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Apresentação e Equipe Responsável 

 

 

Este Projeto Pedagógico do Curso de Graduação de Direito da UNIVEL 

constitui-se de uma constante atualização e reformulação dos processos em vigor desta 

Instituição de Ensino Superior, atendendo as necessidades sociais, políticas e 

educacionais da região, organizado pelo Núcleo Docente Estruturante do curso (NDE), 

coordenadores e direção desta IES e com a contribuição e  aprovação do colegiado do 

curso.  

Esta construção objetiva evidenciar os fundamentos teóricos norteadores para os 

processos de ensino e aprendizagem, valorizando sobremaneira os Direitos e Garantias 

Fundamentais Constitucionais, integrando teoria e prática de modo a instigar no aluno 

uma visão crítica, mas sobretudo, humana, acerca da realidade.   

É importante salientar que este projeto não corresponde apenas às exigências 

legais de um curso superior de bacharelado em Direito, mas procura qualificar a 

formação do aluno orientado para gerar uma consciência crítica, empreendedora, 

atendendo ao perfil exigido pela sociedade e integrado com a realidade regional, 

cumprindo desta forma também, a missão da UNIVEL.  

Este projeto foi pensado e discutido coletivamente, e ao longo de uma 

construção histórica de ação-reflexão-ação na medida em que vem sendo implementado 

no curso, tendo como equipe responsável, os membros abaixo nominados: 

- Adriano Coelho: Diretor Geral 

- Nilton Nicolau: Diretor de Desenvolvimento 

- Caroline Buosi: Coordenadora do Curso de Direito 

- Luciana Chemim: Coordenadora Adjunta e Coordenadora do NPJ 

- Alessandro Zenni: Representante do NDE do curso de Direito 

- Alexandre Barbosa: Representante do NDE do curso de Direito 

- Cátia Sarreta: Representante do NDE do curso de Direito 

- Eduardo Tessaro: Representante do NDE do curso de Direito 

- Paulo R. Pegoraro Junior: Representante do NDE do curso de Direito 
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1. A INSTITUIÇÃO 

 

1.1. IDENTIFICAÇÃO  

Mantenedora: União Educacional de Cascavel – UNIVEL 

CNPJ:80.882.772/0001 - 33 

Base Legal: Sociedade civil de direito privado, de finalidade educacional sem 

fins lucrativos, registrada no Cartório de Registro de Título e Documentos, sob 

nº. 0001433/016 Livro A – 015, fls. 156/172, Pessoas Jurídicas, da Comarca de 

Cascavel/PR. 

Endereço: Avenida Tito Muffato, 2317, Bairro Santa Cruz, CEP 85.806-080, 

Cascavel/PR. 

Diretor Presidente: Renato da Silva. 

Telefone: (45) 3036-3636 

E-mail: renato@univel.br 

 

 

Mantida: Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel – FCSAC 

Base Legal: Credenciada pelo Decreto Ministerial de 10/02/1995, publicado no 

DOU de 13/02/95, recredenciada em 05/08/2012 com conceito 4, publicada no 

DOU de 29/04/2015 – Seção I – p. 31 através da Portaria/MEC nº 317, de 

30/04/2015. Credenciada em Educação a Distância – EAD, bem como seu Polo 

Sede pela Portaria nº 325, de 16/04/2013, DOU de 17/04/2013. 

Endereço: Avenida Tito Muffato, 2317, Bairro Santa Cruz, CEP 85.806-080, 

Cascavel/PR. 

Diretor Geral: Adriano de Sales Coelho 

Telefone: (45) 3036-3636 

E-mail: adriano.coelho@univel.br 

 

Trata-se de uma Instituição de Educação Superior, dotada de 

instalações com amplas salas de aula, biblioteca, laboratórios, núcleo de 
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prática jurídica, auditório com capacidade para mais de 528  pessoas sentadas, 

praça de alimentação, estacionamento asfaltado para docentes e discentes. 

 A instituição possui sede própria com área construída de 22.002,48 m², 

estacionamento para carros e motos oferecido  gratuitamente aos acadêmicos 

com 17.000 m², área livre para futuras edificações  36.677,88 m², área total do 

terreno 75.680,36 m². 

Possui as adequações necessárias às pessoas com  necessidades 

especiais tais como: elevadores, rampa, sanitários, segurança, sinalização, 

estacionamento identificado, dentre outras.  

 

1.1.1. Missão 

A Instituição tem a seguinte missão: “Ser um centro de excelência em 

Educação Superior, orientado para gerar consciência crítica, formando 

empreendedores com o perfil que as transformações da sociedade exigem, 

integrados com a realidade regional” (PDI, p.14). 

 

1.1.2. Princípios e valores institucionais 

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel tem como 

princípios e valores institucionais que orientam suas condutas: 

 Ética: Visão criada pelos próprios seres humanos na sua relação 

uns com os outros. 

 Responsabilidade Social: Voltadas para inclusão social, o 

respeito à diversidade, a defesa do meio ambiente, promoção da cultura e 

desenvolvimento humano, assegurando ao aluno e a comunidade externa o 

protagonismo como agente de mudança na promoção da justiça e igualdade.  

 Trabalho em equipe: Possibilita a troca de conhecimento e 

agilidade no cumprimento de metas e objetivos compartilhados, uma vez que 

otimiza o tempo de cada pessoa e ainda contribui para conhecer outros 

indivíduos e aprender novas tarefas. 
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 Espírito democrático: Ter como princípio a liberdade das 

pessoas de expressar suas opiniões, com participação efetiva, na tomada de 

decisões institucionais, docente, discente e técnico-administrativo. 

 Compromisso institucional: Formar profissionais capazes de 

integrar conteúdos das ciências naturais, tecnológicas, sociais e humanas para 

atender às necessidades de gerenciamento sustentável dos recursos naturais. 

Com qualidade, de serviços da educação superior, dimensionados pela 

Instituição, em espaços e tempos, com base nos dispositivos legais vigentes. 

 Criatividade e Inovação: Elementos básicos da cultura 

organizacional que mais ganharam relevância na “Era da Informação”, com 

intervenções na realidade e utilizações de recursos e tecnologia da informação.  

 Respeito à diversidade: Respeito e o reconhecimento da 

diversidade é um dos princípios fundamentais na construção de um sistema 

educacional inclusivo. Reconhecer o direito à diversidade em educação é dar 

respostas às diferentes necessidades educacionais que os sujeitos apresentam 

diante do fato educativo. 

 

1.2. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel – FCSAC é 

mantida pela União Educacional de Cascavel – UNIVEL, tendo seu Estatuto 

Social registrado sob nº 0001433/26, Livro A-381, folhas 159/187, em 

23/07/2015, no Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, em 

Cascavel – Paraná.  É uma Associação de caráter educacional, cultural e 

assistencial, sem fins econômicos, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica do Ministério da Fazenda CNPJ/MF sob o nº 80.882.772./0001-33, 

com sede e foro à Avenida Tito Muffato, nº 2317, Bairro Santa Cruz, CEP: 

85.806-080, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, ambas sediada  no 

mesmo endereço. 

O município de Cascavel, onde está situada a IES, de acordo com o 

estimativa do IBGE/2013, possui atualmente 309.259 habitantes e localiza-se 

na Região Oeste do Paraná, concentrando polos agrícolas e industriais, além 
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de uma próspera rede de ensino superior, que atrai estudantes de todo o 

estado e de algumas outras regiões do Brasil. 

O credenciamento da IES deu-se pelo Decreto Ministerial s/nº, de 

10/02/1995, publicado no DOU de 13/02/1995, que autorizou inicialmente o 

CST em Processamento de Dados, o recredenciamento foi oficializado e 

publicado no DOU de 29/04/2015 – Seção I – p. 31 através  da Portaria/MEC nº 

317, de 30/04/2015.  

   Entre alunos da graduação e pós-graduação lato sensu a IES soma 

pouco mais de 5.000 alunos. Atualmente a IES oferece 14 cursos graduação 

presencial e 01 à distância, que são: Bacharelados -  Administração, Ciências 

Contábeis, Direito e  Jornalismo; Licenciatura -  Artes e Pedagogia; Tecnólogos 

- CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, CST em Gastronomia, CST 

em Gestão Ambiental, CST em Gestão Comercial, CST em Gestão de 

Recursos Humanos, CST em Gestão Financeira, CST em Gestão em Logística 

e CST em Processos Gerenciais. Na modalidade à Distância o CST em 

Segurança no Trabalho (EAD).  

  A Faculdade apresenta um Perfil de cursos na área de Ciências Sociais 

Aplicadas, Tecnologias e Ciências  humanas. 

O curso de Direito foi renovado o reconhecimento  pela portaria nº 154, de 

04/04/2013. 

Em 2015 foram publicadas as portarias de autorizações de novos cursos 

a seguir: Engenharia de Produção – Portaria nº 267, de 27/03/2015, DOU 

30/03/2015; Bacharelado:  Publicidade e Propaganda – Portaria nº 268, DOU 

30/03/2015; Tecnologia: Modalidade à Distância CST em Gestão de Recursos 

Humanos - Portaria nº 317, DOU 30/04/2015,  DOU  04/05/2015; CST em 

Gestão Comercial – Portaria nº 318, de 30/04/2015, DOU 04/05/2015, CST em 

Gestão Financeira - Portaria nº319, de 30/04/2015, DOU 04/05/2015; CST em 

Logística - Portaria nº 320, de 30/04/2015, DOU 04/05/2015 e CST em 

Processos Gerenciais - Portaria nº 321, de 30/04/2015, DOU 04/05/2015. 

Além das graduações, são ofertados cursos de Pós Graduação Lato 

Sensu de iniciativa própria e em convênio com outras Instituições do País, 
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entre elas, FGV - Fundação Getulio Vargas, INBRAPE - Instituto Brasileiro de 

Estudos e Pesquisas Socioeconômicas. Na Pós Graduação Lato Sensu, a 

quantidade de cursos oferecido na área de Direito em 2012 eram duas turmas 

com 111 alunos e em outras áreas, 12 turmas com 595 alunos. Em 2013, na 

área de Direito foram ofertadas três turmas com 149 alunos, em outras áreas 

17 turmas com 732 alunos. Em 2014 na área de Direito foram duas turmas com 

108 alunos, em outras áreas doze turmas com 588 alunos e também foi 

estabelecido convênio com a Escola da Magistratura de Curitiba, com a qual a 

IES mantém parceria desde o ano 2000 para oferta de curso na Magistratura 

em nível de Pós Graduação Lato Sensu, na média 30 concluintes por ano. Na 

graduação de Direito o ano letivo vigente conta com 1.388 alunos divididos nos 

turnos matutino e noturno. A IES mantém convênio firmado entre a IES e as 

instituições jurídicas, nas quais muitos alunos desenvolvem a prática real. 

A IES, preocupada com a qualificação dos docentes, firmou convênios 

com as instituições a seguir: UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) – 

MINTER/2001 Ciências da Computação, UFPR (Universidade Federal do 

Paraná) – MINTER/2013 Direito e PUC (Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná) – MINTER/2014 Administração, todos concluídos com sucesso. 

O Estado do Paraná apresenta na atualidade, uma população estimada 

em 10.444.527 habitantes (IBGE censo 2010). A Mesorregião Oeste do Paraná 

representa 12,53% do total dos municípios do Estado com 50 municípios. 

Alguns dados são de relativa importância, principalmente os relativos à 

população rural e urbana, densidade demográfica, taxa de mortalidade e 

natalidade infantil e empregada por atividade econômica.  
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 Messoregião 

 

A mesorregião do Oeste Paranaense é uma das dez mesorregiões do 

estado brasileiro do Paraná. É formada pela união de cinquenta municípios 

agrupados em três microrregiões com total de 1.138.582 habitantes com grau 

de urbanização de 81,6, segundo o IPARDES. 

A população da Mesorregião Oeste do Paraná representava em 1970 e 

2000, 10,86% e 11,90% do total da população do Estado, respectivamente. Já 

em 2010 este percentual passou para 11,68%. Enquanto a população total do 

Estado elevou-se em 37,93% neste período, a população oeste do Paraná 

cresceu 51,18%. 

A distribuição populacional do Estado do Paraná em 1970 era de 63,9% 

de população rural e 36,1% de população urbana. O quadro reverte-se 

totalmente em 2000, quando a população urbana passa a representar 81,42% 

e a população rural 18,58%. Esta reversão se confirma em 2010, quando a 

população urbana passou para 85,33% e a rural para 14,67%. Na Mesorregião 

Oeste do Paraná este panorama não é diferente. Em 2000 a população rural 

representava apenas 19,87% e a urbana 80,13%. Em termos de taxa de 

urbanização, a Mesorregião acompanhou o desempenho do estado, 

apresentando em 2000 um percentual de população urbana de 81,61% e rural 

de 18,39%. Em 2010 manteve-se o mesmo desempenho do Paraná, ou seja, 
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população urbana 85,61% e rural 14,39%. Por estes dados pode-se observar 

praticamente uma inversão na distribuição populacional urbana e rural, no 

Estado do Paraná, tendo a Mesorregião oeste do Estado acompanhado este 

comportamento.  

A crescente força do agronegócio e da economia da região exige 

profissionais cada vez mais capacitados para atuação em várias áreas, entre 

elas destaca-se a atuação empresarial, tanto nos interesses de ordem interna, 

quanto nos de ordem internacional.  

A cidade de Cascavel localiza-se portanto na Mesorregião Oeste do 

Paraná, sendo o 5º município mais populoso do Estado, é considerada a 

Capital do Oeste do Paraná e responde por um PIB de 3,8 bilhões.  

 Em 05/12/2014, a Revista Exame classificou a cidade de Cascavel como 

a 43ª melhor cidade do Brasil, em pesquisa realizada pela Delta & Finance, a 

partir da análise de dados como finanças, governança, bem-estar, economia, 

segurança, qualidade de domicílios, saúde, educação digital e geral, 

consolidando diversos atributos das cidades em um índice que permita 

mensurar as diversas dimensões do processo de desenvolvimento 

socioeconômico e de seus habitantes. 

 

 

A microrregião de Cascavel é uma das microrregiões do estado 

brasileiro do Paraná pertencente à mesorregião Oeste Paranaense. Sua 
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população foi estimada pelo IBGE 2010 em 459.734 habitantes e está dividida 

em dezoito municípios. Possui uma área total de 8.516,073 km². 

Em 2014 ficou em 68° lugar entre os municípios brasileiros (6° do 

Paraná) no IFDM - Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal - estudo do 

Sistema FIRJAN que acompanha anualmente o desenvolvimento 

socioeconômico de todos os mais de 5 mil municípios brasileiros em três áreas 

de atuação: Emprego e renda, Educação e Saúde, criado em 2008 e baseado 

em estatísticas públicas oficiais dos ministérios do Trabalho, Educação e 

Saúde. 

Cascavel conta atualmente com 5.300 empreendimentos formalizados, 

4ª em geração de emprego no Paraná, 3ª em renda agrícola, 1ª em produção 

de soja, 1ª em produção de aves e 5º lugar no ranking do índice do 

desenvolvimento municipal da micro e pequena empresa. 

Com localização estratégica para investidores Cascavel é porta de 

entrada para os países vizinhos que compõe o MERCOSUL e com fácil acesso 

aos grandes centros consumidores do Brasil, pois possui uns dos mais 

importantes entroncamentos rodoviários do país, além de modal ferroviário com 

ligação ao Porto de Paranaguá. 

A contribuição do setor de agronegócio, para o desenvolvimento das 

indústrias de óleos vegetais, rações, laticínios, embutidos de carne, frigoríficos 

suínos, aves e bovinos, entre outros, é muito grande e tem como base o 

sistema cooperativista. As grandes cooperativas do Paraná estão na região 

Oeste. Destacamos as seguintes: Coodetec, Coopavel, Sudcoop, Cotriguaçu, 

Coopervinte, Copacol, Cotroeste, C. Vale, Lar; e empresas avícolas como: BRF 

Foods, Diplomata e Globoaves.  

A seguir listamos as principais atividades sediadas na região oeste do 

Paraná, e composição das empresas e número de funcionários: 

Indústria: 1.062. Funcionários: 6.425; Comércio: 3.821. Funcionários: 

17.269. Serviços: 4.683. Funcionários: 26.011 Formal: 8.506. Funcionários: 

47.996 Informal: 1.060. Funcionários: 1.709 Púbica: 502. Funcionários: 10.200 

Privada: 9.064. Funcionários: 39.505 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_Firjan_de_Desenvolvimento_Municipal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_FIRJAN
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Micro: 8.861. Funcionários: 16.929 Pequena: 570. Funcionários: 12.911 

Média: 123. Funcionários: 12.619 Grande: 12. Funcionários: 7.246. 

Em Cascavel e Região, o mercado de trabalho para o bacharel em 

Direito é profícuo. Cascavel é entrância final da Justiça Estadual, tem sede da 

Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, do Ministério Público Federal, do 

Instituto Nacional do Seguro Social, da Receita Federal, do INCRA, do 

PROCON, da Delegacia da Polícia Federal, da Advocacia Geral da União, 

Procuradorias Federais e Estaduais, entre muitos órgãos públicos vinculados, 

direta ou indiretamente à prestação jurisdicional.  

A crescente força da economia da região exige profissionais do Direito 

capacitados para atuação em várias áreas, entre elas destaca-se a atuação 

empresarial, tanto nos interesses de ordem interna, quanto nos de ordem 

internacional.  

 
1.2.1 Histórico do curso  

 
O curso superior em Direito – Bacharelado da IES, mantida pela 

UNIVEL, funciona no mesmo endereço de sua mantenedora, na Avenida Tito 

Muffato, nº 2317, bairro Santa Cruz, CEP 80.806-080, na cidade de Cascavel, 

Estado do Paraná. O curso de Direito foi autorizado pelo Decreto/CFE s/nº, de 

14/08/1995, publicada no DOU de 15/08/1995, reconhecido pela Portaria nº 

692, de 05/04/2001, DOU de 09/04/2001, primeira Renovação de 

Reconhecimento pela Portaria nº 2693, de 29/07/2005, 2ª Renovação de 

Reconhecimento pela Portaria nº 154, de 04/04/2013, DOU de 05/05/2013. O 

seu funcionamento acontece nos turnos matutino/noturno, sendo 100 

vagas/anuais matutino e 175 vagas/anuais noturno, totalizando 275 

vagas/anuais. A carga horária (em horas) total do curso de Direito é de 3.980 

horas, sendo que a partir de 2015 a periodicidade do curso foi alterada para 

semestral somente para acadêmicos ingressantes. Os demais permanecem no 

mesmo regime anual. 
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A coordenadora geral do curso de Direito é a Profª Caroline de Cássia 

Francisco Buosi, Doutoranda em Análise do Comportamento – PUC/SP, Mestre 

em Direito pela UFPR/ 2010, Especialista em Análise do Comportamento pela 

UNIPAR/2008, MBA em Recursos Humanos pela UNIOESTE/2009, Pós 

Graduada em Ensino à Distância pela OPET/2013, graduada em Psicologia 

pela UNIPAR/ 2006 e em Direito pela FCSAC/ 2007. O regime de trabalho é 

Integral e é professora na instituição desde 2007, assumindo a coordenação do 

curso de Direito em 2015. Nos anos anteriores coordenou o curso de 

Tecnologia de Recursos Humanos durante seis anos, além de atuar como 

psicóloga clínica forense. 

O curso de Direito obteve no último triênio/2012 o conceito 4 no ENADE, 

sendo CPC, conceito 4 e CC, conceito 3 e  IDD conceito 4. 

A estrutura curricular do curso prevê a disciplina de Libras como optativa 

com 75 horas. A integralização do curso se dá em 5 anos como tempo mínimo, 

e em 8 anos como tempo máximo. 

O percentual de aprovação na OAB nos últimos três anos é de 17,68% 

(2012), 21,22% (2013) e 28,69% (2014) -fonte OAB/PR- o que demonstra o 

elevado e crescente grau de aprendizado dos estudantes da faculdade. 

Composição do NDE, Professores/as: Caroline de Cássia Francisco 

Buosi, coordenadora, mestre/integral, permanência 42 meses, Paulo Roberto 

Pegoraro Junior, Mestre/parcial, permanência 42 meses, Cátia Rejane 

Liczbinski Sarreta, Doutora/integral, permanência 16 meses, Eduardo Felipe 

Tessaro, Mestre/integral, permanência 28 meses, Alexandre Barbosa da Silva, 

Doutor/ parcial, permanência 42 meses, Alessandro Severino Vallér Zeni, 

Doutor/parcial, permanência 42 meses e Lademir Renato Pretrich, 

Doutor/integral. 2 meses. O tempo médio de permanência dos membros que 

compõem o NDE: 30 meses.  

O corpo docente é composto de especialistas, mestres, doutores, e pós 

doutores, sendo que o regime de trabalho é dividido em horistas, parciais e 

integrais. 

 



 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel 
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 

85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 

http://www.univel.br 

 

15 

 

 

2. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DO CURSO 

 

Nome do curso: Direito 

Formação: Bacharelado 

Modalidade: Ensino Presencial 

Regime: Seriado Semestral 

Semanas letivas: 21 semanas letivas, totalizando 105 dias efetivos no 

semestre. 

Endereço de funcionamento: Avenida Tito Muffato, 2317 – CEP 85.806-080. 

Bairro: Santa Cruz, Cascavel / PR. 

Número de vagas: 275 (duzentas e setenta e cinco) vagas anuais. 

Turno de funcionamento: Matutino e Noturno. 

Carga horária total do curso: 3.980 horas. 

Período de Integralização: mínimo de 5 anos e máximo de 8 anos. 

Regime de Trabalho do Coordenador: Integral, com 40 horas de dedicação 

para gestão do curso. 

Nome do Coordenador: Caroline de Cássia Francisco Buosi 

 

Perfil do (a) coordenador (a) geral do curso (formação acadêmica, titulação, 

tempo de exercício na IES e na função de coordenador do curso); 

 

CURRICULUM VITAE (CV) – SÍNTESE 

Nome: Caroline de Cássia Francisco Buosi 

End.: Rua Visconde de Guarapuava, 1587 

Cidade: Cascavel UF:  Pr CEP:  
85801-
160 

Fone: ( 45) 3036-3651 Fax:  (45) 3036-3636 

e-mail: carolinebuosi@univel.br 

CPF: 048.830.369-95 RG: 7.276.668-7 – SSP-PR 

 

mailto:carolinebuosi@univel.br
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Doutoranda em Psicologia Experimental - Análise do Comportamento pela 

PUC/SP. É Mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná e Pós graduada em 

Psicologia Analítico Comportamental pela UNIPAR. Concluiu o MBA em Recursos 

Humanos pela UNIOESTE e a Especialização em Educação à Distância pela OPET. 

Possui graduação em Direito pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel 

(2007) e graduação em Psicologia pela Universidade Paranaense (2006). Atualmente é 

coordenadora do curso de Direito da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de 

Cascavel. Foi coordenadora durante seis anos do curso de Tecnologia em Gestão de 

Recursos Humanos e nesse período também trabalhou como Psicóloga Organizacional e 

Gerente de Recursos Humanos da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de 

Cascavel, além de exercer a função de docente de Psicologia Jurídica e Aplicada nesta 

mesma instituição. Trabalha como psicóloga clínica há 9 anos, e é coordenadora do 

Projeto de Extensão “Combatendo a Violência Infantil”, com alunos da graduação em 

Direito desde 2012. 

 
 
Síntese da Formação Acadêmica 
 
2012 – Atual  
Doutorado em Psicologia Experimental: Análise do Comportamento (Conceito CAPES 5).  
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC/SP, Brasil.  
Título: Uma análise do comportamento de crianças inseridas em Famílias Acolhedoras.  
Orientador: Paula Suzana Gioia.  
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.  
 
2009 - 2011 
Mestrado em Direito (Conceito CAPES 6).  
Universidade Federal do Paraná, UFPR, Brasil.  
Título: Lei da Alienação Parental: O Contexto Sociojurídico da sua promulgação e uma Análise 
dos seus Efeitos. Ano de Obtenção: 2011. 
Orientador: Luiz Edson Fachin. 
 
2012 - 2013  
Especialização em Pós Graduação em Ensino à Distância. (Carga Horária: 360h).  
Organização Paranaense de Ensino Técnico Ltda, OPET, Brasil.  
Título: Tecnologias de Ensino: Estudo de Trabalhos Apresentados na ABPMC - Associação 
Brasileira de psicoterapia e Medicina Comportamental - Relacionados à Educação a Distância.  
Orientador: Sérgio Pirani.  
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2008 - 2009 
Especialização em MBA em Recursos Humanos.  
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UNIOESTE, Brasil.  
Título: Plano de Carreira para docentes em instituições de ensino superior: um modelo a ser 
implantado numa faculdade particular do oeste do Paraná..  
Orientador: Márcio Miura.  
 
2006 - 2008 
Especialização em Análise do Comportamento. (Carga Horária: 525h).  
Universidade Paranaense, UNIPAR, Brasil.  
Título: Anorexia Nervosa: Estratégias de intervenção apontadas na literatura cognitivo-
comportamental.  
Orientador: Cristina Dii Benedetto.  
 
2002 - 2007 
Graduação em Direito.  
Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel, UNIVEL, Brasil.  
Título: Um relato do projeto de extensão sobre  “ Menor Aprendiz” para adolescentes de 
escolas publicas de Cascavel – Paraná. 
 
2002 - 2006 
Graduação em Psicologia.  
Universidade Paranaense, UNIPAR, Brasil.  
Título: Separação Conjugal: Um estudo comparativo entre mulheres de 20-30 anos e 40-50 
anos.  
Orientador: Patrícia Cristina Novaki Aoyama.  

 

 

2.1. ADMINISTRAÇÃO DO CURSO 

 

2.1.1. Coordenação de Curso 

O coordenador do curso tem consciência de que não deve atuar 

somente como gestor de recursos e articulador, mas primordialmente como 

gestor de potencialidades e oportunidades internas e externas, devendo ser o 

primeiro a favorecer e implementar mudanças que aumentem a qualidade do 

aprendizado contínuo pelo fortalecimento da crítica e da criatividade de todas 

as pessoas envolvidas no processo, ou seja, alunos, docentes, funcionários, 

corpo administrativo, corpo financeiro, entre outros.  

Compete ao Coordenador do Curso de Direito, também, incentivar a 

produção de conhecimentos, nesse cenário global de intensas mudanças e 
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incentivar a comunidade acadêmica à implementação de ações solidárias que 

concretizem valores de responsabilidade social, justiça e ética.  

Nos termos do Regimento, cabe ao Coordenador, como presidente do 

Colegiado do Curso: participar, com direito a voz e voto, das reuniões; 

representar o Colegiado junto à Direção; executar e fazer executar as decisões 

aplicáveis ao Colegiado; orientar, coordenar e fiscalizar todas as atividades de 

ensino e extensão, no âmbito do Colegiado; cooperar com os demais 

Colegiados de Curso da Faculdade na organização, orientação e fiscalização 

das atividades de ensino e extensão de interesse comum; exercer, no âmbito 

do Colegiado, a ação disciplinar; exercer as atribuições prevista no Regimento 

e demais imputações que lhe sejam próprias para o fiel cumprimento dos 

princípios e valores institucionais. 

A Coordenação de Curso é exercida por uma Coordenação Geral, que 

possui 40 horas semanais específicas para gestão do Curso, além de uma 

Coordenação Adjunta, que também possui 40h horas semanais específicas 

para a gestão. 

 

2.1.2. Colegiado de Curso e Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

 

O Colegiado de Curso é o órgão de instrumentalização didático-

pedagógico de cada Curso, presidido pelo Coordenador do curso e composto 

pelo corpo docente do mesmo, em sua integralidade, bem como por um 

representante do corpo discente, reunindo-se, ordinariamente, pelo menos 

duas vezes por semestre e, extraordinariamente, mediante convocação de seu 

presidente ou a requerimento de, pelo menos um quarto de seus membros.  

O Colegiado do Curso é composto, pelo Coordenador de curso; pelos 

docentes lotados no respectivo curso; por 1 (um) representante discente, 

dentre alunos matriculados no Curso, indicado pelos seus representantes: 

 O mandato é de dois anos, sem recondução automática; 

 Na representação discente há 1 (um) suplente;  

 O Presidente do Colegiado exercerá, cumulativamente, as funções de 
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Coordenador de Curso. 

O Colegiado do Curso é assessorado pelo Núcleo Docente Estruturante 

do Curso - NDE, designado por Portaria expedida pelo Diretor Geral, cujas 

atribuições estão previstas em Resolução específica da Faculdade.  

O Núcleo Docente Estruturante – NDE é composto por, pelo menos, 5 

docentes do curso, de elevada formação e titulação, contratados em tempo 

integral ou parcial, que respondem mais diretamente pela concepção, 

implementação e consolidação do Projeto Pedagógico do Curso, conforme 

Resolução CONAES nº 01, de 17 de junho de 2010. 

O Núcleo Docente Estruturante se reúne pelo menos uma vez por 

bimestre para:  

 Avaliar a consolidação do perfil profissional do egresso do curso. 

 Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 

atividades de ensino constantes no currículo; 

 Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de 

pesquisa e extensão, oriundas das necessidades da graduação, 

de exigências do mercado de trabalho, afinadas com as políticas 

públicas relativas à área de conhecimento do curso e, 

especialmente, voltadas à valorização do ser humano, suas 

relações e concretização dos seus direitos constitucionalmente 

previstos; 

 Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os Cursos de Graduação. 

 Atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso. 

 Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para 

aprovação no Colegiado de Curso, sempre que necessário. 

 Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando 

os eixos estabelecidos pelo projeto pedagógico. 
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O NDE também é o responsável pela análise dos conceitos do curso, 

avaliação interna e externa, principalmente os resultados do Exame Nacional 

de Desempenho do Estudante (Enade), para tomada de decisões quanto às 

melhorias necessárias para o curso. 

Abaixo segue a composição, titulação, regime de trabalho e 

permanência sem interrupção dos integrantes do Núcleo Docente Estruturante 

– NDE: 

 
 

Nome Titulação 
Regime de 
trabalho 

Tempo no 
NDE 

Alessandro S. Vallér Zenni 
* 

Pós Doutor Parcial 42 meses 

Alexandre Barbosa da 
Silva * 

Doutor Parcial 42 meses 

Cátia Sarreta Doutora Integral 16 meses 

Lademir Petrich Doutor Integral 2 meses 

Caroline de Cássia 
Francisco Buosi 

Mestre Integral 42 meses 

Paulo Roberto Pegoraro 
Júnior * 

Mestre Integral 42 meses 

Eduardo Tessaro Mestre Integral 28 meses 

 

* Ex-coordenadores do curso de Direito da IES que participam coletivamente da construção histórica ao longo do 

curso. 

 
Anexo IV – Regulamento do NDE do curso de Direito  
 

 

2.2. CONCEPÇÃO DO CURSO 
 

 O Curso de Direito da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de 

Cascavel FCSAC  destina-se à formação de profissionais considerando-se as 

exigências legais, o mundo do trabalho e as transformações  que caracterizam 

uma nova sociedade no liminar do século XXI, como: tecnologia da informação, 

mudança dos costumes; transformação da família; evolução da sociedade; 
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alteração da concepção de moral; mudança permanente da legislação; novas 

áreas de atuação do bacharel em Direito; nova concepção de empresa. 

Na análise da atuação do operador do Direito que vigorou por quase um 

século, vislumbra-se uma mudança substancial no seu modo de agir. O Direito 

sofre uma mudança permanente e nem sempre o legislador consegue 

acompanhar a transformação da sociedade, cabendo muitas vezes ao mesmo 

interpretar a lei de acordo com a exigência de cada nova situação criada.  

Significa dizer que as constantes mudanças em âmbito mundial geram 

uma necessidade de atualização constante, posto que o bacharel em direito 

não é somente tecnicista ou generalista, mas sim técnico-humanista, ou seja, 

aquele que possui conhecimento e  habilidade humana e emocional para lidar 

com as questões sociais, econômicas e culturais, dentre outras.  

O curso de Direito da faculdade foi concebido levando em consideração 

sua inserção no contexto social, econômico, geográfico, político e  educacional 

do local em que está estabelecido, conforme abaixo descrito: 

 

2.2.1. Inserção institucional – contexto  social, econômico e geográfico 

 

1. O Estado do Paraná apresenta uma população estimada em 

11.081.692 habitantes (Estimativa IBGE 2014). A Mesorregião Oeste 

do Paraná representa 12,53% do total dos municípios do Estado com 

50 municípios. Alguns dados são de relativa importância, 

principalmente os referentes à população rural e urbana, densidade 

demográfica, taxa de mortalidade e natalidade infantil e empregados 

por atividade econômica. 

 

2. A população da Mesorregião Oeste do Paraná representava em 1970 

e 2000, 10,86% e 11,90% do total da população do Estado, 

respectivamente. Já em 2010 este percentual passou para 11,68%. 

Enquanto a população total do Estado elevou-se em 37,93% neste 

período, a população oeste do Paraná cresceu 51,18%. 
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3. A distribuição populacional do Estado do Paraná em 1970 era de 

63,9% de população rural e 36,1% de população urbana. O quadro 

reverte-se totalmente em 2000, quando a população urbana passa a 

representar 81,42% e a população rural 18,58%. Esta reversão se 

confirma em 2010, quando a população urbana passou para 85,33% 

e a rural para 14,67%. Na Mesorregião Oeste do Paraná este 

panorama não é diferente. Em 2000 a população rural representava 

apenas 19,87% e a urbana 80,13%. Em termos de taxa de 

urbanização, a Mesorregião acompanhou o desempenho do estado, 

apresentando em 2000 um percentual de população urbana de 

81,61% e rural de 18,39%. Em 2010 manteve-se o mesmo 

desempenho do Paraná, ou seja, população urbana 85,61% e rural 

14,39%. Por estes dados pode-se observar praticamente uma 

inversão na distribuição populacional urbana e rural no Estado do 

Paraná, tendo a Mesorregião oeste do Estado acompanhado este 

comportamento.  

 

4. A microrregião de Cascavel pertence à mesorregião Oeste 

Paranaense. Sua população foi estimada pelo IBGE em 2014 em 

459.734 habitantes e está dividida em dezoito municípios. Possui uma 

área total de 8.515,24 km². 

 

5. A cidade de Cascavel tem 309.259 habitantes, sendo o 5º município 

mais populoso do Estado, com um PIB de 3,8 bilhões de reais. O 

principal setor econômico de Cascavel é o agronegócio, com mais de 

4.000 estabelecimentos agropecuários. Ainda há acerca de 14.458 

estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços. Pela sua 

localização, o município prosperou no comércio e na prestação de 

serviços, com destaque para o setor atacadista, de saúde e de ensino 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Agroneg%C3%B3cio
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superior. Outros ramos que têm experimentado forte crescimento são 

os de metalurgia e confecção. 

 

6. Em 2014 ficou em 68° lugar entre os municípios brasileiros (6° do 

Paraná) no IFDM - Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal - 

estudo do Sistema FIRJAN que acompanha anualmente o 

desenvolvimento socioeconômico de todos os mais de 5 mil 

municípios brasileiros em três áreas de atuação: Emprego/Renda, 

Educação e Saúde, criado em 2008 e baseado em estatísticas 

públicas oficiais dos ministérios do Trabalho, Educação e Saúde. 

 

7. Cascavel conta, atualmente, com 5.300 empreendimentos 

formalizados, sendo a 4ª colocada em geração de emprego no 

Paraná, 3ª em renda agrícola, 1ª em produção de soja, 1ª em 

produção de aves e 5º lugar no ranking do índice do desenvolvimento 

municipal da micro e pequena empresa. 

 
8. Com localização estratégica para investidores, Cascavel é porta de 

entrada para os países vizinhos que compõem o Mercosul e com fácil 

acesso aos grandes centros consumidores do Brasil, pois possui um 

dos mais importantes entroncamentos rodoviários do país, além de 

modal ferroviário com ligação ao Porto de Paranaguá. 

 

9. A contribuição do setor de agronegócio para o desenvolvimento das 

indústrias de óleos vegetais, rações, laticínios, embutidos de carne, 

frigoríficos suínos, aves e bovinos, entre outros, é muito grande e tem 

como base o sistema cooperativista. As grandes cooperativas do 

Paraná estão na região Oeste. Destacamos as seguintes: Coopavel, 

Frimesa, Cotriguaçu, Copagril, Copacol, Cotroeste, C. Vale e Lar; e 

empresas avícolas como: BRF Foods e Globoaves.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_Firjan_de_Desenvolvimento_Municipal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_FIRJAN
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10. Sua posição é central com relação às principais cidades pólos que 

compõem o Oeste, como: Corbélia (distante 20 km), Cafelândia 

(distante 30 km), Nova Aurora (distante 40 km), Toledo (distante 30 

km), Assis Chateaubriand (distante 40 km), Palotina (distante 70 km), 

Marechal Candido Rondon (distante 100 km), Céu Azul (distante 30 

km), Matelândia (distante 70 km), Medianeira (distante 80 km) e a 120 

km temos a cidade de Foz do Iguaçu, onde está localizada a Usina 

Itaipu Binacional, a maior hidroelétrica do mundo, com um lago de 

extensão da costa brasileira de 200 km de comprimento por 50 Km de 

largura, proporcionando belíssimas praias ao longo de seu curso. 

Assim, são atraídos inúmeros turistas para esta região, considerada o 

segundo maior parque hoteleiro do Brasil, incluindo nela as Cataratas 

do Iguaçu, que recebe um milhão de visitantes/ano. É necessário 

considerar, também, que a região Oeste faz parte da tríplice fronteira: 

Brasil, Paraguai e Argentina. 

 

Dados estatísticos da microrregião de Cascavel, formada pelos 18 

municípios: Anahy, Boa Vista da Aparecida, Braganey, Cafelândia, Campo 

Bonito, Capitão Leônidas Marques, Cascavel, Catanduvas, Corbélia, Diamante 

do Sul, Guaraniaçu, Ibema, Iguatu, Lindoeste, Nova Aurora, Santa Lúcia, Santa 

Tereza do Oeste e Três Barras do Paraná. O Quadro apresenta diversos 

indicadores que justificam o potencial da inserção profissional na microrregião 

de Cascavel/PR, segundo o IPARDES (2014):  

 

 
ÁREA TERRITORIAL E 

DEMOGRÁFICA 
FONTE DATA REGIÃO ESTADO 

Área Territorial (ITCG) (km2) ITCG 2014 8.515,24 199.880,20 

Densidade Demográfica (hab/km2) IPARDES 2014 53,99 55,44 

Grau de Urbanização (%) IBGE 2010 85,43 85,33 

População - Estimada (habitantes) IBGE 2014 459.734 11.081.692 

População - Censitária (habitantes) IBGE 2010 432.978 10.444.526 
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População - Contagem 
(habitantes)(1) 

IBGE 2007 428.484 10.284.503 

Taxa de Crescimento Geométrico 
(%) 

IBGE 2010 0,91 0,89 

Índice de Idosos (%) IBGE 2010 28,99 32,98 

Razão de Dependência (%) IBGE 2010 42,61 43,78 

Razão de Sexo (%) IBGE 2010 97,18 96,56 

Taxa de Envelhecimento (%) 
PNUD / 

IPEA / FJP 
2010 6,72 7,55 

TRABALHO FONTE DATA REGIÃO ESTADO 

Número de Estabelecimentos – 
RAIS 

MTE 2013 14.005 306.920 

Número de Empregos - RAIS MTE 2013 131.273 3.121.384 

População em Idade Ativa (PIA) 
(pessoas) 

IBGE 2010 371.270 8.962.587 

População Economicamente Ativa 
(PEA) (pessoas) 

IBGE 2010 240.700 5.587.968 

População Ocupada (PO) 
(pessoas) 

IBGE 2010 229.829 5.307.831 

Taxa de Atividade de 10 anos ou 
mais (%) 

IBGE 2010 64,83 62,35 

Taxa de Ocupação de 10 anos ou 
mais (%) 

IBGE 2010 95,48 94,99 

AGROPECUÁRIA FONTE DATA REGIÃO ESTADO 

Valor Bruto Nominal da Produção 
Agropecuária (R$ 1,00) 

DERAL 2013 4.751.683.954,87 
69.045.867.347,4

7 

Bovinos (cabeças) IBGE 2013 592.551 9.395.313 

Equinos (cabeças) IBGE 2013 16.318 312.626 

Galináceos (cabeças) IBGE 2013 26.304.647 275.822.799 

Ovinos (cabeças) IBGE 2013 51.571 640.681 

Suínos (cabeças) IBGE 2013 417.156 5.322.607 

Soja (toneladas) IBGE 2013 1.177.487 15.937.620 

Milho (toneladas) IBGE 2013 1.520.915 17.342.302 

Feijão (toneladas) IBGE 2013 52.222 678.105 

PRODUTO E RENDA FONTE DATA REGIÃO ESTADO 

PIB Per Capita (R$ 1,00) 
IBGE / 
Ipardes 

2012 21.969 24.195 

Valor Adicionado Bruto (VAB) a 
Preços Básicos (R$ 1.000,00) 

IBGE / 
Ipardes 

2012 8.666.156 216.776.696 

VAB a Preços Básicos - 
Agropecuária (R$ 1.000,00) 

IBGE / 
Ipardes 

2012 1.216.726 19.993.292 

VAB a Preços Básicos - Indústria 
(R$ 1.000,00) 

IBGE / 
Ipardes 

2012 1.697.920 53.186.260 
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VAB a Preços Básicos - Serviços 
(R$ 1.000,00) 

IBGE / 
Ipardes 

2012 5.751.508 143.597.130 

Valor Adicionado Fiscal (VAF) (R$ 
1,00) (P) 

SEFA-PR 2013 8.596.557.930 222.013.884.242 

VAF - Produção Primária (R$ 1,00) 
(P) 

SEFA-PR 2013 2.610.330.641 41.984.935.887 

VAF - Indústria (R$ 1,00) (P) SEFA-PR 2013 2.474.187.363 98.085.035.195 

VAF - Comércio/Serviços (R$ 1,00) 
(P) 

SEFA-PR 2013 3.503.588.988 81.590.428.308 

VAF - Recursos/Autos (R$ 1,00) (P) SEFA-PR 2013 8.450.938 353.484.852 

 

 

2.2.2. Inserção institucional – contexto educacional e político 

 

Indicativos mostram que a grande maioria dos profissionais em nosso 

Estado ainda não teve acesso aos bancos acadêmicos, principalmente se 

compararmos com o elevado número de alunos matriculados no ensino médio 

na microrregião de Cascavel, sendo estes potenciais alunos para o ensino 

superior.  

