáticas.
O currículo do Curso de Direito das FIRB, inspirado no disposto no artigo 3º da
Resolução CNE 09/2004 (que torna imperativo o desenvolvimento da argumentação
aliada à sensibilidade cívico-contextual) permite o encontro entre habilitações
profissionais, num processo necessariamente comunicacional e dialético entre
conteúdos, raciocínios e procedimentos sociológicos, psicológicos, econômicos,
políticos etc. A intenção é fazer com que os graduandos possam alcançar a satisfação
das exigências acadêmicas do curso, mas também estejam aptos a alcançar as
exigências reais das profissões jurídicas. Por fim, a comunicação deve ser oferecida
e exigida pelos professores tanto nas atividades de ensino, quanto nas atividades de
extensão e pesquisa, explorando-se, dessa forma, as diversas formas de
comunicação de que o Direito pode utilizar-se.
Ainda o art. 3 da Resolução 09/2004 deixa clara a necessidade de
desenvolver nos bacharelandos do curso de Direito o censo ético. O profissional
operador do Direito, no cumprimento da sua função social deve ter clareza dos valores
como a verdade, o bem, o belo, o justo, o humanístico, o civilizatório etc. O
conhecimento da Ética e a compreensão da função social do jurista não podem ser
obtidos pelo estudo isolado da Dogmática Jurídica, exige, ao contrário, que se
aprofunde no estudo na Filosofia, Sociologia, da Ciência Política, de dados históricos,
socioeconômicos

principalmente.
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desenvolvimento da visão crítica exigem a construção de uma visão interdisciplinar da
sociedade obtida pelo contato com essa multiplicidade de conhecimentos.
Pretende-se, a partir do disposto no artigo 5º da Resolução CNE 09/2004, uma
abordagem diferenciada dos conteúdos programáticos das disciplinas da matriz
curricular do curso, não somente para garantir a profundidade no estudo e na
exploração dos conteúdos nos aspectos teóricos, mas também para estabelecer uma
visão prática permitindo, ainda nos bancos acadêmicos, que os alunos possam
antever a aplicação do conhecimento obtido na atuação profissional, e, em especial,
na solução dos problemas jurídicos e sociais.
O artigo 3º da Resolução CNE 09/2004, determina o dever de assegurar sólida
formação geral, humanística e axiológica, tornando imperativa uma prática
pedagógica que leve em consideração a realidade social na qual o aluno está
envolvido e que, a partir dela, projeta a utilização dos conhecimentos científicos de
forma a influenciar a realidade social, econômica, cultural e política, na melhoria de
vida de toda a coletividade social e não somente do aluno, mas a partir dele.
De forma explícita, o art. 8º da Resolução CNE 09/2004 determina que as
atividades realizadas dentro das salas de aula, relacionadas com as atividades extra
sala de aula deve ser desenvolvidas de forma a oferecer ao aluno a construção de
uma perspectiva sistêmica do fenômeno jurídico. A intenção é que o aluno, numa visão
dialética das disciplinas jurídicas e não-jurídicas (sociologia, economia, filosofia etc.)
obtenha uma formação global do fenômeno jurídico, aprendendo a manusear os
critérios exegéticos, epistemológicos e argumentativos.

5.7 Modos de integração entre teoria e prática
A relação entre a teoria e a prática na formação do bacharel formado pelas
FIRB está presente não somente no modo como as disciplinas são ministradas
(metodologia), mas de forma especial por meio das disciplinas práticas (Prática
Forense Processo Penal, Prática Forense Processo do Trabalhista, e Prática Forense
Direito Tributário e Prática Forense Direito Civil).

5.8 Dimensionamento da carga horária das disciplinas
O dimensionamento da carga horária das disciplinas foi proposto pelo NDE
considerando os objetivos do curso, o perfil do egresso, os objetivos das disciplinas e,
mais precisamente o conteúdo de cada disciplina e, fundamentalmente se será
possível com o dimensionamento desse espaço na organização curricular
desenvolver as competências e habilidades próprias de cada unidade de ensino. Se
trata de uma proposição inicial que deverá ser acompanhada, analisada, avaliada e
reformulada se for o caso, em momentos oportunos desde que sem prejuízo da
formação dos alunos e sem ferir as Diretrizes Curriculares Nacionais.

5.9 Adequação e atualização das ementas e programas das disciplinas
A Matriz Curricular é importante documento do curso, capaz de nortear o
caminho a ser percorrido pelo aluno para que sua formação, iniciada no primeiro
semestre, complete-se nos dez semestres ou séries do curso. Porém, a Matriz deve
estar sempre a serviço do Projeto Pedagógico do Curso, em palavras diferentes, a
Matriz não pode ser obste para a efetivação do Projeto Pedagógico e realização dos
seus objetivos.
Não é diferente a preocupação com a carga horária das disciplinas, pois esta é
distribuída de forma a atender às exigências e peculiaridades de cada uma delas. Não
se pode distribuir a carga horária das disciplinas de maneira acertada sem que se
atenha aos objetivos, às ementas, e aos conteúdo de cada uma, privilegiando aquelas
que apresentam um conteúdo programático mais complexo.
Por fim, há que se ressaltar a preocupação constante com a atualização tanto
da Matriz, como das ementas e conteúdo das disciplinas, pois a matriz curricular não
pode ser fator limitante e impeditivo da elevação na qualidade do curso. A matriz
curricular, suas disciplinas, ementas e conteúdo deverão refletir o processo que
deverá ser desenvolvido na construção de todas as competências e habilidades
previstas na formação do perfil desejado do futuro operador do Direito. Toda vez e
que se fizer necessária a atualização da Matriz Curricular e o NDE estará vigilante
para encaminhar isso, deverá ser feita, sob pena de comprometer a qualidade do
curso.

5.10 Adequação, atualização e relevância da bibliografia
A Ciência Jurídica, por ser uma Ciência Social, portanto teórica, tem na sua
bibliografia o maior instrumento de complemento das aulas e estudo dos alunos. As
obras jurídicas indicadas pelos professores como bibliografia básica e complementar
devem ser do conhecimento de todos os alunos, pois, mais que complemento às
aulas, representam o conhecimento mínimo que o aluno deve adquirir em cada
disciplina. Por essa razão, a bibliografia do curso foi escolhida com bastante acuidade
de modo a oferecer aos alunos uma base sólida, pautada em obras clássicas, doutrina
consagrada, para que, sem ignorar e desprestigiar o novo, permitir que o aluno tenha
acesso ao melhor e mais sofisticado conhecimento jurídico, em atenção, sempre, aos
objetivos do curso.
A atualização e revisão da bibliografia operam-se em duas etapas, a primeira
pelo trabalho dos professores, da coordenação do curso e do Núcleo Docente
Estruturante (NDE) no cuidado constante de rever a bibliografia indicada; e a segunda
pelo cuidado da IES em atualizar a biblioteca para que as obras indicadas estejam ao
alcance efetivo dos alunos e sejam, de fato, instrumento de acompanhamento e
complemento das aulas.

5.11 Coerência do corpo docente e do corpo técnico-administrativo com a
proposta curricular
A aderência entre a formação acadêmica do docente e as atividades que
desempenha no mercado profissional como a área de atuação como advogado,
consultor, delegado, procurador público etc., é considerada um elemento de grande
importância para a consecução dos objetivos pedagógicos institucionais. Igualmente,
o corpo técnico-administrativo atende de forma plena aos interesses da IES, pois
gozam de experiência na área de gestão e administração. Os coordenadores e
diretores estão qualificados academicamente e têm o perfil particular buscado pela
instituição no Geral e pelo Curso de Direito em particular.
A gestão colegiada das questões pedagógicas e administrativas é um elemento
que fortalece o curso, evitando a adoção de medidas advindas de percepções
individuais e fortalece a continuidade dos projetos institucionais de forma transparente
e comprometida.

5.12 Coerência dos recursos materiais específicos
O Curso de Direito dispõe de laboratórios e instalações específicas,
equipamentos e materiais que atendem de forma plena ao Projeto Pedagógico do
Curso.
Além da aquisição de material específico que atendem necessidades do curso,
a IES tem buscado manter uma política de renovação de equipamentos sempre que
necessário.

5.13 Estratégias de flexibilização curricular
Apesar de garantir uma formação geral, humanística e axiológica e a
competência para análise e domínio de conceitos e terminologias jurídicas, de
fornecer meios para construir uma adequada argumentação, interpretação e
valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, assegurando espaços para a formação
crítica e reflexiva para a construção do perfil dos egressos, não se pode bloquear
possibilidades de acrescentar ainda, oportunidades de escolhas de possíveis trajetos
alternativos.

O perfil buscado e já delineado, acrescido das orientações limitativas da
normativa educacional, pela sua abrangência no que tange aos conteúdos e
atividades, não pode impedir o discente de fazer determinadas opções individuais na
sua formação. Como consequência, a carga horária destinada à realização de
disciplinas eletivas atende aos perfis do curso e às opções subjetivas dos alunos.
Ainda, a estrutura curricular e as metodologias de ensino-aprendizagem
estabelecidas ampliam consideravelmente as estratégias de flexibilidade na formação
discente, visto que excluem a ideia de uma formatação com base em conteúdos. A
partir do 7º. período do curso é um momento adequado à realização de atividades que
tenham a capacidade de ampliar os interesses particulares dos discentes quanto à
carreira que pretendem desenvolver pós-formado, advindas principalmente das
atividades práticas que irá desenvolver e das disciplinas eletivas ofertadas.

6. METODOLOGI A
6.1 Métodos de ensino
O Curso de Direito é concebido para proporcionar ao bacharelando gradual e
orgânico desenvolvimento na ciência jurídica, atribuindo consistência no crescimento
intelectual e científico, a fim de que o absorva como um verdadeiro sistema.
Desenvolvida essa concepção, o graduando terá condições de aplicar corretamente
os ensinamentos desenvolvidos e apreendidos em quaisquer das situações fáticas
que envolvam a aplicação do Direito como ciência e como instrumento da atividade
profissional.
As aulas do curso deverão ser sempre dialogadas, permitindo a participação
dos alunos não somente na elaboração de perguntas e esclarecimentos de dúvidas,
mas, sobretudo, incluindo os alunos nos debates propostos em aula. Os alunos são
incentivados a pesquisar, a participar das aulas fazendo exposições e construindo o
seu conhecimento.
Os acadêmicos deverão ser chamados a resolver casos práticos, sendo
incentivados a pesquisar nos textos legais, na doutrina e decisões judiciais a melhor
solução para o caso em estudo. O estudo de casos tem sido empregado não somente
nas disciplinas práticas, mas também nas disciplinas teóricas, como uma forma de
avaliar a compreensão do conteúdo pelos alunos.
Não se pretende formar um aluno que seja mero expectador da sua própria
formação, e sim um aluno que se comprometa com a construção do próprio
conhecimento.
As atividades e eventos extraclasse realizadas no curso deverão ter sempre
caráter interdisciplinar permitindo que o desenvolvimento da visão holística.
Respeitando as característica e exigências de cada disciplina, as aulas devem
ser sempre ministradas de forma a estabelecer a relação entre a teoria e a prática, de
forma a inserir nos debates as questões mais relevantes e atuais.
Importa ressaltar que a liberdade de cátedra deverá ser respeitada, permitindo
que cada professor utilize dos recursos que forem adequados ou necessários para a
melhor assimilação do conteúdo ministrado pelos alunos.