A tabela abaixo, conforme analisada pelo IPARDES (2014), confirma os 

dados: 

 

EDUCAÇÃO FONTE DATA REGIÃO ESTADO 

Matrículas na Creche (alunos) SEED 2014 7.376 174.958 

Matrículas na Pré-escola (alunos) SEED 2014 9.836 221.027 

Matrículas no Ensino Fundamental (alunos) SEED 2014 60.694 1.476.146 

Matrículas no Ensino Médio (alunos) SEED 2014 21.952 476.110 

Matrículas na Educação Profissional (alunos) SEED 2014 3.175 66.362 

Matrículas no Ensino Superior (alunos) MEC/INEP 2013 18.887 360.424 

Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou mais (%) IBGE 2010 ... 6,28 

 Fonte: Ipardes (2014) 
 

Todos estes dados apresentados demonstram que a região merece 

uma instituição de qualidade comprovada, que atenda à demanda na área da 

educação e cultura, proporcionando às pessoas o acesso a caminhos de 
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evolução do pensamento e valorização do aprendizado como forma de redução 

da pobreza, das desigualdades, da violência e da criminalidade, contribuindo, 

sobremaneira, para uma cultura de paz social. 

Cada vez mais o mercado de trabalho exige pessoas qualificadas, isto 
significa, não só experiência na área, mas também formação adequada. 
É notório que as empresas “(...) tanto industriais, quanto do setor de 
serviços, valorizam profissionais com maior preparo intelectual” 
(BACHMANN & ASSOCIADOS, 2009, p. 44). 

O curso foi concebido para atender uma necessidade regional, com alto 

grau de contextualização e voltado para o aprimoramento profissional numa 

área estritamente necessária para o desenvolvimento regional. 

A Univel foi a primeira instituição de ensino superior particular na 

cidade de Cascavel. Entretanto, nos últimos anos, novas instituições surgiram, 

fazendo crescer e diversificar a oferta de cursos de graduação e pós-

graduação “Lato Sensu” nas mais variadas áreas. Dessa forma, além da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE e da Faculdade, a 

cidade conta, hoje, com diversas outras Instituições de educação superior 

particulares.  

Na área jurídica, a Faculdade mantém a liderança no ranking local e 

regional de procura pelos alunos de graduação e pós-graduação, atendendo a 

todos com qualidade e propostas sólidas de ensino, pesquisa e extensão.  

 Resultados obtidos recorrentemente podem ser demonstrados através 

dos excelentes índices de aprovação junto ao Exame de Ordem da OAB: no XII 

Exame de Ordem Unificado (2013), a Univel obteve índice de aprovação de 

25,49%, enquanto no X Exame (2013) o índice havia sido de expressivos 

39,62% de alunos aprovados, a bem revelar a preocupação e constante 

aprimoramento, oferecendo efetivamente ensino de qualidade aos acadêmicos.  

 No ano de 2014, o resultado do último exame da OAB demonstra a 

qualidade do curso quando comparado com a média de aprovações do Estado 

do Paraná, tendo em vista que os alunos da UNIVEL tiveram um percentual de 

8,34% maior que a média dos demais paranaenses aprovados.  
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A referida assertiva acerca da qualidade ainda se justifica na medida em 

que, nos quatro últimos vestibulares da instituição, um número significativo de 

alunos não conseguiu efetivar suas matrículas em função de estar aguardando 

vagas em uma lista de espera para ingresso no curso, tendo em vista que o 

número de vagas ofertadas estava esgotado. 

 Os índices de concorrência no vestibular para o Curso de Direito da 

Univel também são reveladores acerca da dimensão e da importância 

regionalmente considerados: 2010 – 5,3 candidatos/vaga; 2011 – 5,7 

candidatos/vaga; 2012 – 6,4 candidatos/vaga; 2013 – 6,9 candidatos/vaga; e 

2014 – 7,3 candidatos/vaga. 

 

2.2.3. Possibilidade de inserção no mercado 

 

O Curso de Direito foi concebido de modo a assegurar tanto o 

aprimoramento acadêmico jurídico dos estudantes como, também, garantir a 

eficaz preparação para inserção no mercado de trabalho, seja em decorrência 

das atividades práticas (como elaboração de peças processuais, júri simulado, 

estudo de caso) como também na dimensão própria de reforço do processo de 

ensino e aprendizado com vistas ao Exame da Ordem e aos concursos 

públicos na área jurídica. 

Em Cascavel e Região, o mercado de trabalho para o bacharel em 

Direito é profícuo. Cascavel é entrância final da Justiça Estadual, tem sede da 

Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, do Ministério Público Estadual e 

Federal, do Instituto Nacional do Seguro Social, da Receita Federal, do INCRA, 

do PROCON, da Delegacia da Polícia Federal, da Advocacia Geral da União, 

Procuradorias Federais e Estaduais, entre muitos órgãos públicos vinculados, 

direta ou indiretamente, à prestação jurisdicional.  

Os órgãos públicos exigem, não só advogados e assessores 

qualificados para defender os interesses da população, mas também 

funcionários, que, em sua grande maioria, precisam se qualificar para melhor 

atender aos interesses públicos. 
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Frise-se, por importante, que Catanduvas abriga a Penitenciária Federal 

de Segurança Máxima, com mão de obra especializada em muito 

fornecida/formada pela FSCAC. No campo da segurança pública, igualmente, 

Cascavel vê situada a Casa de Custódia e Ressocialização, a Penitenciária 

Industrial, e outros institutos prisionais. 

  Mas o setor privado, sem dúvida, oferece a maior parcela de atrativos ao 

bacharel em Direito, tanto na orientação jurídica quanto na prevenção e na 

solução dos conflitos de interesses. 

A crescente força da economia da região exige profissionais do Direito 

capacitados para atuação em várias áreas, entre elas destaca-se a atuação 

empresarial, tanto nos interesses de ordem interna, quanto nos de ordem 

internacional.  

E neste cenário cada vez mais complexo, vive uma população que 

cresce aceleradamente, principalmente, com a migração de brasileiros de 

vários lugares do país que procuram na região oportunidades de trabalho e de 

desenvolvimento pessoal. Pela proximidade com a tríplice fronteira, pela 

liberalização econômica cada vez maior e pela vocação exportadora de sua 

agroindústria, principalmente, as empresas e a população da Região de 

Cascavel precisam estar cada vez mais integradas a economias e culturas de 

outros países, o que também exige profissionais adaptados a esses desafios 

cada vez maiores.  

 

2.2.4. Articulação do PPC com o Projeto Institucional – PPI e PDI 

A Missão da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel – 

obtém visibilidade no Projeto de Desenvolvimento Institucional – PDI, no 

Projeto Pedagógico Institucional – PPI  e nos Projetos Pedagógicos  de cada 

curso de Graduação – PPC.  Todos esses documentos expressam concepções 

de educação e sociedade. Promover a formação integral e sua capacitação ao 

mundo do trabalho exige práticas pedagógicas comprometidas com a formação 

de profissionais reflexivos, críticos, criativos, capaz de pensar sobre a ação, 

durante a própria prática. Isto pressupõe a necessidade de uma gestão flexível 
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do currículo que envolva não somente os conteúdos disciplinares, como 

também práticas pedagógicas capazes de ampliar os espaços e os tempos de 

aprender. 

Considerando que o mundo universitário são espaços complexos nos 

quais culturas, ideologias e visão de mundo estão em conflito permanente, 

 entendemos que na discussão sobre o PPC de uma IES e/ou um curso de 

graduação não são apenas as questões relacionadas ao como e por que 

aprender que devem ser discutidas, como também as relacionadas ao ensino. 

E este processo se constrói pela participação de todos os sujeitos sociais, 

quando da definição do PPC, do PDI, pela contínua reflexão sobre o perfil 

socioeconômico e cultural dos alunos; pela definição de quais são os projetos 

capazes de associar conhecimento, participação e transformação dos sujeitos 

envolvidos na formação que tem a Universidade como um desses espaços. 

Na abordagem da organização didático-pedagógica, são considerados 

dois campos de análise: a formação profissional e a concepção de educação e 

sociedade. Estes campos são influenciados pela emergência de um paradigma 

científico e social que se opõe ao paradigma clássico da ciência moderna, 

sugerindo novas concepções de espaço e de tempo; de relação sujeito e 

objeto, de indissolubilidade entre o ato de conhecimento e o produto do 

conhecimento.  É neste sentido que foram definidas as metas do PDI (2011-

2015), cumprindo a exigência de articular o PDI com a Missão da IES e, da 

mesma forma, o compromisso de articular o PPC do curso de Direito da 

instituição com o PDI. 

 Isto transparece nas políticas institucionais, nas práticas gestoras e 

acadêmicas que visam qualificar cada vez mais o ensino, a partir das seguintes 

ações: contínua adequação do PPC às diretrizes curriculares nacionais e aos 

instrumentais de avaliação do MEC/INEP; práticas colegiadas para decisões 

sobre política institucional,  com compromisso de ampliar e fortalecer  o ensino, 

a  pesquisa, e extensão, criar novos cursos de graduação e pós-graduação lato 

Sensu presenciais e a distância. Como resultado deste procedimento, 

observaram-se discussões sobre objetivos do curso, concepção de formação, 
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perfil do egresso, conteúdos curriculares – item imprescindível no instrumento 

de avaliação do SINAES,  atendimento ao discente, e atividades 

complementares. 

 

2.2.5. Políticas Institucionais no âmbito do Curso  

O comprometimento com o Aprendizado é o foco central da Faculdade 

de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel – FCSAC, que, ultrapassando as 

salas de aula, congrega a extensão e a iniciação à pesquisa, a qual recebe 

incentivos tanto para a produção docente como discente, nas linhas definidas 

de acordo com a concepção e o eixo norteador do curso, subsidiando a 

construção do conhecimento e promulgando por uma cultura de valorização 

dos direitos humanos, de modo a contribuir com uma sociedade mais justa, 

mais livre, mais igual e mais solidária.  

Procurar-se refletir, a partir de casos concretos, por meio da obtenção de 

conhecimentos que permitam competência teórica, técnico-jurídica e ético-

política, as quais, somadas ao desenvolvimento da aquisição e/ou 

reconhecimento das habilidades, contribuem para a formação de hábitos e 

atitudes que expressem uma postura ética, necessária ao acadêmico de direito. 

É primordial que esse conhecimento no ensino superior seja edificado e 

não somente transmitido. O domínio do conhecimento é essencial, mas não 

suficiente para preparar o aluno para, criativamente, reconstruir o próprio 

conhecimento e avançar no processo de crescimento. O perfil esperado do 

profissional de direito se concretiza pelo currículo e conteúdos trabalhados. 

  O comprometimento com o aprendizado visa fornecer ao futuro bacharel 

todo instrumental técnico e crítico para compreender a realidade dentro da qual 

exercerá, posteriormente, sua profissão. 

O objetivo do curso de direito é oferecer ao acadêmico não apenas uma 

ideia do que seja o Direito, mas de como a justiça é vivenciada e se vê 

sacramentada, tanto no cenário jurídico, quanto no político e, notadamente, no 

social,  ganhando, muitas vezes, contornos distintos, de modo a atender a cada 

situação fática apresentada. 
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Assim, torna-se indispensável ampliar o espaço de análise do Direito, 

incorporando-se outras fontes, como a jurisprudência, os costumes 

empresariais e comunitários e a agenda política de desenvolvimento do país. 

Essa incorporação impõe a necessidade de alargar as competências 

necessárias ao desempenho das profissões jurídicas.  

Se a subsunção, ao menos aparentemente, era bastante para um 

operador de Direito, que precisava considerar as leis como as únicas fontes 

normativas, a pluralidade de fontes exige uma preparação para a negociação, a 

redação, a formulação de estratégias e a análise de fatos e interesses – entre 

outros, pois o que está em jogo não é mais a aplicação segura da lei aos fatos 

concretos, mas sim as suas diversas utilidades, tais como pauta de 

argumentação, ponto de partida para elaboração de contratos e políticas 

públicas, fator de risco, elemento de negociação, entre outros. 

As políticas de ensino e aprendizagem são operacionalizadas pelo 

NEJUS – Núcleo de Estudos Jurídicos e Sociais, NPJ – Núcleo de Prática 

Jurídica Estágio Supervisionado do Curso de Direito, SAJU – Serviço de 

Assistência Judiciária Gratuita, CEPE – Centro de Ensino Pesquisa e Extensão 

e Atividades Complementares. 

Considerando como base e referência as Diretrizes Curriculares para o 

Curso de Direito, as habilidades e competências estão plenamente articuladas, 

de tal forma a possibilitar ao aluno uma formação teórico-prática de excelência, 

que o insira no mercado já com a aprovação no Exame de Ordem.   

 

2.2.6. O Curso de Direito da FACHS – proposta filosófica do PPC 

O curso de Direito da Faculdade está edificado sob premissa bem 

estabelecida e norteadora de todo o programa desenvolvido, abrangendo uma 

visão humanista, com as liberdades que lhe são inerentes, traduzindo-se como 

mecanismo de desenvolvimento solidário e remetendo-se à ideia de 

organização e, por consequência do binômio Estado e Autoridade. Essa 

premissa é antípoda ao anarquismo filosófico e social, não como categorias em 

si consideradas, mas sedimentações do próprio homem solidário, que auxilia 
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no processo histórico e social, prevenindo e solucionando conflitos de forma 

justa e equânime. 

O momento de crise que atinge a sociedade e o Direito, onde se vê 

época de inequívoca irracionalidade, marcada pela exclusão social, 

banalização da vida, estrangulamento do processo de humanização, é também 

o período em que se disseminam globalmente saberes, cultura e economia, 

com crescimento econômico que se propõe a oferecer respostas racionais à 

satisfação dos anseios humanos. 

A ideia de liberdade deve atrelar-se à proposta do conhecimento, com 

uma trajetória solidária e ética, preterindo-se o individualismo e cultura 

unicamente de consumo que abarca o mundo pós-moderno. 

Nessa investida rumo aos fins, naturalmente concebidos pela razão, os 

homens não se fazem sós, sendo elementar a ideia de associação da mais 

elementar à mais perfeita, de sorte que a cultura individualista merece 

reanálise, não sendo de se conceber a visão do homem individualmente 

considerado. 

Esse movimento deve ser ordenado, naturalmente, e regido por 

normas jurídicas, pois todas as pessoas fazem parte de uma engrenagem que 

procura movimentar-se ao todo, mas, visando a satisfação do bem comum. 

A consciência informa sobre o agir. A razão credencia a distinguir o 

bem do mal, o justo do injusto, a viver com honestidade, não lesando o próximo 

e dando-lhe o devido na justa proporção. 

O fim da sociedade é atingir o bem comum, e como as sociedades são 

constituídas naturalmente de grupos, menores e maiores, cada qual tem o seu 

fim comum, e a dignidade da pessoa humana será preservada se ela puder se 

completar, fazer-se no seio coletivo e, para tanto, imprescindível que goze de 

um campo de relativa igualdade para poder empreender movimento livre, 

participar e desenvolver-se. 

Não obstante a cooptação do ser do homem em prol do grupo, que lida 

sua riqueza ontológica – a liberdade – merece questionamento, como também 

é profundamente injusto que o ser não conte com o aparato protetivo, e mesmo 
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uma alavanca do grupo, no instante de não poder, depois de esgotados os 

esforços próprios de realizar-se no convívio.  

Ambos os movimentos, quer pela intervenção exasperada, quer pela 

completa omissão do grupo, retirariam aos seus integrantes a possibilidade de 

ação política, participação crescimento, estima aos valores, dignidade 

enquanto pessoas humanas. 

Não é por outra razão que o Curso de Direito desta Faculdade prima 

pelo estudo das liberdades tomada como ingrediente distintivo e peculiar à 

espécie humana, tornando-a responsável por sua transcendência, não 

podendo esta liberdade ser admoestada pelo todo, eis o seu sentido negativo 

em função da sua igualdade essencial e existencial, como ainda, urgindo a 

suplência a alavancar o integrante pelo grupo. 

Então o Direito, além de regular a conduta do ser humano em direção 

aos seus fins, que são a causa de sua existência, tem o compromisso de 

promover a autorrealização humana numa forma positiva, e não a garantia de 

mera potencialidade. O universo traçou o fim humano, e o Estado, legislando e 

aplicando o Direito, representa mero instrumento formal que propiciará esta 

realização. 

Aqui reside questão fundamental para o Direito, ao que parece, na 

relação da norma positiva com a ação, aquela é adjetiva, esta é substancial. 

Deve haver uma coadunação entre o regulado e o que está por ser regulado, 

sob pena de conflito ululante entre norma positiva e norma natural. 

Se o Direito permeia os grupos, trata-se de algo muito vivo, dinâmico e 

concreto, como o é o próprio homem nessa caminhada de evolução aos seus 

fins naturais. Imaginar que a positivação jurídica contém em si respostas 

idealmente corretas e justas para os casos conflituosos é desconhecer o 

movimento humano e jurídico. 

Por isso, afeiçoar-se à dialética e à nova retórica como formas de 

solução dos problemas jurídicos, rompendo com os métodos puramente 

formais, tanto dedutivo quanto indutivo, uma vez que em Direito não se tem 

como obter verdades absolutas, nem respostas ideais, tampouco conversão de 
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fatos sociais em normas, quando isso significar injustiça. 

Se a maioria dos problemas jurídicos são essencialmente dialéticos, 

faz-se mister que sejam considerado em sua integralidade, partindo-se de 

lugares comuns ou lugares específicos já referendados pela sociedade ou pela 

ciência jurídica, trabalhando com a norma positiva como uma das imagináveis 

ferramentas a arrematar a justiça no caso concreto. 

Está na equidade e, sobretudo nela, como reflexo de um Direito plural, 

a prudência do jogador a construir o seu discurso circular, pois da experiência e 

valores sociais proveio a lide e à própria sociedade retornará a motivação do 

seu veredicto. 

O justo meio é a busca de uma solução prudente razoável, que 

transcende aos interesses individuais das partes, exigindo visão social da 

relação, da natureza das coisas, mesmo um vislumbre sobre a 

instrumentalidade da norma positivada, partilhando o Direito na justa proporção 

a quem merece e a quem deve participar em encargos para com o todo.  

O Direito a se aplicar não se apresenta como dado, senão que vai 

brilhar como arte construída a partir da observação e valoração da 

problemática posta em questão.  

Importante que se lance um olhar de renovação no estudo do Direito, 

tratando-se como Direito Constitucionalizado, social e efetivo, necessariamente 

construído a partir da experiência dos povos e da sociedade de cada local. 

A Faculdade acredita que o conhecimento é a viga mestra da igualdade 

social, e que sua disseminação coerente, técnica e humana será o único meio 

capaz de unir modernização, desenvolvimento e qualidade de vida, atuando-se 

através da pesquisa, da criatividade e da transdisciplinaridade.  

Nesse cenário, a sociedade contemporânea enfrenta múltiplos 

desafios, entre os quais, o de educar, instruir e informar seus membros como 

cidadãos críticos e criativos. Essa exigência, por sua vez, tem demandando 

das instituições educacionais reflexões e reavaliações contínuas acerca do seu 

fazer pedagógico, na perspectiva da qualificação cidadã de seus alunos, para 

que os mesmo exerçam, de forma consciente e responsável, a defesa de seus 
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direito e o cumprimento de seus deveres cívicos e sociais rompendo com os 

atrasos, elitismos e demais distorções do passado.  

Educar ganha aqui uma dimensão mais ampla, em que o educando 

deverá ser progressivamente capaz de agir e refletir sobre a sociedade, sobre 

seu lugar no mundo. 

No contexto da formação profissional, a educação também possui a 

responsabilidade de ajudar os homens a compreenderem o sistema global, do 

qual eles fazem parte. Sem esse entendimento, não se pode  compreender, de 

forma crítica, a comunidade em que vivem e nem as formas ideológicas que 

modelam o padrão de suas próprias vidas. As salas de aula, em todo o mundo, 

acolhem hoje os indivíduos que tomaram as decisões de amanhã; e o 

conhecimento, habilidades e valores que hoje são socializados nas escolas irão 

determinar o futuro.  

Assim, a formação profissional precisa estar fundamentada não só 

numa filosofia institucional de instrumentalização técnica e científica, mas, num 

compromisso sociopolítico emergido do sentido coletivo, que possa ampliar o 

processo de intervenção.  

De tudo isso o que se pode extrair é a ideia de humanização de 

relações humanas, a partir da solidariedade e do afeto, que devem ser os fios 

condutores do conhecimento acadêmico e prático do Direito nas instituições de 

ensino.  

O DIREITO da Faculdade é isso. Ambiente de contato e aprendizado, 

não apenas do Direito tecnicista e materializado, mas, do Direito humanizado, 

reflexivo, crítico e que tende a ajudar na construção de uma vida melhor, tanto 

no individual, quanto no coletivo das sociedades múltiplas existentes no Brasil. 

 

2.3. Objetivos do curso 

O Curso deve servir de instrumento para construção da verdadeira 

cidadania e para a formação de profissionais qualificados para atuar nos 

conflitos sociais com a dimensão própria decorrente do fenômeno da 
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constitucionalização do Direito, e de modo a assegurar a efetivação dos direitos 

humanos. 

Neste sentido, a FACSAC, através de seu Núcleo de Prática Jurídica, 

além das práticas processuais tradicionais, atua com outras formas de solução 

de conflito, como mediação, conciliação  e práticas de círculos restaurativos, 

visando a restauração dos vínculos afetivos quebrados pelo conflito, a 

humanização do direito e disseminando uma cultura de paz. 

Os objetivos do curso foram definidos tendo por base a legislação em 

vigor e as diretrizes curriculares nacionais propostas para o Curso de Direito, 

segundo a Resolução nº. 09/2004 CNE/MEC, além das diretrizes curriculares 

nacionais para a Educação das Relações Ético-raciais e para a Cultura Afro-

brasileira e Africana (Resolução 01/2004 CNE/MEC); Educação Ambiental 

(Resolução nº 02/2012) e Resolução CNE Nº 1, de 30 de maio de 2012 

(Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos). 

Assim, ficou definido como objetivo geral do Curso de Direito da FCSAC: 

“buscar a formação crítica do profissional, voltada para a valorização 

humanística e da função social a ser desempenhada pelo bacharel em Direito, 

inserida em uma realidade regional e mundial que exige reflexão e trabalho na 

busca de instrumentos necessários à realização da justiça, igualdade e à 

efetivação dos direitos sociais e do almejado desenvolvimento econômico, 

social, cultural e do ambiente”.  

E, como objetivos específicos: 

a) Desenvolver as competências e habilidades previstas nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Direito e que viabilizem a formação de 

profissionais com formação plena, capazes de atuar nas diversas áreas 

jurídicas; 

b) Estimular o desenvolvimento do pensamento crítico do aluno, 

aperfeiçoando sua capacidade investigativa, inventiva e solucionadora de 

problemas jurídicos e sociais; 

c) Promover a formação de valores éticos e humanísticos no aluno, 

levando-o a compreender o exercício profissional como instrumento de 
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promoção de transformações sociais, políticas, econômicas, culturais e 

ambientais; 

d) Capacitar o estudioso do Direito ao exercício profissional, embasado 

em um conhecimento interdisciplinar nas questões jurídicas contemporâneas, 

atendendo a necessidade de formação do bacharel em direito em quatro níveis 

diferenciados: fundamental, sociopolítico, profissional e prático; 

e) Exercitar a autonomia no aprender, formando o aluno para a busca 

constante do aprimoramento profissional através da educação continuada; 

f) Aprimorar sua capacidade de trabalhar em equipe, desenvolvendo o 

relacionamento interpessoal, exercitando a cooperação e a liderança. 

 

2.4. Perfil do egresso 

A Resolução CNE/CES nº 9/2004, que instituiu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso em Direito, estabeleceu em seu art. 3º: 

 

Art. 3º. O curso de graduação em Direito deverá 

assegurar, no perfil do graduando, sólida formação geral, 

humanística e axiológica, capacidade de análise, domínio 

de conceitos e da terminologia jurídica, adequada 

argumentação, interpretação e valorização dos 

fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura 

reflexiva e de visão crítica que fomente a capacidade e a 

aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, 

indispensável ao exercício da Ciência do Direito, da 

prestação da justiça e do desenvolvimento da cidadania. 

 

O Curso de Direito da FCSAC forma bacharéis com embasamento 

teórico e prático que lhes permite destaque na sociedade, antes de mais nada 

como cidadãos transformadores da realidade, possibilitando-lhes acertar 

profissionalmente na escolha das diversas carreiras jurídicas (Magistratura, 

Ministério Público, Docência, Advocacia, etc.).  

Estreitamente vinculado à missão da Instituição, o egresso do Curso de 

Direito é formado em um centro de excelência em Educação Superior: a) 
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orientado para gerar consciência crítica; b) comprometido com as 

transformações que a sociedade exige, e, c) integrado com a comunidade 

regional. 

Nesta perspectiva, o perfil do egresso da FCSAC é do ponto de vista 

prático, o de um cidadão comprometido e apto a participar do processo de 

desenvolvimento de Cascavel e região; e, do ponto de vista ético, 

comprometido com a consolidação de um novo Direito que, sob a inspiração e 

influência da Constituição Cidadã de 1988 e da primazia da proteção da 

dignidade da pessoa humana, impõe a materialização da Justiça como 

condicionante de toda a vida jurídica. 

A influência do Projeto Pedagógico do Curso de Direito da FCSAC na 

formação do bacharel é de fundamental importância, pois proporciona aos 

graduandos, um conteúdo ético acerca do Direito, pois lado a lado com o saber 

técnico, foca a abordagem das questões envolvendo a justiça material, a 

igualdade e a efetividade do cumprimento das normas jurídicas.  

O Direito não está mais somente na lei, mas em suas múltiplas fontes, 

mormente no contexto humanista, social, político e econômico. 

Os egressos do Curso de Direito da FCSAC tem condições, por tudo 

isso, de constituírem-se em partícipes ativos de uma atuação jurídica 

comprometida com a busca da qualidade de vida digna das pessoas, assim 

como do desenvolvimento social, e do ambiente, de forma sustentável. 

Para assegurar a concretização desse perfil desejado do futuro 

bacharel, Curso de Direito da FCSAC procura formar o graduado com as 

seguintes capacidades e habilidades: 

a) leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos 

jurídicos ou normativos, com a devida utilização das normas técnico-jurídicas; 

b) interpretação e aplicação do Direito; 

c) pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e 

de outras fontes do Direito; 
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d) adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, 

administrativas ou judiciais, com a devida utilização de processos, atos e 

procedimentos; 

e) correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito; 

f) utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de 

reflexão crítica; 

g) julgamento e tomada de decisões;  

h) domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e 

aplicação do Direito com competência para empreender ações, analisando 

criticamente as organizações, antecipando e promovendo suas 

transformações; 

i) capacidade criativa para solução dos conflitos da comunidade onde 

vive; 

j) prática cidadã nas atividades profissionais ligadas ao Direito pela 

função pública que todas elas exercem na busca da realização da justiça 

social;  

l) consciência do processo histórico de produção do conhecimento e do 

Direito, e, 

m) valorização da cultura como componente do aperfeiçoamento 

profissional e cidadão na busca da realização da justiça social. 

 

O egresso do Curso de Direito, por tudo isso, tem acesso às condições 

completas para ser um profissional comprometido com a técnica jurídica, capaz 

de contribuir para a evolução social através de uma consciência crítica e 

inovadora, com ideais humanísticos, atentos às peculiaridades regionais e às 

necessidades sociais e do ambiente. 

 

2.5. Currículo do Curso 

O Conteúdo curricular do Curso de Direito da FCSAC foi desenvolvido 

tendo por base a Lei 9.394/96 (LDB), o Parecer nº. 211/2004 do CNE/CES, a 

Resolução nº 9/2004 do CNE/CES e, consequentemente, o perfil do egresso 
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definido nas concepções do curso, com as competências e habilidades que 

deve demonstrar. 

O Curso de Direito, numa perspectiva de formação continuada do 

discente, visa a uma formação crítica, humanista e interdisciplinar, 

comprometida com os direitos humanos, a cidadania e a distribuição da justiça.  

Com este foco, o curso procura construir conhecimentos que visam uma 

formação profissional básica, capaz de levar o egresso ao desempenho de 

novos estudos e de diversas carreiras jurídicas, públicas ou privadas, capaz de 

compreender os desafios sociais frente aos desafios mundiais. 

Há uma grande preocupação na formação de um bacharel em Direito 

crítico, capaz de procurar alternativas para os problemas e que esteja atento às 

mudanças e preocupado com o desenvolvimento da região.  

Todavia, em que pese a imprescindibilidade da formação de pensadores 

com capacidade crítica, a FCSAC preocupa-se, sobretudo, em despertar 

cidadãos atentos às mazelas e fragilidades humanas, comprometidos com a 

(re) construção de valores sociais, conscientes de que um direito somente se 

concretiza quando vivenciado e de que a justiça só se materializa numa 

sociedade de iguais. 

Neste sentido, o currículo é constituído por conteúdos e disciplinas, 

atentos aos direitos humanos, de formação fundamental, profissional e prática, 

em regime semestral, prevendo ainda atividades complementares de 

graduação, estágio obrigatório e a realização de um trabalho de conclusão de 

curso (TCC). Todas as atividades curriculares propostas procuram 

contextualizar historicamente, socialmente e politicamente os discentes, 

mantendo inter-relações com a realidade local, nacional e internacional e 

procurando metodologias adequadas aos propósitos. 

Conforme definido nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), o 

conteúdo curricular é definido tendo por base três eixos de formação: 

fundamental, profissional e prática.  

O eixo de formação fundamental tem por objetivo introduzir o estudante 

no campo do Direito, estabelecendo as relações do Direito com outras áreas do 
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saber, fundamentais para a sua compreensão. Neste eixo, que tem carga 

horária mínima de 1110h, são trabalhados conteúdos de História do Direito, 

Ciência Política e Teoria Geral do Estado,  Introdução ao Direito, Metodologia 

Científica e da Pesquisa,  Economia, Comunicação Jurídica, Teoria da 

Constituição, Antropologia e Sociologia do Direito, Direitos Humanos, 

Psicologia Jurídica, Direito Constitucional, Filosofia Geral e Jurídica, 

Hermenêutica Jurídica, Cultura e Sociedade e Atividades complementares.  

O eixo de formação profissional, com 2485 h,  está voltado mais 

especificamente para o conhecimento e a aplicação do Direito, observando-se 

a contextualização, evolução e sistematização destes saberes, necessários 

para o desenvolvimento das competências e habilidades do egresso. A 

constante evolução da Ciência do Direito e a velocidade das mudanças sociais, 

econômicas, políticas e culturais do Brasil e do mundo exigem permanente 

revisão  do conteúdo de formação profissional. Neste eixo, são trabalhados 

conteúdos básicos sobre Direito Civil, Direito Penal, Direito Processual (Teoria 

Geral, Civil, Penal, Constitucional e do Trabalho), Direito Administrativo, Direito 

do Trabalho, Direito Empresarial, Direito Internacional (Público e Privado), 

Direito Tributário, Direito Agrário e Direito Ambiental, Ética Geral e Profissional, 

Direito Falimentar e recuperação de empresas, Direito Previdenciário, Eletivas, 

Tópico Integrador, Gestão Jurídica e Empreendedorismo, Mediação e 

Arbitragem, Direito do consumidor, Direito Economico e financeiro e atividades 

complementares. 

No eixo de formação prática, com 385 horas, objetiva-se a integração 

entre a prática e os conteúdos teóricos desenvolvidos nos demais eixos, 

procurando desenvolver nos acadêmicos as competências e habilidades 

essenciais para os bacharéis em Direito, cientes de seu papel humanitário na 

sociedade, enfatizando a importância em se buscar uma cultura de paz, 

expurgando o discurso do ódio e disseminando práticas de conciliação, 

mediação e demais técnicas de justiça restaurativa, visando uma sociedade 

mais justa, mais igual, mais fraterna. As atividades práticas, são desenvolvidas 

no Núcleo de Prática Jurídica (atividades reais e simuladas), no 
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desenvolvimento do Trabalho de Curso (monografia, artigo científico) e Oficina 

de Jurisprudência. Neste eixo há uma grande flexibilidade na organização das 

atividades de cada ano letivo, que serão definidas conforme o ritmo das 

mudanças no sistema político, social e legal da região e do Brasil.  

Importante destacar a preocupação com o conhecimento da Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS), nos moldes como determinado pela Lei nº. 

10.436/02 e regulamentado pelo Decreto nº. 5.626/2005. O § 2º do art. 3º do 

Decreto nº. 5.626/2005 determina que todos os cursos de graduação, que não 

sejam voltados especificamente para a formação de professores, devem 

ofertar, na modalidade optativa, a disciplina de LIBRAS.  

Respeitando esta determinação, o Curso de Direito reconhece as 

habilidades e competências desenvolvidas com o conhecimento de LIBRAS, na 

modalidade de cursos, palestras, entre outros, como Disciplina Optativa. 

Anualmente, preocupada com a formação humanística e 

compreendendo a necessidade do aprimoramento da inclusão social das 

pessoas com deficiências, a FCSAC oferece a todos os seus acadêmicos, 

cursos de LIBRAS, com regulamento próprio da IES. O Projeto da atividade é 

preparado e uma cópia dele é arquivada junto ao controle das Atividades 

Complementares do Curso de Direito. A carga horária da disciplina, assim 

como a profundidade do conhecimento e das habilidades em LIBRAS depende 

do interesse e da adesão dos acadêmicos, que pode variar em cada ano letivo. 

Ressalta-se, que são reconhecidos e computados como Atividades 

Complementares, como formação prática para o estudante de Direito, não 

apenas os cursos de LIBRAS ofertados no âmbito da FCSAC, mas também 

aqueles realizados em outras IES e entidades competentes para tal, desde que 

certificados e acompanhados do programa do curso.  

Estes cursos, com cargas horárias variáveis, realizados fora da FCSAC 

são computados como Atividades Complementares.  
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2.5.1. Coerência do Currículo com as DCNs e demais legislações 

 

O curso de Direito atende à Resolução CNE/CES Nº 09, de 29 de 

setembro de 2004 e demais legislações pertinentes, uma vez que: 

a) A carga horária do curso é de 3.980 h; 

b) Libras está sendo oferecida como disciplina eletiva; (Decreto 

5.626, de 22 de dezembro de 2005) 

c) O tempo mínimo de integralização é de 5 anos; 

d) Os objetivos do curso e o perfil do egresso atendem ao 

estabelecido nos artigos 3º e 4º das DCN; 

e) O estágio supervisionado, com 280 h, atende ao estabelecido no 

Art 7º das DCN;   

f) As atividades complementares atendem ao Art. 8º da DCN, com 

estudos e práticas independentes presenciais e/ou a distância, a 

saber: monitorias, estágios; programas de extensão; estudos 

complementares; participação em cursos, seminários, ações de 

extensão junto à comunidade, conferências e congressos;  

g) O Trabalho de Conclusão de Curso atende ao Art.10 das DCN,  e 

será feito sob orientação docente; 

h) Atende ao estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História 

e Cultura Afro-brasileira e Indígena nos termos da Lei Nº 9.394/96, 

com a redação das leis dada pelas Leis Nº 10.639/2003 e Nº 

11.645/2008 e Resolução CNE/CP N° 01/2004, fundamentada no 

Parecer CNE/CP Nº 03/2004, sendo o conteúdo ministrado nas 

disciplinas de Antropologia e Sociologia do Direito (2º semestre) e 

Direito Constitucional: Teoria dos Direitos Fundamentais (3º 

semestre) e também em projetos e eventos junto a CPE - 

Coordenação de Pesquisa e Extensão, oferecidos pela IES no 

decorrer do ano letivo;  
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i) As Políticas de Educação Ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 

1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002) são trabalhadas 

e efetivadas na disciplina de Direito Ambiental e Agrário (7º 

período); e também em projetos e eventos junto a CPE - 

Coordenação de Pesquisa e Extensão, oferecidos pela IES no 

decorrer do ano letivo;  

j) Atende às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP Nº 08, de 

06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP Nº 1, de 30 de maio 

de 2012, sendo trabalhadas e efetivadas na disciplina de Direitos 

Humanos (2º semestre), em projetos e eventos junto a CPE - 

Coordenação de Pesquisa e Extensão, oferecidos pela IES no 

decorrer do ano letivo,  e na estruturação geral dos compromissos 

do curso no decorrer do ano letivo. 

2.5.2. Matriz curricular 

 

Período 

Atividades de Ensino - 
Aprendizagem (Componentes 

Curriculares) 

CARGA HORÁRIA 

Disciplinas TCC Estágio 
Ativ. 

Compl.  
Total 

1º 

História do Direito  70       70 

Ciência Política e Teoria Geral do Estado 70       70 

Introdução ao Direito 70       70 

Metodologia Científica 35       35 

Economia 35       35 

Comunicação Jurídica 70       70 

Atividades Complementares 0     20 20 

Subtotal 350 0 0 20 370 

2º 

Teoria da Constituição 70       70 

Introdução ao Direito Penal 70       70 

Direito Civil: Pessoas e bens 70       70 

Antropologia e Sociologia do Direito 70       70 
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Direitos Humanos 35       35 

Psicologia Jurídica 35       35 

Atividades Complementares        20 20 

Subtotal 350 0 0 20 370 

3º 

Direito Constitucional: Teoria dos Direitos 
Fundamentais 

70       70 

Direito Penal: Teoria do Crime 70       70 

Direito Civil: Relações jurídicas 70       70 

Teoria Geral do Processo 70       70 

Filosofia Geral e Jurídica 70       70 

Atividades Complementares       20 20 

Subtotal 350 0 0 20 370 

4º 

Direito Constitucional: Direitos 
Fundamentais Sociais e Políticos 

70       70 

Direito Penal: Teoria Geral da Pena e 
Ação Penal 

70       70 

Direito Civil: Obrigações 70       70 

Processo Civil: Tutela de Conhecimento 70       70 

Processo Penal: Ação Penal e Teoria da 
Prova 

70       70 

Atividades Complementares        20 20 

Subtotal 350 0 0 20 370 

5º 

Direito Constitucional: Organização do 
Estado e Poderes 

70       70 

Direito Penal: Crimes em espécie I 35       35 

Direito Civil: Contratos 70       70 

Processo Civil: Recursos e Tutela 
Executiva 

70       70 

Processo Penal: Prisão e Procedimentos 70       70 

Hermenêutica Jurídica 35       35 

Atividades Complementares       20 20 

Subtotal 350 0 0 20 370 

6º 

Direito Constitucional: Ordem Econômica 
e Social 

70       70 

Direito Penal: Crimes em espécie II 35       35 

Direito Civil: Responsabilidade Civil 70       70 

Processo Civil: Procedimentos especiais 70       70 
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Processo Penal: Nulidades e recursos 70       70 

Metodologia da Pesquisa 35       35 

Atividades Complementares        20 20 

Subtotal 350 0 0 20 370 

7º 

Processo Constitucional 35       35 

Direito Civil: Coisas 70       70 

Direito Administrativo 70       70 

Direito do Trabalho  70       70 

Direito Ambiental e Agrário 70       70 

TCC I 0 35     35 

Estagio Supervisionado I     70   70 

Atividades Complementares        20 20 

Subtotal 315 35 70 20 440 

8º 

Direito Civil: Famílias 70       70 

Direito Internacional Público 70       70 

Ética Geral e Profissional 35       35 

Processo do Trabalho: Jurisdição e 
processo 

70       70 

Cultura e Sociedade – EAD 70       70 

Direito Empresarial 70       70 

TCC II 0 35     35 

Estágio Supervisionado II     70   70 

Atividades Complementares        20 20 

Subtotal 385 35 70 20 510 

9º 

Direito Civil: Sucessões 35       35 

Processo do Trabalho: Recursos 70       70 

Direito Tributário e Finanças Públicas 70       70 

Direito Internacional Privado 35       35 

Direito Falimentar e Recuperação de 
Empresas 

35       35 

Direito Previdenciário 35       35 

Eletiva I 35       35 
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Tópico Integrador 35       35 

Estágio Supervisionado III     70   70 

Atividades Complementares        20 20 

Subtotal 350 0 70 20 440 

10º 

Direito Tributário: Tributos e Crédito 
Tributário  

70       70 

Gestão Jurídica e Empreendedorismo 35       35 

Oficina de Jurisprudência 35       35 

Mediação e Arbitragem 35       35 

Direito do Consumidor 35       35 

Direito Econômico e Financeiro 35       35 

Eletiva II 35       35 

Estágio Supervisionado IV     70   70 

Atividades Complementares        20 20 

Subtotal 280 0 70 20 370 

 Total Geral 3430 70 280 200 3980 

 

 

Eletiva CH 

Libras 35 

Direito da Infância e Juventude 35 

Direito Eletrônico e Processo Eletrônico 35 

Direito Eleitoral 35 

 

 

 
 

2.5.3. Representação gráfica 

2.5.3.1. Eixos de Formação 

 

Período 
Atividades de Ensino - Aprendizagem 
(Componentes Curriculares) 

CH Campos de Formação 

1º História do Direito  70 Formação Fundamental 
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Ciência Política e Teoria Geral do Estado 70 Formação Fundamental 

Introdução ao Direito 70 Formação Fundamental 

Metodologia Científica 35 Formação Fundamental 

Economia 35 Formação Fundamental 

Comunicação Jurídica 70 Formação Fundamental 

Atividades Complementares 20 Formação Fundamental 

2º 

Teoria da Constituição 70 Formação Fundamental 

Introdução ao Direito Penal 70 Formação Profissional 

Direito Civil: Pessoas e bens 70 Formação Profissional 

Antropologia e Sociologia do Direito 70 Formação Fundamental 

Direitos Humanos 35 Formação Fundamental 

Psicologia Jurídica 35 Formação Fundamental 

Atividades Complementares  20 Formação Fundamental 

3º 

Direito Constitucional: Teoria dos Direitos 
Fundamentais 

70 Formação Fundamental 

Direito Penal: Teoria do Crime 70 Formação Profissional 

Direito Civil: Relações jurídicas 70 Formação Profissional 

Teoria Geral do Processo 70 Formação Profissional 

Filosofia Geral e Jurídica 70 Formação Fundamental 

Atividades Complementares 20 Formação Fundamental 

4º 

Direito Constitucional: Direitos 
Fundamentais Sociais e Políticos 

70 Formação Fundamental 

Direito Penal: Teoria Geral da Pena e 
Ação Penal 

70 Formação Profissional 

Direito Civil: Obrigações 70 Formação Profissional 

Processo Civil: Tutela de Conhecimento 70 Formação Profissional 

Processo Penal: Ação Penal e Teoria da 
Prova 

70 Formação Profissional 

Atividades Complementares  20 Formação Profissional 

5º 

Direito Constitucional: Organização do 
Estado e Poderes 

70 Formação Fundamental 

Direito Penal: Crimes em espécie I 35 Formação Profissional 

Direito Civil: Contratos 70 Formação Profissional 

Processo Civil: Recursos e Tutela 
Executiva 

70 Formação Profissional 

Processo Penal: Prisão e Procedimentos 70 Formação Profissional 
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Hermenêutica Jurídica 35 Formação Fundamental 

Atividades Complementares 20 Formação Profissional 

6º 

Direito Constitucional: Ordem Econômica 
e Social 

70 Formação Fundamental 

Direito Penal: Crimes em espécie II 35 Formação Profissional 

Direito Civil: Responsabilidade Civil 70 Formação Profissional 

Processo Civil: Procedimentos especiais 70 Formação Profissional 

Processo Penal: Nulidades e recursos 70 Formação Profissional 

Metodologia da Pesquisa 35 Formação Fundamental 

Atividades Complementares  20 Formação Profissional 

7º 

Processo Constitucional 35 Formação Profissional 

Direito Civil: Coisas 70 Formação Profissional 

Direito Administrativo 70 Formação Profissional 

Direito do Trabalho  70 Formação Profissional 

Direito Ambiental e Agrário 70 Formação Profissional 

TCC I 35 Formação Prática 

Estagio Supervisionado I 70 Formação Prática 

Atividades Complementares  20 Formação Profissional 

8º 

Direito Civil: Famílias 70 Formação Profissional 

Direito Internacional Público 70 Formação Profissional 

Ética Geral e Profissional 35 Formação Profissional 

Processo do Trabalho: Jurisdição e 
processo 

70 Formação Profissional 

Cultura e Sociedade – EAD 70 Formação Fundamental 

Direito Empresarial 70 Formação Profissional 

TCC II 35 Formação Prática 

Estágio Supervisionado II 70 Formação Prática 

Atividades Complementares  20 Formação Profissional 

9º 

Direito Civil: Sucessões 35 Formação Profissional 

Processo do Trabalho: Recursos 70 Formação Profissional 

Direito Tributário e Finanças Públicas 70 Formação Profissional 

Direito Internacional Privado 35 Formação Profissional 
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Direito Falimentar e Recuperação de 
Empresas 

35 Formação Profissional 

Direito Previdenciário 35 Formação Profissional 

Eletiva I 35 Formação Profissional 

Tópico Integrador 35 Formação Profissional 

Estágio Supervisionado III 70 Formação Prática 

Atividades Complementares  20 Formação Profissional 

10º 

Direito Tributário: tributos e crédito 
tributário  

70 Formação Profissional 

Gestão Jurídica e Empreendedorismo 35 Formação Profissional 

Oficina de Jurisprudência 35 Formação Prática 

Mediação e Arbitragem 35 Formação Profissional 

Direito do Consumidor 35 Formação Profissional 

Direito Econômico e Financeiro 35 Formação Profissional 

Eletiva II 35 Formação Profissional 

Estágio Supervisionado IV 70 Formação Prática 

Atividades Complementares  20 Formação Profissional 
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PERÍODO DISCIPLINAS  TCC 
ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 
ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

1 História do Direito 
Ciência Política e Teoria Geral 

do Estado 
Introdução ao Direito Metodologia Científica Economia 

Comunicação 
Jurídica 

 
    

Atividades 
Complementares I 

2 Teoria da Constituição Direito Civil : Pessoas e bens 
Introdução ao Direito 

Penal 
Direitos Humanos 

Antropologia e 
Sociologia do 

Direito 
Psicologia Jurídica     

Atividades 
Complementares II 

3 
Direito Penal: Teoria do 

Crime 
Direito Civil: Relações jurídicas 

Direito 
Constitucional: 

Teoria dos Direitos 
Fundamentais 

Teoria Geral do 
Processo 

Filosofia Geral e 
Jurídica 

 

 

   
Atividades 

Complementares III 

4 
Direito Penal: Teoria Geral 

da Pena e Ação Penal 
Direito Civil: Obrigações 

Direito 
Constitucional: 

Direitos 
Fundamentais, 

Sociais e Políticos 

Processo Penal : Ação 
Penal e Teoria das 

Provas 

Processo Civil: 
Tutela de 

Conhecimento 
 

 

    
Atividades 

Complementares IV 

5 
Direito Penal: Crimes em 

espécie I 
Direito Civil: Contratos 

Direito 
Constitucional: 
Organização do 

Estado e Poderes 

Processo Civil: 
Recursos e Tutela 

Executiva 

Processo PenaI: 
Prisão e 

Procedimentos 

Hermenêutica 
Jurídica 

 

    
Atividades 

Complementares V 

6 
Direito Penal: Crimes em 

espécie II 
Direito Civil: Responsabilidade 

Civil 

Constitucional IV – 
Ordem Econômica e 

Social 

Processo Civil: 
Procedimentos 

especiais 

Processo Penal: 
Nulidades e 

recursos 

Metodologia da 
Pesquisa 

 
    

Atividades 
Complementares VI 

7 Processo Constitucional Direito Civil: Coisas 
Direito 

Administrativo 
Direito do Trabalho 

Direito Ambiental 
e Agrário 

 
 

TCC I 
Estágio Supervisionado 

I 
Atividades 

Complementares VII 

8 
Direito Internacional 

Público 
Direito Civil: Famílias 

Ética Geral e 
Profissional 

Processo do Trabalho: 
Jurisdição e Processo 

Direito 
Empresarial 

Cultura e 
Sociedade EAD 

 
TCC II 

Estágio Supervisionado 
II 

Atividades 
Complementares VIII 

9 
Direito Internacional 

Privado 
Direito Civil: Sucessões 

Direito Tributário e 
Finanças Públicas 

Processo do Trabalho:  
Recursos 

Direito Falimentar 
e Recuperação de 

Empresas 

Direito 
Previdenciário 

 
Eletiva I 

Tópico 
Integrador 

Estágio Supervisionado 
III 

Atividades 
Complementares IX 

10 
Direito Tributário: Tributos 

e Crédito Tributário 
Oficina da Jurisprudência 

Mediação e 
arbitragem 

Direito do Consumidor 
Direito Econômico 

e Financeiro 
Gestão Jurídica e 

Empreendedorismo 

Eletiva II 
 

Estágio Supervisionado 
IV 

Atividades 
Complementares X 

   
 

   

 
  Eixo de Formação Fundamental  = Carga Horária Mínima 1.110h        

    
 
Eixo de Formação Profissional = Carga Horária Mínima 2.485h 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO    
3.980h    

    
 
Eixo de Formação Prática = Carga Horária Mínima 385h 

 
        

 
Eletivas:  1.Direito da Infância e Juventude    2.Direito Eletrônico e Processo Eletrônico    3.Direito Eleitoral       4.Libras 
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2.5.3.2. Habilidades e competências definidas nas DCNs e relacionadas às disciplinas do curso 

 
 

Competências e Habilidades  do bacharel em Direito 

I - leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou normativos, com a devida utilização das normas técnico-jurídicas; 

II - interpretação e aplicação do Direito; 

III - pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito; 

IV - adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, administrativas ou judiciais, com a devida utilização de processos, atos e 
procedimentos; 

V - correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito; 

VI - utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão crítica; 

VII - julgamento e tomada de decisões; 

VIII - domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito; 

IX - compreensão adequada e interdisciplinar dos fenômenos políticos, sociais, econômicos, subjetivos e psicológicos, dentre outros, 
considerando-os na criação, interpretação e aplicação do Direito; 

X - capacidade de reflexão crítica e sensível, bem como capacidade de abstração metafórica; 

XI - compreensão e inter-relacionamento dos fundamentos filosóficos, axiológicos e teóricos do Direito com sua aplicação prática. 
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Componentes curriculares 
Competências e Habilidades do bacharel em Direito 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Antropologia e Sociologia do Direito 
 

x 
   

x 
  

x x x 

Ciência Política e Teoria Geral do Estado 
 

x x 
 

x x 
  

x x x 

Comunicação Jurídica x x 
  

x x 
 

x x x x 

Cultura e Sociedade - EAD x 
       

x 
  

Direito Administrativo x x x x x x 
 

x 
   

Direito Ambiental e Agrário x x x x x x 
 

x 
   

Direito Civil: Coisas 
 

x x 
 

x x 
 

x 
   

Direito Civil: Contratos x x x 
 

x x 
 

x 
   

Direito Civil: Famílias 
 

x x 
 

x x 
 

x x 
  

Direito Civil: Pessoas e bens 
 

x x 
 

x x 
 

x 
   

Direito Civil: Relações jurídicas 
 

x x 
 

x x 
 

x 
   

Direito Civil: Responsabilidade Civil 
 

x x 
 

x x 
 

x 
   

Direito Civil: Sucessões 
 

x x 
 

x x 
 

x x 
  

Direito Civil: Obrigações 
 

x x 
 

x x 
 

x 
   

Direito Constitucional: Direitos Fundamentais Sociais e Políticos 
 

x x x x x 
 

x x x x 

Direito Constitucional: Ordem Econômica e Social 
 

x x x x x 
 

x x 
 

X 
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Direito Constitucional: Organização do Estado e Poderes 
 

x x 
 

x x x x x 
 

X 

Direito Constitucional: Teoria dos Direitos Fundamentais 
 

x x x x x x x x x X 

Direito do Consumidor x x x x x x 
 

x x 
  

Direito do Trabalho  x x x x x x 
 

x 
   

Direito Econômico e Financeiro x x x x x x 
 

x x 
 

X 

Direito Empresarial x x x x x x 
 

x x 
  

Direito Falimentar e Recuperação de Empresas x x x x x x 
 

x x 
  

Direito Internacional Privado 
 

x x x x x 
 

x x 
  

Direito Internacional Público 
 

x x x x x 
 

x x 
  

Direito Penal: Crimes em espécie  
 

x x 
 

x x 
 

x 
   

Introdução ao Direito Penal 
 

x x 
 

x x 
     

Direito Penal: Teoria Geral da Pena e Ação Penal 
 

x x 
 

x x 
 

x 
   

Direito Penal: Teoria Geral do Crime 

 
x x 

 
x x 

 
x 

   Direito Previdenciário x x x x x x 
 

x x 
  Direito Tributário e Finanças Públicas x x x x x x 

 
x 

   Direito Tributário: tributos e crédito tributário  x x x x x x 
 

x 
   Direitos Humanos 

 
x x x x x 

 
x x x X 

Economia 

       
x x 

 
X 
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Estágio Supervisionado  x x x x x x x x x 
  Ética Geral e Profissional 

 
x x x 

 
x 

 
x x x X 

Filosofia Geral e Jurídica 

 
x 

  
x x 

  
x x X 

Gestão Jurídica e Empreendedorismo x x 
   

x x x x 
  Hermenêutica Jurídica x x x 

 
x x x x x x X 

História do Direito  

  
x 

        Introdução ao Direito 

 
x x 

  
x 

     Mediação e Arbitragem x x x x x x x x x 
  Metodologia Científica x 

      
x 

  
X 

Metodologia da Pesquisa x 
 

x 
 

x 
 

x x 
   Oficina de Jurisprudência x x x x x x x x x 

 
X 

Eletiva 

  
x 

     
x 

  Processo Civil: Procedimentos especiais x x x x x x x x x 
  Processo Civil: Recursos e Tutela Executiva x x x x x x x x x 
  Processo Civil: Tutela de Conhecimento x x x x x x x x x 
  Processo Constitucional 

 
x x x x x x x x 

  Processo do Trabalho: Jurisdição e processo x x x x x x x x x 
  Processo do Trabalho: Recursos x x x x x x x x x 
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Processo Penal: Ação Penal e Teoria da Prova x x x x x x x x x 
  Processo Penal: Nulidades e recursos x x x x x x x x x 
  Processo Penal: Prisão e Procedimentos x x x x x x x x x 
  Psicologia Jurídica 

 
x x 

  
x 

 
x x x X 

TCC  x x x 
 

x x x 
    Teoria da Constituição 

 
x x 

 
x x 

    
X 

Teoria Geral do Processo 

 
x x 

 
x x 

     Tópico Integrador 

 
x x 

  
x 

 
x 
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2.5.4. Componentes curriculares 

2.5.4.1. Disciplinas: ementas e bibliografias 

A cada semestre, no planejamento inicial, são verificadas pelo NDE e 

Colegiado de Curso as atividades a serem executadas (aulas teóricas, aulas 

práticas, estágios extracurriculares, atividades complementares) e analisada a 

adequação das ementas e planos de ensino. Caberá ao NDE realizar a constante 

adequação do Curso.  

As disciplinas são executadas observando-se o que estabelece a Resolução 

CNE/CES nº 3 de 02 de julho de 2007 e envolverá Preleções e Aulas Expositivas 

(item I do Art. 2º) e Atividades Práticas Supervisionadas (item II do Art. 2º). 

 

A descrição completa das disciplinas, com carga horária, período, ementa e 

bibliografias básica e complementar se encontra no ANEXO I. 

 

2.5.4.2. Estágio supervisionado 

 

a) Concepção de Estágio: 

O Estágio Supervisionado compreende o conjunto de atividades relacionadas 

a dimensão prático-operativa da formação profissional, articuladora das 

determinações do exercício profissional da futura profissão. Com os Estágios 

Supervisionados se pretende oferecer ao futuro profissional um conhecimento do 

real em espaços sócio ocupacionais onde se realizam as práticas profissionais da 

futura profissão, através da relação direta com situações de trabalho em unidades 

do mundo do trabalho.  

Neste processo se dão a construção e avaliação do desenvolvimento das 

habilidades e competências necessárias ao futuro exercício da profissão. É também 

um momento privilegiado para se acompanhar a vivência dos aspectos do mundo do 

trabalho através de situações reais vivenciadas pelos acadêmicos no espaços sócio 

ocupacionais onde se realizam os estágios. 
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Nos diversos cursos de formação profissional o Estágio Supervisionado é 

uma atividade obrigatória, sendo intrinsecamente articulada com as dimensões do 

exercício profissional e com os demais componentes curriculares associados as 

diversas disciplinas do curso. 

Os Estágios Supervisionados serão orientados pelos professores indicados 

pelos cursos de acordo com as normas internas da Faculdade de Ciências Sociais 

Aplicada de Cascavel e serão realizados no período indicado pela base curricular do 

curso. As ações efetivadas nos Estágios Supervisionados são o modo pelo qual o 

acadêmico revela sua capacidade de planejar e executar as propostas interventivas 

constituídas no decorrer do curso. Mediado pela supervisão pedagógica e 

supervisão de campo o acadêmico irá, observar, diagnosticar, pesquisar e interagir 

nos espaços sócio ocupacionais onde se dão as práticas de estágio. 

 As atividades ligadas ao estágio supervisionado devem envolver uma 

conduta ética associada à responsabilidade social e profissional, visando, 

prioritariamente, a pacificação social, solução e prevenção de litígios. 

Para que estes elementos e atividades sejam materializados, a unidade 

teoria/prática será uma constante no conjunto das disciplinas ministradas no curso. 

Os dados coletados em cada estágio constituem elementos do empíricos a serem 

pesquisados, transformados em dados e, estes dados consequentemente em 

informações e conhecimento, com o intuito de aprimorar a qualidade do Ensino. 

Ao concluir os estágios o acadêmico apresenta os resultados conforme as 

definições postas no projeto político pedagógico do curso e na política de estágio do 

curso, tendo como horizonte a socialização das informações e conhecimentos 

construídos durante o processo de realização do estágio. 

Neste sentido, os estágios supervisionados são: 

a) Uma atividade prevista no projeto político pedagógico do curso, 

como parte constitutiva da formação do profissional, realizada através de atividades 

de características eminentemente práticas, desenvolvidas em um espaço sócio 

ocupacional adequado; 
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b) Uma vivência de integralização, de revisão e de reorientação dos 

aspectos específicos da profissionalização prevista no currículo dos cursos na sua 

totalidade; 

c) Um dos processos de avaliação do profissional formando, tendo 

como parâmetro à configuração do profissional que se quer formar, expressa no 

projeto pedagógico do curso; 

d) Um momento privilegiado e culminante da articulação dos 

fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos e técnico-operativos 

desenvolvidos ao longo do curso. 

 

b) O papel do corpo docente: 

Todos os docentes, durante o processo de desenvolvimento dos 

componentes curriculares, visando o estágio, deverão considerar como essenciais 

para a formação profissional: 

a) o acolhimento de toda a diversidade cultural; 

b) o aprimoramento e o incentivo às práticas investigativas; 

c) o domínio do conhecimento básico para que os acadêmicos possam 

desenvolver a capacidade de aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

viver juntos e aprender a ser, considerando os mesmos como seres sociais e a 

necessidade de inserção destes no espaço e no tempo histórico, político, econômico 

e social; 

d) o uso de tecnologias e materiais inovadores, e a utilização de 

metodologias que respaldem as práticas pedagógicas necessárias e adequadas 

para o êxito do processo ensino-aprendizagem; 

e) o desenvolvimento de hábitos, atitudes e habilidades que fomentem 

o trabalho em equipe, com vistas à preparação para o exercício do planejamento 

participativo e interdisciplinar no ambiente profissional e social.  

 

c) Estágio supervisionado como atividade de ensino 

O estágio curricular é atividade de ensino e, como tal, deve ser planejado, 

executado, acompanhado e avaliado pelos professores dos referidos cursos. Neste 
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sentido, o trabalho do Coordenador e do Supervisor pedagógico se constituem em 

atividade docente. 

Em função da compreensão de que é uma atividade que compõe o projeto 

político pedagógico do curso, o estágio apresenta: 

a) Carga horária definida pela legislação, para cada curso; 

b) Inserção na grade curricular, devendo ser realizado no decorrer do 

Curso; 

c) Plano de ensino: ementa, objetivos, conteúdos e cronograma; 

d) Obrigatoriedade de frequência nas atividades de sala de aula e na 

operacionalização do estágio, definidos em regulamentos próprios para cada curso; 

e) Uma coordenação de estágio, docentes supervisores (professores 

do curso e da área de conhecimento) que acompanham o desenvolvimento das 

atividades no local de estágio; 

f) Regulamentação específica para o estágio elaborada e aprovada 

pelo Colegiado de Curso e pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ANEXO 

II). 

 

d) Princípios norteadores do estágio supervisionado 

A proposta de estágio supervisionado fundamenta-se nos princípios 

explicitados a seguir: 

a) A necessidade, a obrigatoriedade e a especificidade da/para a 

realização do estágio, como um período em que o acadêmico permanece no 

exercício de atividades, orientadas e acompanhadas, por um profissional já 

habilitado, num local semelhante ao que, posteriormente, irá atuar como profissional; 

b) O estágio caracteriza-se por um período, denso e contínuo, de efetiva 

participação das/nas mais diversas atividades que ocorrem no interior do ambiente 

do mundo do trabalho; 

c) No decorrer do processo de formação, ter presente que o estágio irá 

proporcionar ao acadêmico a oportunidade de relacionar os elementos 

teórico/práticos apreendidos durante o processo de formação, com a realidade 

vivenciada nos locais de trabalho; 
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d) O entendimento que o corpo docente do curso deve ter é de que o 

estágio é o momento particular do processo formativo em que a relação 

teoria/prática já seja se traduza em um ato de intervenção reflexiva. 

 

e) Objetivos do estágio supervisionado: 

O Estágio Supervisionado tem como objetivos:  

a) proporcionar experiência acadêmico-profissional orientada para o 

desenvolvimento das habilidades e competências técnico-científicas práticas 

necessárias no exercício da profissão; 

b) estabelecer um vínculo entre o conhecimento produzido na instituição de 

ensino superior com o conhecimento utilizado nas práticas profissionais nas 

instituições do mundo do trabalho; 

c) transformar as atividades da prática profissional em oportunidades para 

estabelecer diálogos e intercâmbios com o mundo do trabalho, abrindo caminhos 

para possíveis projetos de pesquisa e extensão; 

d) incentivar outras formas de solução de conflito além das convencionais, 

como a mediação e técnicas de Justiça Restaurativa, buscando o restabelecimento 

dos vínculos afetivos quebrados a partir de um conflito e, consequentemente, 

humanizando o direito, de modo a disseminar uma cultura de paz social e 

valorização dos direitos humanos. 

e) buscar subsídios na realidade concreta para entendimento da dinâmica do 

desenvolvimento do exercício profissional no âmbito dos cursos, tanto para apoiá-las 

com respaldo do conhecimento científico, como par a realização de análises críticas 

que indiquem a necessidade do seu reordenamento; 

f) proporcionar ao profissional formado a possibilidade de articular os 

conhecimentos produzidos durante o tempo de permanência na faculdade com a 

realidade concreta do seu campo de atuação profissional durante o processo 

formativo; 

g) oportunizar o questionamento, a reavaliação e subsidiar reformulações do 

Projeto Pedagógico dos cursos de formação mantidos pela Instituição. 
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h) Possibilitar ao aluno os primeiros contatos com a população, fazendo 

atendimentos de questões relacionadas ao Direito, estimulando o raciocínio crítico 

do aluno diante de situações reais; 

i) Orientar e cobrar do aluno uma postura ética no exercício do curso e de 

sua profissão. 

  

f) Campo de estágio: 

Deve-se considerar que, ao lado da competência teórica para ensinar aos 

acadêmicos os saberes teóricos, já sistematizados e organizados, o professor 

precisa ensiná-los a produzir novos saberes e a trabalharem com o “saber 

científico”, apropriado e/ou produzido, aliado ao “saber popular”, difuso e 

desconsiderado, visando a integração destes “saberes” e a melhoria da qualidade de 

vida. Portanto, uma perfeita integração entre os locais de atuação, denominados 

campo de estágio, e a Faculdade é essencial para o desenvolvimento concreto do 

que se entende por Estágio Supervisionado. 

Essa integração supõe um elo permanente entre as Instituições do mundo do 

trabalho e a Faculdade, através de seus docentes e discentes, permitindo que a 

realidade dos locais de trabalho e suas práticas possam ser observadas, analisadas 

e discutidas pelos futuros profissionais e que, ao mesmo tempo, possam receber da 

IES apoio para a resolução de problemas teórico/práticos.  

A princípio, são considerados espaços para a realização dos estágios, ou 

campos de estágio os diversos espaços sócio ocupacionais, no mundo do trabalho, 

onde profissionais realizam seu exercício da profissão, nas diversas áreas, 

considerando as singularidades e particularidades a ela inerentes. Nestes espaços 

são realizadas atividades de: observação, análise e compreensão da exercício 

profissional ali realizado; planejamento e execução de projetos, programas e 

atividades diversas de estágio;  avaliação e aprofundamento dos conhecimentos 

teórico-práticos relativos ao campo específico de atuação profissional; vivência 

efetiva de situações do exercício da profissão; avaliação, e sistematização das 

atividades práticas realizadas. 
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Entretanto, para serem considerados campo de estágio as instituições devem: 

a)      apresentar condições para planejamento e execução das atividades de 

estágio; 

b) permitir a avaliação e o aprofundamento dos conhecimentos teórico-

práticos do campo de trabalho; 

c) possibilitar a vivência efetiva de situações concretas de vida e trabalho, 

dentro do campo profissional;  

d) disponibilizar a infraestrutura material e recursos humanos necessários 

à realização das atividades propostas ; 

e) aceitar as condições de supervisão e avaliação dos estagiários 

proposta pelos cursos da Faculdade; 

f) concordar e acatar as normas disciplinares do Estágio Supervisionado 

da Faculdade; 

g) permitir que a organização do estágio possa ser convertida em 

instrumentos jurídicos, como acordo de cooperação, convênio, termos de 

compromisso, etc., onde estejam acordadas todas as condições de realização do 

estágio; 

h) possuir profissionais habilitados atuando no campo escolhido para o 

estágio. 

 

g) Coordenação do estágio: 

A coordenação do Estágio Supervisionado caberá a um docente do Curso 

cujo perfil, em linhas gerais, esteja adequado às funções de: 

 Selecionar e firmar convênios com as instituições envolvidas no campo 

de estágio; 

 Acompanhar , por meio de visitas in loco, a adequação das atividades 

realizadas pelos discentes às finalidades previstas no Projeto Pedagógico do Curso ; 

 Acompanhar, por meio de reuniões mensais, o trabalho realizado pelos 

supervisores de estágio. 
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h) Supervisão e avaliação do estágio: 

Entende-se como supervisão de estágio o acompanhamento, tanto nas 

atividades que antecedem a prática efetiva, quanto à assessoria dada ao aluno no 

decorrer de sua prática profissional, por docentes autorizados pela coordenação de 

estágios do curso, de forma a proporcionar aos estagiários o pleno desempenho de 

ações, princípios e valores inerentes à realidade da profissão em que se processa a 

vivência prática. 

Podem ser supervisores de estágio todos os docentes com formação na área 

objeto dos cursos e experiência profissional. 

O estágio, enquanto parte integrante de um processo de formação 

profissional, requer acompanhamento e avaliação sistemática constante. O 

acompanhamento se faz necessário para empreender uma avaliação qualitativa que 

permita, sempre que necessário, indicar correções e redimensionar os 

encaminhamentos feitos, de forma que o perfil profissional traçado no projeto 

pedagógico do curso seja atingido. 

As atividades de estágio são acompanhadas e assessoradas no decorrer de 

sua realização, por docentes indicados pela coordenação de estágios do curso, de 

forma a proporcionar aos futuros profissionais o pleno desempenho de ações, 

princípios e valores inerentes à realidade da profissão. 

A avaliação dos estágios é parte integrante da dinâmica do processo de 

acompanhamento, controle e avaliação institucional extensível a todo processo de 

ensino. A avaliação deve ser ampla, contemplar o processo teórico da construção do 

conhecimento, bem como as formas de organização deste, articuladas com os 

fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos e técnico-operativos. A avaliação 

deve prover informações e dados para a realimentação do Currículo do Curso, tendo 

como meta a busca de mecanismos e meios de aprimorar a qualidade do ensino 

ofertado pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicada de Cascavel. 

A avaliação dos estagiários será feita pelo docente-supervisor, de forma 

sistemática e contínua, pelos alunos através de auto avaliação e, quando for 

necessário, ouvindo as opiniões dos membros da comunidade envolvidos no 

processo. 



 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel 
 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 
http://www.univel.br 

 

68 
 

No curso de Direito da Faculdade de Ciências Sociais Aplicada de Cascavel o 

Estágio Supervisionado, com 280 h, é  executado a partir do 7º período. 

 

i) Operacionalização dos estágios 

Prática Jurídica Civil I  

Objetivos: 

Articulação entre teoria e prática nos seguintes temas: Instauração e tramitação do 

processo judicial civil. Procuração e substabelecimento. Contrato de honorários.  

Elaboração das seguintes peças: Petição inicial, contestação, reconvenção e 

impugnação à contestação e documentos. Reconvenção, impugnação ao valor da 

causa, exceção de incompetência, agravo retido, agravo de instrumento, embargos 

de declaração, Apelação. Recurso Especial. Recurso Extraordinário.  

Elaboração de parecer. 

 

Prática Jurídica Penal  

Objetivos: 

Articulação teoria prática com especial atenção para Atuação do Advogado, 

Delegado, Defensor Público, Promotor de Justiça, Juiz de Direito nos processos 

previstos na Legislação Penal.  

Elaboração de peças processuais. Procedimento e petições de benefícios previstos 

na Lei de Execução Penal. 

 

Prática Jurídica Previdenciária 

Objetivos: 

Articulação teoria prática nos temas do Direito Previdenciário e Seguridade Social 

Procedimento relativo à instauração e tramitação processos perante a justiça federal 

no que se refere aos direitos previstos pelo ordenamento previdenciário 

Elaboração de petições, acompanhamento, recursos, contestação e demais atos 

processuais. 
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Prática Jurídica Trabalhista:  

Objetivos:  

Articulação teoria prática nos temas relativos a ações trabalhistas, com elaboração 

das seguintes peças: petição inicial (rito ordinário, sumário e sumaríssimo), cálculos 

trabalhistas, contestação, reconvenção e exceção, audiência simulada, recurso 

ordinário – embargos de declaração, agravo de instrumento, recurso de revista, 

agravo de petição, embargos à execução e embargos de terceiro.  

 

j) Espaços Educacionais: 

 Para a realização do Estágio Supervisionado, o aluno do curso de Direito 

conta com os seguintes espaços educacionais, internos e externos, próprios ou 

conveniados: 

 Núcleo de Prática Jurídica; 

 Escritórios de Advocacias; 

 Poder Judiciário; 

 Ministério Público; 

 Defensorias Públicas; e, 

 Departamentos Jurídicos em entidades ou instituições. 

Instituições parceiras: Justiça Federal, Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,  

Escritórios de Advocacia, Ministério Público do Estado do Paraná, Procuradoria 

Geral do Estado.  

 

Anexo II - Regulamento do Núcleo de Prática Jurídica 

 

2.5.4.3. Trabalho de Conclusão de Curso 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) consiste num momento de síntese 

e expressão da totalidade da formação profissional, através do qual o acadêmico 

sistematiza os resultados de um processo formativo-investigativo. O problema de 

pesquisa deve partir preferencialmente de sua área de estágio e da prática 
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profissional, complementada, por sua vivência nos seminários e nas oficinas, que 

possibilitam a investigação, o debate e a produção acerca da temática investigada.  

O Trabalho de Conclusão de Curso configura-se como o primeiro processo de 

construção, sistematização e produção de conhecimento do acadêmico, realizado 

nos padrões científicos, elaborado sob a orientação de um docente da unidade de 

ensino, de acordo com sua área de conhecimento e experiência profissional. 

É importante ressaltar a interligação existente entre os conteúdos das 

diferentes disciplinas, a metodologia das oficinas de formação profissional, os 

seminários, a prática profissional, o estágio supervisionado e o Trabalho de 

Conclusão de Curso, pois estes estão sempre numa relação de interdependência, 

completando-se e realimentando-se mutuamente. Desse modo, a elaboração do 

TCC é uma construção que deve se solidificar ao longo de todo o Curso, alicerçada 

pelas demais disciplinas. 

Em relação ao Trabalho de Conclusão de Curso, a Faculdade de Ciências 

Sociais Aplicada de Cascavel possui regulamento específico para atender ao Curso. 

Segundo o Regulamento do TCC (ANEXO III) destacam-se: 

1. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), que é dividido em TCC-I e TCC-

II, é requisito indispensável para a colação de grau, devendo apresentar-se 

na forma de uma Monografia ou Artigo Científico. 

2. O TCC consiste em trabalho individual sobre tema relevante, fundamentado 

nos diferentes processos de investigação metodológica. 

3. São objetivos gerais do TCC propiciar aos alunos do Curso a oportunidade 

de demonstrar as habilidades e competências adquiridas, estimular o 

aprofundamento temático, a produção científica, a consulta à bibliografia 

especializada e o aprimoramento da capacidade de interpretação crítica. 

4. O TCC será desenvolvido sob a orientação de um docente do Curso, nas 

áreas afins, observando-se os termos do regulamento específico. 

5. O TCC é atividade de natureza acadêmica, curricular e obrigatória, com 

carga horária prevista no Projeto Pedagógico do Curso. 
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6. A estrutura da Monografia ou do Artigo Científico deverá estar de acordo 

com as regras da ABNT e com o Manual de Normas Técnicas de 

Monografia e/ou Artigo Científico da Instituição. 

7. A Monografia ou Artigo científico deverá ser depositada na Secretaria do 

Trabalho de Conclusão de Curso do Direito, segundo calendário 

institucional, em arquivo digital e em duas vias encadernadas, devidamente 

assinadas pelo professor orientador, sob pena do não recebimento da 

mesma. 

8. No decorrer do desenvolvimento do TCC, o professor orientador deverá 

entregar à Coordenação do Curso: o “Relatório de Orientações”, no qual 

atesta formalmente o acompanhamento do processo de elaboração do TCC 

e o “Parecer Final do(a) Professor(a) Orientador(a)”.  

 

O TCC de Direito atende na íntegra ao que estabelece o Art. 10 das DCN do 

curso sendo desenvolvido de forma mais específica nos 7º e 8º semestres, devendo 

ser defendido frente a banca especialmente convidada até o final do 8º  semestre.  

 

Anexo III -  Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso de Direito 

 

2.5.4.4. Atividades complementares 

 

As Atividades Complementares constituem componentes curriculares do 

Curso, em atendimento às DCN’s estabelecidas pelo Ministério da Educação. 

Constituem objetivos fundamentais das Atividades Complementares: 

a) Enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, por meio de uma formação 

profissional social e humanizada, ampliando os horizontes do conhecimento 

para além da sala de aula; 

b) Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a participação em 

atividades de ensino, pesquisa e extensão;  

c) Encorajar a aquisição de habilidades e competências tanto no contexto 

interno, quanto fora do ambiente institucional, incluindo atividades 
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transversais, opcionais e interdisciplinares, especialmente nas relações com o 

mundo do trabalho e com a comunidade;  

d) Promover a flexibilização da estrutura curricular dos Cursos de Graduação; 

Estimular práticas de estudos independentes, visando a uma progressiva 

autonomia profissional e intelectual do aluno. 

 

As Atividades Complementares deverão ser cumpridas pelo aluno, a partir de 

seu ingresso na graduação, obedecendo à carga horária fixada no currículo do 

curso, divididas em cada semestre e também divididas em atividades obrigatórias e 

livres. 

São modalidades de atividades complementares as atividades de extensão, 

de pesquisa e iniciação científica; palestras, seminários, congressos, conferências, 

cursos, mini-cursos e outros do gênero; disciplinas não previstas na grade curricular; 

monitoria; voluntariado; atividades culturais e artísticas; atividades em EAD e cursos 

preparatórios para concursos e exame de Ordem dos Advogados do Brasil.  

A integralização das Atividades Complementares é condição indispensável à 

colação de grau, deverá acontecer ao longo do curso e seu registro constará 

obrigatoriamente no Histórico Escolar dos alunos. As cargas horárias mínimas a ser 

cumprida em cada tipo de Atividades Complementares, a descrição das mesmas, 

bem como informações mais detalhadas sobre sua integralização, encontram-se 

devidamente descritas em regulamento próprio. 

O aluno é obrigado a fazer, fora de horário normal de aulas, o número de 

horas de atividades complementares definido no projeto pedagógico de seu curso. O 

aluno deve cuidar para não deixar as atividades para o final do curso, já que não 

poderá colar grau e receber o diploma de Graduação sem ter cumprido toda a carga 

horária exigida, mesmo tendo sido aprovado em todas as disciplinas da matriz 

curricular. 

Os alunos que ingressarem na FCSAC por transferência estão também 

sujeitos ao cumprimento da carga horária de Atividades Complementares, podendo 

solicitar à coordenação de curso que considere a carga horária já cumprida na outra 

IES. 
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Em relação as Atividades Complementares, a Faculdade de Ciências Sociais 

Aplicada de Cascavel possui regulamento específico, aprovado pelo Colegiado do 

Curso. 

 

Anexo V -  Regulamento de Atividades Complementares 

Anexo VI – Regulamento do Regime de Monitoria do curso de Direito 

 

2.6. Metodologia de ensino utilizada no curso 

O Curso de Direito busca desenvolver nas suas atividades de ensino todas as 

habilidades e competências definidas no Art. 4º das DCN 

Assim, na execução dos componentes curriculares busca–se: 

1) estimular  a pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da 

doutrina e de outras fontes do Direito propondo aos alunos atividades tais como 

estudo de caso com elaboração de parecer fundamentado em doutrinadores 

diversos; 

2) analisar, interpretar e aplicar o Direito de forma fundamentada orientando-

se os alunos na elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou 

normativos, com a devida utilização das normas técnico-jurídicas; 

3) orientar os estudantes para a adequada atuação técnico-jurídica e ética, 

em diferentes instâncias, administrativas ou judiciais, com a devida utilização de 

processos, atos e procedimentos nas atividades práticas e em especial nos 

estágios supervisionados ; 

4) estimular o uso e o domínio de tecnologias de informação e métodos para 

permanente compreensão e aplicação do Direito com atividades que levem o aluno 

a pesquisas sobre jurisprudência, legislações e fontes diversas do Direito; 

5) estimular a reflexão crítica e sensível e a capacidade de abstração 

metafórica; através de aulas expositivas, debates, palestras, seminários, 

semanas científicas que proporcionem compreensão adequada e interdisciplinar 

dos fenômenos políticos, sociais, econômicos, subjetivos e psicológicos, dentre 

outros, considerando-os na criação, interpretação e aplicação do Direito; 
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6) a interdisciplinaridade, na perspectiva constituída de partes que se inter-

relacionam. 

7) a constante articulação dos conteúdos trabalhados nas disciplinas do 

ensino com a pesquisa teórico/didática e extensão. 

8) realização da avaliação integradora - consistem em inovações 

pedagógicas cuja finalidade primordial é identificar possíveis lacunas de 

aprendizagem, através de questões avaliativas no decorrer do curso, envolvendo 

principalmente alunos de 4º, 7º, 9º e 10º períodos, com intuito de saná-las no 

decorrer dos semestres futuros, por meio de palestras, cursos, revisão de conteúdos 

nas próprias disciplinas, entre outras estratégias. 

 

2.6.1. Tecnologias de informação e comunicação – TICs - no processo ensino-

aprendizagem 

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel atenta à crescente 

necessidade de inserção dos recursos de tecnologia da informação e comunicação - 

TIC’s - para auxiliar no ensino de competências fundamentais para a sobrevivência 

do profissional moderno implantou o sistema acadêmico (RM), que tem como 

objetivo gerenciar todas as informações acadêmicas. Através dele, os alunos, 

professores e secretaria têm acesso às informações acadêmicas em tempo real, 

todos os dias e de qualquer local. 

Neste sistema é possível lançar notas, frequência e disponibilizar materiais e 

tarefas para os alunos além de disponibilizar uma interface para a realização de 

atividades complementares e avaliações institucionais. Esta ferramenta de 

Tecnologia da Informação, que tem por objetivo auxiliar a construção e a dinâmica 

das aulas e atividades, compreende entre outras facilidades: 

I. Possibilitar que as atividades previstas e programadas pelos docentes sejam 

disponibilizadas, via Sistema, com antecedência, de forma a otimizar os 

encontros entre docentes e discentes; 

II. Possibilitar que as atividades trabalhadas fiquem à disposição dos alunos 

durante todo o curso podendo ser revistas a qualquer momento; 
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III. Permitir a inclusão de instrumentos diversos de aprendizagem tais como 

artigos, links, vídeos, filmes, grupos de discussão; 

IV. Facilitar o desenvolvimento da autoaprendizagem; 

V. Permitir o acompanhamento, pela coordenação de curso, de todas as 

atividades programadas e executadas; 

VI. Possibilitar atividades de recuperação de estudos e de nivelamento; 

VII. Possibilitar o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos 

docentes. 

 

Todos os alunos têm acesso aos laboratórios de informática e biblioteca para 

utilização de editores de texto, planilhas eletrônicas, criadores de apresentação 

necessária na elaboração de atividades acadêmicas. A inserção destas novas 

tecnologias da informação e comunicação permite a utilização de recursos 

telemáticos que facilitam a aprendizagem cooperativa, e a integração de todos os 

entes do ensino e educação.  

Os Laboratórios de Informática da Faculdade buscam promover e 

disponibilizar o acesso à informação com qualidade, apoiando e colaborando com as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão da Instituição.  

O acesso a todas as estações de trabalho e seus recursos (tanto de software 

quanto de hardware), conta de usuário, arquivos pessoais e acesso a internet, estão 

disponíveis através das tarefas executadas pela estrutura de servidores. 

 

2.6.1.1 Funcionalidades da ferramenta 

 É disponibilizado a todos os professores do curso de Direito a possibilidade 

de utilização de uma “sala virtual”, no ambiente virtual de aprendizagem da 

faculdade, complementando a disciplina do ensino presencial, sendo que, a partir 

desta ferramenta, o mesmo pode utilizar-se dos seguintes recursos: 

I. Projeto pedagógico – Torna disponível, em ambiente virtual, o projeto 

pedagógico dos cursos, pelo comando de seus coordenadores, 

permitindo que este seja amplamente conhecido por todos os docentes. 
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Atende a um dos critérios de avaliação do MEC, sobre o amplo 

conhecimento dos projetos pedagógicos por seus docentes. 

II. Material de aula – Proporciona o armazenamento e gestão dos 

materiais que serão utilizados por professores e alunos, tais como 

arquivos, links e referências bibliográficas formatadas automaticamente 

de acordo com o padrão da ABNT. Oferece suporte a conteúdos 

SCORM (Sharable Content Object  Reference Model). É possível ter 

uma visão detalhada dos usuários que acessaram determinado 

conteúdo, seu tempo de permanência, o nível de aproveitamento, tudo 

de acordo com as características de rastreamento oferecidas pelo 

próprio conteúdo. 

III. Plano de ensino – Possibilita a elaboração e divulgação dos planos de 

ensino das disciplinas dos cursos oferecidos pela instituição. Por meio 

dessa ferramenta, o coordenador elabora o modelo do plano de ensino 

que, depois de preenchido pelos professores, será disponibilizado aos 

alunos. 

IV. Aulas – Permite ao professor preparar antecipadamente suas aulas, 

com base em um roteiro, e colocá-las à disposição dos alunos, podendo 

inclusive acrescentar materiais (arquivos, links, referências 

bibliográficas) sobre os conteúdos que serão ministrados. 