As metodologias de ensino e aprendizagem utilizadas pelo Curso de Direito das
Faculdades Integradas Rui Barbosa estão vinculadas à concepção geral da formação
do profissional da área jurídica. Contudo, não desconsidera os instrumentos básicos
afeitos à área administrativa e econômica, de modo harmônico com sua proposta
educacional.
Desde a formação geral, cujo objetivo é apresentar aos acadêmicos saberes
envolvendo conteúdos essenciais plurais e considerados relevantes. As metodologias
empregadas mesclam atividades práticas e teóricas em ações dinâmicas e
participativas.
Durante a formação fundamental, cujo objetivo é integrar o estudante com
outras áreas do saber, envolvendo conteúdos essenciais sobre Antropologia, Ciência
Política, Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia e Sociologia, o acadêmico tem
a condição de explorar metodologias alternativas e capazes de bem orientar a sua
formação.
Quando da integralização das disciplinas de formação profissional, o Curso
abrange os conteúdos de Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito
Tributário, Direito Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito
Internacional e Direitos Processuais, além das Disciplinas eletivas. As metodologias
não tradicionais para despertar no acadêmico as habilidades e competências
consideradas

fundamentais.

Esses

conteúdos

serão

estudados

de

forma

contextualizada com o ambiente social, cultural, econômico e político.
Com relação às de formação prática, algumas inovações são igualmente
asseguradas, e é garantido certo grau de autonomia aos discentes. Na busca da
integração entre os conteúdos teóricos desenvolvidos e os demais, especialmente
com o estágio curricular obrigatório, o trabalho de curso e as atividades
complementares, as metodologias pretendem ser inovadoras em razão de premissas
participativas e interativas do alunado.

6.2 Competências e habilidades
Ainda com fundamento no artigo 2º da Resolução nº 09 de 2004, para atingir o
perfil supra descrito, bem como atender às diretrizes curriculares nacionais, o bacharel
formado deve desenvolver as seguintes habilidades e competências:

a)

Domínio da linguagem e vocabulário técnicos para a leitura,

compreensão e elaboração de textos, atos, peças e documentos jurídicos e/ou
normativos, bem como a compreensão do vocabulário e terminologia jurídica para o
desenvolvimento e defesa de teses jurídicas;
b)

A compreensão e domínio da técnica de exegese de textos normativos

e a devida técnica de aplicação da norma (conhecimento da Hermenêutica Jurídica,
técnica de preenchimento das lacunas, correção do direito, etc.);
c)

Conhecimento das fontes do Direito, bem como o domínio das técnicas

e métodos de pesquisa e manipulação delas;
d)

Desenvolvimento do raciocínio lógico jurídico, das técnicas de

argumentação para sua utilização na elaboração de peças, documentos e textos
jurídicos, nas instâncias administrativas e judiciais, bem como nas sustentações orais;
e)

Aprofundamento teórico, técnico com desenvolvimento de uma visão

crítica da sociedade, do Direito e das profissões jurídicas, para o desenvolvimento da
capacidade de tomar decisões técnicas com coerência adequação e rapidez, em
resposta ás necessidades profissionais cotidianas;
f)

Adequado domínio da Língua Portuguesa, pois a comunicação e a

expressão são os instrumentos argumentativos do profissional do Direito, o que
permite a habilidade de compreensão e elaboração de textos jurídicos e peças
técnicas.

6.3 Habilidades e competências específicas
a) Capacidade de compreensão e elaboração de textos, atos e documentos
jurídicos normativos;
b) Desenvolvimento do raciocínio lógico jurídico. O profissional formado deverá
ser capaz de operar com premissas e conclusões, além de estabelecer relações
formais causais entre fenômenos jurídicos.
c) Visão crítica, pois atualmente, tanto na iniciativa privada como nas carreiras
públicas, o profissional da área jurídica precisa ter uma atuação crítica, não mais se
admite um profissional que não seja capaz de questionar os modelos e padrões
desatualizados, apenas “reprodutor” de velhas e ultrapassadas fórmulas jurídicas. A
interpretação dos textos normativos, a aplicação da lei, a defesa dos interesses

individuais e coletivos exigem do profissional a capacidade de análise crítica e a
disposição de compreender o que está além da letra da lei.
d) Ser criativo e ter iniciativa capaz de propor e implementar modelos de gestão,
inovar e demonstrar um espírito empreendedor;
e) Capacidade de tomar decisões, de ordenar atividades e programas, assumir
riscos e decidir entre alternativas, bem como ser líder capaz de influenciar
comportamentos do grupo onde atua com empatia e equidade visando aos interesses
interpessoais e institucionais. Certamente, essa habilidade deverá ser desenvolvida
juntamente com a habilidade de trabalhar em equipe: de forma interativa, pois essa é
uma exigência a todo profissional, de todas as áreas, não somente da área jurídica.

7. ATIVIDADES ACADÊMICAS ARTICULAD AS À FORMAÇ ÃO
7.1 Prática Profissional e/ou Estágio
A Prática Profissional ou Estágio Curricular Supervisionado é concebido como
uma atividade pedagógica, planejada e supervisionada, com o objetivo de
transformação do pensamento em ação, ou seja, de articulação teórica e prática,
mediada por um processo de reflexão contínuo, fundamentado no saber acadêmico.
O Estágio Curricular Supervisionado constitui-se em fator de integração das
atividades de ensino, pesquisa e extensão, incorporando-se ao processo de formação
do aluno, estimulando sua reflexão, a construção do conhecimento sobre a realidade
social, a sensibilização para o atendimento das necessidades sociais e o respeito aos
princípios éticos que devem orientar a prática profissional. As experiências
vivenciadas pelo estagiário poderão ser utilizadas para a elaboração dos Trabalhos
de Curso.
As ações previstas para o estágio nas FIRB proporcionarão ao aluno a
oportunidade de planejar a inserção no mundo do trabalho a partir da análise crítica
da realidade, objeto de estudo, e de nela interferir por meio de uma ação planejada,
acompanhada e teoricamente fundamentada.
A carga horária e a definição do início do Estágio são estabelecidas conforme
o disposto nas Diretrizes Curriculares e a RESOLUÇÃO Nº 3, DE 14 DE JULHO DE
2017 (*) Altera o Art. 7º da Resolução CNE/CES nº 9/2004, que institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito.
“Art. 1º O Art. 7º da Resolução CNE/CES nº 9, de 29 de setembro de 2004,
que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em
Direito, passa a ter a seguinte redação:
Art. 7º O Estágio Supervisionado é componente curricular obrigatório,
indispensável à consolidação dos desempenhos profissionais desejados,
inerentes ao perfil do formando, devendo cada instituição, por seus
colegiados próprios, aprovar o correspondente regulamento, com suas
diferentes modalidades de operacionalização.
§ 1º O estágio de que trata esse artigo poderá ser realizado:

I - Na própria Instituição de Educação Superior, por meio do seu Núcleo de
Prática Jurídica, que deverá estar estruturado e operacionalizado de acordo
com

regulamentação

própria,

aprovada

pelo

seu

órgão

colegiado

competente, podendo ser celebrado convênio com a Defensoria Pública para
prestação de assistência jurídica suplementar;
II - Em serviços de assistência jurídica de responsabilidade da Instituição de
Educação Superior por ela organizados, desenvolvidos e implantados;
III - nos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria
Pública e das Procuradorias e demais Departamentos Jurídicos Oficiais;
IV - Em escritórios e serviços de advocacia e consultorias jurídicas.
§ 2º As atividades de Estágio Supervisionado poderão ser reprogramadas e
reorientadas em função do aprendizado teórico-prático gradualmente
demonstrado pelo aluno, na forma definida na regulamentação do Núcleo de
Prática Jurídica, até que se possa considerá-lo concluído, resguardando,
como padrão de qualidade, os domínios indispensáveis ao exercício das
diversas carreiras contempladas pela formação jurídica.

Além das atividades práticas atinentes ao Estágio, os alunos precisarão realizar
visitas técnicas à órgãos e setores do Poder Judiciário, das Delegacias de Polícia,
Cartórios Extrajudiciais, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil etc.
Considerando a necessidade de aliar o conteúdo teórico ministrado com a
prática, em perfeita consonância com as diretrizes curriculares instituídas para os
cursos de Direito, o Estágio Supervisionado será cumprido na IES, por intermédio do
Núcleo de Prática Jurídica, no Escritório Experimental, escritórios de advocacia
conveniados e em órgãos públicos.
7.2 Monografia
O Projeto Pedagógico do Curso de Direito mantém articulação com o PDI,
enquanto atende às políticas voltadas para a graduação, buscando a formação
qualificação e a ampliação de oportunidades que resultem na melhoria da qualidade
do ensino e de sua contribuição ao desenvolvimento científico, tecnológico e social no
universo do ensino e da pesquisa enquanto princípio educativo.

7.2.1. Mecanismos Efetivos de Acompanhamento e Cumprimento do Trabalho de
Curso
O acompanhamento do desenvolvimento e produção da área de pesquisa ao
longo do Curso de Direito das FIRB se dará por meio do desenvolvimento das
atividades relacionadas à Monografia.
As disciplinas desenvolvidas ao longo do curso propiciam as condições para a
apreensão de conhecimentos sobre constituintes do discurso jurídico e de projetos de
investigação científica, assim como a utilização de recursos para a organização,
apresentação, interpretação e a análise de dados. Esse conjunto de habilidades visa
a construir competências e possibilitar a utilização de mecanismos científicos para
desenvolver: trabalhos acadêmicos solicitados ao longo do curso como instrumentos
de avaliação nas disciplinas; Projetos de Iniciação Científica; Artigos Científicos para
publicação interna e externamente; Trabalho de Curso - Monografia.
O Trabalho de Curso desenvolvido no Curso de Direito, será materializado por
meio de trabalho monográfico, conforme autoriza a Resolução CNE/CES nº 9/2004,
em seu artigo 10. Considera-se que o Trabalho de Curso possibilita, com maior
intensidade, o desenvolvimento da capacidade de sistematização do conhecimento
existente, do raciocínio jurídico, da organização lógica e coerente dos conteúdos e do
poder de argumentação.
O Trabalho de Curso na forma de monografia será desenvolvido da seguinte
forma: no 7º período - elaboração do Projeto de Pesquisa, através da disciplina
Metodologia da Pesquisa Jurídica para apreciação e aceitação do Orientador. O
Projeto deverá ser construído em comum acordo com os orientadores na forma de
documento sucinto conforme normas da IES e específicas do Curso de Direito. No 8º
período, a versão preliminar do trabalho monográfico deverá ser apresentada através
da disciplina Projeto de Pesquisa Jurídica, para que seja submetida a uma banca de
qualificação, formada pelo Orientador temático e o Professor da Disciplina de TCC
(orientador metodológico). No 9º período, a versão final do trabalho monográfico
deverá ser depositada para que, depois da autorização do orientador, seja submetido
à Banca Examinadora até o final do 9º período letivo.

7.2.2. Meios de Divulgação de Trabalhos de Curso
Os melhores trabalhos apresentados a cada semestre, desde que
recomendados pela Banca Examinadora, são encaminhados para a Biblioteca das
FIRB.
7.3. Atividades Complementares
As atividades complementares são horas de trabalho pedagógico em que o
acadêmico dispõe de liberdade para integralizar parte de sua carga horária curricular
com eventos, procedimentos e realizações oferecidas preferencialmente por outras
Instituições de Ensino correlatas, admitindo-se cursá-las também na Unidade de
Ensino de origem, cuja finalidade é a de diversificar e ao mesmo tempo enriquecer
sua formação, diversificando o processo de ensino e aprendizagem. Está prevista na
matriz curricular do Curso de Direito, com 200 horas, e possui regulamento próprio e
o que caracteriza este conjunto de atividades é a flexibilidade de carga horária, com
controle do tempo total e formalização comprovada das ações cumpridas.
Considera-se atividades complementares a participação do acadêmico em
eventos internos e externos às FIRB, como semanas acadêmicas, congressos,
seminários, palestras, conferências, atividades culturais,

cursos de extensão,

atualização acadêmica e profissional, atividades de iniciação científica, assim como
de monitoria e o que mais for decidido pela Coordenação do Curso ouvido o Núcleo
Docente Estruturante.
7.3.1. Mecanismos Efetivos de Planejamento e Acompanhamento das Atividades
Complementares
Além

das

disciplinas

teóricas

e

práticas,

são

previstas

Atividades

Complementares visando proporcionar ao aluno a oportunidade de realizar uma
trajetória autônoma e particular, no desenvolvimento do currículo. As Atividades
Complementares podem ser desenvolvidas em três níveis: (a) como instrumento de
integração e de conhecimento do aluno da realidade social, econômica e da realidade
do trabalho de sua área/curso; (b) como instrumento de iniciação à pesquisa e ao
ensino; (c) como instrumento de iniciação profissional.

As Atividades Complementares são consideradas pela carga horária para efeito
de integralização do total previsto para o curso, não assumindo, porém, o caráter de
disciplina.
São Atividades Complementares: programas especiais de capacitação do
estudante; atividades laboratoriais além das já previstas no padrão turma/horas-aula;
atividades de extensão; monitoria; atividades de pesquisa; discussões temáticas;
estudos complementares; atividades acadêmicas a distância; participação em
seminários, encontros, simpósios, conferências e congressos, internos ou externos à
Instituição; estudos de casos; estudos desenvolvidos em empresas; projetos de
extensão; publicação de produção científica; módulos temáticos (com ou sem
avaliação); disciplinas oferecidas por outros cursos e/ou unidades de ensino e não
previstas no currículo pleno do curso; visitas programadas e outras atividades
acadêmicas e culturais; trabalhos orientados de campo; estágios em laboratórios;
cursos realizados em outras áreas afins; cursos livres (como, por exemplo, informática
e idiomas); integração com cursos sequenciais correlatos à área; participação em
eventos científicos em áreas afins; outras atividades que envolvam trabalhos
comunitários.
As Atividades Complementares seguem uma tabela de horas / pontuação,
elaborada a cada semestre podendo ser com oferecimento de atividades na própria
FIRB e amplamente divulgada aos discentes, ou preferencialmente em outra Unidade
de Ensino.
7.4. Trabalho Integrado Interdisciplinar
O Trabalho Integrado Interdisciplinar é a aplicação do conjunto de saberes
proporcionando ao aluno a vivenciar a sua primeira experiência na elaboração de um
trabalho científico. Esse conjunto de habilidades visa construir competências e
possibilitar a utilização de instrumentais científicos para desenvolver:
- Trabalhos acadêmicos solicitados ao longo do curso como instrumentos de
avaliação nas disciplinas;
- Projetos de Iniciação Científica
- Artigos Científicos para publicação interna/externa;
- Trabalho de Curso - Monografia.

O TRABALHO INTEGRADO INTERDISCIPLINAR apresenta-se como um
conjunto de atividades, predominantemente práticas, obrigatórias, e desenvolvidas do
primeiro ao quarto semestre tendo sempre, como finalidade e meta, preparar os
alunos para o efetivo exercício da responsabilidade, da consciência dos problemas,
especialmente, as de ordem ética, para que possam desenvolver suas atividades com
competência.
As atividades do TRABALHO INTEGRADO INTERDISCIPLINAR serão
supervisionadas pela Coordenação do Curso de Direito, que designará um professor
para cada período na orientação dos alunos, os quais devem buscar, em todas as
suas variáveis, a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, cujos temas serão
apresentados no início de cada período pelos respectivos docentes.
As atividades incluem o desenvolvimento de uma produção escrita, conforme
regulamento próprio e edital publicado semestralmente.

7.5 Atividades de extensão
As FIRB, como lugar privilegiado do saber, deve abrir-se à população e às
exigências da realidade, local e regional, tanto indo ao encontro quanto recebendo a
coletividade para reiterar a renovação de suas funções básicas o ensino e a pesquisa
através da disponibilização e aplicação do conhecimento produzido em seu interior no
equacionamento das demandas prementes. Deverá se constituir em um espaço
organizado e democrático de concretização de sua contribuição para a organização e
desenvolvimento da Sociedade.

7.5.1. Concepção da extensão
A extensão é entendida como uma ação (remunerado ou não) à comunidade,
estabelecendo uma relação de troca e uma forma de comunicação entre a IES e seu
meio, sempre indissociadas e em simbiose permanente com as das atividades de
ensino e de pesquisa.
As FIRB deverão atuar na área da extensão identificando as situaçõesproblemas na sua região de abrangência, com vistas à otimização do ensino e da
pesquisa, contribuindo, desse modo, para o desenvolvimento e melhoria da qualidade
de vida da população.

Os programas de extensão deverão privilegiar os de caráter interdisciplinar, que
reúnam áreas diferentes em torno de objetivos comuns, maximizando assim a clareza
na análise e elaboração do diagnóstico da situação problema e aumentando a eficácia
na proposição do equacionamento.

8. APOIO AO DISCENTE
8.1. Apoio pedagógico
A Diretoria e a Coordenação de Curso das FIRB são os órgãos responsáveis
pelo apoio pedagógico ao discente, por meio de:
Atendimento individual e coletivo, nos horários disponíveis, com o objetivo de
orientá-los no processo de aprendizagem.
Reunião com os representantes de sala a fim de discutir e solucionar os
problemas que porventura existirem, deliberar sobre suas questões
acadêmicas e pedagógicas.
Visitas às salas de aula para discussão sobre o andamento do curso,
comunicações importantes dentre outras.
Divulgação de eventos culturais e pedagógicos relacionados à área de
interesse do curso.

8.2. Apoio à participação em eventos
As FIRB assumem como política institucional apoiar os alunos para que
participem de eventos que possam contribuir para a atualização e aperfeiçoamento
de sua formação. Este apoio é realizado de divulgação e na forma de facilitador de
transporte aos alunos para eventos, visitas, publicação de artigos científicos,
elaboração de jornais e murais didático-pedagógicos, congressos, seminários,
encontros e outras atividades voltadas para a formação adequada e atual dos
discentes.

8.3 Apoio psicopedagógico
É política das FIRB disponibilizar, de acordo com e necessidades dos
acadêmicos, o apoio psicopedagógico a partir do trabalho do Núcleo de Apoio
Psicopedagógico (NAPI), que dispõe de profissionais devidamente habilitados do
curso de Pedagogia e zela ainda, pela Proteção dos Direitos da Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista, conforme a Lei nº 12.764, de 27/12/2012.
Dessa forma, o aluno é atendido em suas necessidades e dificuldades (que
dificultam a sua vida escolar e à sua aprendizagem, com previamente horário
agendado ou suas emergências se for o caso.

Os professores identificam alunos com dificuldades acadêmicas ou cognitivas
ou que apresentaram queda importante no desempenho acadêmico e encaminha-os
para o Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPI) que deverá agendar horário para
atendimento individual, discreto e essencialmente solidário.

8.4 Mecanismo de nivelamento
O processo de formação acadêmica requer do estudante habilidades
práticas no uso da língua. No âmbito universitário, a difusão de
conhecimentos e de informações é feita por meio de gêneros, orais ou
escritos,

como

aulas,

seminários,

palestras

e

congressos,

predominantemente na variedade padrão da língua portuguesa. Para
ingressar nesse ambiente, é preciso que se comprove domínio do idioma
e capacidade de compreensão textual e produção escrita
DELL’ISOLA, Regina Lúcia Péret. Caxias do Sul, RS: 2009

Nos últimos anos, tem se observado que uma parcela significativa dos alunos
egressos do Ensino Médio têm apresentado algumas fragilidades quanto às
competências necessárias para a manifestação linguística dos discursos produzidos
em decorrência de déficits herdados na trajetória desenvolvida na Educação Básica,
evidenciando defasagens nos aspectos de interpretação e produção de textos o que
prejudica o percurso desses acadêmicos na graduação.
Essas fragilidades têm sido constatadas por inúmeras pesquisas e grandes
certames de avaliação como o PISA, SAEB, SARESP, ENEM e também pelos
docentes da instituição na dinâmica de seus procedimentos didáticos por ocasião do
inicio do curso de graduação.
Frente a este cenário, com o objetivo de minimizar as dificuldades
apresentadas pelos alunos, as FIRB irá desenvolver o Projeto de Nivelamento em
Português - Leitura e Produção de Textos aberto aos alunos ingressantes dos seus
cursos de graduação e àqueles veteranos que se inscreverem voluntariamente no
programa.

Assim o conteúdo programático deste projeto está centrado na produção e
interpretação dos diversos tipos de textos como dissertativo, narrativo, descritivo, de
instrução e expositivo, propondo a construção, desconstrução e reconstrução dos
mesmos, sugestão de como escrever com clareza, utilização de sinônimos,
acentuação e pontuação básica além da coesão, pois todo texto deve manter uma
ligação harmônica entre suas partes para facilitar a contextualização e a
compreensão.
No que diz respeito à programação das aulas, estas deverão ocorrer
paralelamente ao currículo pleno proposto e mediante a inscrição do acadêmico ou,
por identificação dos professores quando percebem alunos com dificuldades
acadêmicas ou cognitivas ou ainda, quando apresentarem queda em seus
rendimentos

e

os

encaminharem

ao

atendimento

do

Núcleo

de

Apoio

Psicopedagógico - NAPI, que deverá realizar a mediação deles com o Projeto de
Nivelamento.

8.5 Acompanhamento de egressos

As FIRB utilizará de mecanismos de acompanhamentos de seus egressos já
previstos na Avaliação Institucional. Este acompanhamento dá-se periodicamente por
meio de correspondências, contatos pessoais e via eletrônica, convites para a
participação nos eventos especiais da IES, o que resulta em relatórios sobre o
desenvolvimento do egresso no mercado de trabalho.
Aos egressos são oferecidas palestras, cursos e bolsas de 50% (cinquenta por
cento) para a realização de uma segunda graduação.
Além desses instrumentos estatísticos e de apoio ao estudo, através do
Programa Egresso Atuante, o ex-aluno recém aprovado no Exame da Ordem dos
Advogados do Brasil poderá utilizar da estrutura do Escritório Experimental de
Advocacia para atendimento de seus clientes, elaboração de peças profissionais e
demais atividades ligadas à prática profissional.
O egresso advogado conta com o apoio dos professores para sanar dúvidas e
com a colaboração dos alunos atuais que atuam como estagiários. Para o egresso é
a oportunidade de iniciar a prática da advocacia autônoma sem a necessidade de

investimentos e a segurança que o apoio dos professores orientadores oferece e para
o estagiário é a oportunidade de acompanhar outros processos além daqueles que
normalmente se enquadram no âmbito de atendimento da defensoria pública.