V. Entrega de trabalhos – Possibilita que os professores gerenciem a 

entrega de trabalhos de seus alunos.  

VI. Avaliação e exercícios – Auxilia os docentes na criação de avaliações 

e exercícios, que podem ser associados às aulas, permitindo ao aluno 

avaliar seus conhecimentos. Com essa ferramenta, é possível elaborar 

provas, aplicá-las de forma on-line e bloquear o acesso a elas 

estabelecendo uma senha (que pode ser fornecida aos estudantes 

somente em laboratório específico, para que a turma responda apenas 

quando o professor desejar). Permite ainda agrupar questões 

cadastradas e imprimir as avaliações, facilitando a aplicação delas sem 

qualquer divulgação prévia para os alunos. 
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VII. Atividades de Aprendizagem - permite visualizar as atividades das 

turmas (aulas, debates, avaliações e exercícios) de forma centralizada e 

organizá-las em linhas de cronograma de forma a estruturar as 

atividades em módulos ou períodos de atividades. 

VIII. Orientação – Proporciona que as instituições criem um protocolo de 

toda a comunicação entre alunos e docente orientador, desde o pedido 

de orientação, que pode ser aceito ou recusado, até a entrega do 

trabalho de conclusão do curso. 

IX. Estatística – Permite aos dirigentes e coordenadores verificar a 

produção e publicação dos planos de ensino e aulas inseridos pelos 

professores, auxiliando na gestão do planejamento pedagógico do 

curso. 

X. Mapa do usuário – Permite que os usuários especiais, coordenadores e 

docentes vejam detalhadamente os acessos dos usuários, e também 

a participação de docentes e alunos no uso das ferramentas 

disponibilizadas pelo portal tais como o debate, o quadro de avisos, 

avaliações, planos de ensino, aulas, entre outros. 

XI. Biblioteca virtual – Mecanismo de busca em diversas bases e áreas 

específicas que disponibiliza, em um único local, o acesso à consulta de 

arquivos, links e referências bibliográficas da base de dados de material 

de aula dos docentes; uma gama de conteúdos em formato multimídia 

para acesso de todos os usuários da instituição, uma lista de fontes 

especializadas por área de conhecimento; indicações de fontes gerais 

de pesquisa; uma lista de sites das bibliotecas nacionais de todo o 

mundo, entre outras indicações de pesquisa acadêmica. 

XII. Quadro de avisos (mural eletrônico) – Permite aos dirigentes, 

coordenadores e professores publicar avisos direcionados à suas turmas 

ou cursos (mural eletrônico). 

XIII. Avisos com destaque – Podem-se criar destaques (pop ups) para os 

avisos importantes na página principal. 
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XIV. Debate on line – Proporciona a criação de salas de debate (Fóruns) nos 

quais os membros da comunidade acadêmica podem participar, 

ampliando o conhecimento construído em sala de aula. 

 

2.7. Avaliação dos processos de ensino e aprendizagem 

O sistema de avaliação do curso deverá privilegiar um processo contínuo e 

global, buscando a interdisciplinaridade. Esse sistema acompanha os critérios 

estabelecidos nas DCNs, que pressupõem a formação de um discente com visão 

crítica, estimulando o interesse pelo desenvolvimento do conhecimento e buscando 

incorporar a concepção corrente de que não há limitação entre as diversas áreas do 

saber, visto que esta área de conhecimento não é saber estático e está em 

permanente construção. Além disso, deve ser implementada uma forma de 

avaliação global periódica do corpo docente e discente, envolvendo todas as 

disciplinas e matérias do curso, implementando a permanente atualização do 

conteúdo, dos métodos didático-pedagógicos adotados e a unificação dos 

programas. 

A avaliação da aprendizagem é um elemento importante do processo 

educativo e na Faculdade de Ciências Sociais Aplicada de Cascavel ela se 

fundamente nos seguintes critérios: 

1. Atividades de avaliação e acompanhamento do desempenho 

compreendido como novos momentos de aprendizagem; 

2. Procedimentos de avaliação realizados no decorrer dos processos de 

formação, com a perspectiva de feedback das ações em desenvolvimento; 

3. Utilização dos resultados da avaliação para melhoria das atividades 

acadêmicas; 

4. Inserção dos processos de avaliação no contexto da avaliação 

institucional. 

 

A avaliação é parte integrante do processo de formação, uma vez que 

possibilita a aprendizagem dos futuros profissionais, de modo a favorecer seu 

percurso e regular as ações de sua formação e tem, também, a finalidade de 
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certificar sua formação profissional. A avaliação não tem a finalidade de punir os que 

não alcançam o que se pretende, mas a ajudar cada aluno a identificar melhor as 

suas necessidades de formação e apreender o esforço necessário para realizar sua 

parcela de investimento no próprio desenvolvimento profissional. 

Assim sendo, o conhecimento dos critérios utilizados e a análise dos 

resultados e dos instrumentos de avaliação e auto avaliação são importantes, pois 

favorecem a consciência do profissional em formação sobre o seu processo de 

aprendizagem. 

A avaliação busca possibilitar ao aluno conhecer e reconhecer seus próprios 

métodos de pensar, utilizados para aprender, desenvolvendo capacidade de auto-

regular a própria aprendizagem, descobrindo e planejando estratégias para 

diferentes situações. 

O que se pretende avaliar não é só a quantidade de conhecimento adquirido, 

mas a capacidade de acioná-los e de buscar outros para realizar o que é proposto. 

Portanto, os instrumentos de avaliação só cumprem com sua finalidade se puderem 

diagnosticar o uso funcional e contextualizado dos conhecimentos. 

Avaliar competências profissionais é sem dúvida mais difícil do que avaliar 

conteúdos convencionais, mas há muitos instrumentos para isso. Algumas 

possibilidades: identificação e análise de situações complexas e/ou problemas em 

uma dada realidade; elaboração de projetos para resolver problemas identificados 

num contexto observado; elaboração de uma rotina de trabalho semanal a partir de 

indicadores oferecidos pelo formador; definição de intervenções adequadas e 

alternativas às que forem consideradas inadequadas; planejamento de situações 

consoantes com um modelo teórico estudado; reflexão escrita sobre aspectos 

estudados, discutidos e/ou observados em situação de estágio; participação em 

atividades de simulação. 

A verificação da aprendizagem é feita por componente curricular, incidindo 

sobre a frequência e o aproveitamento. São componentes curriculares obrigatórios 

as Disciplinas, Estágios, Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e Atividades 

Complementares. O TCC e os Estágios, seguem as normas estabelecidas em seus 

respectivos regulamentos específicos. Em relação as disciplinas, o Professor, a seu 
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critério ou a critério da Coordenação de Curso, pode promover trabalhos, exercícios 

e outras atividades em classe e extraclasse, podendo ser computados nas notas ou 

conceitos das verificações parciais. 

Independentemente dos demais resultados alcançados, é considerado 

reprovado nas disciplinas, o aluno que não obtenha frequência de, no mínimo, 75% 

(setenta e cinco por cento) das aulas e atividades ministradas. 

O aproveitamento é avaliado através de acompanhamento contínuo do aluno 

e dos resultados por ele obtidos nas avaliações realizadas durante o período letivo. 

Compete ao professor da disciplina elaborar e aplicar os instrumentos de avaliação 

de acordo com o PPC e o seu plano de ensino. Também poderão ocorrer avaliações 

organizadas pelo curso, através do NDE ou do Colegiado do Curso. 

Os instrumentos de avaliação da aprendizagem, respeitado o projeto 

pedagógico do curso, podem compreender: 

 Avaliação escrita ou oral; 

 Seminários; 

 Trabalhos práticos; 

 Pesquisa; 

 Elaboração de relatório, artigo ou monografia; 

 Outros instrumentos de avaliação. 

 

É obrigatória a atribuição de, pelo menos, 2 (duas) notas por bimestre no 

período de realização da disciplina, para os cursos regulares de graduação. Caberá 

ao professor, conforme o PPC e o Plano de Ensino da Disciplina, organizar as 

atividades necessárias para medir o desempenho do aluno na disciplina, devendo 

compor a nota bimestral com provas, exercícios em classe e domiciliares, 

participações em atividades práticas e outros métodos que forem necessários. 

A média semestral de aproveitamento em cada disciplina é obtida mediante 

média simples das notas bimestrais realizadas no semestre letivo. 

É considerado promovido por média o aluno que obtenha, em cada disciplina, 

média das notas igual ou superior a 7,0 (sete) e frequência mínima de 75% (setenta 

e cinco por cento) do total das aulas e demais atividades ministradas. 
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Fica sujeito ao exame final o aluno que obtenha nas disciplinas, média das 

notas igual ou superior a 4,0 (quatro) e inferior a 7,0 (sete) e frequência mínima de 

75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades ministradas. 

Quando o aluno realizar exame final, a média para aprovação será resultante 

da média aritmética entre a nota desse exame e a média obtida anteriormente no 

final do programa de aprendizagem, sendo que o resultado deverá ser igual ou 

superior a 6,0 (seis). O aluno que não atingir média de aprovação deve repetir 

integralmente a disciplina nos semestres seguintes. 

 

2.8 Formas de Acesso ao Curso 

 

A Faculdade utiliza como formas de acesso aos seus Cursos de Graduação, 

atendendo à legislação em vigor e ao Regimento Institucional, as variadas 

possibilidades de seleção de candidatos considerando-se o Ensino Médio. Dentre as 

formas de ingresso utilizadas, destacam-se:  

a) Vestibular 

Neste processo a Faculdade visa selecionar candidatos, dentre os estudantes 

que hajam concluído, no mínimo, curso do Ensino Médio ou equivalente, mediante 

aplicação de provas que avaliem conhecimentos comuns às diversas formas de 

educação desse grau de ensino. Os programas das provas versam sobre matéria do 

nível médio do ensino brasileiro. Os alunos são convocados através de edital e o 

processo seletivo é realizado pela própria Faculdade. 

b) ENEM 

A Faculdade também se propõe a utilizar os resultados do Exame Nacional do 

Ensino Médio como parte dos processos seletivos para ingresso de candidatos nos 

seus Cursos de Graduação. A forma de utilização do ENEM é descrita em editais de 

convocação aos interessados. 

A Faculdade atende a Portaria Normativa nº 40, de 12/12/2007, alterada pela 

Portaria Normativa MEC nº 23, de 01/12/2010 publicada em 29/12/2010. 
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2.9 A pesquisa no curso de Direito da Univel 

 

     A UNIVEL, Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel é 

incansável na busca pelo conhecimento, que é motivada pela curiosidade humana e 

fundamentada na tradição da investigação científica. Nesse sentido, a pesquisa no 

Curso de Direito acompanha a política institucional na construção do saber que 

possui como base a relação entre ensino-pesquisa-extensão. 

A pesquisa é atividade necessária e indispensável a uma instituição. É por 

meio dela que o conhecimento avança, se traduz em inovações e, em decorrência 

destas, reflete-se em progresso social, qualidade de vida e bem estar material. Na 

UNIVEL e no Curso de Direito, cada vez mais, a pesquisa está intimamente 

vinculada ao ensino e à extensão.  

       A pesquisa jurídica no Curso de Direito é realizada por meio do Núcleo de 

Estudos Jurídicos e também está presente no Trabalho de Conclusão de Curso que 

abrange as disciplinas obrigatórias de Metodologia Científica, Metodologia da 

Pesquisa, TCC I e TCC II. 

       Os objetivos da pesquisa em Direito são: 

a) propiciar a aptidão para a pesquisa e a produção científica; 

b) analisar o nível de habilitação teórica-prática e os conhecimentos científicos 

adquiridos no curso de graduação em Direito; 

c) incentivar  o aprofundamento temático do assunto jurídico e a capacidade de 

revisão; 

d)  desenvolver a análise criativa, crítica e hermenêutica do direito, com base na 

construção do conhecimento, objeto do assunto proposto;  

e) produzir e difundir conhecimentos que promovam a melhoria da qualidade de 

vida e formar cidadãos competentes, com postura crítica, ética e humanista, 

preparados para atuar como agentes transformadores;  

f) Aumentar a visibilidade da pesquisa produzida no curso de Direito; 

g) Aumentar o número de grupos de pesquisa de elevada visibilidade nacional e 

internacional;  

h) Estimular a melhoria da qualidade da Revista de Estudos Jurídicos e Sociais.  
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O Curso de Direito publica periodicamente a sua revista própria: “Revista de 

Estudos Jurídicos e Sociais”, ISSN 2238-9180, que no ano de 2015 está na sua 

quarta edição, bem como possui um Informativo acadêmico do curso de Direito 

denominado “Diálogos”, que teve sua primeira edição publicada em agosto de 2014, 

ambos com periodicidade anual. 

2.9.1 PROJETOS DE PESQUISA  

São diversos os projetos de pesquisa em que participam docentes 

pesquisadores, docentes colaboradores e colaboradores discentes com seus 

projetos nas diferentes áreas jurídicas. 

 

2.9.1.1 Iniciação Científica 

       Os projetos de iniciativa do corpo docente contam com a colaboração e 

participação dos discentes. Os resultados dos trabalhos dos alunos que participam 

dos grupos de pesquisa do Curso de Direito são apresentados anualmente na 

Jornada Científica desta instituição, com número crescente de inscrição de 

trabalhos. Também participam de publicações em demais congressos científicos 

nacionais, bem como na publicação de livros e periódicos, socializando assim o 

conhecimento produzido pelo corpo docente e discente o que demonstra a função 

da Instituição. 

  Os Projetos de Iniciação Científica em andamento no curso são:  

 O Direito Humano Fundamental a Cultura, sua Diversidade e Efetivação; 

 Consumidor Consciente: direitos e deveres; 

 Habermans: direitos fundamentais e emancipação social; 

 O Direito Civil Constitucional e o desafio da densificação dos princípios no 

Estado Democrático de Direito; 

 Requisitos Constitucionais de validade e de controle judicial de Políticas 

Públicas Previdenciárias. 
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2.9.1.2 Extensão 

De modo a garantir que o ensino e a pesquisa/iniciação científica cheguem de 

modo prático e impactante à sociedade, é que a extensão se faz presente, 

compondo o tripé essencial e articulável do Ensino Superior. A extensão propicia a 

socialização do conhecimento e promove o diálogo entre o saber científico e a 

sociedade. 

A Extensão é o veículo pelo qual alunos e docentes contribuem de maneira 

significativa e democrática com a sociedade. Através dos Programas e Projetos de 

Extensão, o conhecimento adquirido e produzido é aplicado através da 

multiplicidade de ações de Extensão desenvolvidas por alunos e servidores 

docentes e técnico-administrativos nos diversos segmentos da sociedade civil. 

       Os projetos de Extensão do Curso de Direito são desenvolvidos com todo um 

suporte teórico inicial por parte dos docentes que preparam os discentes em relação 

ao conhecimento, atendimento e disseminação perante a sociedade. A vinculação à 

extensão ocorre de forma crescente, decorrente da compreensão, cada vez mais 

acentuada, de que os frutos da pesquisa devem, quão rapidamente possível, serem 

apropriados pela sociedade. 

       São desenvolvidas perante a sociedade atividades como palestras e 

atendimentos com orientações. Além disso, o resultado dos projetos de Extensão 

são apresentados em Jornadas, materializados em artigos científicos e outros.  

     Além disso, como parte da política de extensão universitária da Faculdade, o 

curso de Direito consolidou o intercâmbio denominado “Convênio de Colaboração 

Acadêmica, Científica e Cultural entre a Univesidad de Sevilla (Espanha) e a 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel, que proporcionará o 

desenvolvimento de projetos, estudos de pós graduação e pesquisa, além de 

intercâmbios de professores, pesquisadores e estudantes.        

Os Projetos de Extensão em andamento no curso são:  

 Combate à corrupção: uma questão de cidadania; 

 Combatendo à violência infantil; 

 Visitas Técnicas Orientadas ao Supremo Tribunal Federal e Congresso 

Nacional (Brasília). 



 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel 
 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 
http://www.univel.br 

 

85 
 

 

 

3. CORPO DOCENTE E PESSOAL TÉCNICO- ADMINISTRATIVO 

 

3.1. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DOCENTES 

O corpo docente constitui fator decisivo na excelência das ações acadêmicas 

da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel, no compromisso com o 

desenvolvimento e ampliações das atividades, que são realizadas no contexto de 

cada curso e programas institucionais. 

O quadro docente compõe-se de especialistas, mestres, doutores e pós-

doutores, formados e qualificados em Instituições de Ensino reconhecidas por sua 

produção acadêmica e autorizadas a funcionar por órgãos competentes do governo 

federal. Também contamos com professores que atuam no mercado de trabalho, 

possibilitando uma integração mais rápida entre a academia e a realidade do 

mercado. 

 

3.1.1. Critérios de Seleção e Contratação  

O ingresso no quadro docente da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de 

Cascavel se dá de forma transparente e tem por objetivo selecionar os profissionais 

mais adequados para o exercício do magistério superior. Ocorre através de 

Processo Seletivo Externo ou Interno, composto de análise de titulação, aderência à 

disciplina e banca examinadora, exclusivamente destinada para esta finalidade. 

São requisitos para o exercício do magistério superior na Faculdade de 

Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel, ser o docente portador de diploma de 

graduação correspondente a curso que inclua, em nível não inferior de 

complexidade, a disciplina indicada ou afim àquela a ser lecionada, além de possuir, 

no mínimo, título de especialista, apto ao magistério superior, na área de 

conhecimento ou afim. 
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3.1.2. Programa de qualificação do corpo docente 

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel considera a 

qualificação do pessoal docente alicerce imprescindível da qualidade do ensino. 

Portanto, a definição da política de qualidade da Instituição como prestadora de 

serviços de educação superior passa necessária e prioritariamente pela qualificação 

de seu corpo docente. 

Para isso são anualmente definidos programas de qualificação até chegar a 

uma relação professor/qualificação considerada ótima para a formação acadêmica 

dos nossos discentes.  

As ações para a qualificação dos profissionais do ensino basear-se-ão em: 

a) Incentivo à realização de cursos de pós-graduação; 

b) Desenvolvimento de ações e eventos, na Instituição, com o objetivo de 

atualização dos professores; 

c) Participação em eventos externos; 

d) Incentivo à publicação de pesquisas, livros, revistas e artigos; 

e) Políticas para a produção de pesquisa, atuando enquanto pesquisador e 

orientador de iniciação científica. 

Os programas de qualificação docente internos são contemplados em 

projetos anuais estabelecidos a partir das necessidades diagnosticadas pela Direção 

Geral e as coordenações dos Cursos. Os programas contemplam as seguintes 

dimensões: 

1. Metodologia de avaliação de aprendizagem. 

2. Elaboração do Plano de Ensino e Roteiro de Estudos da disciplina. 

3. Interação professor-aluno na construção do conhecimento. 

4. Metodologias e materiais didáticos adequados à condução das aulas 

teóricas e práticas. 

5. Tecnologias educacionais inovadoras. 

 

Quanto a titulação do corpo docente, a Faculdade de Ciências Sociais 

Aplicadas de Cascavel estimula e viabiliza programas de Stricto Sensu através de 

parcerias com outras IES. Em convênio com a Universidade Federal do Paraná 
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(UFPR) foi realizado o Mestrado – MINTER em Direito, com a Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC) o Mestrado – MINTER em Ciências da Computação, e 

com a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) o Mestrado – MINTER 

em Administração, para qualificação do corpo docente. 

 

3.2. FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E ACADÊMICA DO CORPO 

DOCENTE DO CURSO 

Na Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel, nas pastas 

individuais dos docentes, constam o Currículo Lattes atualizado, bem como os 

comprovantes dos títulos (diplomas e certificados) e da experiência profissional. 

 

3.2.1. Titulação do corpo docente do curso 

O corpo docente do Curso possui 47 professores, sendo 19 com titulação lato 

sensu e 28 com titulação stricto sensu (22 são Mestres, 04 Doutores e 02 Pós 

Doutores), o que dá um percentual de 60% de docentes com titulação stricto sensu 

no curso. 

 

Titulação do corpo docente do curso – percentual de doutores 

O curso possui 06 Doutores e Pós Doutores, o que dá um percentual de 12% 

de doutores/pós doutores. 

 

3.3. CONDIÇÕES DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE DO CURSO 

 

Os professores contratados em regime de tempo integral ou parcial na 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel participam de outras 

atividades além da docência, que podem estar voltadas para trabalhos de pesquisa 

e iniciação científica, projetos de extensão, orientação de monitoria e de Trabalhos 

de Conclusão de Curso, atendimento aos alunos, tutoria nos cursos EAD ou mesmo 

assumir tarefas administrativas, na coordenação de estágios, fazendo parte do 

colegiado e do NDE, auxiliando assim a Coordenação do Curso. Além das aulas 

ministradas, todos os professores participam das reuniões administrativas do curso, 
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do planejamento pedagógico e ainda dedicam horas às atividades inerentes à 

docência, tais como, organização dos planos de ensino, elaboração dos roteiros de 

aulas, preparo das aulas e das avaliações, correções de trabalhos e provas, 

atendimento ao aluno, bem como lançamento de notas e frequência. Ademais, 

alguns professores, em especial aqueles com titulação Stricto Sensu, ministram 

também módulos na pós-graduação, respeitando a especialidade e a experiência 

profissional de cada um. Nas atividades realizadas extraclasse o professor é 

incentivado a produzir materiais didáticos, desenvolver projetos de pesquisa, 

participar em eventos científicos, apresentar e publicar trabalhos, que irão contribuir 

para sua produção técnica-científica.  

A Mantenedora, mediante proposta da Faculdade, fixa o número de cargos do 

magistério superior conforme os seguintes regimes de trabalho: 

I - Regime de Tempo Integral (TI): Docentes contratados com 40 horas 

semanais de trabalho na mesma instituição, nelas reservado pelo menos 50% do 

tempo para estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, gestão, planejamento, 

avaliação e orientação de alunos; 

II - Regime de Tempo Parcial (TP): Docentes contratados com 12 horas ou 

mais de trabalho na mesma instituição, nelas reservado pelo menos 25% do tempo 

para estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, gestão, planejamento, avaliação e 

orientação de alunos; 

III - Regime Horista (TH): Docentes contratados pela instituição 

exclusivamente para ministrar horas-aula, independentemente da carga horária 

contratada ou que não se enquadre nos outros regimes de trabalho acima definidos. 

O Curso possui 47 professores, sendo 14 em Tempo Parcial e 12 em Tempo 

Integral, tendo um percentual de 55,3% em regime de Tempo Integral e Parcial. 

 

 

3.4. PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO CORPO DOCENTE DO CURSO 

 

Através da produção docente que o conhecimento produzido no interior da 

academia é difundido e democratizado. Neste sentido, o corpo docente da 
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Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel é incentivado a apresentar 

trabalhos em congressos nacionais, publicar artigos científicos em revistas 

indexadas e periódicos especializados, elaborar materiais didático-pedagógicos, 

produção técnica, enfim, dando visibilidade às próprias pesquisas e à instituição. 

Nas pastas individuais dos docentes, constam o Currículo Lattes atualizado, 

bem como os comprovantes da produção científica e as participações em eventos 

científicos. 

Considera-se como produção docente artigos publicados em periódicos, livros 

ou capítulos de livros, material didático institucional, resumos ou textos completos 

apresentados em congressos, propriedade intelectual depositada ou registrada, 

produções culturais, artísticas, técnicas e inovações tecnológicas relevantes. 
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4. INFRAESTRUTURA 
 

 

4.1. INSTALAÇÕES GERAIS 

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel é localizada à 

Avenida Tito Muffato, 2317, Bairro Santa Cruz, Cascavel/PR, conta com 29.319m² 

de área construída com edificações especialmente desenvolvidas para as condições 

da região e,17.000m2 em estacionamento para carros e motos devidamente 

demarcado conforme a legislação de trânsito e área livre de 92.582,84m² de terreno 

para futuras edificações. 

 
 

Infraestrutura N° ÁREA CAPACIDADE 

HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO 

M T N 

Salas de 
aula 

até 60 alunos 86 6.880m² 60 / alunos X  X 

de 60 a 100 alunos 1 120m² 100 / alunos X  X 

SAJU 1 280m² 100 / alunos X X X 

Empresa Júnior 1 22m² 10 pessoas X X X 

Auditório 1 1.050m² 528 pessoas X X X 

Salas de professores 2 140m² 80 pessoas X X X 

Salas de coordenadores de curso 12 320m²  X X X 

Biblioteca 1 500m²  X X X 

Laboratórios de Informática 10 800m² 60 / alunos X X X 

Laboratórios Específicos 16 960m² 30 / alunos X X X 

Instalações Sanitárias 32 512m²  X X X 

Outras áreas:       

   - Direção Geral 1 30m²  X X X 

   - Diretoria de Desenvolvimento 1 30m²  x x x 

   - Mantenedora 1 30m²  x X X 

   - Coordenação Pedagógica 1 15m²  X X X 

   - Coordenação da CPA 1 6m²   X X 

   - Cozinha 1 50m²  x x x 

   - Núcleo de Ensino à Distância  1 20m²  x x x 
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   - Pós-Graduação 1 160m²  X X X 

   - Contabilidade 1 90m²  X X  

   - Núcleo de Prática Jurídica 1 280m²  X X X 

   - Cartório Modelo 1 46m²  X X X 

   - Secretaria Acadêmica 1 160m²  X X X 

   - Tesouraria 1 30m²  X X X 

   - Sala p/ Atendimento (Prouni, 
FIES, PAP) 

1 30m²  X X X 

   - Protocolo 1 10m²  X X X 

   - Sala de Assessoria de Imprensa 1 10m²  X X X 

   - Praça de Alimentação 1 1.300m²  X X X 

   - Reprografia 1 50m²  X X X 

   - Sala Sistema RM 1 16m²  X X x 

   - Sala de Reuniões 1 20m²  X X x 

   - Sala p/ Setor de Compras, 
Administrativo e Financeiro 

1 50m²  X X X 

   - Sala p/ Direção e Secretaria da 
Escola da Magistratura 

1 20m²   X X 

Total (Área Construída)  14.037 m²     

 

As edificações são compostas de:    

 Bloco A: 2 pavimentos, medindo aproximadamente 835 m², com 09 salas 

de aulas; diversos ambientes para apoio administrativo; 1 sala para Departamento 

de Recursos Humanos; 1 sala para Secretaria Acadêmica (administração interna); 1 

sala para Departamento Financeiro; 1 ambiente para atendimento da Secretaria 

Acadêmica e Tesouraria; 1 sala ampla para professores; 1 sala para Coordenação 

da CPA; 7 Salas para Coordenadores; 1 sala para o setor de Evasão de Alunos; 1 

sala para o Cartório Modelo; 1 sala para o Núcleo de Práticas Jurídicas; 1 sala para 

Direção Geral; 1 sala para Mantenedora; 1 sala para Direção de Desenvolvimento; 1 

sala para Coordenação Pedagógica; 1 sala ampla para o NEAD; 1 auditório para 

528 pessoas; 1 reprografia; 1 biblioteca; 1 protocolo; 3 laboratórios específicos; 1 

sala para o RM; 7 laboratórios de Informática; 1 sala para Psicóloga Institucional; 1 

sala para Negociação (Prouni, FIES e PAP); 1 sala para Assessoria de Imprensa; 1 
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sala do Núcleo de Informática; 8 sanitários(masculino, feminino e portadores de 

necessidades especiais); escadaria e elevador; 1 sala monitoramento das câmeras; 

1 sala ampla para Pós-Graduação Lato Sensu; 1 sala para Contabilidade; 1 

Cozinha; 1 sala para o DCE e 1 sala de apoio aos motoristas. 

 Bloco B: 3 pavimentos, medindo aproximadamente 4.616 m², onde se 

encontram 53 salas de aula; 1 laboratório de Contábeis; 1 sala de apoio à 

Informática; 1 sala de professores; 1 brinquedoteca; 4 laboratórios da Gastronomia; 

4 laboratórios para o curso de Artes compartilhado com a Pedagogia ; 1 sala 

destinada a Pastoral Universitária; 12 sanitários (masc./feminino e portadores de 

necessidades especiais); e áreas amplas para circulação, servidas por escadaria, 

rampa. As instalações prediais foram projetadas para atender às finalidades 

educacionais e as especificações técnicas quanto às dimensões, à iluminação, à 

ventilação e acústica, à climatização, carteira estofada, quadro branco, equipada 

com multimídia, todo o espaço físico é adequado as condições necessárias para a 

comodidade do alunado. 

 Bloco C: 3 pavimentos medindo aproximadamente 5.000 m2, onde se 

encontram 24salas de aulas; 12 sanitários (masc./femininoe portadores de 

necessidades especiais); escadaria e elevador. Além disso, o espaço físico é 

adequado ao número de usuários que transitam nos ambientes da instituição. 

 Bloco D: um espaço em construção que será destinado para finalidades 

educacionais, a ser definida medindo aproximadamente 1.300 m² e um subsolo com 

3 laboratórios dos cursos de Gestão Ambiental, Artes, Licenciatura e Pedagogia e 2 

salas destinadas a laboratórios a definidos, medindo aproximadamente 434 m².  

 Outras Áreas: 1 Praça de alimentação; 1 Guarita no portal de entrada; 4 

Geradores a diesel e Estacionamento com área de aproximadamente 17.000 m², 

que proporciona maior comodidade e segurança, com espaço para todos os alunos 

que utilizam veículo próprio, além de espaço específico para motos. 

 Condições de Acesso para Portadores de Necessidades Especiais: 

para os alunos portadores de deficiência física, a UNIVEL apresenta as seguintes 

condições de acessibilidade: livre circulação dos estudantes nos espaços de uso 

coletivo (eliminação de barreiras arquitetônicas); vagas reservadas no 
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estacionamento; rampas com corrimãos, facilitando a circulação de cadeira de 

rodas; portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para permitir o acesso 

de cadeiras de rodas; barras de apoio nas paredes dos banheiros; lavabos, 

bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos usuários de Cadeira de 

rodas. 

 

4.1.1. Gabinetes de Trabalho para Professores em Tempo Integral 

Os docentes possuem uma sala específica e bem localizada, além de 2 Salas 

de Professores. As instalações foram projetadas buscando: criar um ambiente 

agradável de convivência; um local que o professor possa permanecer algumas 

horas, caso seja necessário; um ambiente onde ele possa trabalhar devidamente 

mobiliada com equipamento de informática; e um local de descanso entre os 

intervalos de aulas. 

Dimensão: O tamanho do ambiente é adequado, com 32m2, com todos os 

equipamentos necessários que são destinadas aos docentes com regime trabalho 

em tempo integral. 

Acústica: Acústica do ambiente é adequada, facilitando a concentração 

necessária quando for o caso em momentos de execução de atividades. 

Iluminação: A sala possui boa disposição de luminárias com lâmpadas 

fluorescentes de 40W que atendem muito bem, diminuindo os espaços de sombras. 

Ventilação: A sala possui aparelho de ar condicionado split, que consegue 

manter de forma controlada a temperatura do ambiente sem produzir ruído. 

Mobiliário: Há uma mesa grande com 5 metros de comprimento por 1,40m de 

largura, que facilita os trabalhos dos docentes e a interação entre os mesmos; as 

cadeiras são almofadas e confortáveis; há 5 nichos para estudo individual com 

computadores para uso exclusivo dos professores; e há também área para arquivo 

individual. Na sala existe um bebedouro e locais para café e chá. 

Limpeza: Há alguns cestos de lixo que atendem o uso mais frequente, a 

Instituição possui também uma equipe própria de limpeza que realiza toda a 

remoção de papéis e poeira dos móveis e pisos, mantendo sempre o ambiente 

higiênico e agradável. 
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4.1.2. Espaço de Trabalho para Coordenação do Curso e Serviços Acadêmicos 

 

Os coordenadores dos cursos possuem gabinetes de trabalho devidamente 

equipado com mesa, equipamento de informática, cadeiras, armários e acesso à 

internet. As instalações foram projetadas buscando criar um ambiente agradável de 

convivência entre as coordenações, um ambiente onde se possa trabalhar com 

concentração e bem localizada para atender as demandas dos discentes. O 

ambiente possui: 

 

Dimensão: O tamanho do ambiente é adequado às atividades exercidas, 

mantendo um bom espaço de circulação e área para armários. 

Acústica: Acústica é adequada, facilitando aos coordenadores a concentração 

necessária para execução das atividades. 

Iluminação: A sala possui boa disposição de luminárias com lâmpadas 

fluorescentes de 40W que atendem muito bem, diminuindo os espaços de sombras. 

Ventilação: A sala possui aparelho de ar condicionado split, que consegue 

manter de forma controlada a temperatura do ambiente sem produzir ruído. 

Mobiliário: Os móveis são compatíveis às atividades exercidas, observando-

se sempre a ergonomia mais adequada. As mesas possuem amplos espaços de 

trabalho, as cadeiras são almofadas (padrão escritório) e possuem braços para 

descanso. Há também espaços para arquivos, o que facilita o arquivamento e 

protege os documentos. 

Limpeza: Em todas as mesas e ambientes existem cestos de lixo que 

atendem o uso durante o horário de expediente, já nos intervalos entre os turnos, a 

Instituição possui equipe própria de limpeza que realiza toda a remoção de papéis e 

poeira dos móveis e pisos, mantendo sempre o ambiente higiênico e agradável. 

 

4.1.3. Sala de Professores 

 

Os docentes possuem 2 Salas de Professores. As instalações foram 

projetadas buscando: criar um ambiente agradável de convivência; um local que o 
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professor possa permanecer algumas horas, caso seja necessário; um ambiente 

onde ele possa trabalhar devidamente mobiliada com equipamento de informática; e 

um local de descanso entre os intervalos de aulas. 

Dimensão: O tamanho do ambiente é adequado, uma com 120m2e outra com 

89m2, localizadas em áreas diferentes para atender melhor aos professores que 

atuam em blocos próximos. 

Acústica: Acústica do ambiente é adequada, facilitando a concentração 

necessária quando for o caso em momentos de execução de atividades. 

Iluminação: A sala possui boa disposição de luminárias com lâmpadas 

fluorescentes de 40W que atendem muito bem, diminuindo os espaços de sombras. 

Ventilação: A sala possui aparelho de ar condicionado split, que consegue 

manter de forma controlada a temperatura do ambiente sem produzir ruído. 

Mobiliário: Há uma mesa grande com 5 metros de comprimento por 1,40m de 

largura, que facilita os trabalhos dos docentes e a interação entre os mesmos; as 

cadeiras são almofadas e confortáveis; há 5 nichos para estudo individual com 

computadores para uso exclusivo dos professores, acesso à internet e impressora; e 

há também área para arquivo individual; sofás. Na sala existe um bebedouro e locais 

para café e chá. 

Limpeza: Há alguns cestos de lixo que atendem o uso mais frequente, a 

Instituição possui também uma equipe própria de limpeza que realiza toda a 

remoção de papéis e poeira dos móveis e pisos, mantendo sempre o ambiente 

higiênico e agradável. 

 

4.1.4. Salas de aula 

As salas de aulas da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel 

foram projetadas para atender às tecnologias mais modernas de ensino. Todas as 

salas possuem: 

Dimensão: O tamanho das salas de aula é adequado às turmas, permitindo 

bons espaços de circulação e visualização do quadro. 

Bloco A: 08 salas com 75 m² 

Bloco B: 17 Salas de aula com 92m² 
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07 Salas de aula com 124m² 

05 Salas de aula com 82m²  

03 Salas de aula com 30m²  

08 Salas de aula com 60m²  

04 Salas de aula com 76m²  

01 Sala de aula com 70m²  

04 Salas de aula com 55m²  

03 Salas de aula com 50m²  

01 Sala de aula com 100m² 

Bloco C: 12 Salas de aula com 104m² 

 

Acústica: A acústica das salas de aula é compatível à sua dimensão, 

facilitando aos alunos uma boa compreensão do que é apresentado e uma boa 

interação entre os colegas de sala. 

Iluminação: As salas possuem amplas janelas para iluminação natural; 

persianas para o controle da incidência solar; e boa disposição de luminárias com 

lâmpadas fluorescentes de 40W que, nos horários noturnos, atendem muito bem, 

diminuindo os espaços de sombras. 

Ventilação: As salas possuem amplas janelas com boa ventilação natural; 

caso seja necessário, possuem também aparelho de ar condicionado split, que 

consegue manter de forma controlada a temperatura do ambiente sem produzir 

ruído. 

Mobiliário: Quadro branco para uso pincel; tela para projeção de datashow ou 

retroprojetor; projetor multimídia instalado na sala de aula; mural para avisos; 

cadeiras almofadadas para um melhor conforto dos alunos e professores; mesas 

individuais que dão maior espaço aos alunos e liberdade para o professor em 

dinâmicas de grupo; e mesa individual e maior para o professor. 

Limpeza: Nas salas há um cesto de lixo que atende o uso durante as aulas, já 

nos intervalos entre os turnos, a Instituição possui equipe própria de limpeza que 

realiza toda a remoção de papéis e poeira dos móveis e pisos, mantendo sempre o 

ambiente higiênico e agradável. 
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4.1.5. Acesso dos Alunos aos Equipamentos de Informática 

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel adota a seguinte 

política, de forma globalizada, para os seus laboratórios de informática: 

 Assegura o bom funcionamento dos equipamentos, por meio da 

manutenção preventiva e corretiva, de forma a garantir o fornecimento 

regular de materiais de consumo, imprescindíveis ao desenvolvimento 

das atividades; 

 Promove a atualização e modernização dos equipamentos e do 

ambiente; 

 Propicia práticas interdisciplinares, que garantem ao aluno 

conhecimentos essenciais na articulação entre teoria e prática. 

 

A Faculdade possui 10 laboratórios de informática totalizando 550 máquinas 

com acesso a internet, equipamento de multimídia, ventilação e iluminação, sendo 

que os aluno do curso de Direito tem um dos laboratórios em que tem uso prioritário.    

Os equipamentos são modernos e de uso compartilhado. Possui uma equipe 

própria de manutenção e são atualizados anualmente. Nos laboratórios, ficam 

disponíveis para o uso apenas nos intervalos e nos horários em que não há 

nenhuma aula agendada. Os equipamentos permitem aos discentes acessar à 

Internet e elaborar seus trabalhos acadêmicos. 

Os professores e alunos têm acesso à Internet através de rede sem fio 

(wirelles), acessíveis durante o intervalo para todos que possuem notebook desejam 

usar no campus; existem também espaços alternativos na Biblioteca. 

 

4.2. BIBLIOTECA 

A Biblioteca da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel 

disponibiliza um acervo que inclui diversas obras referentes a assuntos que integram 

os programas acadêmicos em nível de graduação, pós-graduação, pesquisa e 

extensão. Dessa forma, se propõe a desempenhar o papel de facilitadora e difusora 

do conhecimento.  
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A Biblioteca disponibiliza um amplo acervo de livros e periódicos para atender 

aos cursos. Também possui fitas de vídeo, DVD’s e CD’s em quantidade suficiente 

para atender às necessidades do curso.  

Além dos exemplares físicos, a biblioteca do curso de Direito da UNIVEL 

conta com a biblioteca virtual SARAIVA, a qual todos os alunos do curso, bem como 

todos os docentes, têm acesso através de um login e senha específicos.  

 

4.2.1. Infraestrutura física 

A Biblioteca é equipada com recursos tecnológicos e infraestrutura adequada 

para atender aos seus usuários. 

A Biblioteca localiza-se no piso térreo, com 540 m2 de área total, com as 

seguintes acomodações aos seus usuários: 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Sala para estudo em grupo 03 

Mesas (04 lugares em cada mesa) 20 

Cabines para estudo individual 14 

Guarda-volumes 72 

 

Tendo uma sala ampla com o acervo e mesas de apoio para estudos. A área 

reservada para consultas individuais está distribuída no espaço físico lateral do 

Acervo Geral. São diversas cabines individuais (14 unidades) com cadeiras 

confortáveis, dispostas a atender a demanda dos cursos. 

Catálogo: Existência de catálogo informatizado disponível para o público em 

geral via Internet, que pode ser consultado, na biblioteca, em 2 microcomputadores 

disponíveis, permitindo consulta por: autor, título e assunto(s) atribuído(s) a cada 

documento. Todos os documentos estão preparados com etiqueta de lombada e 

disponíveis para empréstimo, segundo a política da instituição. 

Acervo: A Biblioteca da FCSAC possui o seguinte acervo por Área do 

Conhecimento: 
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Área Títulos Exemplares 

Ciências Exatas e da Terra 1.320 5.540 

Ciências Biológicas 15 30 

Engenharias 30 117 

Ciências da Saúde 25 40 

Ciências Sociais Aplicadas 11.809 48.501 

Ciências Humanas 850 3.050 

Linguística, Letras e Artes 640 2.390 

Total 14.689 59.668 

 

Computadores: Possui também 16 computadores disponíveis na Biblioteca 

para os usuários desenvolverem suas pesquisas e trabalhos acadêmicos. 

Disposição:  O acervo específico de cada área do conhecimento encontra-se 

disponibilizado às categorias docente e discente da Instituição, numa distribuição 

racional, mediante os requisitos estabelecidos para o funcionamento dos cursos. Há 

também uma sinalização visível que facilita ao usuário encontrar a fonte de que 

necessita. 

Iluminação: A iluminação é disposta de acordo com a distribuição das 

estantes, mesas e cadeiras, propiciando um ambiente confortável para a leitura. 

Segurança: Ao entrar na Biblioteca, o aluno deverá deixar em armários 

individuais: pastas, bolsas, embrulhos, celular desligado e outros materiais, exceto 

os necessários para seu estudo. Por questão de higiene e prevenção contra insetos 

e animais roedores, não é permitido entrar com alimentos e bebidas.  biblioteca 

possui também sistema de controle do acervo. 

 

4.2.2. Serviços 

A Biblioteca tem como um dos seus objetivos, facultar à comunidade 

acadêmica os recursos bibliográficos necessários à investigação e ao ensino. 
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Oferece aos seus usuários espaços abertos, em regime de livre acesso, 

dando-lhe, assim, a possibilidade de circularem livremente nas estantes, tendo 

contato direto com o livro. 