8.6 Bolsas de estudos
Será oportunizado um programa de bolsas de estudo aos alunos pertencentes
às camadas populares e com bom desempenho escolar para que possam continuar
seus estudos com dignidade. É política institucional oferecer aos alunos bolsas de
estudos, por meio de Projetos Sociais.
Atenta às dificuldades da região, as FIRB idealizou seus Projetos Sociais. São
programas facilitadores para o acesso de jovens e adultos carentes ao ensino
superior.
Coordenado por um Departamento da Instituição, tem como missão: alcançar
a oferta e a prática de uma Educação Solidária, através de parcerias com Instituições,
Projetos Sociais, Educacionais e Culturais, permitindo a Educação para todos e a
Inserção Social.
Concursos de Bolsas de Estudo de diferentes percentuais, inclusive integrais
são realizados semestralmente.

8.7 Programa institucional de financiamento de estudos
As FIRB é consciente de que uma grande parcela de seus alunos,
principalmente os pertencentes as designadas classes C e D, são trabalhadores por
vezes braçais que não dispõem de todos os recursos necessários para arcar com o
pagamento integral das semestralidades, e para atender a esses alunos que a
Instituição oferecer) ainda a possibilidade de financiar o seu estudos, por meio de
parcerias (PROUNI, FIES e Escola da Família) ou Programas de Bolsas.

9. AÇÕES DECORRENTES DOS PROCESSOS DE AV ALI AÇÃO

As FIRB vem revendo seu processo educacional, otimizando sua ação e
adequando-a às condições concretas de seus alunos, cujo perfil se altera ano a ano,
devido às mudanças sociais e à evidente redução do poder aquisitivo de grande parte
da população brasileira, utilizando para isso a avaliação como meio para o efetivo
cumprimento do seu papel pedagógico e para a melhoria de seu desempenho
institucional.
Ao longo dos anos, a avaliação tem-se constituído em fonte de elementos de
embasamento para a melhoria contínua da ação da Instituição, permitindo detectar
avanços e obstáculos, bem como promover atividades voltadas para o crescimento
gradativo da qualidade de suas funções – ensino, pesquisa e extensão,
transformando-se num meio auxiliar da construção e da reconstrução de seu PDI.
Os instrumentos da avaliação são aplicados no decorrer do calendário
acadêmico, conforme cronograma estabelecido pela Comissão Permanente de
Avaliação (CPA), em conformidade com diretrizes institucionais.
A Avaliação Institucional concretiza-se por meio da aplicação de vários
instrumentos, que são no formato de questionários pré-estruturados para o
levantamento do perfil socioeconômico dos alunos ingressantes de todos os cursos
oferecidos pela Instituição; formulário com informações relativas à atuação
profissional dos egressos; formulário de avaliação geral aplicável a todos os alunos;
formulário de avaliação da Instituição, das disciplinas e dos alunos pelo corpo docente.
Os dados coletados nos vários instrumentos são analisados pela Comissão
Permanente de Avaliação, os quais constarão em relatório geral a ser apresentado à
equipe gestora. O resultado de todo o processo de avaliação é disponibilizado à
Comunidade Acadêmica, bem como aos órgãos relacionados ao setor de Educação.
O Curso de Direito realizará, semestralmente, avaliação da atuação docente e
de coordenação e classe. O Coordenador apresentará aos alunos ficha de avaliação
com o objetivo de proporcionar aos docentes retorno preciso de sua atuação, a fim de

que estes possam refletir sobre sua atuação no magistério e trabalhar a melhoria
contínua de suas atividades docentes.
O sistema de autoavaliação do Curso de Direito está inserido no contexto geral
de avaliação da IES e se desenvolverá nos níveis docente, discente e administrativo
de acordo com o plano institucional de avaliação, sendo documentado nos respectivos
relatórios.
9.1. Avaliação Institucional
A avaliação é presença obrigatória em toda e qualquer atividade humana,
sobretudo, na educação. As FIRB considera que o processo de avaliação dos níveis
acadêmico e administrativo deve ser dinâmico, participativo, recuperativo e
construtivo. Assume-se assim, que o processo de construção de uma realidade
educacional mais justa supõe uma intervenção planejada, intencional e sistemática na
organização do trabalho pedagógico dessa mesma realidade.
9.1.1. Plano de Avaliação Institucional
A avaliação é presença obrigatória em toda e qualquer atividade humana,
sobretudo, na educação. As FIRB considera que o processo de avaliação dos níveis
acadêmico e administrativo deve ser dinâmico, participativo, recuperativo e
construtivo. Assume-se assim, que o processo de construção de uma realidade
educacional mais justa supõe uma intervenção planejada, intencional e sistemática na
organização do trabalho pedagógico dessa mesma realidade.
Cabe a IES fomentar a compreensão da avaliação como um processo de
constante repensar a práxis, buscar legitimar a reflexão por meio da ampla
participação de todos os segmentos da Instituição, bem como rejeitar a adoção de
modelos de avaliação prontos e acabados. A conscientização de tal responsabilidade
abre linhas de debate associadas ao perfil dos processos de avaliação que sejam
condizentes com o perfil institucional assumido pela Instituição.
9.1.2. Política de Avaliação Institucional da IES e de seus Cursos
A Avaliação Institucional tem como objetivo verificar, analisar e propor ações de
recondução das atuações educacionais da Instituição e de seus Cursos.

O processo de avaliação como um todo abrange aspectos de natureza
quantitativa e qualitativa, compreendendo as etapas: a preparação; autoavaliação
(sondagem no ambiente externo e no ambiente interno); diagnóstico conscientização,
síntese global, implementação, publicação, difusão, reavaliação e retroalimentação).
A mobilização dos envolvidos, quando da deflagração do processo de avaliação,
requer o desenvolvimento de programas de sensibilização e de conscientização para
todos os segmentos envolvidos com o intuito de clarificar que a avaliação não deve
ser encarada como uma estratégia de sentenciamento e condenação mas, pelo
contrário, que a mesma representa uma estratégia que conduz a melhoria da
qualidade dos serviços prestados pela Instituição aos seus usuários.
A etapa de autoavaliação se desdobra na sondagem dos ambientes externo e
interno. A sondagem no ambiente externo corresponde à investigação das
necessidades e expectativas da comunidade, que podem ser obtidas através da
utilização de diferentes técnicas de coleta de dados, como por exemplo: a observação,
a entrevista, o questionário e o exame de fontes documentais. A sondagem no
ambiente interno, diz respeito à análise do projeto pedagógico (currículo, corpo
docente, corpo discente, corpo técnico-administrativo, infraestrutura física e
tecnológica, de gestão, da pesquisa e da extensão). Esta autoavaliação se faz por
meio de questionários aplicados aos discentes e entrevista com os docentes e pessoal
técnico-administrativo, além de reuniões regulares com os representantes dos
colegiados. As reuniões pedagógicas também propiciam oportunidades para
momentos de avaliação, assim como, da correção de eventuais distorções.
A sondagem no ambiente interno pode estabelecer a realização de uma
retrospectiva crítica, socialmente contextualizada do trabalho realizado pelo Curso
com a participação de professores, alunos e funcionários, no que concerne às
condições

para

o

desenvolvimento

das

atividades

curriculares,

processos

pedagógicos e organizacionais, resultados alcançados do ponto de vista do perfil do
educando bem como à formação de profissional crítico, habilitado às necessidades do
contexto social.
A sondagem dos ambientes externo e interno é realizada por comissão, indicada
pela Direção que manterá contato com a equipe gestora, corpo docente, discente e

técnico-administrativo, fornecendo assim subsídios para a reavaliação e reformulação
do processo, com vistas à superação de dificuldades e transformação da realidade
educacional.
As demais etapas compõem as fases de sistematização dos dados coletados,
elaboração de relatórios, reflexão, análise, encaminhamentos publicação dos
resultados e conscientização do processo permanente de avaliação.
9.1.3 Objetivos da Avaliação Institucional
O processo de avaliação da Instituição e de seus cursos tem por objetivos:


Desencadear um conjunto sequencial de ações buscando explicitar qual função
social da Instituição e de seus cursos, na contribuição para tornar a sociedade
mais igualitária e democrática;



Propor a melhoria na qualidade da oferta do ensino e da aprendizagem nos
cursos de graduação, mediante análise, revisão e reconstrução dos
procedimentos acadêmicos);



Cooperar na definição de uma política acadêmica integradora que possibilite,
na práxis pedagógica, a consolidação da integração entre ensino, pesquisa e
extensão;



Implementar um processo criativo de autocrítica da Instituição e de seus cursos



Contribuir para a definição dos projetos educacionais institucionais, com vistas
a uma melhor adequação às expectativas e necessidades sociais, políticas e
econômicas da atual conjuntura.

9.1.4. Comissão Própria de Avaliação (CPA)

Nas FIRB, a coordenação do Processo de Avaliação Institucional fica a cargo
da Comissão Própria de Avaliação (CPA), constituída conforme legislação em vigor e
devidamente aprovada pelos órgãos colegiados internos.

9.2. Avaliações externas do Curso (ENADE/OAB)
Além da autoavaliação, o resultado das avaliações externas, principalmente o
desempenho discente no ENADE deverão direcionar as ações institucionais para a a
consolidação do curso de Direito. A análise dos resultados no Exame Nacional de
Cursos fornecerá subsídios para identificar as eventuais fragilidades no processo de
ensino e aprendizagem e deverão desencadear ações reparadoras, como a alteração
do conteúdo programático, realocação de docentes, adoção de novos métodos de
ensino e o que mais for necessário.
Além do ENADE, grande parte dos alunos do curso de Direito se submetem ao
Exame da Ordem dos Advogados do Brasil e o desempenho neste certame também
deverá servir como indicador qualificado para apurar eventuais distorções no processo
de ensino e aprendizagem.
9.3. Avaliação da aprendizagem e sua coerência com a concepção do curso.
A apuração do rendimento escolar será realizada por disciplina, conforme as
regras regimentais, abrangendo os aspectos de frequência e aproveitamento. O
aproveitamento será avaliado por meio de duas notas semestrais e possibilidade de
exame, expressando-se o resultado da avaliação em notas de zero a dez, na forma
do disposto no regimento.
A primeira prova individual será aplicada aproximadamente na 9ª semana e
constará de questões objetivas e dissertativas e os resultados publicados no sistema
acadêmico pelo próprio docente até a 11ª semana do semestre em curso, quando
ocorrerá o fechamento do sistema acadêmico de registro da faltas e notas.
A segunda prova deverá ser agendada aproximadamente na 17ª semana e
constará preponderantemente da comunicação e entrega de comprovantes das
atividades práticas supervisionadas, e os resultados publicados no sistema acadêmico
pelo próprio docente até 19ª Semana do semestre em curso, quando ocorrerá o
fechamento do sistema acadêmico de registro de faltas e notas.
O aluno que obtiver na média das duas notas semestrais resultado inferior a 6
(seis) e superior a 4 (quatro) se submeterá a exame e será considerado aprovado se
a média entre a média das notas semestrais e o exame for igual e superior a 5 (cinco).