A Biblioteca coloca a disposição de seus usuários, dois tipos de empréstimos: 

empréstimo de referência, que compreende a retirada de material bibliográfico e 

audiovisual para uso exclusivo no recinto da Biblioteca; e empréstimo de circulação, 

à disposição para empréstimo domiciliar, permitido a alunos, professores e 

funcionários da Instituição. O limite de volumes emprestados e prazo de devolução 

variam de acordo com a categoria do usuário, conforme consta no Regimento da 

Biblioteca. É indispensável a apresentação do cartão de identificação para o uso dos 

serviços da Biblioteca. 

 A Biblioteca dispõe de serviço de consulta, empréstimo, reserva e outros, 

facultados a alunos, professores, funcionários e membros da comunidade 

acadêmica devidamente cadastrados. Para orientação da utilização dos serviços 

oferecidos, bem como a localização de material bibliográfico, os usuários 

encontrarão à disposição funcionários para atender a cada necessidade. São, 

também, realizadas visitas orientadas para alunos calouros, professores e visitantes. 

A Biblioteca oferece, por meio de computadores interligados em rede, o 

acesso para consulta ao acervo físico por: autor, título e assunto(s). A Biblioteca 

também está interligada à rede de informação COMUT (Programa de Comutação 

Bibliográfica na Internet), onde é possibilitada a cópia de artigos publicados em 

periódico técnico-científico a ser disponibilizado ao usuário. 

As obras físicas estão alocadas nas estantes por área de conhecimento de 

acordo com a tabela CDU, em ordem alfanumérica crescente. 

A Biblioteca oferece os seguintes serviços aos seus usuários: 

 Atendimento ao usuário; 

 Consulta ao acervo; 

 Empréstimo domiciliar; 

 Renovação e reserva de materiais; 

 Catálogo on-line; 

 Comutação bibliográfica – COMUT; 
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 Orientação individualizada ao usuário na busca de informações; 

 Localização de documentos; 

 Auxílio na normalização de documentos; 

 Catalogação na fonte (ficha catalográfica); 

 Acesso à internet. 

 Biblioteca Virtual Saraiva 

 

O horário de atendimento da Biblioteca é de segunda-feira a sexta-feira, das 

07h30 às 12h e das 14h às 22h50 e aos sábados, das 07h30 às 17h30. 

No período de férias ou de recesso acadêmico, a Biblioteca pode ter seu 

horário alterado. 

Outras informações relacionadas ao funcionamento estão disponíveis no 

regulamento próprio da Biblioteca. 

 

4.2.3. Acervo específico do curso e Política de atualização 

A bibliografia é escolhida pelos professores do curso e discutidos em reunião, 

atendendo aos Planos de Ensino do Curso. São consideradas as literaturas mais 

relevantes e ao mesmo tempo as mais recentes de forma a atender os programas 

das disciplinas. São atualizados periodicamente para atender plenamente aos 

conteúdos propostos. A relação completa da bibliografia básica e complementar 

encontra-se descrita no ANEXO I (Componentes Curriculares). 

As bibliografias básicas do Curso atendem as necessidades dos conteúdos 

apresentados nas respectivas unidades curriculares e são disponibilizadas na 

Biblioteca da FCSAC com o mínimo de três títulos por disciplina, de cada uma das 

unidades curriculares, de todos os cursos que efetivamente utilizam o acervo, além 

de estar informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES. Tendo em vista a 

aderência do curso de Direito à Biblioteca Virtual Saraiva, é importante ressaltar que 

um dos títulos componentes da bibliografia básica de todas as disciplinas está 

disponível na biblioteca virtual, bem como na biblioteca física com número de 

exemplares suficiente relacionados à quantidade de alunos do curso. 
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As bibliografias complementares do Curso também atendem as necessidades 

dos conteúdos apresentados nas respectivas unidades curriculares e são 

disponibilizadas na Biblioteca da FCSAC com o mínimo de cinco títulos por 

disciplina, sendo no mínimo 2 exemplares de cada título ou com acesso virtual. 

As assinaturas de periódicos especializados, indexados e correntes, 

encontram-se sob forma impressa e/ou informatizada, estando atualizadas em sua 

maioria no ultimo ano, abrangendo assim as principais áreas temáticas do Curso. 

 

4.2.3.1 Periódicos Especializados de Direito 

Afro-Ásia (UFBA) 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0002-0591 
 
Anais do Museu Paulista (USP) 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0101-4714 
 
Boletim da Faculdade de Direito (Universidade de Coimbra) 
http://www.uc.pt/fduc/publicacoes/bfdc 
 
Contexto Internacional (PUC/RJ) 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0102-8529 
 
Economia e Sociedade (UNICAMP) 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0104-0618 
 
História São Paulo (UNESP) 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0101-9074 
 
Horizontes Antropológicos (UFRGS) 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0104-7183 
 
Lua Nova: Revista de Cultura e Política 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-6445&lng=pt&nrm=iso 
 
Novos Estudos: CEBRAP 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-3300&lng=pt&nrm=iso 
 
Revista Âmbito Jurídico 
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_juridica 
 
Revista Argumenta UENP 
http://seer.uenp.edu.br/index.php/argumenta/index 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0002-0591
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0101-4714
http://www.uc.pt/fduc/publicacoes/bfdc
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0102-8529
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0104-0618
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-6445&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-3300&lng=pt&nrm=iso
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_juridica
http://seer.uenp.edu.br/index.php/argumenta/index


 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel 
 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 
http://www.univel.br 

 

103 
 

Revista de Bioética (CFM) 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1983-8042&lng=pt&nrm=iso 
 
Revista Brasileira de Ciência Política (UnB) 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-3352&lng=pt&nrm=iso 
 
Revista Brasileira de Ciências Sociais (ANPOCS) 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-6909&lng=pt&nrm=iso 
 
Revista Brasileira de História (ANPUH) 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0102-0188 
 
Revista Brasileira de Política Internacional 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0034-7329 
 
Revista Científica Virtual das ESA (OAB/SP) 
http://www.esaoabsp.edu.br/Revistas.aspx 
 
Revista Consultor Jurídico 
http://www.conjur.com.br 
 
Revista Digital de Direito Público (USP) 
http://143.107.157.117/ojs/index.php/RDDP/index 
 
Revista Direito GV 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1808-2432&lng=pt&nrm=iso 
 
Revista de Direito, Estado e Telecomunicações (UnB) 
http://www.ndsr.org/SEER/index.php?journal=rdet&page=issue&op=view&path[]=7 
 
Revista de Direitos e Garantias Fundamentais 
http://www.fdv.br/sisbib/index.php/direitosegarantias/issue/archive 
 
Revista do Direito Público (UEL) 
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/direitopub 
 
Revista Direito UnB 
http://revistadireito.unb.br/index.php/revistadireito 
 
Revista Economia e Estado (UNICAMP) 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-0618&lng=pt&nrm=iso 
 
Revista de Economia Política 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-3157&lng=pt&nrm=iso 
 
Revista Eletrônica da Faculdade de Direito da USJT 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1983-8042&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-3352&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-6909&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0102-0188
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0034-7329
http://www.conjur.com.br/
http://143.107.157.117/ojs/index.php/RDDP/index
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1808-2432&lng=pt&nrm=iso
http://www.ndsr.org/SEER/index.php?journal=rdet&page=issue&op=view&path%5b%5d=7
http://www.fdv.br/sisbib/index.php/direitosegarantias/issue/archive
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/direitopub
http://revistadireito.unb.br/index.php/revistadireito
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-0618&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-3157&lng=pt&nrm=iso
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http://www.usjt.br/revistadireito/ 
 
Revista Eletrônica Direito e Política (Univali) 
http://www6.univali.br/seer/index.php/rdp/index 
 
Revista Espaço Acadêmico (UEM) 
http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/about 
 
Revista Estudos Históricos (FGV) 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0103-2186 
 
Revista Ética e Filosofia Política Universidade Federal de Juiz de Fora 
http://www.ufjf.br/eticaefilosofia 
 
Revista da Faculdade de Direito da UERJ 
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rfduerj 
 
Revista Faculdade de Direito da Universidade do Porto 
http://sigarra.up.pt/fdup/pt/web_base.gera_pagina?P_pagina=2327 
 
Revista da Faculdade de Direito da UFG 
http://revistas.ufg.br/index.php/revfd 
 
Revista da Faculdade de Direito da UFMG 
http://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista 
 
Revista da Faculdade de Direito da UFPR 
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/direito 
 
Revista da Faculdade Mineira de Direito 
http://periodicos.pucminas.br/index.php/Direito 
 
Revista Filogênese (UNESP – Marília/SP) 
http://www.marilia.unesp.br/#!/filogenese 
 
Revista de História (USP) 
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2850 
 
Revista Informação Legislativa (Senado Federal) 
http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/385380 
 
Revista do Instituto do Direito Brasileiro (Universidade de Lisboa) 
http://www.idb-fdul.com/sectxt.php?sid=52 
 
Revista Kriterion (UFMG) 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0100-512X 

http://www.usjt.br/revistadireito/
http://www6.univali.br/seer/index.php/rdp/index
http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/about
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0103-2186
http://www.ufjf.br/eticaefilosofia/
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rfduerj
http://sigarra.up.pt/fdup/pt/web_base.gera_pagina?P_pagina=2327
http://revistas.ufg.br/index.php/revfd
http://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/direito
http://periodicos.pucminas.br/index.php/Direito
http://www.marilia.unesp.br/#!/filogenese
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2850
http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/385380
http://www.idb-fdul.com/sectxt.php?sid=52
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0100-512X
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Revista do Ministério Público do Rio Grande do Sul 
http://www.amprs.org.br/index.php/revista-digital/a-revista 
 
Revista Peabiru (UNILA) 
http://www.unila.edu.br/revistapeabiru 
 
Revista de Políticas Públicas (UFMA) 
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3211 
 
Revista Scientiae Studia (USP) 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=1678-3166 
 
Revista Scientia Iuris (UEL) 
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/iuris 
 
Revista Sociedade e Estado 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-6992&lng=pt&nrm=iso 
 
Revista Sociologia e Política (UFPR) 
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=238 
 
Revista Trans/form/ação (UNESP) 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-3173&lng=pt&nrm=iso 
 
Passagens: Revista Internacional de História Política e Cultura Jurídica (UFF) 
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3373 
 
Prisma Jurídico (Uninove) 
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=934 
 
Psicologia & Sociedade (ABRAPSO) 
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3093 
 
Sequencia (UFSC) 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=2177-7055 
Semina: Ciências Sociais e Humanas (UEL) 
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/seminasoc 
 
Sociologias (UFRGS) 
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=868 
 
Sur: Revista Internacional de Direitos Humanos 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=1806-6445 
 
Tempo Social: Revista de Sociologia da USP 

http://www.amprs.org.br/index.php/revista-digital/a-revista
http://www.unila.edu.br/revistapeabiru
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3211
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=1678-3166
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/iuris
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-6992&lng=pt&nrm=iso
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=238
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-3173&lng=pt&nrm=iso
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3373
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=934
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3093
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=2177-7055
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/seminasoc
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=868
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=1806-6445
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http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-2070&lng=pt&nrm=iso 
 
Varia Historia (UFMG) 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0104-8775 
 
 

 

4.3. LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS 

 
 O curso de Direito da UNIVEL conta com os laboratórios específicos de 

informática e de Prática Jurídica.  

 

Laboratórios de Informática nº 09 

Área física: 113 m2 

Capacidade de atendimento: 60 (sessenta) alunos por turma. 

Funcionamento: manhã, tarde e noite. 

O laboratório de informática é climatizado, composto por  61 computadores de 

configuração igual ou superior a Intel Pentium Core 2 DUO, 1 GB de memória RAM, 

monitor LCD de 17 polegadas, gravador de DVD, mouse e teclado.  

Todos os computadores estão conectados em rede e possuem acesso à internet em 

tempo integral. 

Os alunos podem ter acesso a esses equipamentos durante todo o dia, pois 

os laboratórios ficam abertos e à disposição dos alunos. Em caso de alguma aula 

que o professor solicite algum programa específico, esses serão analisados 

juntamente a coordenação da curso e instalados nos computadores. Além disso, nos 

laboratórios, através do portal os alunos tem acesso aos currículos de professores 

pela Plataforma Lattes, aos programas das disciplinas dos cursos, às aulas postadas 

pelos professores e acesso a diversos outros serviços oferecidos pela Instituição 

através do sistema educacional RM. 

 

b) Núcleo de Prática Jurídica - tem por objeto a coordenação, supervisão, controle 

e avaliação das seguintes atividades: 

I. Estágio de Prática Forense e Organização Judiciária 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-2070&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0104-8775
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II. Escritório de Assistência Judiciária 

III. Fórum Experimental; 

IV. Técnicas de Negociação, Arbitragem, Mediação e práticas de Justiça 

Restaurativa; 

V. Estágio extracurriculares, mediante convênios com entidades públicas, 

judiciárias, profissionais e sindicais; 

VI. Estágio extracurricular, mediante convênio com a Ordem dos Advogados 

do Brasil; 

VII. Juizados Especiais, mediante convênio a ser firmado com a Autoridade 

competente. 

 

Estrutura Física:  Funciona em ambiente especialmente estruturado e mobiliado 

composto de recepção, banheiro masculino e feminino, Secretaria, sala do Fórum 

Experimental, Escritório de Assistência Judiciária, espaço para atividades de 

Mediação e outras formas de solução de conflitos e livros para consulta. Este  

ambiente fica estruturado no próprio campus da instituição, sendo que  há uma 

extensão do NPJ em outro ambiente na Justiça Federal, onde são tratadas as 

matérias previdenciárias. 
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5. APOIO AOS DISCENTES 
 

O ambiente acadêmico é constituído pela diversidade de ideia, valores, 

conceitos, projetos e perspectivas de vida. Assim sendo, é cada vez maior o número 

de jovens e até adolescentes que ingressam nas Instituições de Ensino Superior em 

busca de uma formação acadêmico-profissional e científica não se encontrando 

ainda sedimentada a complexa escolha profissional. Assim, constitui desafio às 

Instituições Superiores romper com tal paradigma superando o distanciamento entre 

o jovem universitário, os cursos oferecidos, o mercado de trabalho e suas 

expectativas em relação à escolha profissional. Buscando este processo de 

construção da identidade profissional, as Instituições de Ensino superior, tem sido 

conclamadas a orientar, informar e dirimir dúvidas e questionamentos que permeiam 

o universo do discente. 

Atenta ao compromisso social, a FCSAC direciona esforços no sentido de 

proporcionar uma sólida formação científica aliada as ações voltadas ao 

desenvolvimento do cidadão, as quais se traduzem em programas de estímulo e 

incentivo ao discente nos campos sociocultural e técnico-científico. 

Neste sentido, implementa uma série de ações voltadas à Integração do 

discente que se inicia no processo de matrícula, quando estes recebem atendimento 

individualizando e tem continuidade com a realização das aulas inaugurais, nas 

quais são apresentadas as estruturas acadêmicas e administrativas, dando ênfase 

ao PDI e PPC do respectivo curso. 

 

 

5.1. PROGRAMA DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO 

Com o objetivo de orientar os discentes no que diz respeito à vida acadêmica, 

a FCSAC criou um Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP. Nele são abordados 

temas como desempenho acadêmico, trabalhos, provas e frequência, além de servir 

como atendimento psicológico ao corpo discente. 

O NAP tem por objetivos:  
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 Contribuir para a formação integral do discente, considerando aspectos 

sociais, emocionais e afetivos no percurso da formação acadêmica;  

 Promover um espaço de diálogo entre discentes, docentes, 

coordenadores de curso e diretores;  

 Assessorar, avaliar e apresentar propostas para o melhor desempenho 

dos discentes;  

 Atender, individualmente ou em grupo, os discentes, oferecendo um 

espaço para “escutar” e intervir frente às suas ansiedades relativas à 

formação acadêmica e vida pessoal;  

 Atender os familiares dos discentes a fim de esclarecer as 

intercorrências vivenciadas na FCSAC;  

 Orientar profissionalmente e academicamente; 

 Fornecer aconselhamento psicológico. 

 

O NAP é composto por profissionais com formação nas áreas da Psicologia e 

Pedagogia.  

Além do atendimento especializado acima citado, o aluno tem o apoio 

extraclasse realizado pela Coordenação de Curso e pelos professores. 

 

 

5.2. PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO 

a) Programas de Apoio Financeiro (Bolsas) 

A FCSAC possui um Programa de Apoio Financeiro próprio, além de 

participar de programas institucionais, gerenciados pelo Poder Público Federal. 

Possui, ainda, diversas parcerias com empresas, órgãos públicos e entidades 

representativas de classe. É o que passamos a descrever:  

 

b) Financiamento Estudantil – FIES 

Programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação no 

Ensino Superior de estudantes que não têm condições de arcar com os custos de 

sua formação e tenha participado do ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio.  
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Trata-se de um programa existente apenas para alunos regularmente matriculados 

em instituições particulares cadastradas no Programa e que possuam avaliação 

positiva nos processos conduzidos pelo MEC. 

 

c) Programa Universidade Para Todos – PROUNI 

O PROUNI tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais e 

parciais (50%) a estudantes de cursos de graduação, em instituições privadas de 

educação superior com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC e 

que tenha estudado e concluído seus estudos na escola publica, bem como ter 

participado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. 

 

d) Plano Alternativo de Pagamento - PAP 

Com recursos próprios que visa à concessão do benefício da postergação de 

pagamento de, até, 50% da mensalidade para alunos do primeiro ano do curso que, 

por motivo justificado, não foram atendidos pelo FIES. Tal financiamento deverá ser 

ressarcido após a conclusão do curso e no mesmo prazo do benefício usufruído.  

 

e) Bolsa Desconto Família 

É um desconto concedido a alunos com parentesco de primeiro grau (cônjuge 

e/ou filhos) matriculados na FCSAC, desde que o pagamento da mensalidade seja 

efetuado até a data do vencimento.  

 

f) Bolsa de Estudos para Funcionários 

A mantenedora, baseada na convenção coletiva, assegura aos seus 

funcionários bolsa parcial para realização de seus estudos. O programa tem por 

finalidade o incentivo ao desenvolvimento pessoal e profissional de seus 

funcionários, favorecendo a ampliação de suas habilidades e competências, por 

meio dos cursos oferecidos pelo FCSAC.  
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g) Bolsa Estágio na FCSAC  

A FCSAC visa apoiar os alunos que apresentam carência socioeconômica e 

disponibilidade para prestar serviços em diversos setores da FCSAC. O aluno 

recebe uma bolsa estudo/estágio na FCSAC, sem prejuízo de suas atividades 

acadêmicas. O termo de compromisso é válido por um ano, podendo ser renovado 

por mais um ano, de acordo com a indicação e/ou solicitação do setor assistido.  

 

h) Bolsa Egresso  

O acadêmico egresso da FCSAC tem um incentivo entre 10 e 20% para 

cursar um curso de pós-graduação Lato Sensu oferecido pela FCSAC e uma nova 

graduação. 

 

5.3. ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS E FORMAÇÃO CONTINUADA 

O acompanhamento dos egressos é um dos mecanismos que permite à 

Instituição a contínua melhoria de todo o planejamento e operação dos 

processos de ensino e aprendizagem. 

Sendo uma das finalidades da UNIVEL inserir na sociedade diplomados 

aptos para o exercício profissional, deve ter, portanto, retorno quanto a 

indicadores da qualidade dos profissionais que vem formando, principalmente 

no que diz respeito à qualificação para o trabalho. 

O egresso é definido como aquele que efetivamente concluiu seus 

estudos, colou grau e está apto a ingressar no mercado de trabalho. Nessa 

condição de egresso, ele é uma fonte de informação sobre a qualidade do 

serviço prestado pela instituição de Ensino Superior que o formou. 

A UNIVEL acompanhará seus egressos através de um programa 

denominado Programa  de  Acompanhamento  de  Egressos  (PAE), 

implementado por meio de um espaço em seu novo portal e cultivará 

relacionamento por meio da participação destes em  Semanas  de  Cursos,  

palestras,  oficinas,  relatos  de  experiência,  entre outros eventos. Além do 

portal, a Instituição estabelecerá para seus canais de comunicação  com   os   
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egressos,   a   Ouvidoria   e   os   e-mails institucionais das Coordenadorias de 

Cursos de Graduação, além das redes sociais. 

A FCSAC proporciona ao egresso incentivo na Pós-graduação Lato Sensu e 

em um, eventual, segundo curso de graduação bolsa egresso. Através da ASSEG 

os ex-alunos mantêm seu vínculo com a FCSAC, possibilitando o empréstimo de 

obras da biblioteca.  

 Especificamente no Direito, os egressos podem se utilizar do NPJ, através 

dos advogados que são os professores orientadores, para buscar suprir suas 

dúvidas no início da carreira. 

 

5.4. PROGRAMA DE NIVELAMENTO 

O projeto é desenvolvido de forma contínua ao longo do período letivo, além 

de questões referentes à produção de texto que vão desde a organização até 

riqueza de ideias e coerência de Curso e pelos professores em regime de trabalho 

de Tempo Integral, Tempo Parcial e Horista, com jornada semanal específica para 

atendimento ao aluno. 

Com o objetivo de recuperar as deficiências de formação dos ingressantes, a 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel oferece aos seus alunos 

cursos de nivelamento. 

São ministrados, anualmente, cursos de nivelamento em língua portuguesa e 

matemática básica. Estes cursos visam suprir as deficiências básicas dos alunos 

que não conseguem acompanhar adequadamente o aprendizado. Dessa maneira, 

acredita-se estar atendendo os alunos com deficiência de formação, garantindo sua 

permanência na vida acadêmica. 

 

a) Projeto Matemática Básica 

Ao contrário do que a maioria dos estudantes pensa, a Matemática é 

constituída por conceitos e não apenas por fórmulas ou métodos mágicos. Estes 

conceitos devem ser devidamente compreendidos, caso contrário, estudar esta 

disciplina será sempre uma tortura. 
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O maior objetivo deste projeto é oferecer aos alunos que não tiveram uma 

formação adequada no ensino médio, conhecimentos e condições suficientes para 

um bom desempenho ao longo de seus cursos de graduação, apostando sempre na 

filosofia de que todo aprendizado é eficaz quando da valorização da parte básica e 

do seu devido aprofundamento. 

Os cursos de nivelamento são oferecidos de forma continuada ao longo do 

ano letivo enquanto perdurar as deficiências e de forma gratuita para o aluno. 

 

b) Projeto Nivelamento de Português 

A Língua Portuguesa é o nosso mais habitual e completo meio de 

comunicação e expressão de ideias e sentimentos, é um sistema dinâmico, com 

organização própria (gramática), que está em constante uso (leitura e produção – 

oral e escrita). 

Pensando nisso é desenvolvido na Faculdade o projeto de nivelamento, que 

participarão os alunos que possuem deficiência gramatical. Seu maior objetivo é 

tornar a Língua Portuguesa um instrumento real de expressão, ganhando 

organização, clareza e fluência. 

 

 

5.5. DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES 

Diretório Central dos Estudantes – DCE é uma entidade estudantil que 

representa todos os estudantes (corpo discente) da instituição. 

O DCE será regido por Estatuto próprio por ele e elaborado e aprovado na 

forma da lei, conforme artigo 60 do Regimento da Faculdade. 
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6. POLÍTICA DE AVALIAÇÃO  

 

6.1. AUTO-AVALIAÇÃO DOS CURSOS 

A Avaliação Institucional e, também, a auto avaliação dos seus cursos de 

graduação, pós-graduação e extensão ofertados devem ser uma exigência a ser 

cumprida e ao mesmo tempo útil para a tomada de decisões, no sentido de correção 

ou confirmação de rumos, e de medidas visando manter e aprimorar os pontos fortes 

e eliminar os pontos fracos da instituição. 

Para que este trabalho pudesse se tornar realidade, a UNIVEL instituiu a 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), atendendo à lei do SINAES (Lei nº 10.861 de 

14 de abril de 2004), órgão de natureza consultiva, com atribuições de elaboração, 

implementação, aplicação e monitoramento do processo de auto-avaliação 

institucional na IES. 

Dentre as etapas previstas no projeto desenvolvido pela CPA, podemos 

destacar o cumprimento das seguintes fases: 

 Elaboração do regulamento para a CPA. 

 Elaboração do projeto pela CPA. 

 Estudo das diretrizes do SINAES, CONAES e INEP, além das legislações 

disponíveis sobre o assunto. 

 Sensibilização junto à comunidade acadêmica sobre a importância da 

avaliação institucional, realizada através da produção de cartazes, banners, 

Internet, reportagens em jornais e revistas, reunião com líderes de classe 

para efeito cascata, reunião com coordenadores e colegiados dos cursos. 

 Elaboração dos questionários para pesquisa quantitativa – discentes, 

docentes e técnico-administrativo. 

 Coleta, organização, processamento de informações, elaboração de relatórios 

das atividades referentes à avaliação de cursos, programas e setores. 

Realiza-se também a análise qualitativa das questões subjetivas. 
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 Divulgação dos resultados preliminares através de banners, Internet, 

reportagens em jornais e revistas. 

 Apresentação e discussão dos resultados nos Colegiados de Cursos, Direção 

Geral, Coordenação Pedagógica e Mantenedora. 

 Análise dos relatórios das comissões externas de autorização e 

reconhecimento dos cursos ocorridas na Faculdade. 

 Elaboração do relatório anual de auto-avaliação, o que vêm contemplar a 

consolidação do processo avaliativo na UNIVEL, através de um balanço 

crítico decorrente dos resultados alcançados pela Instituição através da 

discussão, de análise e interpretação dos dados advindos das etapas 

realizadas até o momento pela CPA. Este relatório atende ao solicitado pelo 

MEC e disponibilizado no sistema e-MEC. 

 Estabelecimento de novos rumos para UNIVEL através do Plano de Ação 

recomendado pela CPA à Mantenedora e Direção Geral da Faculdade. 

 

Desta maneira, as avaliações das atividades acadêmicas realizadas pelo 

curso de graduação são realizadas anualmente com a aplicação de instrumento 

desenvolvido pela CPA, adequados ao previsto no SINAES, nas 3 dimensões 

previstas para os cursos de graduação (1. Organização Didático-Pedagógica, 2. 

Corpo Docente e 3. Infraestrutura) e aplicados aos atores do processo. Dependendo 

do aspecto avaliado, estes atores podem ser o corpo discente, o corpo docente e os 

coordenadores de cursos; a CPA organiza diferente tipos de instrumentos de coleta 

de dados para cada ator. 

As informações coletadas são tabuladas, compiladas e analisadas pela CPA, 

que elabora relatórios descritivos, encaminhados a todos os níveis de gestão da 

UNIVEL, para que sejam utilizados como subsídios no processo de tomada de 

decisões e no planejamento contínuo da Instituição. Quanto à divulgação para o 

público interno, esta é realizada com a ampla difusão das informações em forma de 

tabelas e gráficos, afixados em locais de grande circulação de pessoas em todo o 

campus e no site da Instituição. 
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Metodologia 
 

A metodologia empregada nestas avaliações, incluindo análise e tratamento 

de dados e a elaboração de instrumentos específicos, segue o que dita o Programa 

de Avaliação Institucional da CPA, que mantém compatibilidade com o SINAES e 

com outras normas editadas pelos órgãos governamentais reguladores desta 

atividade. 

A metodologia de auto avaliação, no âmbito da UNIVEL, passa pelas etapas 

de planejamento, sensibilização, desenvolvimento e consolidação, conforme 

orientações previstas nos documentos já citados.  

No tratamento de dados e na análise são empregadas técnicas de análise 

estatística multi - variáveis que permitam identificar com a maior realidade possível 

os aspectos fortes, fracos e os que necessitam de atenção antes de se tornarem 

fracos, facilitando o estabelecimento de estratégias para correção de rumos, além de 

servirem de realimentação para o planejamento institucional. 

A etapa de desenvolvimento do processo de avaliação ocorre internamente 

no âmbito da CPA, onde são elaborados os instrumentos de avaliação e seu 

processo de aplicação. Concluída esta fase, passa-se a aplicar os instrumentos, 

colher os dados e informes que passam a ser analisados e discutidos, objetivando 

elaborar os relatórios parciais de auto avaliação. 

A etapa de consolidação consiste de um curto período de aprofundamento de 

avaliação sobre aspectos que tenham produzido dúvidas e incertezas, para 

finalmente se concluir a elaboração do relatório final. 

Esse relatório é encaminhado à Direção Geral e aos Coordenadores dos 

Cursos. Com base nos resultados, é elaborada uma série de ações saneadoras no 

que concerne aos pontos detectados como não adequados no processo de 

avaliação.  

Dentro desta etapa, a CPA/UNIVEL, com a participação dos diversos setores 

do público interno, passa a realizar uma análise crítica do processo e dos 

instrumentos utilizados, na procura do seu aperfeiçoamento para dar continuidade à 

auto avaliação institucional. 
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Do ponto de vista metodológico o processo avaliativo contempla não somente 

os aspectos documentais como ainda a percepção dos diversos segmentos 

constituintes da comunidade acadêmica.  
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7. ANEXOS 

 

 

ANEXO I  
Componentes Curriculares 

 
 

1º PERÍODO 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

HISTÓRIA DO DIREITO 70 1
o
 

EMENTA: 

Linhas gerais do Direito na antiguidade e na Idade Média. A modernidade e a contemporaneidade do 
Direito. História do Direito Brasileiro: Brasil Colonial, Brasil Imperial, Brasil Republicano. Elementos 
históricos da Constituinte de 1988 e a transição democrática. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CASTRO, Flávia Lages de. História do Direito geral do Brasil. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 
2013. 

MACIEL, José Fabio Rodrigues; AGUIAR, Renan. História do Direito (Col. Direito Vivo). 6. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013. 

WOLKMER, Antonio Carlos. Fundamentos de História do Direito. 8. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 
2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DAVID, René. Os Grandes Sistemas do Direito Contemporâneo. São Paulo, Martins Fontes. 

LIMA, João Alberto de Oliveira; PASSOS, Edilenice; NICOLA, João Rafael. A gênese do texto da 
Constituição de 1988. Ed. Senado Federal. 

LOPES, José Reinaldo de Lima; ACCA, Thiago dos Santos; QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo. Curso 
de História do Direito, 3.  ed. São Paulo: Método, 2013. 

MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito Romano. Vol. I. Rio de Janeiro, Forense. 

PALMA, Rodrigo Freitas. História do Direito. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

CIÊNCIA POLÍTICA E TEORIA GERAL DO ESTADO. 70 1
o
 

EMENTA: 
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Evolução e justificativa do Estado. Sociedade, Nação e Estado. Elementos do Estado. Formas de 
Governo. Relação entre política e direito. Ideias centrais das teorias do estado democrático. 
Construção democrática no Brasil. Dimensão política do direito. Política, democracia e cidadania. 
Análise política contemporânea. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

AZAMBUJA, Darcy. Teoria geral do Estado. Rio de Janeiro: Globo. 2011. 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos da teoria geral do Estado. 32 ed., São Paulo: Saraiva, 2013. 

REALE, Miguel. Teoria do Direito e do Estado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BOBBIO, Norberto. Teoria geral da Política. Rio de Janeiro: Campus. 2000. 

BONAVIDES, Paulo. Teoria geral do Estado. Rio de Janeiro: Forense. 2015. 

JHERING, Rudolf von. A luta pelo Direito. São Paulo: Saraiva, 2015. 

MALUF, Sahid. Teoria geral do Estado. 31. ed. São Paulo: Saraiva 

STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência Política e Teoria do Estado.  8 ed. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

METODOLOGIA CIENTÍFICA 35 1
o
 

EMENTA: 

Relações entre conhecimento e ciência. Principais correntes do pensamento contemporâneo. 
Cientificidade do Direito. Método e lógica. Teoria da argumentação. Aspectos básicos das normas da 
ABNT. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BITTAR, Eduardo C. B. Metodologia da pesquisa jurídica. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

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

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica, 3 ed., Rio de janeiro: Forense. 

AZEVEDO, Celicina Borges. Metodologia científica ao alcance de todo. 3 ed. São Paulo: Manole, 
2013 

BARROS, Aidil de Jesus Paes de; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Projeto de pesquisa: 
propostas metodológicas. 13 ed. Petrópolis: Vozes, 2010.  

MEZZAROBA, Orides e MONTEIRO, Claudia Servilha. Manual de metodologia da pesquisa no 
Direito. São Paulo: Saraiva, 2009.  



 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel 
 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 
http://www.univel.br 

 

120 
 

PERELMAN, Chaim; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado da argumentação. São Paulo: Martins 
Fontes. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ECONOMIA  35 1
o
 

EMENTA: 

Objeto e importância da ciência econômica. Aspectos básicos e metodológicos da economia. Os 
sistemas econômicos. Análise das variáveis econômicas. Economia mundial e brasileira. A 
intersecção da economia e do direito. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MARIANO, Jefferson. Introdução à Economia Brasileira. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

MONTORO FILHO, André Franco. Manual de Economia. 5 ed., São Paulo: Saraiva, 2004 

ROSSETTI, José Paschaol. Introdução à Economia. 20ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALCOFORADO, Fernando Castro. Globalização. Rio de Janeiro:  Nobel,1997.  

De SOUZA, Luiz Eduardo Simões. Economia brasileira. São Paulo: Saraiva, 2013 

GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. Interpretação e Crítica. 17 ed. 
São Paulo: Malheiros, 2015 

LESSA, Carlos Francisco. CASTRO, Antonio Barros de. Introdução à economia. Rio de Janeiro: 
Forense, 1999.  

REGO, Jose Marcio. Economia brasileira. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

INTRODUÇÃO AO DIREITO 70 1
o
 

EMENTA: 

Ciência do Direito: escolas do pensamento jurídico. Fontes do Direito. Direito positivo. Teoria da 
norma jurídica. Sistema jurídico. Teoria crítica do direito. Constitucionalização do Direito. 
Interpretação jurídica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

COELHO, Luiz Fernando. Aulas de introdução ao Direito. São Paulo: Manole. 

FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 
8. ed. São Paulo : Atlas, 2015. 

REALE, Miguel. Lições preliminares do Direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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BOBBIO, Norberto. Teoria da norma jurídica. 5. ed. São Paulo : EDIPRO, 2012. 

COELHO, Luiz Fernando. Teoria crítica do Direito. 3 ed., Belo Horizonte: Del Rey. 

DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 
2012. 

JHERING, Rudolf von. A luta pelo Direito. São Paulo: Saraiva, 2015. 

KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes. 2009. 

RENE, David. Grandes sistemas do Direito contemporâneo. São Paulo: Martins Fontes. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

COMUNICAÇÃO JURÍDICA 70 1º 

EMENTA: 

Noções metodológicas de leitura e interpretação de textos técnicos. A argumentação como recurso 
persuasivo. Leitura, análise e produção textual, com ênfase na coesão e coerência. A expressão oral 
como meio de comunicação eficaz. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ABREU, Antônio Suárez. A arte de argumentar: gerenciando razão e emoção. 11 ed. Cotia: Ateliê 
Editorial, 2007. 

FAVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. 11 ed. São Paulo: Ática, 2006. 

PETRI, Maria José Constanti. Manual de linguagem jurídica. 2 ed., São Paulo: Saraiva, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DAMIÃO, Regina Toledo e HENRIQUES, Antonio. Curso de português jurídico. 10 ed. São Paulo: 
Atlas, 2007.  

KOCH, Ingedore Villaça. Argumentação e linguagem. 8 ed. São Paulo: Contexto :2002. 

_______. A inter-ação pela linguagem.  10 ed. São Paulo: Contexto, 2007. 

MOYSES, Carlos Alberto. Língua portuguesa: atividades de leitura e produção de textos. 3. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2009. 

TERCIOTTI, Sandra Helena. Português na prática. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

 
 

2º PERÍODO 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA DO DIREITO 70 2º 

EMENTA: 



 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel 
 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 
http://www.univel.br 

 

122 
 

Antropologia. Relações da antropologia com o direito. Teorias Antropológicas. Noções de cultura 
jurídica (culturalismo, interpretacionismo, marxismo). Antropologia e direitos humanos. Os juristas e a 
sociedade de classes. O processo de racionalização do Direito moderno. Solidariedade. Os tribunais 
e a “força moral das leis”. Judicialização. A noção de “campo jurídico”. Os juristas, seus ritos e 
símbolos. Interação e competição no mundo do Direito. A noção de “senso comum jurídico”. 
Educação das Relações Étnico-Raciais para o Ensino da História e Cultura Afro-brasileira, Africana e 
Indígena (Lei n. 9.394/96 com a redação dada pelas Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645 de 10/03/2008; 
e Resolução CNE/CP nº 01 de 17 de junho de 2004, fundamentada no parecer CNE/CP nº 3/2004). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BARROS, W. P. A interpretação Sociológica do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1995. 

IAMUNDO, Eduardo. Sociologia e antropologia do Direito. São Paulo: Saraiva, 2013. 

SCURO NETO, P. Sociologia geral e jurídica. São Paulo: Saraiva, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ARON. R. As etapas do pensamento sociológico. 4 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999.  

CLASTRES, Pierre. A sociedade contra o estado: pesquisas de antropologia política. São Paulo: 

Cosac & Naify, 2012. 

DURKHEIM. As regras do método sociológico. Saraiva. In “O Poder Simbólico”. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2005 

ROSA, F. A. de M. Sociologia do direito: o fenômeno jurídico como fato social. 17. ed. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2004.  

VIANNA, Luiz Werneck et alii. Introdução. In “A Judicialização da Política e das Relações Sociais no 
Brasil”. Rio de Janeiro: Revan, 1999. 

 
 
 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

INTRODUÇÃO AO DIREITO PENAL  70 2
o
 

EMENTA: 

Introdução ao direito penal. Fontes do direito penal e sua relação com outras disciplinas jurídicas; 
princípios constitucionais e Direito Penal. Aplicação da lei penal no tempo e no espaço. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BITENCOURT, Cezar. Tratado de Direito Penal: parte geral. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. V. 1. 

CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte geral. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. V. 1 

JESUS, Damásio E. Direito Penal: Parte Geral. Volume 1. 29ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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ESTEFAM, André. Direito Penal: parte gera. Arts. 1º a 120. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2015. V. 1. 

GARCIA Maria Stela Prado. Código penal comentado. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

MIRABETE, J F., Manual de Direito Penal. Parte geral. Arts, 1o a 120 do CP. 28 ed. São Paulo: 
Atlas, 2011. 

NUCCI, Guilherme de Souza. Direito Penal. Parte geral 2ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012 
v.1.  

ZAFFARONI, E. R. e PIERANGELLI, J. H., Manual de Direito Penal Brasileiro. Parte geral. São 
Paulo: Revista dos Tribunais. 2011 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

TEORIA DA CONSTITUIÇÃO 70 2º 

EMENTA: 

Constitucionalismo. Constituição: conceito e sentido. Os tipos de Constituição. Classificação. 
Elementos da Constituição. Poder constituinte. Teoria da norma constitucional: eficácia e 
aplicabilidade. História das Constituições brasileiras. Estrutura da Constituição de 1988. Teoria da 
interpretação constitucional. Princípios instrumentais de interpretação constitucional. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado.  18. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 10. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 31. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de estúdios 
constitucionales. 

BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 

CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de direito constitucional. 5.ed. Bahia: Jus Podivm, 2011. 

JHERING, Rudolf von. A luta pelo Direito. São Paulo: Saraiva, 2015. 

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 10. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 31. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade humana e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

DIREITO CIVIL: PESSOAS E BENS 70 2º 
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EMENTA: 

Introdução ao direito civil. O direito civil constitucional. Pessoas: direitos fundamentais e de 
personalidade. Pessoa jurídicas. Domicílio. Bens. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. Vol. 1. 31 ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. Vol. 1. 12 ed. São Paulo:  Saraiva, 2014. 
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil. Vol. 1. 12ª edição. São Paulo: Editora Atlas, 2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do direito civil. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.  

LÔBO, Paulo Luiz Netto. Teoria geral das obrigações. São Paulo: Saraiva, 2005. 

PAMPLONA FILHO, Rodolfo; GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil - parte geral. 14 
ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 

PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil. 22. ed. v. 1. Rio de Janeiro: Forense, 
2007. 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil. Parte geral. V.1. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2015 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

DIREITOS HUMANOS 35 2º 

EMENTA: 

Conceito, histórico, características. Sistemas internacionais de proteção: sistema global e 
interamericano. Direito humanitário. Refúgio. Asilo. Tribunal Penal Internacional.  Educação em 
Direitos Humanos (Parecer CNE/CP nº 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP nº 1, de 
30/05/2012.) 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GUERRA, Sidney. Direitos humanos: curso elementar. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

PIOVESAN, Flavia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 15 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2015 

RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CASTILHO, Ricardo dos Santos. Direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2013. 

COMETTI, Marcelo Tadeu Direito internacional e direitos humanos. V.12. São Paulo: Saraiva, 
2012 

COMPARATO, Fabio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 9 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos humanos e cidadania. 2. ed. Reform. São Paulo: Moderna, 
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2004 (Coleções Polêmica). 

PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. São Paulo: Saraiva. 

RAMOS, André de Carvalho. Processo Internacional dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva. 

SOBREIRA, Fabio Tavares. Direito constitucional e direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2013.  

 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PSICOLOGIA JURÍDICA 35 2º 

EMENTA: 

Formação e estruturação da personalidade. Psicologia e direito. Esfera criminal: inimputabilidade 
mental, crime passional, serial killer, psicopata, adolescente em conflito com a lei, violência contra a 
mulher. Esfera cível, infância e família: interdição por motivos psicológicos, características e 
consequências da adoção, síndrome da alienação parental, disputa de guarda, violência infantil. 
Perícia e laudo psicológico. Psicologia do testemunho. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BOCK, Ana Merces Bahia; FURTADO, Odair. Psicologia fácil. São Paulo: Saraiva, 2011. 

BRITO, L. M. T. Temas de psicologia jurídica. 3 ed. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002. 

FREITAS, Carla P. Psicologia jurídica (Col. Direito Vivo). São Paulo: Saraiva, 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BUOSI, Caroline de Cássia Francisco. Alienação parental - uma interface do direito e da psicologia. 
Curitiba: Juruá. 

CAIRES, Maria Adelaide de Freitas. Psicologia jurídica: implicações conceituais e aplicações 
práticas. 1. ed. São Paulo: Vetor, 2003. 