A avaliação do ensino obedece a critérios estabelecidos pelos Professores,
Coordenação e NDE, discutidos e aprovados nos Colegiados pelos professores do
curso. A proposta é manter em permanente discussão o formato de avaliação, visando
atender aos interesses pedagógicos, bem como as necessidades do mercado.
O rendimento escolar será avaliado mediante o acompanhamento contínuo do
aluno e dos resultados por ele obtidos. O curso, no que se refere à avaliação escolar,
possui processos que objetivam coletar informações que permitam momentos de
reflexão e ação sobre os procedimentos de ensino/aprendizagem para redirecionar os
projetos, programas e demais atividades acadêmicas, tendo como parâmetros:


Aproveitar o ensino e a produção acadêmica do corpo docente e discente;



Estimular

o

aluno

a

se

engajar

nas

atividades

curriculares

e

extracurriculares, pela ação do corpo docente;


Criar mecanismos internos de comunicação que possibilitem a equipe
gestora, a Coordenação do Curso e Núcleo de Apoio Pedagógico e
Psicopedagógico, o acesso às mais diversas informações sobre a vida
acadêmica do aluno;



Fornecer informes estatísticos bimestrais sobre o aproveitamento escolar e
a frequência do corpo discente e docente;



Incrementar mecanismos que possibilitem ao Coordenador de Curso
participar da vida acadêmica do aluno, e assim orientá-lo quanto à
possibilidade de sua permanência na Instituição;



Aprimorar mecanismos de avaliação interna a serem aplicados no curso
para detectar possíveis problemas.

10. TECNOLOGI A DE IN FORMAÇ ÃO E COMUNICAÇ ÃO - TICS
Acessibilidade comunicacional é aquela que elimina barreiras na comunicação
interpessoal (face a face, língua de sinais), escrita (jornal, revista, livro, carta, apostila,
etc., incluindo textos em braile, uso do computador portátil) e virtual (acessibilidade
digital).
Evidencia-se a existência dessa acessibilidade digital quando a IES possui acervos
bibliográficos dos cursos em formato acessível ao estudante com deficiência
(prioritariamente os de leitura obrigatória) e utiliza diferentes recursos e ajudas
técnicas para que o estudante tenha acesso a informação e ao conhecimento
independentemente de sua deficiência
As FIRB disponibilizam a seus alunos:
• Sistema Dosvox: Permite que pessoas cegas utilizem um microcomputador comum
- PC para desempenhar uma série de tarefas, adquirindo assim um nível alto de
independência no estudo e no trabalho.
• Minha Biblioteca: Acessibilidade em voz alta (escutar o livro em voz alta,
configurando a velocidade, o volume a voz e o idioma).
• Modo de exibição noturna (minha biblioteca).
• Prodeaf tradutor ou similar: Traduz frases e palavras em português para Língua
Brasileira de Sinais. A criações de e-mail, chat, fóruns, agenda de grupo online,
comunidades virtuais, web cam, entre outros, revolucionam os relacionamentos e o
aprendizado dos alunos. As FIRB disponibilizará para seus alunos computadores em
rede conectados à Internet, Wireless, para utilização dos smartphones e notebooks
particulares dos alunos, em e todo o seu campus, datashow e notebooks para as
aulas. Site institucional e área dedicada ao aluno para que possam acessar suas
notas, presenças e se comunicar com os professores e administração.

Os professores são estimulados a criarem turmas virtuais em aplicativos de
código aberto gratuitos, como o “Google Sala de Aula”, em que podem disponibilizar
materiais, fixar prazos, tarefas e atividades a serem cumpridas de forma virtual.

A tecnologia de Informação também está presente na comunicação dos
professores por meio de grupos em aplicativos de troca de mensagens (whatsapp)

que conferem versatilidade e dinamismo na comunicação entre os professores, e a
coordenação e entre os órgãos colegiados do curso.

11. CORPO DOCENTE
11.1. Instâncias Coletivas de Deliberação para Desenvolvimento e Qualificação do
Curso

O Projeto Pedagógico é produto de esforços coletivos que busca articulação
das diversas instâncias da instituição de ensino à qualidade da formação plena do
aluno em termos científico-culturais, profissionais e de cidadania. Daí a relevância da
participação dos vários segmentos institucionais no processo de ensino.
Para tanto, a importância da participação dos sujeitos envolvidos no processo
de ensino na elaboração do projeto pedagógico, sua implantação, avaliação periódica
da qual decorrem a revisão e a atualização, sempre que necessárias.

11.1.1. Núcleo Docente Estruturante
O Núcleo Docente Estruturante – NDE é órgão de natureza consultiva,
propositiva e de assessoramento sobre matéria de natureza acadêmica; integra a
estrutura de gestão acadêmica do Curso de Direito das FIRB, sendo corresponsável
pela elaboração, implementação, atualização e consolidação do Projeto Pedagógico
do Curso.
O NDE do Curso de Direito das FIRB é composto pela Coordenadora do Curso
(Gestora Acadêmica do Curso) e por mais quatro professores do Curso de Direito,
nomeados pela Diretoria com titulação em nível de pós-graduação stricto sensu com
larga experiência docente e com efetiva dedicação ao curso.
Docente

Titulação

Regime

Aparecido Wilson Rodrigues

Doutor

Integral

Janaina Guimarães Mansilia

Mestra

Integral

Larissa Satie Fuzishima

Mestra

Integral

Luciano Meneguetti Pereira

Mestre

Parcial

Rafael José Nadim de Lazari

Doutor

Parcial

Komuro

11.1.2 Conselho de Curso

O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Direito das FIRB é formado pelo
Coordenador do Curso de Direito, mais quatro representantes do corpo docente do
curso, escolhido por seus pares, nos termos do Regimento Geral da IES e por um
representante discente regularmente matriculado no curso, eleito por seus pares, nos
termos do Regimento Geral da IES.
Ao Núcleo Docente Estruturante do Curso de Direito compete:
 Elaborar a proposta de projeto pedagógico do curso, de acordo com as
normas definidas pelo PPI e pelas equipe gestoras da IES;
 Propor medidas para o aperfeiçoamento do ensino;
 Deliberar sobre os projetos de ensino, pesquisa e extensão;
 Analisar e discutir o plano anual de atividades acadêmicas;
 Aprovar a lista de oferta de disciplinas de cada período letivo, observado o
plano curricular do curso;
 Analisar propostas apresentadas pelo Coordenador de Curso e pelo
Supervisor de Estágios, Monografia e Atividades Complementares e/ou
pelos docentes em assuntos que visem à melhoria do Curso;
 Analisar as ementas e os programas das disciplinas e/ou atividades
acadêmicas do Curso;

 Definir as competências e aptidões consideradas como pré-requisitos ao
aproveitamento do curso, e prover situações para o seu desenvolvimento;
 Promover a avaliação periódica do curso, de forma integrada ao sistema de
Avaliação Institucional;
 Opinar sobre aceitação de matrículas de alunos transferidos ou portadores
de diplomas de graduação, aproveitamento de estudos, adaptação e
dispensa de disciplinas, de acordo com as normas aplicáveis;
 Deliberar, em grau de recurso, sobre casos de adaptações, aproveitamento
de estudos ou dispensa de disciplinas e transferência de qualquer natureza,
trancamento e cancelamento de matrícula, mediante requerimento do
interessado, instruído das informações dos setores competentes;
 Desenvolver e aperfeiçoar metodologias próprias para o ensino, a pesquisa
e a extensão;
 Promover estudos sobre egressos do curso no mercado de trabalho local e
regional, com vistas à permanente atualização curricular e dos conteúdos
programáticos;
 Promover e coordenar seminários, grupos de estudos e outros programas
para o aperfeiçoamento do quadro docente;
 Decidir sobre pedidos de reconsideração de resultados de avaliação de
trabalho acadêmico e de promoção de alunos;
 Supervisionar a execução curricular, o calendário e o horário de aulas;
 Avaliar e documentar, dentro das normas traçadas pelos órgãos superiores,
o desempenho do curso
 Encaminhar a Diretoria, por intermédio do Coordenador de Curso, os
problemas relativos à atuação didático-pedagógica de seus professores; e
 Exercer as demais funções que lhe forem delegadas.

11.2. Coordenação de Curso
A coordenadora do Curso exerce a função de gestora do curso, respondendo
por seus aspectos administrativo, pedagógico e político, envidando esforços para que
a filosofia da Instituição perpasse todas as atividades desenvolvidas por docentes e
discentes. É nomeada por portaria da Diretoria dentre os professores do curso com
experiência profissional de magistério superior e gestão acadêmica, para atuar em
regime de trabalho integral.
São atribuições do Coordenador de Curso:


Superintender todas as atividades do Curso, representando-o junto às
autoridades e órgãos superiores;



Convocar e presidir às reuniões do Conselho de Curso;



Acompanhar a execução das atividades programadas, bem como a
assiduidade dos professores e alunos;



Apresentar, semestralmente, ao Conselho de Curso equipe gestora,
relatório das atividades de sua competência;



Sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente e monitores;



Encaminhar, ao setor responsável pelo controle acadêmico, nos prazos
fixados, os relatórios e informações sobre avaliações e frequência de
alunos;



Decidir sobre os pedidos de transferência, aproveitamento de estudos,
matrículas e trancamento de matrículas;



Promover, periodicamente, a avaliação das atividades e programas do
Curso, assim como dos alunos e do pessoal docente nele lotado;



Definir competência e atribuir tarefas; e



Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e no
Regimento Geral.

O curso de Direito é coordenado pela Prof. Ms. Janaina Guimarães Mansilia,
formada em Direito pela Faculdade de Direito de Araçatuba, especialista em didática e
Metodologia do Ensino Superior e também em Direito Processual. Em 2013, concluiu o
mestrado em Direito pela UNIVEM. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito
do Trabalho, atuando principalmente nos seguintes temas: direito do trabalho, direito civil,
processos do trabalho e legislação trabalhista.
11.2.1 Regime de trabalho do Coordenador
O Coordenador do Curso de Direito irá cumprir uma carga horária Integral, sendo: 14
de horas aulas e de 26 horas na instituição, divididas em atividades docente e de
gestão do curso.

11.3 Corpo Docente
Corpo Docente do Curso
ID.

Docente

Titulação

Especialista
Mestre
Mestre
Especialista
Mestra
Mestra
Mestre

Administração/ Ciências
Contábeis
Pedagogia/ História/
Geografia
Direito
Direito
Filosofia
Direito
Direito
Direito
Direito

Especialista

Direito

Doutor

Direito

1

Antônio Ricardo Chiquito

Mestre

2

Aparecido Wilson Rodrigues

Doutor

3
4
5
6
7
8
10

Betreil Chagas Filho
Fabio de Sousa Nunes da Silva
Felipe Araújo de Souza
Henrique de Freitas Meneguelo
Janaina Guimarães Mansilia
Larissa Satie Fuzishima Komuro
Luciano Meneguetti Pereira
Marla Meneses do Amaral Leite
Mangiolaro
Rafael José Nadim de Lazari

9
11

Graduação

Resumidamente, tem-se a seguinte composição do corpo docente:
Composição de Corpo Docente do Curso - Resumo
Titulação do Corpo Docente
Doutor
Mestre

Quantidade

Percentual

2
6

18,19%
54,54%

Percentual
(Mestre
+Doutores)
72,73%

Especialista

3
11

Total:

27,27 %
100,0%

O regime de trabalho do corpo docente do curso pode ser visualizado no Quadro a
seguir:
Regime de Trabalho do Corpo Docente
Carga horária – MSB
ID.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

HorasAula
Direito

HorasAula
em
outros
cursos

Projetos,
Pesquisa
e/ou
extensão

Gestão

Mestre

2

4

-

10

Doutor

8

20

12

-

Especiali
sta

4

-

-

-

Mestre

12

-

-

-

Mestre

8

8

4

-

Especiali
sta

12

-

4

-

Mestra

14

-

-

26

Mestra

8

12

20

-

Mestre

8

-

4

-

Especiali
sta

8

-

-

-

Doutor

8

-

4

-

Regime de
Trabalho

Nome

Antônio Ricardo
Chiquito
Aparecido Wilson
Rodrigues
Betreil Chagas Filho
Fabio de Sousa
Nunes da Silva
Felipe Araújo de
Souza
Henrique de Freitas
Meneguelo
Janaina Guimarães
Mansilia
Larissa Satie
Fuzishima Komuro
Luciano Meneguetti
Pereira
Marla Meneses do
Amaral Leite
Mangiolaro
Rafael José Nadim
de Lazari

Total

16
40
4
12
20
16
40
40
12
8

12

Regime de Trabalho do Corpo Docente (Resumo)
Titulação do Corpo Docente
Tempo Integral (TI)
Tempo Parcial (TP)
Horista
Total:

Quantidade

Percentual

3
5
3
11

27,27%
45,45%
27,27%
100,0%

Percentual
(TP+TI)
72,72%

O Quadro a seguir, apresenta um resumo da experiência profissional do corpo
docente:
Experiência Profissional do Corpo Docente

ID.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Docente

Antônio Ricardo Chiquito
Aparecido Wilson Rodrigues
Betreil Chagas Filho
Fabio de Sousa Nunes da
Silva
Felipe Araújo de Souza
Henrique de Freitas
Meneguelo
Janaina Guimarães Mansilia
Larissa Satie Fuzishima
Komuro
Luciano Meneguetti Pereira
Marla Meneses do Amaral
Leite Mangiolaro
Rafael José Nadim de Lazari

Experiência
Profissional

Titulação

Mestre
Doutor
Especialista

16 anos
23 anos
5 anos
7 anos

Mestre
Mestre

6 anos
18 anos

Especialista
Mestra

7 anos
7 anos

Mestra
Mestre

5 anos
4 anos

Especialista
Doutor

9 anos

Resumidamente, tem-se:
Experiência Profissional do Corpo Docente (Resumo)
Tempo de Experiência Profissional
Contingente do corpo docente previsto/efetivo que possui
experiência profissional (excluída as atividades no magistério
superior) de pelo menos 5 (cinco) anos.
Total:

Quantidade

Percentual

11

100%

11

100%

O Quadro a seguir, apresenta um resumo da experiência de magistério superior do
corpo docente:
Experiência de Magistério Superior do Corpo Docente
ID.

Docente

Titulação

1

Antônio Ricardo Chiquito
Aparecido Wilson
Rodrigues
Betreil Chagas Filho
Fabio de Sousa Nunes da
Silva
Felipe Araújo de Souza
Henrique de Freitas
Meneguelo
Janaina Guimarães
Mansilia
Larissa Satie Fuzishima
Komuro
Luciano Meneguetti Pereira

Mestre

2
3
4
5
6
7
8
9

Doutor
Especialista
Mestre
Mestre
Especialista
Mestra
Mestra
Mestre

Experiência de Magistérios
Superior

7 anos
29 anos
1 ano
10 anos
4 anos
1 ano
12 anos
7 anos
6 anos

10

Marla Meneses do Amaral
Leite Mangiolaro

11

Rafael José Nadim de Lazari

Especialista
Doutor

2 anos
9 anos

Resumidamente, tem-se:
Experiência de Magistério Superior do Corpo Docente (Resumo)

Tempo de Experiência Profissional

Quantidade Percentual

Contingente do corpo docente previsto/efetivo que possui
experiência profissional (excluída as atividades no magistério
superior) de pelo menos 5 (cinco) anos.
Total:

11

100,0%

11

100%

ATUAÇÃO DO COLEGIADO DO CURSO

As competências e composição dos órgãos colegiados superiores estão
definidas no Estatuto e Regimento geral das FIRB. As informações sobre o Conselho
de Curso estão elencadas também no Regimento.
A principal articulação entre os órgãos colegiados superiores e o curso, se dá,
através de sua representatividade de docentes, discente e coordenador, nas decisões
conjuntas, ao fixar os currículos e programas, observadas as diretrizes específicas do
curso; ao decidir sobre o número de vagas de acordo com a capacidade institucional
considerando as exigências do mercado; ao estabelecer planos, programas e projetos
de iniciação científica, produção artística e atividades de extensão e ao aprovar
alterações e atualizações no Projeto Político do Curso mantendo-o adequado e
funcional.
Quanto ao Conselho de Curso, órgão deliberativo e normativo, é composto pelo
Coordenador, seu presidente nato, por cinco professores, escolhidos por seus pares,
e por um representante discente, indicado na forma da lei, todos da respectiva
unidade.

11.4. Apoio à produção científica, técnica, pedagógica e cultural
As FIRB mantém mecanismos institucionais de apoio à produção pedagógica,
científica, técnica, cultural e artística dos seus docentes. Para tanto, tem como
objetivos:



Desenvolver e difundir pesquisas nas suas áreas de atuação e que possam
constituir-se em diferencial efetivo para a IES;



Elaborar calendário de eventos para a divulgação da produção científica,
técnica, cultural e artística dos docentes;



Divulgar o trabalho do Núcleo de Pesquisa das FIRB mediante redes
cooperativas;



Estimular o desenvolvimento de atitudes empreendedoras entre alunos e
professores;



Incentivar o intercâmbio de pesquisadores da instituição, nos planos local,
nacional e internacional.

As FIRB dispõe de uma coordenação própria de apoio à pesquisa que estimula
a produção científica docente e discente através de incentivo à publicação e de
programas de Iniciação Científica, com organização de congressos internos ao
mesmo tempo que estimula a participação discente em congressos regionais e
nacionais.

12. INFRAESTRUTURA
AS FIRB, situada no Município de Andradina, Estado do São Paulo, possui
todas suas dependências adequadas ao desenvolvimento das atividades e disciplinas
curriculares.
As especificações dos espaços obedecem aos padrões arquitetônicos
recomendados quanto à ventilação, iluminação, dimensão e destinação específica.
As salas de aula, laboratórios, biblioteca, cantinas e outras dependências são de uso
privativo dos corpos docente, discente e técnico-administrativo, permitido o acesso de
pessoas apenas quando da realização de eventos, encontros culturais, seminários ou
em casos de expressa autorização da Direção Geral.
A infraestrutura física está à disposição dos alunos para atividades extraclasse,
desde que pertinentes aos cursos ofertados e dentro dos horários devidamente
agendados.
As salas de aula estão aparelhadas para possibilitar melhor desempenho
docente e discente.
As instalações atuais estão apresentadas no quadro abaixo, onde são listadas
de forma detalhada as especificações dos espaços disponíveis para utilização pela
comunidade das FIRB.

12.1 Gabinete de trabalho para professores de tempo integral

Os professores em regime de trabalho integral possuem uma sala, devidamente
climatizada, com iluminação natural e artificial, equipada com mesas, cadeiras,
telefone e computador com acesso à Internet e sala de reunião.
O espaço é compartilhado, atendendo a programação de utilização.

12.2 Espaço de trabalho para a coordenação do curso e serviços acadêmicos

A coordenação do curso, localizada na sala 19, é um espaço climatizado em que
cada coordenação possui seu computador de trabalho com acesso à rede e internet,
impressora, arquivos, mesas, cadeiras e armários.

Na sala contígua há também uma sala que se destina ao atendimento de alunos pelo
NAPI – Núcleo de Apoio Psicológico e Pedagógico.

12.3 Sala de professores

Os professores dos diversos cursos fazem uso de uma sala que atende aos
requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação,
climatização e comodidade necessárias à atividade proposta, estando, portanto,
equipadas segundo a finalidade a que se destinam.
A instituição adota uma política de permanente manutenção dos seus espaços
físicos que incluem a sala dos professores, que está equipada com computadores
conectados à internet e mobiliários diversos para promover a convivência e oferecer
mais conforto.

12.4 Salas de aula

As salas de aula utilizadas pelos diversos cursos possuem boa estrutura, são
ventiladas e iluminadas, com iluminação natural e artificial, estão mobiliadas com
carteiras individuais para os alunos, mesa e cadeira para o professor, quadro branco,
ventiladores e ar condicionado.
O acesso aos portadores de necessidades especiais se dá por meio de
banheiros adaptados, piso tátil, identificador de ambientes em braile, rampas,
corrimões e demais.

12.5 Acesso dos alunos aos equipamentos de informática

As FIRB dispõem de 02 (dois) laboratórios de informática e vários aparelhos de
tecnologia para uso em sala de aula, tais como: data show, computador,
retroprojetor. Estes recursos estão à disposição tanto do corpo docente quanto ao
discente, havendo a necessidade de agendamento prévio.

Os alunos do curso têm acesso a equipamentos de informática (micros,
softwares, internet, redes de bibliotecas etc.), no cumprimento de suas atividades
acadêmicas, nos laboratórios de informática, que funcionam das 8:00h às 13h e de
14h às 22h30, de 2ª até 6ª feira, sábado das 8:00h às 12h00, com acesso à Internet,
para o cumprimento de suas atividades acadêmicas e para o acesso aos recursos e
atividades na Plataforma Moodle.
ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA DAS FIRB

A Biblioteca das FIRB, está localizada na Rua Rodrigues Alves, 756, no próprio
câmpus. Dispõe de um complexo cultural, com áreas destinadas ao acervo, sala de
leitura, guarda-volumes e sala de recepção.
A Biblioteca está sempre em expansão, proporcionando aos seus usuários,
ambiente agradável à leitura, visando excelente qualidade na pesquisa acadêmica.
O acervo atual da Biblioteca proporciona títulos clássicos e contemporâneos.
Seu rico acervo bibliográfico, especializado em diversas áreas do conhecimento, é
constituído por obras de referência (dicionários, enciclopédias, obras raras, etc.),
livros, periódicos, teses, dissertações, monografias, trabalhos de alunos e outros
materiais como mapas, fitas de vídeos, fitas cassetes, slides, CDs, folhetos, etc, todos
devidamente referendados pelo Núcleo Docente Estruturante.
O acervo está catalogado de acordo com as normas do AACR2 (Código de
Catalogação Anglo-Americano), classificado segundo a CDU (Classificação Decimal
Universal) e a tabela PHA.
A Biblioteca está informatizada para consulta ao acervo (em revisão, pois,
devido à migração do antigo sistema, alguns campos estão sofrendo alterações, por
exemplo, na correção ortográfica) e em processo de informatização do empréstimo.
O sistema disponibiliza a consulta aos alunos, professores, funcionários e a
comunidade, permitindo maior rapidez e eficiência, na busca de informações, com 4
terminais destinados à consulta on-line.