DIMITRIUS, J. e MAZZARELLA, W.P. Decifrar pessoas: como entender e prever o comportamento 
humano. Tradução: Sonia Augusto e Claudia Amorim. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

FIGUEIREDO, L. C. M. e SANTI, P. L. R. Psicologia: uma (nova) introdução, uma visão histórica da 
psicologia como ciência. 3. ed. São Paulo: Educ, 2010. 

FOUCAULT, M. Vigiar e punir: história da violência nas prisões. São Paulo, 36. Petrópolis: Vozes, 
2009.  

HOLMES, David e COSTA, Sandra. Psicologia dos transtornos mentais: psicologia. Porto Alegre: 
Artmed, 1997. 

 
 

3º PERÍODO 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

DIREITO PENAL: TEORIA DO CRIME 70 3º 
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EMENTA: 

Teoria do crime. Conceito de crime. Teorias da ação e a omissão penalmente relevante. Nexo de 
causalidade e imputação objetiva do resultado. Dolo e culpa. Exclusão da ilicitude. Culpabilidade e 
imputabilidade. Iter criminis, tentativa, crime consumado, desistência voluntária, arrependimento 
eficaz, arrependimento posterior e crime impossível. Concurso de pessoas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BITENCOURT, Cezar. Tratado de Direito Penal: parte geral. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. V. 1. 

CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte geral. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. V. 1 

JESUS, Damásio E. de. Direito Penal: parte geral. V. 1. 29. ed. São Paulo: Saraiva. 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ESTEFAM, André. Direito Penal: parte geral art.1º a 120. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. V.1 

GRECCO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral. V.1 17 ed. Niterói: Impetus, 2015 

MIRABETE, J F., Manual de Direito Penal. Parte geral - Arts, 1o a 120 do CP. 28 ed. São Paulo: 
Atlas.2011. 

NUCCI, Guilherme de Souza. Direito Penal. Parte Geral 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2012 v.1.  

ZAFFARONI, E. R. e PIERANGELLI, J. H., Manual de Direito Penal Brasileiro. Parte Geral. São 
Paulo: Revista dos Tribunais. 2011. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

DIREITO CIVIL: RELAÇÕES JURÍDICAS 70 3º 

EMENTA: 

Fatos jurídicos: fato, ato e negócio jurídico. Elementos hermenêuticos do negócio jurídico. Defeitos 
dos negócios jurídicos. Ato ilícito. Prescrição e decadência. Teoria geral da prova. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil brasileiro. Vol. 1. 32 ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro: parte geral. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 
V. 1.  

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Parte geral. V.1. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil. Vol. 1. 5ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2006. 

FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do direito civil. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2003.  

LÔBO, Paulo Luiz. Direito Civil: parte geral. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

PAMPLONA FILHO, Rodolfo; GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo Curso de Direito Civil - Parte geral. 
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14 ed.. São Paulo: Editora Saraiva, 2007. 

PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil. 22. ed. v. 1. Rio de Janeiro: Forense. 
2007. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

DIREITO CONSTITUCIONAL: TEORIA DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS 

70 3º 

EMENTA: 

Princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito. Direitos Fundamentais: origens, evolução 
e a problemática das gerações (dimensões). Multifuncionalidade e classificação dos direitos 
fundamentais. Titularidade dos direitos e garantias fundamentais. Eficácia, aplicabilidade e 
interpretação dos princípios e direitos fundamentais. Limites e restrições dos direitos fundamentais. 
Direitos e garantias fundamentais em espécie. Concretização dos direitos fundamentais. Educação 
das Relações Étnico-Raciais para o Ensino da História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena 
(Lei n. 9.394/96 com a redação dada pelas Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645 de 10/03/2008; e 
Resolução CNE/CP nº 01 de 17 de junho de 2004, fundamentada no parecer CNE/CP nº 3/2004). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado.  18. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos fundamentais. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2015  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de estúdios 
constitucionales. 

BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 

CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 5.ed. Bahia: Jus Podivm, 2011. 

JHERING, Rudolf von. A luta pelo Direito. São Paulo: Saraiva, 2015. 

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 10. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 31. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade humana e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

TEORIA GERAL DO PROCESSO 70 3º 

EMENTA: 

Noções de direito processual. Principais ramos do Direito Processual. O direito processual na fase 
instrumentalista e na fase substantiva. Processo e Constituição: princípios constitucionais do 
processo, Poder Judiciário e funções essenciais à justiça. Efetividade da tutela jurisdicional. 
Jurisdição e competência. Condições da ação. Processo, relação jurídica processual e pressupostos 
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processuais Partes e procuradores. Órgãos judiciários e auxiliares da justiça. Tendências 
contemporâneas em Direito Processual. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de 
processo civil. Vol. 1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 

GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo curso de Direito Processual Civil: teoria geral e 
processo de conhecimento (1ª parte). 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. V. 1 

ROSA, José Maria; THAMAY, Rennan Faria Kruger. Teoria geral do Processo - em conformidade 
com o Novo CPC. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BUENO, Cássio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil: anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. 

EDITORA SARAIVA. Códigos de Processo Civil comparados. São Paulo: Saraiva, 2015. 

GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito Processual Civil esquematizado. 5. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2015. 

MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de Direito Processual Civil: teoria geral do processo e processo 
de conhecimento. 11 ed. São Paulo, SP: Atlas, 2015. v. 01 

WAMBIER, Luiz Rodrigues; ALMEIDA, Flavio Renato Correia de. Curso avançado de processo 
civil. Teoria geral do processo e processo do conhecimento. v.1. 15 ed. São Paulo: RT, 2015 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

FILOSOFIA GERAL E JURÍDICA 70 3º 

EMENTA: 

Fundamentos da Filosofia e Filosofia do Direito. Razão prática e Racionalidade Jurídica. Bem comum, 
utilitarismo, relativismo e Direito. Teoria da Justiça: enfoques contemporâneos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ADEODATO, João Maurício. Filosofia do Direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

BITTAR, Eduardo E. B.; ALMEIDA, Guilherme de Assis de. Curso de filosofia do direito. São Paulo: 
Atlas, 2007. 

ZENNI, Alessandro Severino Vallér. Crise do direito liberal na pós-modernidade. Porto Alegre: 
Sérgio Antônio Fabris Editor, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ARANHA, M. L de Arruda; MARTINS, M. H. Pirres. Filosofando: introdução à filosofia. São Paulo: 
Moderna, 2009.  

HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 2012.  

RAWLS, John. Uma teoria da justiça. São Paulo : Martins Fontes, 2002. 
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REALE, Miguel. Filosofia do Direito. São Paulo: Saraiva, 2000. 

VILLEY, Michel. Filosofia do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2003.  

 
 

4º PERÍODO 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

DIREITO PENAL: TEORIA GERAL DA PENA E AÇÃO PENAL 70 4º 

EMENTA: 

Penas. Medidas de segurança. Cálculo da pena. Concurso de crimes. Crimes aberrantes. Suspensão 
condicional da execução da pena. Livramento condicional. Ação penal. Efeitos da condenação. 
Extinção da punibilidade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BITENCOURT, Cezar. Tratado de Direito Penal: parte geral. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. V. 1. 

SANTOS, Juarez Cirino. Direito Penal: Parte Geral. 5ª edição. Curitiba. Editora Saraiva. 2012 

NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 6 ed. rev. atual e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense, 2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BITENCOURT, Cezar Roberto. A falência da pena de prisão. 4 ed.  São Paulo: Saraiva, 2004. 

DOTTI, René Ariel. Curso de Direito Penal - parte geral. 5.  ed.  São Paulo: Saraiva, 2010.   

ESTEFAM, André. Direito Penal: parte geral arts. 1º a 120. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. V. 1. 

JESUS, Damásio E. de. Direito Penal: parte geral. V. 1. 29. ed. São Paulo: Saraiva. 2011. 

MIRABETE, J F., Manual de Direito Penal Parte Geral – Arts, 1o a 120 do CP. 28ª. Ed. São Paulo: 
Atlas,2011. 

NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas, Vol. 1. 7 ed.  Editora 
Revista dos Tribunais, 2007.  

ZAFFARONI, Eugênio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro - 
parte geral. 10 ed., São Paulo: Saraiva, 2011. 

 
 
 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

DIREITO CIVIL: OBRIGAÇÕES 70 4º 

EMENTA: 
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Introdução ao direito das obrigações: a obrigação constitucionalizada. Estrutura e função. 
Modalidades. Transmissão. Extinção: adimplemento, inexecução e liquidação das obrigações. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: teoria geral das obrigações. 12. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2015. V. 2. 

LÔBO, Paulo Luiz. Direito Civil: obrigações. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Vol. II. Teoria geral das obrigações e teoria geral dos 
contratos.15 ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil: obrigações e responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014. V. 2 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Vol. II. São Paulo: Saraiva, 2011. 

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Obrigações, vol. 2, 9 
ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA, Rodolfo Filho. Novo curso de Direito Civil: obrigações. 16. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2015. V. 2  

TARTUCE, Flavio. Direito Civil. Vol. 2. Direito das obrigações e responsabilidade civil. 8 ed. São 
Paulo: Método, 2012. 

 
 
 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

DIREITO CONSTITUCIONAL: DIREITOS FUNDAMENTAIS, 
SOCIAIS E POLÍTICOS  

70 4º 

EMENTA: 

Ordem social. Direitos sociais. Direitos sociais individuais e coletivos. Judicialização e ativismo. 
Reserva do possível. Proibição do retrocesso. Mínimo existencial. Nacionalidade: aquisição e perda. 
Direitos políticos. Partidos políticos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 30 ed. São Paulo: Malheiros, 2015. 

LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 31. ed. São Paulo: Atlas, 2015 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: Os Conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 
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BARROSO, Luiz Roberto. Interpretação e aplicação da constituição. 7  ed . São Paulo: Saraiva, 
2015 

CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 5 ed. Salvador: Jus Podivm, 2012. 

JHERING, Rudolf von. A luta pelo Direito. São Paulo: Saraiva, 2015. 

MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2013 

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 10. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PROCESSO CIVIL: TUTELA DE CONHECIMENTO 70 4º 

EMENTA: 

Processo e procedimento. Procedimento ordinário e sumário. Petição inicial: requisitos. Tutela de 
urgência, tutela da evidência e tutela cautelar. Fases do procedimento de conhecimento. Produção 
probatória, instrução e julgamento. Coisa julgada. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral e 
processo de conhecimento (1ª parte). 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. V. 1 
 
MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de Direito Processual Civil: teoria geral do processo e 
processo de conhecimento. 11 ed. São Paulo, SP: Atlas, 2015. v. 01 

WAMBIER, Luiz Rodrigues; ALMEIDA, Flavio Renato Correia de. Curso avançado de processo 
civil. Teoria geral do processo e processo do conhecimento. v.1. 15 ed. São Paulo: RT, 2015 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de 
processo civil. Vol. 1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 

BUENO, Cássio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil: anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. 

EDITORA SARAIVA. Códigos de Processo Civil comparados. São Paulo: Saraiva, 2015. 

GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito Processual Civil esquematizado. 5. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2015. 

ROSA, José Maria; THAMAY, Rennan Faria Kruger. Teoria geral do Processo - em conformidade 
com o Novo CPC. Riod e Janeiro: Forense, 2015. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PROCESSO PENAL: AÇÃO PENAL E TEORIA DA PROVA 70 4º 

EMENTA: 
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Processo. Princípios. Aplicação. Interpretação. Inquérito policial. Ação penal. Denúncia. Queixa. 
Jurisdição. Competência. Questões e processos incidentes. Exceções. Incompatibilidades e 
impedimentos. Conflito de jurisdição. Restituição de coisas apreendidas. Medidas assecuratórias. 
Incidentes. Insanidade mental. Teoria da prova. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 12 ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2015. 

RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 23 ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

LOPES JR., Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. 4 ed.. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 201. 

MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. 4 volumes. 3 ed. Campinas: 
Millennium, 2009.  

MIRABETE, Julio Fabrini. Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2008. 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 
2012.  

 
 
 
 
 

 

5º PERÍODO 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

DIREITO PENAL: CRIMES EM ESPÉCIE I 35 5º 

EMENTA: 

Introdução crítica à parte especial do Código Penal. Crimes contra a pessoa. Crimes contra o 
patrimônio. Crimes contra a propriedade intelectual. Crimes contra a organização do trabalho. Crimes 
contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. Lei dos Crimes hediondos 8072/90. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BITENCOURT, Cezar. Tratado de Direito Penal: dos crimes contra a pessoa. 15. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2015. V. 2 

NUCCI, G. S. Código Penal Comentado. São Paulo: RT, 2010. 

PRADO, Luiz Regis. Direito penal brasileiro. Parte especial. Art. 121 a 249. v.2. 11 ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2013. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CAPEZ, F. Curso de Direito Penal: parte especial. 9 ed. São Paulo: Saraiva, v. 2, 2012.  

ESTEFAM, André. Direito Penal: parte especial arts. 121 a 183.  3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. V. 
2. 

MIRABETE, J. F. e FABRINNI R. Manual de Direito Penal. 25 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

GRECCO, Rogério. Código penal comentado. 9 ed. Niterói: Impetus, 2015   

PRADO, L. R. Curso de Direito Penal Brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais , v. 2, 2011. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

DIREITO CIVIL: CONTRATOS 70 5º 

EMENTA: 

Teoria geral dos contratos. Princípios contratuais. Função social dos contratos. Classificação. 
Formação, efeitos e extinção. Contratos em espécie. Atos unilaterais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: contratos e atos unilaterais. 11. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014. V. 3 

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA, Rodolfo Filho. Novo curso de Direito Civil: contratos em 
espécie. Tomo II. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. V. 4  

________. Novo curso de  Direito Civil: contratos, teoria geral. Tomo I. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 
2015. V. 4  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro - teorias das obrigações contratuais e 
extracontratuais. Vol. 3. 31 ed. Saraiva: São Paulo, 2015. 

LÔBO, Paulo Luiz. Direito Civil: contratos. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor - o novo regime das 
relações contratuais. 6 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 

NADER, Paulo. Direito Civil: contratos. São Paulo: Forense, 2012 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Contratos em espécie. V.3. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2015 

 

 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

DIREITO CONSTITUCIONAL: ORGANIZAÇÃO DO ESTADO E 
PODERES 

70 5º 
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EMENTA: 

Funções do Estado. Organização política e administrativa da República Federativa do Brasil. 
Competências. Poder Executivo. Poder Legislativo. Tribunal de Contas. Poder Judiciário. Funções 
essenciais à Justiça. Defesa do Estado e das instituições democráticas. Segurança pública. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 30 ed. São Paulo: Malheiros, 2015. 

CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 5 ed. Salvador: Jus Podivm, 2012. 

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 31. ed. São Paulo: Atlas, 2015 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: Os Conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

BARROSO, Luiz Roberto. Interpretação e Aplicação da constituição. 7 ed . São Paulo: Saraiva, 
2015 

JHERING, Rudolf von. A luta pelo Direito. São Paulo: Saraiva, 2015. 

MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição Constitucional. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2014 

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 10. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PROCESSO CIVIL: RECURSOS E TUTELA EXECUTIVA 70 5º 

EMENTA: 

Teoria Geral dos Recursos. Ordem dos Processos nos Tribunais. Recursos em Espécie. Liquidação e 
Cumprimento de Sentença. Processo de Execução. Execuções em Espécie. Embargos do Devedor. 
Embargos de Terceiros. Processo Cautelar. Procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e 
voluntária. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo curso de Direito Processual Civil: Processo de 
conhecimento (2ª parte) e procedimentos especiais. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. V. 2. 

GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil: Execução e processo 
cautelar. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. V. 3 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de 
Processo Civil. Volume 2. Tutela dos Direitos mediante Procedimento comum. 1ª edição. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2015. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BUENO, Cássio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil: anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. 
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EDITORA SARAIVA. Códigos de Processo Civil comparados. São Paulo: Saraiva, 2015. 

GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito Processual Civil esquematizado. 5. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2015. 

MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de Direito Processual Civil: medidas de urgência, tutela 
antecipada e ação cautelar. Procedimentos especiais 11 ed. São Paulo, SP: Atlas, 2015. v. 03 

MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de Direito Processual Civil: teoria geral dos recursos, 
recursos em espécie e processo de execução. 11 ed. São Paulo, SP: Atlas, 2015. v. 02 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PROCESSO PENAL: PRISÃO E PROCEDIMENTOS 70 5º 

EMENTA: 

Da prisão. Da sentença. Da citação. Procedimento no crime da competência do juiz singular e do 
Tribunal do Júri. Procedimentos especiais. Das nulidades no processo penal. Dos recursos em geral. 
Da execução das penas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 14 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. 4 ed.. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 201. 

MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. 4 volumes. 3 ed. Campinas: 
Millennium, 2009.  

MIRABETE, Julio Fabrini. Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2008. 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 8 ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2015. 

RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 23 ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 
2012. 

 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

HERMENÊUTICA JURÍDICA 35 5º 
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EMENTA: 

Aspectos Introdutórios da Hermenêutica Jurídica. A interpretação e a ideia de Direito Contemporâneo. 
Linguagem Lógica Jurídica. Hermenêutica Filosófica. Argumentação jurídica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FILHO, Rodolfo Mario Veiga. Hermenêutica Aplicada. São Paulo, Saraiva 2014. 
 
MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. Rio de Janeiro: Forense, 2005.  

STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica jurídica em crise: uma exploração hermenêutica da construção 
do direito. 9 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BITTAR, Eduardo E. B.; ALMEIDA, Guilherme de Assis de. Curso de filosofia do direito. São Paulo: 
Atlas, 2007.  
 
BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Brasília: Editora UNB, 1999.  

FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 
São Paulo: Ática, 2012. 

FRANÇA, Limongi. Hermenêutica jurídica. São Paulo: Saraiva, 1999.  

HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 2012.  

 
 
  

6º PERÍODO 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

DIREITO PENAL: CRIMES EM ESPÉCIE II 35 6º 

EMENTA: 

Crimes contra a dignidade sexual. Crimes contra a família. Crimes contra a incolumidade pública. 
Crimes contra a paz pública. Crimes contra a fé pública. Crimes contra a Administração Pública. Lei 
Maria Penha. Crimes de trânsito. Lei de Drogas. Estatuto do Desarmamento. Crimes contra a ordem 
tributária. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BITENCOURT, Cezar. Tratado de Direito Penal: dos crimes contra a dignidade sexual até dos 
crimes contra a fé pública.  9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. V. 4. 

BITENCOURT, Cezar. Tratado de Direito Penal: dos crimes a administração pública e dos crimes 
praticados por prefeitos.  9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. V. 5. 

CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte especial arts. 213 a 359-H. 13. ed. São Paulo: 
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Saraiva, 2015. V. 3. 

CAPEZ. Fernando. Curso de Direito Penal. V. 4. São Paulo: Saraiva, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ESTEFAM, André. Direito Penal: parte especial arts. 184 a 285. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. V. 
3 

__________. Direito Penal: parte especial arts. 286 a 359-H. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. V. 4.  

GRECCO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial. V.3 12 ed. Niterói: Impetus, 2015 

PRADO. Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. Parte Especial (arts. 121 a 249). Vol. II. . 11 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. 

__________. Curso de Direito Penal Brasileiro. Parte Especial (arts. 250 a 359-H). Vol. 8 ed. III. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

DIREITO CIVIL: RESPONSABILIDADE CIVIL  70 6º 

EMENTA: 

Estrutura e finalidades da responsabilidade civil. Responsabilidade extracontratual subjetiva. Dano 
patrimonial e dano moral. Responsabilidade extracontratual objetiva. Causas de não 
responsabilização. Responsabilidade contratual. Teoria do risco. Direito de danos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro -  responsabilidade civil. V.7.  29 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2015. 

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA, Rodolfo Filho. Novo curso de Direito Civil: 
responsabilidade civil. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. V. 3  

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2015. V. 4. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CAMBLER, Everaldo Augusto.  Responsabilidade civil na incorporação imobiliária. 2 ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro - responsabilidade civil. V.7  29 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2015 

TARTUCE, Flavio. Direito Civil. Vol. 2.Direito das obrigações e responsabilidade civil. 8 ed. São 
Paulo: Método, 2012 

TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz.  Responsabilidade Civil - responsabilidade civil nas 
relações de consumo. São Paulo: Saraiva 

__________. Responsabilidade Civil - responsabilidade civil na área de saúde. São Paulo: 
Saraiva 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

DIREITO CONSTITUCIONAL: ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL 70 6º 

EMENTA: 

Ordem econômica: fundamentos e princípios. Política urbana. Política agrícola, fundiária e reforma 
agrária. Ordem social: seguridade social, saúde, previdência e assistência social. Educação. Cultura. 
Desporto. Ciência e tecnologia. Comunicação social. Meio ambiente. Família. Criança. Adolescente: 
Eca (Lei 8069/90); Ato Infracional. Idoso. Índios e portadores de necessidades especiais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. Interpretação e Crítica. 17 ed. 
São Paulo: Malheiros, 2015. 

SILVA, Jose Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 38 ed. São Paulo: Malheiros, 
2015 

TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BARROSO, Luiz Roberto. Interpretação e Aplicação da constituição. 7  ed . São Paulo: Saraiva, 
2015 

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 30 ed. São Paulo: Malheiros, 2015  

LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado.  18. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição Constitucional. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2014 

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 10. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 31. ed. São Paulo: Atlas, 2015 

 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PROCESSO CIVIL: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS 70 6º 

EMENTA: 

Procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e voluntária. A ordinarização do rito procedimental 
e a substancialização dos procedimentos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo curso de Direito Processual Civil: processo de 
conhecimento (2ª parte) e procedimentos especiais. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. V. 2. 

MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de Direito Processual Civil: medidas de urgência, tutela 
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antecipada e ação cautelar. Procedimentos especiais 11 ed. São Paulo, SP: Atlas, 2015. v. 03.  

WAMBIER, Luiz Rodrigues; ALMEIDA, Flavio Renato Correia de. Curso avançado de processo 
civil: Processo cautelar e procedimentos especiais v.3. 14 ed. São Paulo: RT, 2015 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BUENO, Cássio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil: anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. 

EDITORA SARAIVA. Códigos de Processo Civil comparados. São Paulo: Saraiva, 2015. 

GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito Processual Civil esquematizado. 5. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2015. 

MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de Direito Processual Civil: medidas de urgência, tutela 
antecipada e ação cautelar. Procedimentos especiais 11 ed. São Paulo, SP: Atlas, 2015. v. 03 

_________. Curso de Direito Processual Civil: teoria geral dos recursos, recursos em espécie e 
processo de execução. 11 ed. São Paulo, SP: Atlas, 2015. v. 02 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PROCESSO PENAL: NULIDADES E RECURSOS 70 6º 

EMENTA: 

Das nulidades no processo penal. Dos recursos em geral. Da execução das penas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.  

OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 14 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. 4 ed.. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 201. 

MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. 4 volumes. 3 ed. Campinas: 
Millennium, 2009.  

MIRABETE, Julio Fabrini. Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2008. 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 8 ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2015. 

OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 14 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. 

RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 23 ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 
2012. 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

METODOLOGIA DA PESQUISA 35 6º 

EMENTA: 

O trabalho científico. Instrumentos de investigação. Pesquisa Jurídica: aspectos epistemológicos. 
Projeto de pesquisa: escolha do tema, problema e estrutura. Redação jurídica. Normas da ABNT. 
Normas para apresentação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social.  São Paulo:Atlas, 2011. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Métodos e Técnicas em Pesquisa Social. 
São Paulo: Atlas, 2014. 

NUNES, Luiz Antônio Rizzato. Manual da monografia jurídica. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica, 3 ed., Rio de janeiro: Forense. 

AZEVEDO, Celicina Borges. Metodologia científica ao alcance de todo. 3 ed. São Paulo: Manole, 
2013 

BARROS, Aidil de Jesus Paes de; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Projeto de pesquisa: 
propostas metodológicas. 13 ed. Petrópolis: Vozes, 2010.  

MEZZAROBA, Orides e MONTEIRO, Claudia Servilha. Manual de metodologia da pesquisa no 
direito. São Paulo: Saraiva, 2009.  

PERELMAN, Chaim; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado da argumentação. São Paulo: Martins 
Fontes. 

 
 
 

7º PERÍODO 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

DIREITO CIVIL: COISAS 70 7º 

EMENTA: 

Titularidades: noções introdutórias. Posse: natureza, aquisição, efeitos, extinção. Direitos reais sobre 
coisas alheias.Propriedade: da propriedade em geral, da aquisição de propriedade imóvel e móvel, da 
perda da propriedade, dos direitos da vizinhança, dos condomínios. Propriedade intelectual. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro - direito das coisas. V.4  30 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2015 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: direito das coisas. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 
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2014. V. 5.  

LÔBO, Paulo Luiz. Direito Civil: coisas. São Paulo: Saraiva, 2015. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil: direito das coisas e autoral. 6. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2015.  V. 4  

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, vol. IV, 23 ed. RJ: Forense, 2015. 

SALLES, Venício. Direito registral imobiliário. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: direitos reais. 15 ed. São Paulo: Atlas, 2015.v. 5 

WALD, Arnoldo.  Direito Civil Brasileiro. Direito das coisas. 14  ed., vol. 4. São Paulo: Saraiva, 2015 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PROCESSO CONSTITUCIONAL 70 7º 

EMENTA: 

Teoria Geral do Processo Constitucional. Legitimidade da Justiça constitucional. Justiça 
Constitucional no Direito Comparado. STF como Corte Constitucional. Teoria da inconstitucionalidade 
das normas. Processo constitucional objetivo. Ações do controle da constitucionalidade: ADI e ADC. 
Decisões no processo constitucional. Súmulas. ADPF. Controle da omissão inconstitucional: 
mandado de injunção e ADI por omissão. Judicialização da política. Reclamação constitucional. 
Controle difuso. Jurisdição constitucional e direito estadual e direito municipal. Reforma 
constitucional: emendas e revisão. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. 4ª ed., São 
Paulo: Rio de Janeiro, 2009. 

CORREIA, Marcus Orione Gonçalves. Direito Processual Constitucional. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012. 

MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da constituição. 7 ed . São Paulo: Saraiva, 
2015 

MARTINS, Ives Gandra; MENDES, Gilmar Ferreira. Controle concentrado de constitucionalidade. 
4 ed., São Paulo: Saraiva, 2009. 

MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança e ações constitucionais. 36 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2014 

MENDES, Gilmar Ferreira. Controle de constitucionalidade e direitos fundamentais. São Paulo: 
Celso Bastos, 2009. 

STRECK, Lênio Luiz. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Ed., 
2004. 



 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel 
 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 
http://www.univel.br 

 

142 
 

 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

DIREITO ADMINISTRATIVO 70 7º 

EMENTA: 

Estudo da função administrativa do Estado. Princípios jurídicos constitucionais e administrativos. 
Entidades administrativas. Serviço público e sua delegação. Os atos administrativos em relação à 
eficácia e exeqüibilidade. Processo licitatório e contratos administrativos. Poder de Polícia. Análise da 
Natureza jurídica da relação laboral pública. Cargos, funções e empregos públicos. Aquisição da 
condição de acesso aos cargos públicos. Carreira funcional e ascencional. Processo administrativo. 
Recursos: jurisdição una e jurisdição dupla. Prescrição no Direito Administrativo. Regime jurídico dos 
bens públicos. Utilização dos bens estatais. Intervenção do Estado na propriedade privada e no 
domínio econômico. Responsabilidade da Administração Pública. Estatuto da cidade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DI PIETRO, Maria Silvia Zanella. Direito Administrativo. 28 ed. São Paulo: Atlas, 2015 

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

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 41 ed. São Paulo: Malheiros, 2015. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo. 32 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2015 

CAVALCANTE FILHO, João Trindade; SILVA, Gustavo Scatolino. Manual de Direito Administrativo 
- Vol. Único - 3 ed. Salvador: Jus Podivm, 2015 

GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2011. 

MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros,2008. 

MOREIRA NETO, Diogo Figueiredo.  Curso de Direito Administrativo. 16 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2014. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

DIREITO DO TRABALHO 70 7º 

EMENTA: 

Direito do Trabalho (Teoria Geral do Direito Social). Direito Individual do trabalho: contrato de 
trabalho. Sujeitos da relação de emprego. Terceirização. Duração do Trabalho. Remuneração e 
Salário. Alteração do contrato de trabalho. Terminação do contrato de trabalho. Estabilidade e 
garantia de emprego. FGTS. Direito coletivo. Organização Sindical. Negociação coletiva. Direito de 
greve. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr. 2011. 

DELGADO, Maurício Godinho, Curso de Direito do Trabalho. 4 ed. São Paulo: LTr, 2015" 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Saraiva. 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BARBOSA, Gustavo Filipi. Curso de Direito do Trabalho. 9 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015 

LEITE, Carlos Henrique Bezerra.  Curso de Direito do Trabalho. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

MARTINEZ, Luciano. Curso de Direito do Trabalho. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.  

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

TEIXEIRA FILHO, Manoel Antônio. Sistema dos Recursos Trabalhistas. 12 ed. São Paulo: LTr, 
2014 

 

 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

DIREITO AMBIENTAL E AGRÁRIO 70 7º 

EMENTA: 

Sociedade de Risco. Concepções de ambiente. Políticas de Educação Ambiental (Lei n. 9.795, de 27 
de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). O ambiente nas Constituições 
Brasileiras. Princípios. Dano Ambiental. Crimes ambientais. Responsabilidade. Reparação. Sanções. 
Ministério Público. Instrumentos de Proteção ambiental. Legislação ambiental. Estudo do Impacto 
Ambiental. Institutos básicos do direito agrário brasileiro. Reforma agrária. Desapropriação. Função 
social da propriedade. Contratos agrários.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ANTUNES, Paulo de Bessa Antunes. Direito Ambiental. 13 ed. São Paulo: Atlas, 2011 

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 15 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014 

OPITZ, Silvia; OPITZ, Oswaldo. Curso completo de Direito Agrário. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 
2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes, LEITE, José Rubens Morato. Direito Constitucional Ambiental 
Brasileiro. São Paulo. Saraiva, 2007. 

FERRETO, Vilson. Contratos agrários. São Paulo: Saraiva, 2009. 

RODRIGUES, Marcelo Abelha. Direito Ambiental esquematizado. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 
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SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 2013.  

SIRVINSKAS, Luis Paulo. Manual de Direito Ambiental. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

TCC I 35 7º 

EMENTA: 

Projeto de pesquisa de TCC: artigo científico ou monografia. Etapas: delimitação do tema, problema 
de pesquisa, hipóteses, objetivos, justificativa, breve revisão bibliográfica e metodologia. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BITTAR, Eduardo C. B. Metodologia da pesquisa jurídica. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

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

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica, 3 ed., Rio de janeiro: Forense. 

AZEVEDO, Celicina Borges. Metodologia científica ao alcance de todo. 3 ed. São Paulo: Manole, 
2013 

BARROS, Aidil de Jesus Paes de; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Projeto de pesquisa: 
propostas metodológicas. 13 ed. Petrópolis: Vozes, 2010.  

MEZZAROBA, Orides e MONTEIRO, Claudia Servilha. Manual de metodologia da pesquisa no 
direito. São Paulo: Saraiva, 2009.  

PERELMAN, Chaim; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado da argumentação. São Paulo: Martins 
Fontes. 

 
 
 

8º PERÍODO 
 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL 35 8º 

EMENTA: 

Estudo das dimensões e dos preceitos éticos no exercício das profissões jurídicas. Análise do 
Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil e do Código de Ética Profissional da 
Advocacia. Demonstrar a constante preocupação que o advogado, o juiz, o promotor de justiça e 
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demais operadores do Direito devem ter com os valores da Moral e dos Bons Costumes. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CALAMANDREI, Pietro. Eles, os juizes, nós os advogados. São Paulo: Pillares, 2013.  

JULIÃO, Rodrigo de Farias. Ética e estatuto da advocacia.  2 ed. São Paulo, SP:  Atlas, 2015. 

LOBO, Paulo. Comentários ao Estatuto da advocacia e da OAB. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BITTAR, Eduardo Carlos B. Curso de Ética Jurídica. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

CALAMANDREI, Pietro. Eles, os juízes, nós os advogados. São Paulo: Pillares, 2013. 

Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. 21 ed. São Paulo: Saraiva, 2015.. 

JHERING, Rudolf von. A luta pelo Direito. São Paulo: Saraiva, 2015. 

NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. 12 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 

PERELMAN, Chaim. GALVÃO, Maria Ermantina (trad.). Ética e Direito. 2ª Ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2005. 

 
 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

DIREITO CIVIL: FAMÍLIAS 70 8º 

EMENTA: 

Evolução histórica do direito de família. Direito pessoal. Afetividade. Parentalidade. Direito 
patrimonial. Direito protetivo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 9. ed. São Paulo: RT, 2013. 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: direito de família. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 
2014. V. 6.  

LÔBO, Paulo Luiz. Direito Civil: famílias. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ARAUJO JR, Gediel Claudino de.  Prática no direito de família. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2015 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro - direito de família. V.5.  30 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2015. 

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA, Rodolfo Filho. Novo curso de Direito Civil: direito de 
família. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. V. 6  

LEITE, Eduardo de Oliveira. Curso de Direito Civil Aplicado. Vol. V. Direito de Família. São Paulo: 
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Revista dos Tribunais, 2011. 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Direito de Família. V.6. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2009 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO 70 8º 

EMENTA: 

Origens, objeto, finalidades, características e fontes do Direito Internacional Público. Domínio público 
internacional. Sujeitos de direito internacional. Solução de conflitos internacionais. Relações 
diplomáticas e consulares. Direito internacional econômico. Proteção internacional do ambiente. 
Introdução à economia verde. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MELLO, C.D.A. Curso de Direito Internacional Público. 10. ed. Renovar, 2007. 

REZEK, José Francisco. Direito Internacional Público. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

SOARES, G. F. S. Curso de direito internacional público. 2.ed. São Paulo: Atlas. 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CAMPOS, Diego Araujo; TÁVORA, Fabiano. Direito Internacional - público, jurídico e comercial - 
Col. Sinopses Jurídicas 33 - 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2013 

GUERRA, Sidney. Curso de Direito Internacional Público. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

MALHEIRO, Emerson Penha. Manual de Direito Internacional Público. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 
2014. 

REIS, Henrique Marcello dos. Resumo Jurídico de Direito Internacional - Vol. 20 - Público e 
Privado. 3 ed. São Paulo: Quartier Latin 

TEIXEIRA, Carla Noura. Direito Internacional (Col. Direito Vivo). 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

 
 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PROCESSO DO TRABALHO: JURISDIÇÃO E PROCESSO 70 8º 

EMENTA: 

Organização da Justiça do Trabalho. Competência da Justiça do Trabalho. Processo Trabalhista de 
Dissídio Individual. Fase de Conhecimento. Procedimento Ordinário e Procedimento Sumaríssimo. 
Fase de execução. Ações Cautelares. Ação Rescisória. Mandado de Segurança. Processo do 
Trabalho de Dissídio Coletivo. Instauração. Sentença Normativa. Recursos. Ação de Cumprimento. 
Revisão 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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GIGLIO, Wagner/ CORRÊA, Cláudia Giglio Veltri. Direito Processual do Trabalho. São Paulo: 
Saraiva. 2011. 

LEITE, Carlos Henrique Bezerra.  Curso de Direito Processual do Trabalho. 13. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2015. 

NASCIMENTO. Amauri Mascaro. Curso de Direito Processual do Trabalho. São Paulo: Saraiva 
2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CAIRO JR, José. Curso de Direito Processual do Trabalho. 8 ed. Salvador: Jus Podivm, 2015 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito Processual do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2012. 

MARTINS FILHO, Ives Gandra Martins. Manual esquemático de Direito e Processo do Trabalho. 
22 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

REDINS, Marco Antônio. Passo a passo para elaboração de petições trabalhistas. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013. 

SCHIAVI, Mauro.  Princípios do Processo do Trabalho. 2 ed. São Paulo: LTr, 2014 

 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

CULTURA E SOCIEDADE (EaD) 70 8º 

EMENTA: 

Desenvolvimento de conhecimentos de temática de atualidade historicamente construídos e 
contextualizados, a fim de favorecer a compreensão e análise crítica dos aspectos sociais, 
econômicos e políticos da sociedade, fundamentais ao exercício da cidadania. Relações Étnico-
raciais. História e Cultura Afro-brasileira, Africana, Imigrantes e Multiculturalismo no Brasil. Direitos 
Humanos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BURKE, P. O que é história cultural? 2a edição. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. 

MOREIRA, A. F., CANDAU, V. M.(Orgs) Multiculturalismo: diferenças culturais e práticas 
pedagógicas. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2008. 

SIMMEL, Georg. Questões fundamentais da sociologia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GHIRALDELLI JR, Paulo. Filosofia e história da educação brasileira. 2ª ed. Barueri,SP: Manole, 
2009. 

CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. 3ª 
ed. São Paulo: Ed. USP, 2000. 

ORTIZ, R. Cultura brasileira & identidade brasileira. São Paulo: Brasiliense, 2003. 

SCOTT, Joan W. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação e realidade, vol.20, 
n.2 (gênero e educação) (jul./dez. 1995). 
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SILVA, T. T. (org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 3a edição. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. 

 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

DIREITO EMPRESARIAL 70 8º 

EMENTA: 

Introdução ao Direito Empresarial. Teoria jurídica da empresa. Empresário e sociedade empresária. 
Nome empresarial. Responsabilidade empresarial. Sociedades personificadas e não personificadas. 
Sociedades de capitais e de pessoas. Sociedade em nome coletivo. Sociedades em comandita 
simples e sociedades limitadas. Títulos de crédito. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial: direito de empresa. 27. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2015. 

FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de Direito Comercial. 16. ed. São Paulo: Atlas,  2015. 

REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. V.1.  ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

________. Curso de Direito Comercial: sociedades. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. V. 2.v    

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BERTOLDI, Marcelo. Curso avançado de Direito Comercial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011 

BULGARELLI, J. Curso de Direito Comercial. 14 ed. São Paulo. Atlas, 1999. 

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial: empresa e estabelecimento e título de crédito. 
19. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. V. 1 

GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Direito de empresa. 5 ed. São Paulo: RT, 2014. 

TEIXEIRA, Tarcísio. Direito Empresarial sistematizado: doutrina, jurisprudência e prática. 4. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2015. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

TCC II 35 8º 

EMENTA: 

Desenvolvimento de artigo ou monografia completo: introdução, desenvolvimento, conclusão e 
referências bibliográficas.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social.  São Paulo:Atlas, 2011. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Métodos e Técnicas em Pesquisa Social. 
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São Paulo: Atlas, 2014. 

NUNES, Luiz Antônio Rizzato. Manual da monografia jurídica. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica, 3 ed., Rio de janeiro: Forense. 

AZEVEDO, Celicina Borges. Metodologia científica ao alcance de todo. 3 ed. São Paulo: Manole, 
2013 

BARROS, Aidil de Jesus Paes de; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Projeto de pesquisa: 
propostas metodológicas. 13 ed. Petrópolis: Vozes, 2010.  

MEZZAROBA, Orides e MONTEIRO, Claudia Servilha. Manual de metodologia da pesquisa no 
Direito. São Paulo: Saraiva, 2009.  

PERELMAN, Chaim; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado da argumentação. São Paulo: Martins 
Fontes. 

 
 

 
 

9º PERÍODO 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

DIREITO CIVIL: SUCESSÕES 35 9º 

EMENTA: 

Evolução histórica. Sucessão em geral. Sucessão legítima. Sucessão testamentária. Inventário e 
partilha. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões. 3. ed. São Paulo: RT, 2013 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro - direito das sucessões. V.6  29 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2015 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: direito das sucessões.  9. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2015. V. 7. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil - Sucessões. Vol. 7. 
São Paulo: Atlas 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito das Sucessões. 16 ed. 2014 - Col. Sinopses Jurídicas 4. São 
Paulo: Saraiva, 2014 

IMHOF, Cristiano. Direito das Sucessões e Inventários e partilhas - anotado artigo por artigo. 2 ed. 
São Paulo: Atlas, 2014 

LEITE, Eduardo de Oliveira. Direito Civil Aplicado. Vol.VI. Sucessões. 3 ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013. 
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VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil. São Paulo: Atlas. Volumes V e VI, 2009. 

 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PROCESSO DO TRABALHO: RECURSOS 70 9º 

EMENTA: 

Fase de execução. Ações Cautelares. Ação Rescisória. Mandado de Segurança. Recursos. Processo 
do Trabalho de Dissídio Coletivo. Instauração. Sentença Normativa. Recursos. Ação de 
Cumprimento. Revisão. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LEITE, Carlos Henrique Bezerra.  Curso de Direito Processual do Trabalho. 13. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2015. 

GIGLIO, Wagner/ CORRÊA, Cláudia Giglio Veltri. Direito Processual do Trabalho. São Paulo: 
Saraiva. 2011. 

NASCIMENTO. Amauri Mascaro. Curso de Direito Processual do Trabalho. São Paulo: Saraiva 
2012.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CAIRO JR, José. Curso de Direito Processual do Trabalho. 8 ed. Salvador: Jus Podivm, 2015 

JORGE NETO Francisco Ferreira; CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa. Direito Processual 
do Trabalho. 3 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. 

MARTINS FILHO, Ives Gandra Martins. Manual esquemático de Direito e Processo do Trabalho. 
22 ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

REDINS, Marco Antônio. Passo a passo para elaboração de petições trabalhistas. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013. 

SCHIAVI, Mauro.  Princípios do Processo do Trabalho. 2 ed. São Paulo: LTr, 2014 

 
 
 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO 35 9º 

EMENTA: 

Origem, objeto, finalidades e fontes do Direito Internacional Privado. Formas de solução de conflitos. 
Competência internacional. Definição do direito material aplicável. Cooperação interjurisdicional. 
Execução de atos e sentenças estrangeiras. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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ARAÚJO, Nádia. Direito Internacional Privado – teoria e prática. 5 ed. Rio de Janeiro: Renovar. 
2011. 

RECHSTEINER, Beat Walter. Direito Internacional Privado: teoria e prática. 16. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2013. 