SERVIÇOS

Os serviços prestados pela Biblioteca são:



Orientação bibliográfica: feita de acordo com as normas da ABNT

(Associação Brasileira de Normas Técnicas)


Elaboração da Ficha Catalográfica para os alunos.



Sala de recepção, onde estão disponíveis para consulta os jornais da

região.


Empréstimo domiciliar: o aluno pode emprestar até 2 livros por retirada,

podendo renová-lo(s), desde que não haja reserva para o(s) mesmo(s).


Visitas orientadas.



Aula com a Bibliotecária Responsável, aos alunos de 1º ano, para a

orientação do uso da biblioteca.


Pesquisas do acervo da biblioteca por terminais de consulta local e via

Internet.


Treinamentos de usuário quanto a elaboração de pesquisa bibliográfica

e redação de trabalho científico.


Exposições.



Serviço a visitantes com consulta dos materiais no local.



Horário de Funcionamento:



Segunda a sexta das 8:00 hs às 22:30 hs.



Sábados das 8:00 hs às 12:00 hs.

ATUALIZAÇÃO DO ACERVO

A Biblioteca, dentro do seu papel de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão,
busca o aprimoramento permanente dos seus serviços, através de uma política de
melhoria da sua infra estrutura física, do seu acervo, de seus recursos humanos e de
acesso a redes de informação. Para tanto, são definidas as seguintes políticas:


fixação de um Plano Orçamentário de verba específica a esta finalidade;



aquisição permanente de novos títulos, atendendo a indicação de

docentes e discentes e a bibliografia das disciplinas dos cursos;


ampliação de assinaturas de periódicos especializados, atendendo a

solicitação dos docentes;


atualização da videoteca;



implementação do sistema de permuta de periódicos com outras

Instituições de Ensino Superior;


ampliação

das

redes

de

informação

existentes.

O planejamento econômico financeiro da Instituição contempla os recursos
necessários oriundos da receita total das IES para ampliação do acervo
bibliográfico, o aumento da capacitação dos recursos humanos e a
informatização, qualificando-a como uma Biblioteca Universitária compatível
com as dimensões das FIRB e com o seu projeto institucional.
Espaço Físico:


4 cabines de estudo individual/conjunto;



Salão de estudos com mesas quadradas;



Total de assentos 24 (vinte e quatro acentos);



4 (quatro) baias com computadores com acesso à internet.

12.6 Biblioteca virtual

As FIRB possuem convênio com a Minha Biblioteca LTDA, sendo estas
empresas dedicadas ao ramo de edição, distribuição e comercialização de obras,
dispondo de um acervo sobre o qual detêm direitos autorais de produção, distribuição
e comercialização, sendo licenciada pela Digital Pages para uso de um software que
permite o acesso por computadores, ou similares, a seu acervo editorial que constitui
a Biblioteca Virtual Universitária. Desta forma, discentes e docentes da Faculdade,
têm livre acesso aos títulos disponíveis na Biblioteca Virtual
A biblioteca virtual, possui acesso simultâneo e ilimitado à base de dados chamada
da minha biblioteca contando com 8.934 títulos disponíveis, utilizados como base
bibliográfica dos cursos ofertados.

Importante ressaltar, que a minha biblioteca é um consórcio formado pelas quatro
principais editoras de livros acadêmicos do Brasil - Grupo A, Grupo Gen-Atlas, Manole
e Saraiva - que oferece às instituições de ensino superior uma plataforma prática e
inovadora para acesso a um conteúdo técnico e científico de qualidade pela internet.

A MINHA BIBLIOTECA, apresenta ainda um recurso labs, que dispõe de três novos
instrumentos:


Acessibilidade: Leitura em Voz Alta;



Scrathpad para fazer anotações durante a leitura;



Modo de exibição noturna.

Além disso, conta com a base de dados EBSCO, composta pelas seguintes
bases:


Base de dados: Multidisciplinar de Periódicos em Texto Completo / Indexados
e Resumidos, 14.788 = Número total de periódicos em texto completo (4.021
foram revisados por pares), nossas assinaturas contemplam o montante de
22.017 títulos de periódicos científicos, avaliados com Qualis A e B.



Academic search premier: Uma base de dados acadêmica renomada cobrindo
todas as principais disciplinas, um recurso popular encontrado em muitas
configurações acadêmicas em todo o mundo, ACADEMIC SEARCH
PREMIER é um banco de dados de pesquisa multidisciplinar líder. Ele fornece
acadêmicos jornais, revistas e outros recursos valiosos, dispões de 16.907
títulos.



: MEDLINE é uma base de dados da literatura internacional da área médica e
biomédica, produzida pela NLM (National Library of Medicine, USA) e que
contém referências bibliográficas e resumos de mais de 5.000 títulos de revistas
publicadas nos Estados Unidos e em outros 70 países. Contém referências de
artigos publicados desde 1966 até o momento, que cobrem as áreas de:
medicina, biomedicina, enfermagem, odontologia, veterinária e ciências afins.
A atualização da base de dados é mensal.



FONTE ACADÊMICA: Um recurso líder para o conteúdo académico em língua
portuguesa, Um recurso valioso para pesquisadores acadêmicos, este banco
de dados multidisciplinar fornece ampla cobertura de texto completo do
conteúdo acadêmico. É uma coleção de periódicos do Brasil e Portugal, em

rápido crescimento, projetada para tornar a pesquisa acadêmica prontamente
disponível em formato PDF.


Atualmente são dois laboratórios utilizados nas aulas práticas dos cursos.
Seguem as características dos laboratórios utilizados nas aulas:

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA
Laboratório: Informática
Capacidade: 40 alunos
Equipamentos: Computadores Dell e Lenovo
Processador: Intel Core 2 Duo
Memória: 4 GB RAM DDR3
SO: Windows 7 PRO - 64 bits

12.7 Acesso para portadores de necessidades especiais

Atenta ao disposto na Portaria Ministerial nº 3.284, de 7 de novembro de 2003,
sobre os requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências físicas às
suas dependências, a Mantenedora das Faculdades Integradas Rui Barbosa solicitou
estudos para eliminação de quaisquer barreiras arquitetônicas que possam inibir a
circulação de deficientes físicos. Assim, todos os blocos de salas de aula, laboratórios
e sanitários, cantina, xerox e secretaria das FIRB são acessíveis a portadores de
necessidades especiais. As salas de aula são acessíveis pois não existem desníveis
que comprometam o deslocamento. O estacionamento externo possui vagas
reservadas para os portadores de necessidades especiais.
Ainda em consonância com o que estabelece a Norma Brasil 9050, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas, na parte que trata da Acessibilidade de
Pessoas

Portadoras

de

Deficiências

e

Edificações,

Espaço,

Mobiliário

e

Equipamentos Urbanos, as Faculdades Integradas assumem o compromisso formal
de proporcionar, quando solicitada, aos deficientes visuais e aos alunos com
deficiência auditiva, todo apoio necessário que cumpram a integração curricular do
curso interessado.

As FIRB creem nas políticas de educação inclusiva como sendo alavancas para
proporcionar a igualdade de oportunidades e participação de todos no processo de
aprendizagem. Entretanto, o sucesso dessas políticas requer o envolvimento de todas
as partes, tais como professores e profissionais da educação, colegas, familiares e
voluntários.
As políticas adotadas reconhecem as necessidades diversas dos alunos,
acomodando os estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de
qualidade a todos, por meio de metodologias de ensino apropriadas, arranjos
organizacionais, uso de recursos diversificados e parceria com as organizações
especializadas.
Atenta à sua responsabilidade social, as FIRB seguirá as seguintes políticas:
I. Aos Portadores de Necessidades Físicas:


Livre circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo (eliminação de
barreiras arquitetônicas);



Vagas reservadas em estacionamentos nas proximidades das unidades de
serviços; ·



Rampas facilitando a circulação de cadeira de rodas; ·



Portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para permitir o acesso
de cadeira de rodas; ·



Barras de apoio nas paredes dos banheiros;
II. Aos alunos portadores de deficiência visual, desde que seja
requisitado:



Impressora Braille acoplada a computador;



Sistema de síntese de voz;



Gravador e fotocopiadora que amplie textos;



Software de ampliação de tela;



Equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com visão
subnormal;



Lupas, réguas de leitura;



Scanner acoplado a computador;



Acervo bibliográfico dos conteúdos básicos em Braille.
III. Aos alunos portadores de deficiência auditiva, desde que seja
requisitado:



Intérpretes de língua de sinais, especialmente quando da realização de provas
ou sua revisão, complementando a avaliação expressa em texto escrito ou
quando este não tenha expressado o real conhecimento do aluno;



Flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo
semântico;



Aprendizado da língua portuguesa, principalmente, na modalidade escrita,
(para o uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante
estiver matriculado);



Materiais de informações aos professores para que se esclareça a
especificidade linguística dos surdos.
IV. Para os professores, alunos, funcionários e empregados portadores
de deficiência ou com mobilidade reduzida, pode proporcionar, além de
ajudas técnicas, programa de capacitação para a educação inclusiva,
constando, especialmente, da oferta de:



Informações sobre as características essenciais necessárias ao aprendizado
dos portadores de necessidades especiais;



Cursos, seminários ou eventos similares, ministrados por especialistas; e,



Cursos para o entendimento da linguagem dos sinais.

V. Para a comunidade, a oferta de:


Campanhas de sensibilização e de motivação para a aceitação das diferenças;



Parcerias com as corporações profissionais e com as entidades de classe
(sindicatos, associações, federações, confederações etc.) com o objetivo de
ações integradas Escola/Empresa/Sociedade Civil organizada para o

reconhecimento dos direitos dos portadores de necessidades sociais como
direitos humanos universais; e,


Integração Escola/Empresas para a oferta de estágios profissionais, incluindo
empregos permanentes, com adequadas condições de atuação para os
portadores

de

necessidades

especiais.

VI. Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista


Conforme disposto na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012. As FIRB
buscam promover, fomentar e divulgar estudos e experiências bem sucedidas
realizados na área de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do
Espectro Autista.



Além disso, as FIRB criará normas internas sobre o tratamento a ser
dispensado a professores, alunos, funcionários portadores de deficiência, com
o objetivo de coibir e reprimir qualquer tipo de discriminação.

TIPOLOGIAS OU ESPECTRO DA ACESSIBILIDADE
Em atendimento ao disposto na Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012,
temos determinações específicas para as pessoas com deficiência.
Espectro da
Acessibilidade

Definições

Acessibilidade Refere-se
a
percepção do
Atitudinal
outro
sem
preconceitos,
estigmas,
estereótipos e
discriminações.
Todos
os
demais tipos de
acessibilidade
estão
relacionados a
essa, pois é a
atitude
da
pessoa
que

Práticas e
exemplos
relacionados à IES
Essa acessibilidade
pode ser notada
quando existe, por
parte dos gestores
institucionais,
o
interesse
em
implementar ações
e
projetos
relacionada
á
acessibilidade em
todas
a
sua
amplitude.
A
priorização
de
recursos para essas
ações
é
um

Práticas efetivamente
utilizada na IES




NAPI (Núcleo de
Apoio
Psicopedagógico).
Sala
de
atendimento
individualizado.
Orientações aos
familiares
dos
alunos
com
deficiência.

impulsiona
remoção
barreiras.

a indicativo
de existência
acessibilidade
atitudinal.

da
de

Acessibilidade
Arquitetônica
(também
conhecida
como física)

Eliminação das
barreiras
ambientais
físicas
nas
residências,
nos edifícios,
nos espaços e
equipamentos
urbanos.

Os exemplos mais
comuns
de
acessibilidade
arquitetônica são á
presença
de
rampas, banheiros
adaptados,
elevadores
adaptados,
piso
tátil, entre outras.

Acessibilidade
Metodológica
(também
conhecida
como
pedagógica)

Ausência
de
barreiras nas
metodologias e
técnicas
de
estudo.
Está
relacionado
diretamente á
concepção
subjacente
á
atuação
docente:
a
forma como os
professores
concebem
conhecimento,
aprendizagem,
avaliação
e
inclusão
educacional irá
determinar, ou
não, a remoção
de
barreiras
pedagógicas.

É possível notar a
acessibilidade
metodológica nas
salas
de
aulas
quando
os
professores
promovem
processos
de
diversificação
curricular,
flexibilização
do
tempo e utilização
de recursos para
viabilizar
a
aprendizagem de
estudantes
com
deficiência, como
por
exemplo:
pranchas
de
comunicação, texto
impresso
e
ampliado, softwares
ampliadores
de
comunicação
alternativa, leitores
de tela, entre outros
recursos.








Rampas
acesso.
Piso tátil.
Banheiros
adaptados

de

Interprete
de
libras.
Aplicativo
no
celular para a
comunicação com
surdo - Prodeaf

Acessibilidade È
a
nas
acessibilidade
elimina
comunicações que
barreiras
na
comunicação
interpessoal
(face a face,
língua
de
sinais), escrita
(jornal, revista,
livro,
carta,
apostila, etc.,
incluindo textos
em braile, uso
do computador
portátil) e virtual
(acessibilidade
digital)

Um dos exemplos
de
acessibilidade
nas comunicações
é a presença de
interprete na sala de
aula
em
consonância com a
Lei de libras e
Decreto
de
Acessibilidade.



Acessibilidade Eliminação de
barreiras
Programática
presentes nas
políticas
públicas (leis,
decretos,
portarias,
normas,
regulamentos
entre outros.

Ocorre quando a
IES
promove
processos
de
sensibilização que
envolvem
a
informação,
o
conhecimento e a
aplicação
dos
dispositivos legais e
políticas
relacionadas
á
inclusão
e
á
acessibilidade
de
estudantes
com
deficiência
na
educação superior.
Muitas vezes estes
estudantes não têm
conhecimento
de
seus direitos e, em
razão disso, não
vislumbram
a
possibilidade
de
acessar
a
universidade. Essa
acessibilidade
se
expressa, também,
toda vez que novas









Interprete
de
libras.
Aplicativo
no
celular para a
comunicação com
surdo – Prodeaf

Palestras
que
abordam o tema.
Trabalhos
desenvolvidos em
sala de aula sobre
direitos humanos.
Disponibilidade de
documentos
legais
sobre
Inclusão.

leis,
decretos,
portarias
são
criadas
com
o
objetivo de fazer
avançar os direitos
humanos em todos
os seus âmbitos.
Acessibilidade Superação das
barreiras nos
Instrumental
instrumentos,
utensílios
e
ferramentas de
estudo
(escolar),
do
trabalho
(profissional),
de
lazer
e
recreação
(comunitária,
turística
de
esportiva).

Esse
tipo
de
acessibilidade
envolve todas as
demais
e
sua
materialidade
reflete a qualidade
do processo de
inclusão plena do
estudante
na
educação superior.

Acessibilidade Forma
de
nos
acessibilidade
que
elimina
transportes
barreiras não
só
nos
veículos, mas
também
nos
pontos
de
paradas,
incluindo
as
calçadas,
os
terminais,
as
estações
e
todos os outros
equipamentos
que compõem
as redes de
transportes.

Percebe-se
aderência da IES a
esse
tipo
de
acessibilidade
quando
existe
transporte coletivo á
disposição
dos
estudantes
e
aqueles com algum
tipo de deficiência
física ou mobilidade
reduzida
conseguem
fazer
uso do mesmo com
segurança
e
autonomia,
sem
prejuízo para sua
locomoção.




Interprete
de
libras.
Aplicativo
no
celular para a
comunicação com
surdo - Prodeaf

Acessibilidade Direito
de
eliminação de
Digital
barreiras
na
disponibilidade
de
comunicação,
de
acessos
físicos,
de
equipamentos
e
programas
adequados, de
conteúdo
e
apresentação
da informação
em
formatos
alternativos.

Evidencia-se
a
existência
dessa
acessibilidade
quando
a
IES
possui
acervos
bibliográficos dos
cursos em formato
acessível
ao
estudante
com
deficiência
(prioritariamente os
de
leitura
obrigatória) e utiliza
diferentes recursos
e ajudas técnicas
para
que
o
estudante
tenha
acesso
a
informação e ao
conhecimento
independentemente
de sua deficiência.








Sistema Dosvox
(O
sistema
operacional
DOSVOX permite
que
pessoas
cegas utilizem um
microcomputador
comum (PC) para
desempenhar
uma
série
de
tarefas, adquirindo
assim um nível
alto
de
independência no
estudo
e
no
trabalho.)
Minha Biblioteca:
Acessibilidade em
voz alta (escutar o
livro em voz alta,
configurando
a
velocidade,
o
volume e a voz
(idioma).)
Modo de exibição
noturna
(minha
biblioteca).
Prodeaf tradutor
ou
similar
(Traduza frases e
palavras
de
português
para
Língua Brasileira
de Sinais (Libras)).

Fonte: Referenciais de Acessibilidade na Educação Superior e a Avaliação in loco do Sistema Nacional
da Avaliação da Educação Superior – SINAES (INEP, 2013).

12.8 Infraestrutura de Segurança

A IES dispõe de equipe de segurança e orientação de alunos e visitantes
através de atendimento roteirizado para portaria e acesso prédio para garantia do bemestar e segurança das pessoas. Para orientação dos alunos e organização dos
corredores das salas de aula mantém uma equipe com a incumbência de organizar a

entrada dos alunos, prevenir interrupções das aulas e o acesso de pessoas estranhas
ao curso.
Além da segurança das pessoas e do patrimônio mantém equipamentos de
primeiros socorros e de combate a princípios de incêndio de acordo com a legislação
em vigor.

12.9 Espaços Físicos para Suporte do Curso
As instalações são adequadas às suas funções propostas: amplas, arejadas e
com luminosidade ideal, além de contarem com racionalidade na disposição do
espaço e facilidades nos seus acessos, constituindo-se em um conjunto de serviços
de apoio às atividades de ensino, iniciação científica e extensão, dotado de biblioteca,
laboratórios, confortáveis áreas de circulação e de convivência, refeitórios, sanitários,
salas de docentes, salas de aula convencionais, salas de multimídia, salas-ambiente,
sala de espera, salas de administração, salas de serviços especializados e outros.
As instalações físicas, distribuídas em UNIDADES, são adequadas às funções
a que se destinam e, que estão descritas da seguinte forma:

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA
O Núcleo de Prática Jurídica é um complexo formado por saguão de recepção
e salas utilizadas para a prática jurídica, a saber:


Escritório Experimental de Advocacia

Ambiente para a prática de advocacia que conta com guichê de atendimento à
população, uma mesa com atendimento individualizado e sala com atendimento
individual.


Sala de Conciliação e Mediação

Essa atividade é realizada nas dependências das FIRB.


Sala de audiência simulada

Essa atividade é realizada nas dependências das FIRB.


Sala de Orientação de TCC

Ambiente próprio para que os orientadores possam orientar seus orientandos.


Sala de Defesa de TCC

Essa atividade é realizada nas dependências das FIRB.
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA: ATIVIDADES BÁSICAS

O Núcleo de Prática Jurídica tem como finalidade coordenar, supervisionar e
orientar a execução das atividades do Estágio Supervisionado do Curso de
Graduação em Direito das FIRB, de forma que possa desenvolver no aluno-estagiário
habilidades próprias para a sua qualificação, permitindo assim, que a sua atuação
como profissional venha se pautar em valores de responsabilidade, solidariedade,
ética zelo pelo bem comum.
As atividades de Estágio Supervisionado serão exclusivamente práticas, sem
utilização de aulas expositivas, compreendendo, entre outras: redação de atos
jurídicos e profissionais, peças e rotinas processuais, inclusive no que concerne à
tutela coletiva de interesse público e social; assistência e atuação em audiências e
sessões; vistas orientadas a órgãos judiciários; prestação de serviços jurídicos;
atividades relacionadas a processos eletrônicos; treinamento de arbitragem,
negociação, conciliação e mediação; resolução de questões de deontologia e
legislação profissional.
No que se refere às atividades básicas (práticas jurídicas simuladas e visitas
orientadas), as visitas orientadas abrangem os diversos órgãos jurisdicionais, assim
como a assistência de audiências reais e julgamentos, nos diversos fóruns e tribunais,
com apresentação de relatórios das audiências. Das visitas programadas devem ser
redigidos relatórios circunstanciados a serem apresentados ao Professor de Estágio
para avaliação.
A prática abrange o exercício prático das atividades forenses e não forenses; a
elaboração de peças processuais e profissionais simuladas e a atuação em processos
simulados. A pauta de atividades simuladas inclui ainda o estudo de peças, rotinas e
fases do processo, nos diversos procedimentos, pelo exame de autos findos; e o
treinamento simulado de técnicas de arbitragem, negociação, conciliação e mediação.

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA:
NEGOCIAÇÃO E MEDIAÇÃO

ATIVIDADES

DE

ARBITRAGEM,

O Núcleo de Prática Jurídica é também responsável pelo desenvolvimento das
atividades de arbitragem, negociação, conciliação e mediação, atividades jurídicas
reais entre outras, com perspectiva de pleno atendimento das demandas do curso.
A prática real é realizada integralmente na própria Instituição, no Núcleo de
Prática Jurídica, não se admitindo sua realização 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. Para fins de atendimento junto ao Núcleo de Prática
Jurídica os alunos do Estágio Supervisionado são divididos em equipes de no mínimo
03 (três) e no máximo 05 (cinco) estudantes.
Importante informar que é por meio da prática simulada, no âmbito do Estágio
Supervisionado, que os alunos desenvolvem as atividades de arbitragem, negociação,
conciliação e mediação.