TEIXEIRA, Carla Noura. Direito Internacional (Col. Direito Vivo). 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DEL ' OLMO, Florisbal de Souza. Curso de Direito Internacional Privado. Rio de Janeiro: Forense, 
2008 

MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Direito internacional privado. Rio de Janeiro: Forense 

NEVES, G.B. Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado. São Paulo: Atlas, 2007 

REIS, Henrique Marcello dos. Resumo Jurídico de Direito Internacional - Vol. 20 - Público e 
Privado. 3 ed. São Paulo: Quartier Latin 

SILVA, Luiz Alberto de Souza e. A Doutrina no Direito Internacional Privado. São Paulo: Lumen 
Juris 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANÇAS PÚBLICAS 70 9º 

EMENTA: 

As necessidades públicas. Atividade financeira do estado. Federalismo fiscal. Distribuição de funções 
entre os poderes. Planejamento orçamentário. Leis orçamentárias. Crédito orçamentário. Adicionais. 
Despesa pública. Responsabilidade fiscal. Financiamento de gastos. Operações de crédito. Equilíbrio 
fiscal. Partilha de receitas. Receita pública. Ingressos públicos. Controle de execução orçamentária. 
Tribunal de contas. Poder de tributar. Competência tributária. Capacidade tributária ativa. 
Parafiscalidade. Interesse público. Tributo. Direito tributário e aspectos econômicos da tributação. 
Poder de tributar e competência tributária. Limitações constitucionais ao poder de tributar. Princípios 
constitucionais tributários. Conceito jurídico-econômico de tributo. Espécies tributárias. A relação 
jurídico-econômica-tributária, fato gerador, obrigação e crédito tributário. Sujeição passiva e 
responsabilidade tributária. Noções gerais de lançamento, suspensão, extinção e exclusão do crédito 
tributário. Fontes do direito tributário. Aspectos gerais de interpretação, aplicação e integração das 
normas tributárias. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário esquematizado. São Paulo, Método 2012 

AMARO, Luciano. Direito Tributário brasileiro. 20 ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 33ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CARRAZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo: Malheiros, 
2007. 

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2012 
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GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. Interpretação e Crítica. 17 
ed. São Paulo: Malheiros, 2015. 

JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. Manual de Direito Financeiro e Tributário. 13. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014. 

TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. Rio de Janeiro: Renovar. 2004. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 35 9º 

EMENTA: 

Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social. Seguridade social na Constituição 
Federal: objetivos, organização e princípios constitucionais. Legislação Previdenciária: definição, 
autonomia, fontes e interpretação. Regimes de Previdência social – distinções. Benefícios da 
Previdência Social. Custeio da seguridade social. Contribuições sociais. Benefício de Prestação 
Continuada da Assistência Social – LOAS ao idoso e à pessoa com deficiência. Crimes 
Previdenciários.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

KERTZMAN, Ivan. Curso prático de Direito Previdenciário. 12. ed. Salvador, BA: JusPodivm, 2015. 

NEVES, Gustavo Bregalda. Manual de Direito Previdenciário: direito da seguridade social. São 
Paulo: Saraiva, 2012 

SANTOS, Marisa Ferreira. Direito Previdenciário esquematizado. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

AMADO, Frederico. Direito Previdenciário. 3 ed. Salvador: Jus Podivm, 2015 

GOES, Hugo. Direito Previdenciário Fcc - Questões Comentadas. 2 ed. Niterói: Ímpetus, 2015 

IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. Rio de Janeiro: Impetus, 2007 

MARTINEZ, Wladimir Novaes. Curso de Direito Previdenciário. São Paulo: Ltr, 2005 

MARTINS, Sergio Pinto. Direito da Seguridade Social. São Paulo: Atlas. 

 
 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

DIREITO FALIMENTAR E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS 35 9º 

EMENTA: 

Falências e Recuperação da Empresa: Conceitos Gerais e Prévios. Fase pré-falimentar. Fase de 
informação. Fase de liquidação. Extinção. Recuperação Judicial. Procedimento. Plano de 
Recuperação. Extinção. Recuperação extrajudicial. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e recuperação de empresa. São Paulo: Saraiva, 
2012 

BERTOLDI, Marcelo. Curso avançado de Direito Comercial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011 

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial: contratos, falência e recuperação de empresas. 
16. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. V. 3. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CAMPINHO, Sérgio. Falência e Recuperação de Empresa. Rio de Janeiro: Renovar, 2010 

COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial: direito de empresa. 27. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2015. 

NEGRÃO, Ricardo. Manual de Direito Comercial e de Empresa. V. 3. Recuperação de empresa e 
falência. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. V.2.  ed. São Paulo: Saraiva, 2011 

TEIXEIRA, Tarcísio. Direito Empresarial sistematizado: doutrina, jurisprudência e prática. 4. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2015. 

 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

Eletiva I – ver Rol das Eletivas 35 9º 

EMENTA: 

ver Rol das Eletivas 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ver Rol das Eletivas 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ver Rol das Eletivas 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

Tópico Integrador 35 9º 

EMENTA: 

O tópico integrador é um componente curricular do curso, voltado para reforçar a interdisciplinaridade 
e a correção de lacunas existentes no processo de aprendizagem da formação do aluno. A disciplina 
será cumprida através de pequenos módulos de conteúdos a serem definidos por avaliação 
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diagnóstica dos alunos e avaliações integradoras realizadas até o momento. Também poderão ser 
trabalhados temas emergentes em Direito. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

Não se aplica 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

Não se aplica 

 
 

 
 
 

 
 

10º PERÍODO 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

DIREITO TRIBUTÁRIO: TRIBUTOS E CRÉDITO TRIBUTÁRIO 70 10º 

EMENTA: 

Regra-matriz de incidência tributária. Tributos em espécie: Tributos sobre a propriedade, transmissão 
da propriedade, renda, consumo, comércio exterior e mercado financeiro. Crédito tributário e 
lançamento. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Extinção do crédito tributário. Exclusão 
do crédito tributário. Garantias e privilégios do crédito tributário. Administração tributária. Processo 
administrativo tributário. Processo judicial tributário. Impostos federais. Impostos estaduais. Impostos 
municipais. Simples nacional. Noções de Prática Tributária. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário esquematizado. São Paulo, Método 2012 

AMARO, Luciano. Direito Tributário brasileiro. 20 ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 33ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CARRAZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo: Malheiros, 
2007. 

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2012 

GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. Interpretação e Crítica. 17 
ed. São Paulo: Malheiros, 2015. 

JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. Manual de Direito Financeiro e Tributário. 13. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014. 

TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. Rio de Janeiro: Renovar. 2004. 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

GESTÃO JURÍDICA E EMPREENDEDORISMO 35 10º 

EMENTA: 

A evolução estratégica da advocacia. Expectativas dos clientes e das empresas quanto ao serviço de 
advocacia. Alinhamento da gestão do departamento jurídico às estratégias organizacionais. 
Planejamento estratégico do departamento jurídico. Estabelecimento de metas e indicadores de 
desempenho. Marketing jurídico para clientes internos e externos. A gestão do conhecimento como 
forma de interação, aprimoramento e ganho de produtividade. Formas de utilização de ferramentas 
tecnológicas para aumento de eficiência do setor. Aspectos críticos na contratação e no 
acompanhamento de escritórios terceirizados. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DOLABELA, Fernando. Oficina do empreendedor: a metodologia de ensino que ajuda a transformar 
conhecimento em riqueza. São Paulo: Sextante, 2008. 

MADERO, Jaime Fernandez. Gestão de Escritórios de Advocacia. São Paulo: Revista dos 
Tribunais 

OCHMAN, Renato. Vivendo a negociação: estratégias, técnicas negociais e jurídicas e modelos de 
contratos para fechar o melhor negócio.. São Paulo: Saraiva, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BORGES JR, Candido Vieira. Empreendedorismo. São Paulo: Saraiva, 2014. 

JULIEN, Pierre André. Empreendedorismo regional e economia do conhecimento. São Paulo: 
Saraiva, 2010. 

LEE COCKEREL. A magia do atendimento. São Paulo: Saraiva, 2013 

LEONARDO INGHILLERI. Atendimento cinco estrelas. São Paulo: Saraiva, 2013. 

MARCONDES, Luciana Passos. Empreendedorismo. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

OFICINA DE JURISPRUDÊNCIA 35 10º 

EMENTA: 

Técnicas de análise de decisões judiciais e de argumentação jurídica. Introdução ao pensamento 
jurídico crítico. Fatores sopesados na solução judicial de conflitos. O estudo de caso. Jurisprudência: 
técnicas de pesquisa, cotejo analítico, interpretação e compreensão. A jurisprudência como 
concretização dos direitos humanos fundamentais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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GOMES, Luiz Flávio. BIANCHINI, Alice. Saberes Jurisprudências STF e STJ. São Paulo: Saraiva, 
2013. 

LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria da Decisão Judicial - Fundamentos de Direito. 2 ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010 . 

STRECK, Lenio Luiz. O que é isto - Decido Conforme Minha Consciência? Porto Alegre: Editora 
Livraria do Advogado. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CALAMANDREI, Pietro. Eles, os juízes, nós os advogados. São Paulo: Pillares, 2013. 

GUILHERME, Luiz F. do Vale de A. Manual de arbitragem. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

SOARES, Ricardo M. F. Hermenêutica e interpretação jurídica. São Paulo: Saraiva, 2010. 

_________. Hermenêutica Jurídica. (Col. Saberes do Direito). São Paulo: Saraiva, 2013. 

TELLES JR., Goffredo Teles. Tratado da consequência: curso de lógica formal. 7. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014. 

 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM 35 10º 

EMENTA: 

Definições de negociação. Abordagem ganhos mútuos. Competição x Cooperação. Matriz de 
Negociações Complexas. Etapas da Negociação – Preparação, criação de Valor, Distribuição de 
Valor e Implementação. A Eficácia do Processo e os Métodos Alternativos de Solução de disputas. 
Natureza Jurídica da Arbitragem. Fundamentos da Arbitragem: as Partes na Arbitragem, o Objeto de 
Arbitragem, árbitros (funções, poderes e deveres). Convenção de arbitragem: cláusula 
compromissória e Compromisso Arbitral, questões diversas sobre a cláusula compromissória. 
Procedimento arbitral: instauração da Arbitragem, processo de escolha e nomeação dos árbitros, 
procedimento Arbitral, sentença arbitral. Execução das Sentenças Arbitrais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem. (Col. Saberes do Direito). São Paulo: 
Saraiva, 2012. 

CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo – Um Comentário à Lei nº 9.307/96. São Paulo: 
Atlas, 2009.  

GUILHERME, Luiz F. do Vale de A. Manual de arbitragem. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GABBAY, Daniela Monteiro. Mediação & Judiciário no Brasil e nos EUA: condições, desafios e 
limites para a institucionalização da mediação no judiciário - Brasília, DF: Gazeta Jurídica, 2013. 

GUILHERME, Luiz F. do Vale de A. Manual de arbitragem. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

GUIMARAES PEREIRA, Cesar Augusto. Arbitragem e poder público. São Paulo: Saraiva, 2010. 
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MARTINELLI, Dante Pinheiro. Negociação. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

SARFATI, Gilberto (org.). Manual de negociação. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

DIREITO DO CONSUMIDOR 35 10º 

EMENTA: 

Estrutura e função do Código de Defesa do Consumidor. Direitos básicos do consumidor e seus 
desdobramentos. Relação jurídica de consumo: conceito e extensão. Fundamentos e limites da 
responsabilidade civil do fornecedor. Natureza jurídica e efeitos da publicidade e da oferta. Proteção 
contratual. Tutela processual coletiva. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Direito do Consumidor. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2011 

GRINOVER. Ada Pelegrine. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores 
do anteprojeto. 10 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011 

NUNES, Rizzatto. Curso de Direito do Consumidor. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALMEIDA, João Batista de A Proteção Jurídica do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2013 

ANDRADE, Ronaldo Alves de. Curso de Direito do Consumidor. Barueri. Manole. 2006. 

BOLZAN, Fabrício. Direito do Consumidor esquematizado. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

LIMA MARQUES, Cláudia. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. O Novo Regime das 
Relações Contratuais. São Paulo. RT. 2011. 

NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo. 
Saraiva. 2005. 

 
 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

DIREITO ECONÔMICO E FINANCEIRO 35 10º 

EMENTA: 

Sistema normativo voltado à ordenação do processo econômico, mediante a regulação, sob o ponto 
de vista macro jurídico, da atividade econômica e da política econômica estatal. Direito Constitucional 
Econômico. Os meios de regulação pública da economia e do mercado. A regulamentação do acesso 
e do exercício da atividade econômica. O Direito de Concorrência. Direito Financeiro. Direito de 
Propriedade. Estruturas econômicas nacionais e internacionais. A intervenção governamental no 
mundo dos negócios (PPPs). Os excedentes do consumidor e do produtor. Propriedade estatal de 
recursos e privatização. Políticas públicas e falhas de mercado. Direito no mercado de capitais. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FONSECA, João Bosco Leopoldino. Direito Econômico. 8 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 

GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. Interpretação e Crítica. 17 ed. 
São Paulo: Malheiros: 2015 

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 33ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BITENCOUT, Cezar Roberto. Crimes contra o sistema financeiro nacional e contra o mercado 
de capitais. São Paulo: Saraiva, 2014  

FERREIRA JARDIM, Eduardo Marcial. Manual de direito financeiro e tributário. São Paulo: 
Saraiva, 2014. 

PINTO COELHO,  Claudio Carneiro Bezerra. Curso de direito tributário e financeiro. São Paulo: 
Saraiva, 2014  

RAMOS FILHO,  Carlos Alberto de Moraes. Curso de direito financeiro. São Paulo: Saraiva, 2012. 

WUDERLICH, Alexandre crimes financeiros e correlatos. São Paulo: Saraiva, 2011   

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

Eletiva II – ver Rol das Eletivas 35 10º 

EMENTA: 

ver Rol das Eletivas 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ver Rol das Eletivas 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ver Rol das Eletivas 

 
 
Disciplinas Eletivas 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

LIBRAS 35  

EMENTA: 

Os conceitos iniciais básicos sobre deficiência auditiva (surdez) e indivíduo surdo: identidade, cultura 
e educação. Como se desenvolveram as línguas de sinais e a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. 
Noções básicas de estrutura lingüística da LIBRAS e sua gramática. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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ALMEIDA, E. O. C. de. Leitura e Surdez: Um estudo com adultos não oralizados. Editora Revinter, 
2000. 
 
FELIPE, T. A. Introdução à Gramática de LIBRAS. Rio de Janeiro: 1997. 
 
______. LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais. In: STROBEL, K. L & Dias, S.M.S. (org.) Surdez: 
Abordagem Geral. FENEIS. Ed. Apta, Curitiba, PR, 1995, p. 22-23. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BOTELHO, P. B. Linguagem e letramento na educação dos surdos: ideologias e práticas 
pedagógicas. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. 
 
FELIPE, T. Introdução à gramática da libras. Brasília: MEC, 1997. 
 
Felipe, T. Libras em Contexto: curso básico – Livro do estudante/cursista. Programa Nacional de 
Apoio à Educação dos Surdos. Brasília: Ministério da Educação. Secretaria da Educação Especial, 
2001. 
 
SALLES, H. et al. Ensino de língua portuguesa para surdos: caminhos para a prática pedagógica. 
Brasília: MEC/SEESP, 2003. 
 
SKLIAR, Carlos. A Surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre Editor: Mediação, 1998. 

 

 

 
COMPONENTE 

CARGA 
HORÁRIA 

PERÍODO 

DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 35  

EMENTA: 

A realidade social e a situação infantil no Brasil. A criança e o adolescente no ECA, na CF, na 
legislação civil, penal e trabalhista. Características essenciais do ECA.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 
BUOSI, Caroline de C. F. Síndrome da Alienação Parental: uma inter-relação entre o Direito e a 
Psicologia. Curitiba: Juruá, 2012. 
 
MACIEL, K.R.L. Curso de Direito da Criança e Adolescente: aspectos teóricos e práticos. 8 ed. 
São Paulo: Saraiva, 2015. 
 
KREUZ, Sérgio Luiz. Direito à convivência familiar da criança e do adolescente: direitos 
fundamentais, princípios constitucionais e alternativas ao acolhimento institucional. Curitiba: Juruá, 
2012. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ANDRADE MACIEL, Katia Regina Ferreira Lobo. Curso de direito da criança e do adolescente - 
aspectos práticos e teóricos. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 
 
Estatuto da criança e do adolescente comentado: comentários jurídicos e sociais. 5. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2002. 
 
FIGUEIREDO, Fabio Vieira. Estatuto da Criança e do Adolescente. Coleção SOS - Sínteses 
Organizadas Saraiva V.1. São Paulo: Saraiva, 2013 
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OLIVEIRA, Arnaldo de; VERONESE, JOSIANE ROSE PETRY. Interesses difusos e direitos da 
criança e do adolescente. Belo Horizonte: Del Rey, 1996.  
 
SILVA, Lillian Ponchio; ROSSATO, Luciano Alves; LÉPORE, Paulo Eduardo; CUNHA, Rogério 
Sanches. Pedofilia e abuso sexual de crianças e adolescentes. São Paulo: Saraiva, 2013. 

 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

DIREITO ELETRÔNICO E PROCESSO ELETRÔNICO 35  

EMENTA: 

Introdução ao direito virtual. Aspectos penais do direito eletrônico. Regulamentação legal do processo 
eletrônico. Certificação Digital.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ANDRADE, Ronaldo Alves de. Contrato eletrônico no novo código civil e no código de 
consumidor. Barueri: Manole, 2004.  
 
CASTRO, Carla Rodrigues Araújo de. Crimes de informática e seus aspectos processuais. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.  
 
TEIXEIRA, Tarcisio. Curso de direito e processo eletrônico: doutrina, jurisprudência e prática. São 
Paulo: Saraiva, 2013.  
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

PAESANI, Liliana Minardi. Direito e internet: liberdade de informação, privacidade e 
responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2000.  
 
PECK, Patricia. Direito digital. São Paulo: Saraiva, 2002.  
 
ROVER, Aires José. Direito, sociedade e informática: limites e perspectivas da vida digital. 
Florianópolis: Fundação Boiteux, 2000.  
 
ROVER, Aires José. Direito e informática. Barueri: Manole, 2004.  
 
SCHOUERI, Luis Eduardo. Internet: o direito na era virtual. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001.  
 

 

 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

DIREITO ELEITORAL 35  

EMENTA: 

Direitos políticos. Processo eleitoral. Ações e recursos eleitorais. Lei de Responsabilidade fiscal nos 
direitos políticos e crimes eleitorais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 
RODRIGUES, Marcelo Abelha; JORGE, Flávio Cheim. Manual de direito eleitoral. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2014.  
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STOCO, Rui; STOCO, Leandro de Oliveira. Legislação eleitoral interpretada: doutrina e 
jurisprudência. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.  
 
VELLOSO, Carlos Mario da Silva; AGRA, Walber de Moura. Elementos de Direito Eleitoral. 4 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BRITO, Auriney Uchoa de.  Propaganda eleitoral na Internet. São Paulo: Saraiva, 2014 

CHIMENTI, Ricardo Cunha. Direito eleitoral. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2014 

GOMES, Luiz Flavio Direito eleitoral. São Paulo: Saraiva, 2012 

LENZA, Pedro. Direito eleitoral esquematizado. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2013 

VELLOSO, Carlos Mario da Silva. Elementos de direito eleitoral. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

 

 
 

 



 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel 
 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 
http://www.univel.br 

 

 162  

 

 
ANEXO II  

 
REGULAMENTO DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA E DO ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO DO CURSO DE DIREITO 
  
 

R e g u l a m e n t a  a s  a t i v i d a d e s  
administrativas e operacionais internas e 
externas do Núcleo de Prática Jurídica 
(NPJ/SAJU/SAJU), do Estágio 
Supervisionado e dá outras providências. 

 

T ÍTULO I  -  DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA  

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º. O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ/SAJU) tem por finalidade servir de laboratório 

para as atividades práticas a serem desenvolvidas no Curso de Direito, conforme previsto no 

Projeto Pedagógico. 

 

Art. 2º. O NPJ/SAJU tem por finalidade desenvolver atividades de prática real e simulada que 

possibilitem a formação ética e técnica-profissional dos acadêmicos do Curso de Direito. 

§ 1
0
.
 
As atividades de prática real compreendem o escritório modelo, convênios externos, 

mediação, conciliação e demais práticas consensuais de resolução de conflitos, visando à busca 

por uma cultura de paz e, ainda, conta com atividades de visitas orientadas, audiências assistidas, 

mini cursos, assistir Júri simulado, fazer doações/voluntariado; 

§ 2
0
. As atividades de prática simulada compreendem a análise de casos processuais fictícios, 

baseados na jurisprudência nacional, bem como a realização de audiências simuladas e, ainda, 

resolução de problemas jurídicos e redação de peças processuais, atendendo à norma em 

vigência. 

 

Art. 3º. O NPJ/SAJU é o órgão de coordenação e supervisão das atividades de estágio de 

prática jurídica, respeitadas as competências específicas da Coordenação e do Colegiado do 

Curso de Direito. 

 
Art. 4º. O NPJ/SAJU é o órgão encarregado de supervisionar as atividades de estágio dos 
alunos do Curso de Direito, sendo composto: 

I. Coordenador(a) do NPJ/SAJU; 
1. Advogados(as)/Orientadores(as); 
2. Professores de prática processual; 
3. Acadêmicos do 4

0
 e 5

0
 ano do Curso de Direito; 

4. Secretaria; 
5. Estagiários; 



 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel 
 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 
http://www.univel.br 

 

 163  

6. Escritório Jurídico, composto com 07 Box para atendimento, organização dos 
processos, confecção de petições; 
7. Protocolo do NPJ/SAJU; 
8. Sala de Audiência Simulada, conciliação, mediação e outras formas de solução 
consensual de conflitos, como a prática de círculos restaurativos; 
9. Livros para consultas; 
10. Sala do Coordenador(a); 
11. Recepção. 
12. Extensão na Justiça Federal, com atribuição para atendimento de acordo com o Termo 
de Convênio de Cessão de Uso, firmado em 27 de junho de 2005. (documento em anexo) 
 
 
Art. 5º. O NPJ/SAJU funciona durante o ano letivo, com horário a ser fixado pela 
Coordenação de acordo com os dias e horários de funcionamento desta IES. 
§ 1°. Durante o período de férias, conforme o calendário acadêmico, o NPJ/SAJU/campus 
Univel somente funcionará o SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA -  
NPJ/SAJU, onde as publicações judiciais serão acompanhadas pelos advogados 
orientadores; 
§ 2º O NPJ/SAJU/extensão Justiça Federal seguirá o calendário de expediente forense daquele 
órgão; 
§ 3°. Das decisões do NPJ/SAJU, referentes ao estágio cabe recurso ao Colegiado do 

Curso de Direito. 

 
CAPITULO II – DO (A) COORDENADOR(A) DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 

 
Art. 6º. Compete ao NPJ/SAJU: 

I. Aprovar os modelos dos formulários necessários para o seu bom funcionamento do NPJ/SAJU; 

II. Fixar critérios e condições a serem exigidos para o credenciamento de escritórios de 
advocacia, órgãos, entidades e empresas públicas ou privadas, para o 
reconhecimento dos estágios realizados pelos acadêmicos; 

III. Aprovar projetos alternativos de estágio que preencham os requisitos legais e práticos 
necessários ao seu desenvolvimento; 

IV. Manifestar-se e deliberar sobre assuntos pertinentes as diversas atividades de estágio, 
sempre que isso Ihe for solicitado; 

V. Aprovar, em primeira instância, alterações neste Regulamento; 
 
Art. 7º. O Coordenador(a) do NPJ/SAJU será nomeado pelo Diretor Geral desta IES, dentre 
advogados com notória especialização prática, o qual poderá integrar o corpo docente da 
faculdade de direito.  
Parágrafo Único - A carga horária administrativa atribuída ao Coordenador(a) é de 20 horas 
semanais. 
 
Art. 8º. O Coordenador(a), manterá Advogados(as)/Orientadores(as) regularmente inscritos na 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, professores ou não do Curso de Direito, em número 
necessário para a condução dos processos reais, sendo responsáveis pelos prazos, 
audiências, petições e demais demandas pertinentes ao bom desenvolvimento dos atos 
processuais, devendo, ainda, orientar os alunos sobre todos os procedimentos envolvendo os 
trâmites processuais e atendimento pessoal realizado nas dependências do NPJ/SAJU. 
 
 
Art. 9º. O Coordenador(a) será responsável pelo controle administrativo e 
pedagógico das atividades desempenhadas pelos acadêmicos no NPJ/SAJU. 
§ 1°. Compete ao Coordenador(a) do NPJ/SAJU: 

I. Coordenar e responder por todas as funções pedagógicas no NPJ/SAJU; 
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II. Responder pela Secretaria do NPJ/SAJU, podendo delegar todas 
as funções necessárias; 

III. Implementar as decisões da Coordenação e do Colegiado do Curso de 
Direito referentes a estágios; 

IV. Aprovar os modelos de formulários utilizados no NPJ/SAJU; 

V. Dar parecer sobre a viabilidade didática e prática de projetos alternativos de 
estágio encaminhados a Coordenação do Curso de Direito pelos integrantes 
do NPJ/SAJU; 

VI. Encaminhar aos Órgãos competentes, na forma da legislação vigente, as propostas de 
convênios de estágios aprovados pelo Diretor Gera! da UNIVEL; 

VII. Autorizar atividade externa de estágio em escritório de advocacia ou Órgão, entidade ou 
empresa conveniada com a UNIVEL, nos termos da Portaria n° 1886/94 do MEC 
para o reconhecimento do estágio; 

VIII. Aprovar a composição de equipes e escala de horários dos acadêmicos junto ao 
NPJ/SAJU, de forma a manter uma distribuição equitativa de acadêmicos nos 
diversos horários de funcionamento do mesmo; 

IX. Aprovar o convênio com o estágio externo, conforme critérios 
definidos previamente fixados; 

X. Avaliar o estágio externo desenvolvido em escritório de advocacia, Órgãos, 
entidades e empresas conveniadas; 

XI. Tomar em primeira instância, todas as decisões e medidas necessárias ao efetivo 
cumprimento deste Regulamento; 

XII. Propor juntamente com a Coordenação do Curso de Direito, modificações a este 
Regulamento ao Colegiado do Curso. 

XIII. Priorizar outras formas de solução de conflito, como a mediação e técnicas de 
Justiça Restaurativa, buscando o restabelecimento dos vínculos afetivos quebrados a 
partir de um conflito e, consequentemente, humanizando o direito, de modo a 
disseminar uma cultura de paz social e valorização dos direitos humanos. 

 

CAPÍTULO III - DOS ADVOGADOS(AS)/ORIENTADORES(AS) DO NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA 

 

Art. 10. São Advogados(as)/Orientadores(as) do NPJ/SAJU, aqueles que exercem 

atividades de elaboração de petições jurídicas, acompanhamento de audiências, cumprimento 

de prazos processuais dos casos demandados através do NPJ/SAJU e orientação acadêmica 

e jurídica. 

§ 1°. Competindo-lhes principalmente: 

I. Orientar, supervisionar e avaliar atividades reais e simuladas do Estágio Supervisionado; 

II. Orientação aos acadêmicos nos casos reais; 

III. Acompanhar a elaboração, a correção das peças processuais, assinando-as; 

IV. Acompanhar o andamento dos processos do NPJ/SAJU; 

V. Acompanhar as audiências dos processos elaborados pelos acadêmicos do 
NPJ/SAJU 

VI. Exigir das equipes relatórios das atividades do NPJ/SAJU; 

VII. Desempenhar todas as demais atividades decorrentes da sua função. 
§2º. A carga horária atribuída ao advogado/orientador é de 20 horas semanais; 
§3º. Os Advogados(as)/Orientadores(as) poderão trabalhar em sistema de 
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revezamento para cumprirem com as audiências decorrentes do NPJ/SAJU. 
 

CAPÍTULO IV - DA SECRETARIA DO NPJ/SAJU 

 
Art. 11. Compete à Secretaria do NPJ/SAJU: 
I. Manter arquivos de toda a correspondência recebida e expedida, bem como de toda a 
documentação e legislação referente ao estágio; 

II. Expedir todas as declarações e certidões pertinentes ao estágio, respeitadas 
às competências específicas da Coordenação do Curso de Direito; 

III. Manter arquivo de controle de todos os convênios que a UNIVEL possui para estágios 
junto às pastas dos alunos; 

IV. Manter arquivo atualizado de todos os processos ajuizados por meio do 
NPJ/SAJU; 

V. Manter cadastro de clientes do NPJ/SAJU, que devem ser atualizado com base nos 
dados fornecidos pelos acadêmicos a cada novo atendimento ou ato processual; 

VI. Manter agenda das audiências referentes aos processos ajuizados por meio do 
NPJ/SAJU que deve ser atualizada pelos acadêmicos; 

VII. Fornecer os modelos de formulários necessários para o bom funcionamento do 
NPJ/SAJU; 

VIII. Arquivar os relatórios anuais das audiências assistidas, Juri, Mini 
Curso, Doação/Voluntariado e das visitas orientadas em pasta individual de 
cada aluno; 

IX. Manter o arquivo morto de clientes atendidos no NPJ/SAJU, pelo prazo de 5 
(cinco) anos; 

X. Organizar todos os documentos referentes ao Estágio Supervisionado; 

XI. Desempenhar as demais atividades de sua competência e as que lhe forem solicitadas 
pelo professor Coordenador(a) do NPJ/SAJU; 

XII. Efetuar o controle de frequência, ao Estágio Supervisionado. 
 

 

CAPÍTULO V - DOS ACADÉMICOS 

 
Art. 12. O Estágio Supervisionado deverá ser cumprido pelos acadêmicos 
matriculados no 4º e 5º ano do Curso de Direito desta IES. 
§1°. Compete aos acadêmicos: 

I. Cumprir este Regulamento e as demais normas previstas nas Resoluções; 

II. Preencher fichas de atendimento de todos os clientes que forem atendidos no NPJ/SAJU, 
encaminhando-a a Secretaria de Estágio para cadastramento, na forma do regulamento do 
NPJ/SAJU; 

III. Entregar relatórios mensais das atividades no NPJ/SAJU; 

IV. Redigir as petições de todos os processos nos quais participaram, delas fazendo constar a 
identificação da respectiva equipe, e assiná-las juntamente com ao advogado; 

V. Cumprir com o revezamento estabelecido em sua equipe para o atendimento no 
NPJ/SAJU; 

VI. Acompanhar as publicações oficiais, juntamente com a secretaria, visando manter 
atualizada a agenda de audiências e demais atos processuais; 

VII. Comunicar os seus clientes de todos os atos processuais, 
principalmente naqueles em que é necessária sua participação; 

VIII. Cumprir as int imações que forem efetuadas nos processos 
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sob sua responsabilidade; 

IX. Cumprir os ditames do Código de Ética e Disciplina da ORDEM DOS 
ADVOGADOS DO BRASIL e zelar pelo bom nome da UNIVEL; 

X. Manter cópias de todas as pegas processuais produzidas nos processos encaminhados 
ao Poder Judiciário; 

XI. Obter 75% de frequência em todas as atividades previstas neste Regulamento e nas 
normas previstas nas Resoluções; 

XII. Cumprir com a carga horária total da Prática Real e obter média igual 
ou superior a 7,0 nas avaliações da Prática Simulada previstas neste 
Regulamento e nas normas previstas nas Resoluções, para o cumprimento das 
atividades de prática real e simulada; 

XIV. Entregar pasta de audiência contendo os relatórios das audiências assistidas, 
visitas orientadas, relatório de Juri simulado, relatório de Mini Curso, entrega de 
Doação/Voluntariado ao no final do ano conforme estabelecido nas Resoluções 
referente ao Estagio Supervisionado I e II; 

XV. Apresentar oralmente no final de cada Estágio I e II um relatório das atividades 
do NPJ/SAJU para os Advogados(as)/Orientadores(as) e/ou pelo Coordenador(a) 
do NPJ/SAJU. 

 

TÍTULO II - DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 13. As atividades de estágio supervisionado são essencialmente práticas e devem 
proporcionar ao estudante a participação em situações simuladas e reais de vida e trabalho, 
vinculadas a sua área de formação, bem como análise crítica das mesmas. 
Art. 14. As atividades de estágio supervisionado devem buscar, em todas as suas variáveis, a 
articulação entre ensino, pesquisa e extensão, almejando sempre uma cultura de paz. 
 
Art. 15. As atividades ligadas ao estágio supervisionado devem envolver uma conduta 
ética associada à responsabilidade social e profissional, visando, prioritariamente, a pacificação 
social, solução e prevenção de litígios. 
 
Art. 16. As atividades do estágio supervisionado do Curso de Direito obedecem ao estipulado 
na legislação em vigor sobre estágios e ao previsto neste Regulamento e incluem a prática 
jurídica. 
Parágrafo Único. A prática jurídica deverá abranger as atividades reais e simuladas e devem 
ser diversificadas para treinamento das atividades profissionais de advocacia e demais 
profissões jurídicas, bem como para atendimento ao público. 
 
Art. 17. O Estágio Supervisionado I e II, que deverá ser cumprido no 4º e 5º ano, 
respectivamente, do Curso de Direito,  por meio de atividades desenvolvidas pelo 
acadêmico sob controle e orientação do NPJ/SAJU, terá o mínimo de 280 (duzentos e oitenta) 
horas, sendo que, para aprovação final, o acadêmico deverá cumprir com a totalidade dos 
requisitos exigidos pelas Resoluções I e II, respectivamente. 
 
 

CAPÍTULO II  - DA PRÁTICA REAL 

Seção I – NPJ/SAJU 

 

Art. 18. O NPJ/SAJU é destinado à população carente, na forma da Lei n.° 1.060/50, e o 
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atendimento é feito pelos acadêmicos do 4º
 
e 5º

 
ano do Curso de Direito. 

§1º. O NPJ/SAJU funciona durante o ano letivo, com horário de atendimento ao público fixado 
pela Coordenação do NPJ/SAJU. 
§2º. Durante o período de férias regulares, conforme previsto no calendário 
acadêmico desta lES, as publicações serão acompanhadas pelos advogados orientadores do 
NPJ/SAJU.  
§3º. O atendimento do NPJ/SAJU abrange as áreas: cível, família, criminal e previdenciário. 
 
Art. 19. Os acadêmicos do estágio supervisionado deverão cumprir 04 horas 
quinzenais. 
§1º. Os acadêmicos serão organizados em equipes de no máximo 04 integrantes. 
§2º. A equipe poderá trabalhar por meio de revezamento, onde deverão estar presentes, 
pelo menos, dois integrantes por semana. 
 
Art. 20. Dentro das horas destinadas ao NPJ/SAJU, 50% poderão ser cumpridas por meio 
de Convênios com escritórios de advocacia, órgãos, entidades ou empresas. 
§1º. Durante o período que o Convênio estiver vigente, o aluno deverá apresentar relatório 

mensal das suas atividades, assinado por próprio punho e pelo responsável do estágio 

conveniado. 

§2º. As horas do convênio serão computadas da mesma forma que no NPJ/SAJU, ou seja, 
04 horas quinzenais. 
 

 

Seção II - Visitas Orientadas 

 

Art. 21. As visitas orientadas serão feitas com alunos do 4º ano do curso de Direito, junto a 

Penitenciária Industrial de Cascavel. 

 

Seção III  - Audiências Assistidas 
 

Art. 22. As audiências assistidas deverão ser cumpridas pelos acadêmicos nas áreas 

Cível, Penal e Trabalhista, conforme normas previstas nas Resoluções. 

 
CAPITULO III - DA PRÁTICA SIMULADA 

 
Seção I - Disposições Gerais 

 
Art. 23. A prática processual simulada se dará mediante a elaboração de peças processuais 
nas áreas Cível, Penal e Trabalhista, conforme as normas previstas nas Resoluções. 
 

Seção II - Processos e Audiências Simuladas 
 

Art. 24. Os processos e as audiências simuladas serão realizados nas áreas Cível, Penal e 

Trabalhista, conforme as normas previstas nas Resoluções. 

 
CAPÍTULO IV - DA AVALIAÇÃO 

 
Art. 25. As Avaliações serão aplicadas ao final de cada Estágio I e II, conforme normas 

previstas nas Resoluções. 
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TÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 26. Os acadêmicos após sua aprovação final poderão solicitar a confecção de certificado de 

conclusão do Estágio Supervisionado, fornecido pela Secretaria do NPJ/SAJU. 

 
Art. 27. Os casos omissos do presente regulamento serão resolvidos pela 

coordenação do NPJ/SAJU. 

 
Art. 28. Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 
Cascavel, 12 de junho de 2015. 
 
 
Caroline Buosi      Luciana Chemim 
Coordenadora do Curso de Direito    Coordenadora do NPJ/SAJU 
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ANEXO III 
 

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

GRADUAÇÃO NO CURSO DE DIREITO 

 

Institui os procedimentos e requisitos 
referentes ao desenvolvimento do Trabalho 
de Conclusão de Curso (TCC) de Direito e 
dá outras providências. 

 

A Coordenação do Trabalho de Conclusão de Curso e a Coordenação do Curso de 

Direito da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel - UNIVEL, no uso de suas 

atribuições regimentais, com fundamento na Resolução CNE/CES nº 9, de 29 de setembro de 

2004, 

 

RESOLVE: 

 

Instituir o novo Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Direito 

da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel – UNIVEL, no qual estabelece 

procedimentos e requisitos o desenvolvimento das disciplinas: Trabalho de Conclusão de 

Curso I (TCC - I) e Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC - II), as quais devem submeter-se 

os acadêmicos matriculados no referido curso. 

 

PARTE GERAL DO TCC 

Das Disposições Preliminares 

Comum aos alunos matriculados no TCC I e II 

Art. 1º O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), é obrigatório para obtenção do grau 

de Bacharel em Direito, nos termos do art. 2°, inciso XI da Resolução CNE/CES n° 9, de 29 de 

setembro de 2004. 

Art. 2º O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) consiste em pesquisa individual 

desenvolvida pelo acadêmico, a qual deve ser orientada e sistematizada atendendo o conteúdo 

fixado por esta IES de acordo com seus Projetos Pedagógicos, devendo ser elaborada na 

modalidade de Artigo ou Monografia. 

Dos Objetivos do Trabalho de Conclusão de Curso 

Art. 3º O objetivo do Trabalho de Conclusão de Curso é estimular o acadêmico à 

produção científica e a pesquisa especializada, propiciando-lhe a forma de demonstrar o 

conhecimento adquirido no decorrer do curso, sua capacidade de raciocínio jurídico, de 

interpretação e reflexão crítica, bem como a habilidade para expor metodologicamente o tema 

desenvolvido. 

§1º O Trabalho de Conclusão de Curso deve abordar assuntos pertinentes ao Direito 

Aplicado, a fim de demonstrar relevância e contribuição para sociedade e à formação 

acadêmica; e ao Direito Comparado ou relacionado às áreas cientificas com conteúdo 

filosófico, sociológico, ético, psicológico, político, econômico e, outros elencados nos Projetos 

Pedagógicos. 
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§2º Tratando-se das demais áreas citadas o parágrafo anterior, o Trabalho de 

Conclusão de Curso que abranger pesquisa acerca de seres humanos, questionários referente 

a assuntos comportamentais ou equivalentes, deve submetê-los a analise do Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) e a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), se for o caso. 

 

Da Organização do Trabalho de Conclusão de Curso 

Art. 4° A Coordenação do Trabalho de Conclusão de Curso será exercida por 

professor oficialmente homologado através de edital pela Coordenação do Curso de Direito. 

Das Atribuições do Coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso 

Art. 5º Ao Coordenador do Trabalho de Conclusão de Curso compete, além das 

atividades especificadas neste regulamento: 

I. Executar a política de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em consonância com a 

política desta Instituição; 

II. Propor e submeter à Coordenação do Curso de Direito as normas complementares 

e critérios de avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso I e II; 

III. Definir os professores orientadores, preferencialmente graduados em Direito. 

IV. Definir e divulgar cronograma para cumprimento dos prazos a serem realizados 

durante os semestres das disciplina de TCC – I e TCC - II; 

V. Redigir editais referentes às regras complementares do TCC, bem como definir 

formulários e instrumentos de caráter organizacional que auxiliem no desenvolvimento do TCC; 

VI. Orientar os professores e acadêmicos quanto às normas e prazos estabelecidos, 

promovendo reuniões, quando se fizer necessário; 

VII. Diligenciar providências cabíveis ao bom desenvolvimento das disciplinas do TCC, 

pleiteando, inclusive junto a Direção desta Instituição, os recursos que se fizerem necessários; 

VIII. Providenciar informações aos membros da banca examinadora em relação aos 

procedimentos referentes à avaliação dos acadêmicos; 

IX. Organizar e publicar edital discriminando data, hora, local e composição das bancas 

examinadoras; 

X. Manter arquivo atualizado com os projetos de Trabalho de Conclusão de Curso em 

desenvolvimento; 

XI. Manter arquivados os Trabalhos de Curso apresentados e aprovados pelas bancas 

examinadoras; 

XII. Encaminhar à Secretaria Acadêmica a média final dos alunos, de acordo com as 

notas atribuídas nas disciplinas TCC – I e TCC - II. 

Art. 6º O Coordenador do Trabalho de Conclusão de Curso convocará reunião, que 

deve ser realizada no início do semestre, com os acadêmicos matriculados no Trabalho de 

Conclusão de Curso – I e II, a fim de informar e orientá-los quanto à publicação das normas 

que regem o Trabalho de Conclusão de Curso. 

Da Orientação e Atribuições do Docente Orientador 

Art. 7º Ao acadêmico apto a desenvolver o Trabalho de Conclusão de Curso I e II, 

respectivamente, é garantida a orientação de Docente vinculado preferencialmente ao Curso 

de Direito, e alternativamente, à docência desta IES com formação comprovada na área de 

pesquisa do acadêmico ou, subsidiariamente, autorizada pela Coordenação do Trabalho de 

Conclusão de Curso. 
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Art. 8º Ao Docente Orientador do Trabalho de Conclusão de Curso compete: 

I. Estar alinhado às diretrizes do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e acompanhar 

o desenvolvimento dos seus orientados durante todo o semestre letivo; 

II. Apresentar à Coordenação do Trabalho de Conclusão de Curso o cronograma de 

orientação semestral, que pode ser estabelecido em conjunto com o orientado, o qual será 

publicado em edital no prazo de 10 (dez dias úteis) após oficialização dos orientandos; 

III. Colaborar com o aluno na escolha e definição do tema do TC, bem como fornecer 

subsídios necessários ao desenvolvimento adequado do tema proposto; 

IV. Orientar os alunos nas questões relacionadas a conteúdo, forma, sequência, 

anotações bibliográficas e conclusão do TCC na área escolhida; 

V. Realizar as orientações necessárias para o desenvolvimento do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TC), comprovando ao menos 1 (uma) orientação mensal a cada 

orientando, registrando os encontros no Relatório de Acompanhamento das Orientações do 

TCC e, enviando-os a Coordenação do TC, conforme cronograma estabelecido; 

VI. Avaliar o acadêmico, conforme especificações deste regulamento;  

VII. Acompanhar as normas da ABNT e as diretrizes para trabalhos do Curso; 

VIII. Orientar no máximo 12 (doze) acadêmicos, salvo autorização excepcional da 

Coordenação do Trabalho de Conclusão de Curso para que este limite seja excedido. 

Parágrafo Único: O Docente orientador deve integrar, como presidente, as bancas 

correspondente aos Trabalhos de Conclusão de Curso que orientou, além de outras bancas 

como examinador; 

Dos Acadêmicos Aptos e Atribuições dos Discentes Orientados 

Art. 9 É considerado apto participar do processo de avaliação do Trabalho de Conclusão 

de Curso, os acadêmicos devidamente matriculados nas disciplinas TCC – I e TCC – II, 

respeitando os prazos estabelecidos nos cronogramas divulgados pela Coordenação do 

Trabalho de Conclusão de Curso. 

Art. 10 Cabe ao acadêmico, no decorrer do semestre: 

I. Sugerir Docente Orientador, observando a pertinência temática, isto é, áreas de 
afinidade, as matérias lecionadas ou atuação profissional do professor, tal escolha deve 
considerar os prazos estabelecidos e previamente publicados em edital. 

II. Desenvolver suas atividades de acordo com os cronogramas divulgados pela 
coordenação; 

III. Procurar o professor orientador, dando o devido andamento ao trabalho, mediante 
prévio agendamento; 

IV. Cumprir as atividades estabelecidas, apresentando os resultados obtidos; 
V. Comunicar à Coordenação do Trabalho de Conclusão de Curso os problemas que 

venham a ocorrer; 
VI. A apresentar relatórios e documentação, conforme estabelecido. 
VII. Escolher em conjunto com o Orientador a modalidade de Trabalho de Conclusão de 

Curso, sendo Monografia e Artigo devendo observar em qual delas o tema poderá ser 
desenvolvido e optar qual a modalidade será avaliado. 

Art. 11 Caso o acadêmico não realize o protocolo no prazo estipulado pela Coordenação 

de Trabalho de Conclusão de Curso, terá o prazo de 48 horas para justificar por escrito o 

motivo visivelmente relevante, sendo o documento apreciado pela Coordenação e o Colegiado 

do Curso de Direito para devidas providências. 
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PARTE ESPECÍFICA DA DISCIPLINA DE TCC – I 

Do Trabalho de Conclusão de Curso – I (TCC – I) 

Das Etapas e Avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso I 

Art. 12 A Coordenação do Trabalho de Conclusão de Curso publicará edital com o 

cronograma das etapas de desenvolvimento e de avaliação do Trabalho de Conclusão de 

Curso I, o qual deve ser elaborado de acordo com os requisitos apresentados, seguindo 

especificamente normas técnicas da ABNT e regulamentadas pela Coordenação do Trabalho 

Curso. 

Das Etapas do Trabalho de Conclusão de Curso I 

Art. 13 A disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC - I), deve ser realizada no 

7º semestre de forma individual, a qual tem como objetivo o desenvolvimento do Projeto de 

pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso, o qual deve ser elaborado pelo acadêmico e 

avaliado pelo professor Orientador, atendendo as etapas dispostas neste regulamento. 

Art. 14 A elaboração do Projeto de pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC - I) 

é subdivido em 5 (cinco) etapas, sendo avaliado o desenvolvimento de cada discente através 

de 3 (três) notas, na forma e prazo que prevê este regulamento: 

Art. 15 A 1ª ETAPA inicia-se com a publicação de edital apresentando os Docentes e suas 

respectivas áreas de orientação, proporcionando ao acadêmico conhecimento do professor e 

respectiva área de interesse, podendo sugerir aquele que se adequar ao seu tema de 

pesquisa. 

I. Depois de observadas as opções de professores atentando-se a pertinência temática e 

as áreas de afinidade, o acadêmico deverá entrar em contato com o professor solicitando sua 

orientação, a qual poderá: 

a) Ser aceita pelo professor, que deverá formalizar seu consentimento com a 

assinatura do Formulário de Orientação do TCC; 

b) Sugerida a pelo Acadêmico, porém sem a assinatura ou formalização do professor, 

o qual deverá ser indicado no Formulário de Orientação do TCC; 

c) Indicada pela Coordenação do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

II. A concretização da 1ª etapa consiste no protocolo do Formulário de Orientação do 

TCC, juntamente com o Cronograma de orientação semestral (acertado de comum acordo do 

orientador e orientando) e o Pré-projeto do TCC, que deve apresentar Título da pesquisa; 

Tema; Formulação do Problema jurídico; Hipóteses; Objetivos: geral e específico; Justificativa; 

Revisão bibliográfica; Metodologia; Proposta de Sumário; Referências iniciais. 

 

Parágrafo único: Esta etapa de inicialização do Projeto de Pesquisa do TCC I, não é 

avaliada, sendo que prazo para finalização desta será de 35 (trinta e cinco) dias após a 

publicação do edital com os professores e suas respectivas áreas de orientação. 

Art. 16 Finaliza-se a 1ª etapa, com a publicação de edital oficializando os orientadores e 

orientados, com os respectivos temas protocolados, o qual será divulgado pela Coordenação 

do trabalho de Conclusão de Curso, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

I. Ao acadêmico que no protocolo da 1ª etapa, sugerir orientador, porem sem formalizar o 

consentimento deste no Formulário de Orientação, ou ainda, não encontre professor que se 
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disponha a orientá-lo apresentando Formulário de Orientação sem indicação, caberá a 

Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso, no prazo de 10 (dez) dias úteis: 

a) Verificar junto ao professor sugerido a possibilidade de orientação, atentando-se a 

linha de pesquisa e compatibilidade de carga horária, sendo admitida a orientação deverá ser 

formalizado sua anuência com a assinatura do Formulário de Orientação do TCC; 

b) Designar de professor orientador, considerando sua linha de pesquisa e interesse, 

bem como sua compatibilidade de carga horária do professor; 

c) Realizar substituições e alterações de orientador em casos em que se fizer 

necessário, baseando-se principalmente em aspectos desconsoantes com os requisitos 

estabelecidos neste regulamento.  

Art. 17 A 2ª ETAPA consiste na primeira avaliação de até 2,0 (dois) pontos atribuída no 

desenvolvimento inicial do Projeto de pesquisa propriamente dito, sendo devidamente 

elaborado pelo acadêmico com orientações do professor. 

I. Especificamente, esta etapa corresponde à elaboração dos itens iniciais do projeto, isto 

é, Título da pesquisa; Tema; Formulação do Problema jurídico; Hipóteses; Objetivos: geral e 

específico; 

II. No prazo de até 30 (trinta) dias, após a oficialização do orientador, o acadêmico deverá 

desenvolver os itens especificados e apresentar ao professor para respectiva avaliação, a 

forma de apresentação deverá ser acertada de comum acordo entre o orientador e orientando, 

podendo ser pessoalmente em via impressa ou meio eletrônico via e-mail; 

III. O professor orientador avaliará de 0 (zero) a 2,0 (dois) pontos, o desempenho do 

acadêmico no desenvolvimento dos itens supra, devendo encaminhar via e-mail ou 

pessoalmente no prazo de 10 (dez) dias o Parecer de Avaliação Parcial I, com a nota da 

primeira avaliação à Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso e ao acadêmico. 

Art. 18 A 3ª ETAPA versa sobre a segunda avaliação de até 3,0 (três) pontos, atribuída no 

desenvolvimento especifico da Justificativa e Revisão Bibliográfica, que corresponde os demais 

itens do Projeto de pesquisa, sendo devidamente elaborado pelo acadêmico com orientações 

do professor. 

I. No prazo de até 25 (vinte cinco) dias, após a apresentação anterior, o acadêmico 

desenvolverá a Justificativa e Revisão Bibliográfica, devendo apresentá-los ao professor para a 

avaliação, tal apresentação deverá ser acertada de comum acordo entre o orientador e 

orientando, podendo ser pessoalmente em via impressa ou meio eletrônico via e-mail; 

II.  O professor orientador avaliará de 0 (zero) a 3,0 (três) pontos, a atuação do 

acadêmico no desenvolvimento dos itens supra, analisando especialmente o “padrão” de um 

referencial teórico desejável entre 08 a 15 páginas. No prazo de até 10 (dez) dias, o Orientador 

encaminhará via e-mail ou pessoalmente Parecer de Avaliação Parcial II à Coordenação de 

Trabalho de Conclusão de curso e ao acadêmico, a nota correspondente a segunda avaliação. 

Art. 19 A 4ª ETAPA versa sobre a terceira avaliação de até 5,0 (cinco) pontos, na qual o 

professor orientador analisará a completude do Projeto de Pesquisa do Trabalho de Conclusão 

de Curso, bem como a dedicação do acadêmico no desenvolvimento de todos os itens que 

compõe o projeto finalizado.  

I. O acadêmico deverá encaminhar no prazo de 25 (vinte cinco) dias Projeto de Pesquisa 

do Trabalho de Conclusão de Curso finalizado ao professor orientador, a forma de envio 
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deverá ser previamente acertada de comum acordo entre o orientador e orientando, podendo 

ser via impressa pessoalmente ou meio eletrônico por e-mail;  

II. O professor orientador avaliará de 0 (zero) a 5,0 (cinco) pontos, o desenvolvimento do 

Projeto de Pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso em sua completude, bem como o 

comprometimento do acadêmico na elaboração do mesmo. Devendo encaminhar via e-mail ou 

pessoalmente, no prazo de 10 (dez) dias, o Parecer de Avaliação Parcial III, com a nota da 

referida avaliação à Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso e ao acadêmico. 

Art. 20 A 5ª ETAPA refere-se à pontuação para fins de avaliação final do Projeto de 

Pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso, a qual será calculada pela soma simples das 

notas obtidas nos 3 (três) Pareceres de Avaliação Parcial I, II, e III. 

Parágrafo único: A aprovação obtida pela soma dos Pareceres de Avaliação Parcial 

emitidos pelo Orientador deverá ser homologada pela Coordenação do Trabalho de Conclusão 

de Curso. 

Art. 21 Poderá ser concedido 7 (sete) dias, a contar da data do Parecer de Avaliação Final 

III, se for o caso, o Orientado deverá fazer as correções requeridas e apresentá-las ao 

Orientador, podendo ser pessoalmente em via impressa ou meio eletrônico via e-mail. 

Art. 22 No prazo de 10 (dez) dias o professor orientador verificará se atendidas ou não às 

alterações solicitadas, e decidirá se o projeto está a contento, proferindo suas observações no 

Parecer de Avaliação Final. 

§ 1º O acadêmico terá seu Projeto de Pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

aprovado se: 

I. Atingir a frequência nas orientações do TC, prevista neste regulamento; 

II. Atingir a nota mínima de 7,0 (sete) como média da nota do professor Orientador.  

§2º No caso do acadêmico deixar de apresentar as alterações solicitadas pelo Orientador, 

no prazo determinado, será fixada a nota 0 (zero) para o Projeto de Pesquisa do Trabalho de 

Conclusão de Curso. 

§3º Após a aprovação das correções pelo orientador, o acadêmico terá o prazo de 10 (dez) 

dias para protocolar uma via impressa do Projeto de Pesquisa do Trabalho de Conclusão de 

Curso e uma via digital (arquivo Word), a qual deverá ser enviada a Coordenação do Trabalho 

de Conclusão de Curso, através do e-mail: tcc1direito@univel.br.  

Art. 23 É vedado ao aluno o direito ao exame final nesta disciplina. 

Art. 24 O acadêmico que ficar comprovado não ser o autor real do trabalho, incorrendo em 

plágio ou aquisição do projeto, em quaisquer de suas fases, será atribuída à nota final zero, 

além da aplicação de outras penalidades administrativas, cíveis e criminais. 

Art. 25 Caso haja discordância do orientando quanto ao resultado final da avaliação 

realizada professor Orientador, cabe ao acadêmico, no prazo de até 5 (cinco) dias após a 

divulgação oficial da nota do TCC, protocolar recurso apresentando suas razões, o qual será 

apreciado pela Coordenação do Trabalho de Conclusão de Curso juntamente ao NDE ou 

Colegiado. 

Parágrafo único: A divulgação oficial da nota final será feita por edital. 

mailto:tcc1direito@univel.br
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PARTE ESPECÍFICA DA DISCIPLINA: TCC – II 

Do Trabalho de Conclusão de Curso – II (TCC – II) 

Das Modalidades do Trabalho de Conclusão de Curso II 

Art. 26 O Trabalho de Conclusão de Curso II pode ser desenvolvido em modalidade de 

Artigo ou Monografia. 

Parágrafo único: Cabe ao Orientado em conjunto com o Orientador analisar qual das 

modalidades apresentadas atende os objetivos propostos no TCC – I projeto de pesquisa, 

facultando-lhe possibilidade de escolher a modalidade que desenvolverá o TCC – II no decorrer 

do semestre. 

Art. 27 A Coordenação do Trabalho de Conclusão de Curso publicará edital com o 

cronograma de desenvolvimento e avaliação do TCC – II correspondente a cada modalidade. 

Sendo que ambas devem ser elaboradas em consonância com o TCC – I, seguindo 

especificamente normas da ABNT e as regulamentadas pela Coordenação, observando os 

requisitos apresentados em edital. 

Das Etapas e Avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso II 

Art. 28 A elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC - II) é subdivido em 5 

(cinco) etapas, sendo avaliado o desenvolvimento de cada discente através de 3 (três) notas, 

na forma e prazo que prevê este regulamento: 

Art. 29 A 1ª ETAPA inicia-se com a publicação de ratificando os professores orientadores 

com seus respectivos orientados e temas desenvolvidos no TCC – I, no prazo de até 10 (dez) 

dias úteis a contar do inicio do semestre. 

Art. 30 Nos casos em que, o orientador afastar-se da docência desta IES, poderá o 

acadêmico, observando as áreas de interesse e afinidade dos professores vinculados ao curso 

de direito, ou alternativamente a IES, no prazo de até 5 (cinco) dias da publicação do edital: 

I.  Sugerir novo orientador, podendo entrar em contato com este solicitando sua 

orientação, o qual formalizará seu consentimento através de assinatura no Formulário de 

Orientação, bem como o protocolo desde junto a Coordenação;  

II. Indicar novo orientador, porém sem a formalizar a anuência deste no Formulário de 

Orientação, ou ainda, não encontrando professor que se disponha a orientá-lo apresentando 

Formulário de Orientação sem indicação, caberá a Coordenação, no prazo de até 5 (cinco) 

dias úteis: 

a) Verificar junto ao professor indicado à possibilidade de orientação, observando 

áreas de afinidade e linha de pesquisa. Sendo admitida a orientação deverá ser formalizada 

sua anuência com a assinatura do Formulário de Orientação do TCC; 

b) Designar novo professor orientador, considerando sua linha de pesquisa e 

interesse, bem como sua compatibilidade de carga horária do professor; 

III. A concretização da 1ª etapa consiste no protocolo digital do Formulário de 

desenvolvimento do TCC II, o qual apresentará o Título do Trabalho de Conclusão de Curso II, 

para fins de formalização da disciplina, ou ainda, atualização de eventuais alterações na 

pesquisa/orientador; juntamente com Cronograma de orientação semestral (acertado de 

comum acordo do orientador e orientando). 

Parágrafo único: Esta etapa de formalização e atualização do Trabalho de Conclusão de 

Curso II - TCC II, não é avaliada, sendo que prazo para o protocolo digital, através do e-mail 

tcc2direito@univel.br é de até 10 (dez) dias da publicação do edital. 

mailto:tcc2direito@univel.br
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Art. 31 A 2ª ETAPA consiste na avaliação de até 2,0 (dois) pontos atribuída no 

desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso propriamente dito, sendo elaborado pelo 

acadêmico com as devidas orientações do orientador. 

§ 1º Tratando-se da modalidade ARTIGO, o acadêmico: 

I. Deverá desenvolver especificamente os elementos textuais1, excluindo-se deste a 

Conclusão, os elementos pré-textuais2 e elementos pós-textuais3. 

II. Observará os limites de laudas no desenvolvimento do artigo, sendo no mínimo 20 

laudas e no máximo 30 laudas, excluindo-se dessa contagem os elementos pré-textuais e pós-

textuais. 

 

§ 2º Tratando-se da modalidade MONOGRAFIA, o acadêmico: 

III. Deverá desenvolver o Sumário e os elementos textuais da Monografia, excluindo-se a 

conclusão, bem como os demais elementos pré-textuais e pós-textuais. 

IV. Observará os limites de laudas no desenvolvimento da monografia, sendo no mínimo 

40 laudas e no máximo 100 laudas, excluindo-se dessa contagem os elementos pré-textuais e 

pós-textuais. 

V. Poderá, no desenvolvimento do plano de trabalho individual, ter como participante até 

01(um) outro professor, denominado coorientador, observando-se as disposições deste 

Regulamento: 

a) Será admitido coorientador desta IES ou de outras Instituições de Educação 

Superior congêneres, nacionais ou estrangeira, comprovado o notório saber na área de 

desenvolvimento do tema escolhido pelo acadêmico, desde que haja consentimento do 

orientador; 

b) A aprovação da coorientação a convite do acadêmico e mediante a anuência do 

Orientador, esta condicionada: à assinatura do termo de adesão de trabalho voluntário, e não 

remunerado pela IES, bem como à admissão de reciprocidade por parte do curso ou da 

instituição de origem do convidado; 

§3º Observadas às condições do §2º deste artigo, poderão ser admitidas na banca 

examinadora coorientadores e/ou professores de outras instituições de educação superior 

congêneres. 

        §4º Observará, nesta etapa que será considerado como elementos textuais do Artigo e 

Monografia, a Introdução e o Desenvolvimento dos capítulos. 

Art. 32 No prazo de até 40 (quarenta) dias do inicio do semestre, o acadêmico deverá 

desenvolver o TCC atendendo as especificações do artigo anterior, apresentando-o ao 

orientador para respectiva avaliação. A forma de apresentação deverá ser acertada de comum 

acordo entre o orientador e orientando, podendo ser pessoalmente em via impressa ou meio 

eletrônico via e-mail; 

                                                 
1 Elemento textual: parte em que é exposto o conteúdo do trabalho.  

2 Elemento pré-textual: parte que antecede o texto com informações que ajudam na 

identificação e utilização do trabalho 

3 Elemento pós-textual: parte que sucede o texto e complementa o trabalho. 
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Parágrafo único: O professor orientador avaliará de 0 (zero) a 2,0 (dois) pontos, o 

desenvolvimento dos elementos supra, indicando alterações e correções necessárias ao 

acadêmico. Devendo encaminhar no prazo de até 10 (dez) dias do protocolo realizado, via e-

mail ou pessoalmente o Parecer de Avaliação Parcial I com a respectiva nota à Coordenação 

de Trabalho de Conclusão de Curso e ao acadêmico. 

Art. 33 A 3ª ETAPA versa sobre a finalização do Trabalho de Conclusão de Curso 

Artigo ou Monografia, na qual o professor orientador o analisará sua  completude, indicando as 

alterações e correções realizadas pelo acadêmico, bem como o desenvolvimento da Conclusão 

e demais elementos pré-textuais e pós-textuais do TCC concluído. 

I. O acadêmico deverá encaminhar em até 25 (vinte cinco) dias o Trabalho de Conclusão 

de Curso finalizado ao professor orientador, na forma previamente acertada de comum acordo 

entre o orientador e orientando, podendo ser via impressa pessoalmente ou meio eletrônico por 

e-mail;  

I. Esta etapa de finalização do TCC II, não é avaliada, devendo o professor orientador, no 

prazo de até 10 (dez) dias do envio, apenas pronunciar-se no Parecer Final se o acadêmico 

encontra-se Apto ou Inapto para defesa do TCC na banca final, encaminhando o resultado à 

Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso e ao acadêmico. 

Art. 34 A 4ª ETAPA consiste no protocolo da versão final do Trabalho de curso, no prazo 

de até 20 (vinte) dias após o pronunciamento do Orientador pela aptidão em defender o TCC 

na banca final, devendo o acadêmico protocolar o TCC II na seguinte forma: 

I. Para a defesa na banca final: em 4 (quatro) vias impressas, sendo 3 (três) vias 

encadernadas em espiral destinadas aos membros da banca,1 (uma) via para arquivo, e uma 

em arquivo digital enviada por e-mail, em formato .doc; 

II. Após a apresentação à banca examinadora, o acadêmico deverá realizar as correções 

requeridas e protocolar a versão final do Trabalho de Curso (TC) conforme cronograma 

publicado. 

III. Após a defesa e alterações necessárias: em 1 (uma) via para arquivo, e em 1 (uma) via 

digital em formato .pdf, enviada por e-mail protocolizado para arquivo na biblioteca; o não 

atendimento a este quesito implica em atraso do encaminhamento do diploma para registro; 

Art. 35 A 5ª ETAPA consiste na defesa do Trabalho de Conclusão de Curso será 

apresentado e avaliado por uma Banca Examinadora, sendo que o acadêmico somente 

realizará a defesa do Trabalho de Conclusão de Curso, após parecer de aprovação do 

professor Orientador por escrito. 

Art. 36 A banca examinadora será composta por, no mínimo, três membros, sendo 

obrigatória a participação do professor orientador e do co-orientador, quando for o caso, e os 

demais professores serão, preferencialmente, os mesmos que participaram da banca prévia. 

Parágrafo único. A banca deverá ser composta, preferencialmente, com no mínimo um 

professor com titulação de mestre ou doutor. 

Art. 37 Na data, horário e local, estabelecidos por edital da Coordenação do TCC, o 

acadêmico deverá apresentar seu Trabalho de Conclusão Curso, em sessão pública, e atender 

aos questionamentos, eventualmente, apresentados pela banca. 

§1°. Caberá ao professor orientador a presidência da banca examinadora. 
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§2°. Cada acadêmico disporá de 10 (dez) a 15 (quinze) minutos para a exposição. 

§3°. Somente a banca questionará o acadêmico, no tempo máximo de 15 (quinze) 

minutos, sendo que os demais presentes deverão ficar na condição de espectadores. 

§4°. Na defesa, a banca examinadora deverá considerar os seguintes aspectos: 

I - Quanto à forma:  
a) Observância das normas técnicas e científicas:  
b) Correção gramatical e linguística:  
II - Quanto ao conteúdo:  
a) Fidelidade ao tema enunciado no título:  
b) Cumprimento dos objetivos propostos no projeto:  
c) Valor das fontes utilizadas na revisão bibliográfica:  
d) Aprofundamento do problema fixado como tema da pesquisa:  
e) Estrutura e progressividade da exposição:  
III - Quanto à apresentação oral:  
a) Fidelidade ao texto escrito:  
b) Domínio do conteúdo do texto escrito:  
c) Capacidade de síntese do texto escrito: 
 
§6º. A defesa terá peso 8,0 (oito) e o acadêmico que ficar com menos de 7,0 (sete) 

estará reprovado. 
§7°. Encerrada a sessão, a banca examinadora reunir-se-á, separadamente, para decidir 

sobre a avaliação do TC, ocasião em que será lavrada ata, a qual será encaminhada à 
Coordenação, para as providências cabíveis. 

 
Art. 38 Poderá ser concedido o prazo de 10 (dez) dias a contar da data da banca, se for o 

caso, o Orientado deverá fazer as correções requeridas e apresentá-las ao Orientador, 

podendo ser pessoalmente em via impressa ou meio eletrônico via e-mail. 

Art. 39 No prazo de 5 (cinco) dias o professor orientador verificará se atendidas ou não às 

alterações solicitadas, e decidirá se o TCC está a contento, proferindo suas observações. 

§1º No caso do acadêmico deixar de apresentar as alterações solicitadas pelo Orientador, 

no prazo determinado, será fixada a nota 0 (zero) para o Trabalho de Conclusão de Curso. 

§2º Após a aprovação das correções pelo orientador, o acadêmico terá o prazo de 10 (dez) 

dias para protocolar uma via impressa do Trabalho de Conclusão de Curso e uma via digital 

(arquivo Word), a qual deverá ser enviada a Coordenação do Trabalho de Conclusão de Curso, 

através do e-mail: tcc2direito@univel.br.  

Art. 40 É vedado ao aluno o direito ao exame final nesta disciplina. 

Art. 41 O acadêmico que ficar comprovado não ser o autor real do trabalho, incorrendo em 

plágio ou aquisição do projeto, em quaisquer de suas fases, será atribuída à nota final zero, 

além da aplicação de outras penalidades administrativas, cíveis e criminais. 

Parágrafo único: A divulgação oficial da nota final será feita por edital. 

Considerações Finais 

Art. 42 Os casos omissos do presente Regulamento serão resolvidos pela Coordenação 

do Trabalho de Conclusão de Curso e, em última instancia pelo Colegiado do Curso. 

Art. 43 Este regulamento entra em vigor após sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

mailto:tcc2direito@univel.br
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Cascavel/PR, 12 de junho de 2015. 

 

 

 

CCaarroolliinnee  ddee  CCáássssiiaa  FFrraanncciissccoo  BBuuoossii 
Coordenadora Geral do Curso de Direito  

da FCSAC - UNIVEL 
 

CCááttiiaa  RReejjaannee  LLiicczzbbiinnsskkii  SSaarrrreettaa  
Coordenadora do Projeto de Pesquisa e Extensão 
Coordenadora do Trabalho de Curso de Direito da 

FCSAC - UNIVEL 
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ANEXO IV 
 
 

REGULAMENTO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE 
DIREITO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE 

CASCAVEL 

 

Institui o Regulamento Geral do Núcleo 
Docente Estruturante do Curso de 
Direito FCSAC/UNIVEL. 

 

O Colegiado do Curso de Direito da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel – 
UNIVEL, no uso de suas atribuições e com aprovação da Direção Geral, RESOLVE, instituir o 
Núcleo Docente Estruturante do Curso de Direito, nos termos seguintes: 
 
CAPÍTULO I – O NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – “NDE DIREITO UNIVEL” 
Art. 1º. Este Regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do Núcleo Docente 
Estruturante (NDE) do Curso de Direito da FCSAC/UNIVEL. 
Art. 2º. O NDE é órgão consultivo, de assessoramento, de reflexão e de efetivação de políticas 
pedagógicas e sociais atuante no processo de concepção, consolidação e contínua atualização 
e viabilização do Projeto Político Pedagógico do Curso de Direito, com a finalidade de manter 
atendidos objetivos do curso, dos discentes, egressos e demais envolvidos nas políticas de 
ensino, pesquisa e extensão. 
Art. 3º. O NDE está vinculado à coordenação e ao colegiado do curso de Direito. 
 
CAPÍTULO II – AS ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 
Art. 4º. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante da FCSAC/UNIVEL: 
I – contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 
II – zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino 
constantes no currículo; 
III – indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, 
oriundas das necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas 
com as políticas públicas da área jurídica; 
IV – zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais como forma de propiciar 
qualidade ao curso; 
V – elaborar, discutir, atualizar periodicamente e fiscalizar a adequada aplicação do Projeto 
Político Pedagógico do Curso de Direito, definindo sua concepção, fundamentos e objetivos; 
VI – elaborar, discutir e atualizar periodicamente as normativas do curso de Direito, tais como 
Regulamentos e Portarias, submetendo ao Colegiado do Curso para aprovação; 
VII – fomentar a criatividade de docentes, discentes e demais envolvidos nas relações 
acadêmicas no curso; 
VIII – conduzir a reestruturação curricular, para aprovação do colegiado, sempre que 
necessário; 
IX – supervisionar e orientar as metodologias e formas de avaliação; 
X – analisar e auxiliar para que se mantenham atualizados os planos de ensino das disciplinas 
curriculares; 
XI – acompanhar as atividades do corpo docente; 
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XII – acompanhar, fiscalizar e indicar melhorias nas atividades complementares de graduação 
e de estágio nos âmbitos do Núcleo de Pesquisa e Extensão – NEJUS (Núcleo de Estudos 
Jurídicos e Sociais) e Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ); 
XIII – auxiliar na promoção do intercâmbio científico, técnico e cultural entre discentes e 
docentes desta IES com outras do Brasil e do exterior; 
 
CAPÍTULO III – A CONSTITUIÇÃO (COMPOSIÇÃO) DO NÚCLEO DOCENTE 
ESTRUTURANTE 
Art. 5º. O NDE será constituído por membros do corpo docente que exerçam liderança 
acadêmica no curso de Direito, a partir da participação ativa nos aspectos identificadores de 
qualidade das relações de ensino, pesquisa e extensão. 
Art. 6º. O NDE será constituído pelo Coordenador do Curso, pelo Gestor do Curso e por mais 6 
professores pertencentes ao corpo docente do curso de Direito. 
Art. 7º. Os componentes do NDE deverão ter titulação obtida em programa de pós-graduação 
stricto sensu. 
Art. 8º. O regime de trabalho dos membros do NDE deve ser tempo integral ou tempo parcial, 
sendo, no mínimo, 2 professores com tempo integral. 
Art. 9º. A indicação dos membros do NDE será do Coordenador do Curso, com aprovação do 
Colegiado. 
Art. 10. A remuneração dos membros do NDE será de, no mínimo, o valor correspondente a 2 
horas/aulas por reunião, com participação comprovada em ata. 
Art. 11. A composição do NDE será renovada a cada 3 anos, ocasião em que serão 
substituídos 3 membros, não incluindo o Coordenador e o Gestor do Curso. 
§ 1º. Os membros a serem substituídos serão os que desejarem encerrar sua participação no 
NDE 
§ 2º. Caso não haja voluntário a deixar a composição do NDE, a escolha recairá sobre o mais 
antigo participante. 
Art. 12. Em caso de vacância, o Coordenador do Curso reunirá o Colegiado para indicação de 
novo membro em substituição. 
 
CAPÍTULO IV – A PRESIDÊNCIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 
Art. 13. O Presidente do NDE será o Coordenador do Curso de Direito, tendo por Vice 
Presidente o Gestor do Curso. 
Art. 14. Compete ao Presidente e, na sua ausência eventual, ao Vice Presidente: 
I – convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade; 
II – representar o NDE junto a outros órgãos da instituição ou fora dela; 
III – encaminhar as deliberações do NDE; 
IV – indicar nomes para composição do NDE, para posterior aprovação do Colegiado do Curso;  
V – designar relator ou comissão de estudos de matéria a ser objeto de atuação pelo NDE; 
VI – designar membro para secretariar reuniões; 
VII – coordenar a integração com o Colegiado do Curso e outros setores da instituição.    
 
CAPÍTULO V – AS REUNIÕES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 
Art. 15. As reuniões do NDE acontecerão, ordinariamente, duas vezes a cada semestre e, 
extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou pela maioria dos membros. 
Art. 16. As decisões serão tomadas por maioria simples de votos, com base no número de 
presentes. 
Art. 17. A ausência injustificada de qualquer dos membros por duas vezes consecutivas, 
acarretará a exclusão do NDE, com imediata indicação, pelo Presidente, de novo membro, a 
ser ratificada pelo Colegiado do Curso. 
Art. 18. Na ausência ou impedimento eventual do Presidente ou do Vice Presidente do NDE, 
as reuniões serão coordenadas pelo membro com maior tempo de docência na instituição.  
Art. 19. Toda reunião do NDE deverá ser documentada através de ata assinada por todos. 
 
CAPÍTULO VI – A SEDE DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 
Art. 20. A Sede do NDE será nas dependências da Coordenação do Curso de Direito, tendo 
por secretário administrativo o mesmo que serve à aludida Coordenação. 
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CAPÍTULO VII – AS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 21. Os casos omissos serão decididos pelo Colegiado do Curso, a pedido do Presidente 
do NDE, ou pelo próprio NDE, quando não avançar suas competências. 
 
Cascavel, 12 de junho de 2015. 
 
 
 
Caroline Buosi 
Coordenadora do Curso de Direito 
 

Adriano Coelho 
Diretor Geral 
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ANEXO V 
 
REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE GRADUAÇÃO 

DO CURSO DE DIREITO 
 
Dispõe sobre as Atividades Complementares 
de Graduação do Curso de Direito da 
Faculdade de Ciências Aplicadas de Cascavel 
– FCSAC. 

  
A Coordenação Geral, em conjunto com a Coordenação de Trabalho de Curso e Atividades 
Complementares do Curso de Direito da FCSAC - UNIVEL, no uso de suas atribuições, 
considerando a necessidade de revisar o Regulamento das Atividades Complementares de 
Graduação (ACGs) relativas ao Curso de Direito, RESOLVEM: 
 

Capítulo I 
Disposições gerais 

 
Art. 1º. A presente norma constitui parte integrante do currículo pleno do Curso de Graduação 
em Direito, como anexo, e tem por finalidade regulamentar a oferta, o aproveitamento e a 
validação das atividades complementares de graduação (ACGs). O integral cumprimento das 
ACGs, na forma e prazos neste Regulamento previstos, é indispensável para a conclusão do 
curso. 
 
Art. 2º. Por Atividade Complementar de Graduação (ACG) fica entendido como uma 
modalidade específica de atuação acadêmica, onde o corpo discente da Instituição deve 
interagir na sua formação, através da sua participação em programas de ensino, pesquisa e 
extensão extracurriculares, atividades estas consideradas pertinentes e úteis para a sua 
formação humana e profissional, conforme modalidades definidas por este Regulamento. 
 
Art. 3º. As ACGs têm como objetivos básicos: 
I - Flexibilizar o currículo pleno do Curso de Graduação em Direito; 
II - Propiciar aos alunos a possibilidade de aprofundamento temático e interdisciplinar, visando 
uma formação acadêmica mais completa; 
III - Fomentar a iniciação à pesquisa, ensino e extensão; 
IV - Integrar o aluno às atividades da instituição; 
V - Contribuir para uma formação ética e humanística do aluno; 
VI - Incentivar a reflexão crítica do aluno e a descoberta de novas aptidões; 
VII - Desenvolver senso de responsabilidade social e autonomia na busca do saber. 
 

Capítulo II 
Modalidades de ACGs 

 
Art. 4º. São modalidades de atividades complementares: 
I - Atividades de Extensão (limite de 100h no decorrer do curso);  
II - Atividades de Pesquisa e Iniciação Científica (limite de 100h no decorrer do curso); 
III - Palestras, seminários, congressos, conferências, cursos, mini-cursos e outros do gênero ; 
(limite de 170h no decorrer do curso) 
IV - Disciplinas não previstas na grade curricular; (limite de 100h no decorrer do curso) 
V - Monitoria; (limite de 100h no decorrer do curso) 
VI - Voluntariado(limite de 60h no decorrer do curso);  
VII - Atividades Culturais e Artísticas (limite de 40h no decorrer do curso);  
VIII - Atividades em EAD (limite de 100h no decorrer do curso);  
IX - Cursos preparatórios para concursos e Exame de Ordem dos Advogados do Brasil (limite 
de 100h no decorrer do curso).  
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Art. 5º. Considera-se como atividade de extensão: 
I - A participação em cursos de extensão ofertados pela Faculdade, desde que relacionados às 
áreas de formação profissional do curso de Direito;  
II - A participação em projetos comunitários e/ou sociais relacionados às áreas de formação 
profissional do curso de graduação; 
III - O envolvimento na organização de eventos acadêmicos, tais como seminários científicos, 
semanas acadêmicas, entre outros. 
 
Art. 6º. Consideram-se como atividades de pesquisa e iniciação científica: 
I - a participação e desenvolvimento de projetos de iniciação científica vinculados ao Centro de 
Pesquisa e Extensão da Faculdade e ao Núcleo de Estudos Jurídicos e Sociais (NEJUS); 
II - a participação em projetos de pesquisa vinculados ao Centro de Pesquisa e Extensão da 
Faculdade e ao Núcleo de Estudos Jurídicos e Sociais (NEJUS); 
III - trabalhos publicados em periódicos acadêmico-científicos; 
IV - participação em eventos de iniciação científica ou em congressos científicos relacionados 
aos projetos desenvolvidos pelo acadêmico. 
 
Art. 7º. Considera-se como ACG a participação do acadêmico em palestras, seminários, mini 
cursos, cursos, congressos e conferências acadêmicas, e outros do gênero, desde que 
devidamente comprovados e que tenham relação com as áreas de formação profissional do 
Curso de graduação em Direito. 
 
Art. 8º. Considera-se monitoria a modalidade específica de atuação acadêmica, onde o corpo 
discente da instituição tem a possibilidade de participar em atividades de iniciação à docência, 
através da realização de programas de ensino, com apoio e orientação do corpo docente. 
Parágrafo único: as atividades de monitoria serão regulamentadas pelo Colegiado do Curso de 
Direito de acordo com as orientações gerais do CAS. 
 
Art. 9º. Serão aceitas como ACGs as disciplinas: 
I - não integrantes da base curricular mínima e obrigatória do Curso de Direito, desde que 
mantenham relação com a formação desejada; 
II - ofertadas por outros cursos da Faculdade ou de outras IES; 
III - cursos de idiomas, informática e de oratória freqüentados durante o transcorrer do curso; 
IV - outras atividades relevantes à formação profissional, desde que analisadas e autorizadas 
antecipadamente pela coordenação de atividades complementares. 
 
Art. 10. O voluntariado compreende a participação do acadêmico em atividades de prestação 
de serviços junto à sociedade, não necessariamente relacionadas ä formação profissional, 
podendo estar vinculadas ou não a outros projetos da Faculdade. 
 
Art. 11. As atividades Culturais e Artísticas somente serão aceitas aquelas realizadas pela 
própria instituição ou autorizadas anteriormente pela coordenação das ACGs.  
 
Art. 12. Serão consideradas atividades em EAD, as realizadas pelo sistema de ensino a 
distância, nas submodalidades online (via internet) e teletransmitidos (via satélite), 
especificamente na área de formação jurídica. Devido à importância para a formação 
profissional do acadêmico, os cursos de informática e idiomas realizados on-line também serão 
aceitos nesta modalidade. 
 
Art. 13. Os cursos preparatórios para concursos e Exame de Ordem dos Advogados do Brasil – 
OAB serão considerados e computados, em modalidade específica, independente de serem 
presenciais, telepresenciais ou EAD, desde que devidamente acompanhados por programação 
descrevendo as disciplinas ministradas.  
 
Art. 14. As ACGs organizadas ou criadas por iniciativa de docentes ou de discentes deverão ter 
um projeto prévio e um relatório posterior à atividade, conforme modelos divulgados para cada 
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tipo de atividade, registrados na Coordenação de Atividades Complementares. 
 
Parágrafo 1º. As atividades desenvolvidas no âmbito do Núcleo de Prática Jurídica do Curso de 
Direito não se confundem nem integram àquelas referidas neste Regulamento como ACG, haja 
vista que são atividades previstas na grade curricular e, portanto, obrigatórias no 4º e 5º ano. 
 
Parágrafo 2º. As atividades de estágio desenvolvidas em entidades e órgãos conveniados ou 
não, distinguem-se daquelas referidas neste Regulamento como ACG, haja vista que são 
atividades facultativas ao acadêmico. 
 
 

Capítulo III 
Da carga horária das ACGs 

 
Art. 15. Em consonância ao Projeto Pedagógico do Curso de Direito, o(a) acadêmico(a) deverá 
cumprir, obrigatoriamente, o mínimo 200 horas de atividades complementares de graduação 
para a obtenção do diploma de bacharel. 
I - As ACGs deverão, necessariamente, ser desenvolvidas durante a realização do Curso de 
Direito. 
II - A partir do 1º ano, o(a) acadêmico(a) deverá comprovar a realização das ACGs em 
requerimento próprio, ou da maneira determinada pela Coordenação de Atividades 
Complementares de Graduação, sob pena de reprovação nesta atividade. 
III - O aluno deverá cumprir a seguinte carga horária de ACG:  
 
 

 a) 1º período: 20 horas 

b) 2º período: 20 horas 

c) 3º período: 20 horas 

d) 4º período: 20 horas 

e) 5º período: 20 horas 

f) 6° período: 20 horas 

g) 7° período: 20 horas 

h) 8° período: 20 horas 

|) 9° período: 20 horas 

j) 10° período: 20 horas 

 
IV - A carga horária excedente será computada para o ano seguinte. 
 
Art. 16. A validação da carga horária cumprida pelo(a) acadêmico(a) nas ACGs atenderá os 
seguintes critérios: 
I - Para as atividades realizadas fora desta IES, a Coordenação das ACGs poderá atribuir 
carga horária inferior a que consta em certificados ou em outros instrumentos de registro, caso 
entenda que o total das horas a serem registradas não são compatíveis com a atividade 
desenvolvida, validando no máximo 4 horas por período. 
II - Estas atividades devem contemplar uma visão interdisciplinar, visando uma formação ampla 
do(a) acadêmico(a) que está em contato com outras áreas do saber. 
III - Para efeitos de cumprimento das exigências curriculares, cada modalidade de ACG, 
prevista no art. 4º, terá carga horária máxima computável ao longo do Curso correspondente a 
85% (oitenta e cinco por cento) do total das horas exigidas, a fim de incentivar o(a) 
acadêmico(a) a diversificar a sua prática entre as modalidades. 
IV - Para efeitos de registro no histórico escolar, as horas cumpridas em ACG que excedam o 
mínimo exigido poderão ser consideradas, respeitando as disposições do inciso anterior. 
V - Para cada modalidade de atividade complementar, atribuir-se-á: 
a) as horas constantes no instrumento de registro pela participação do(a) acadêmico(a) como 
ouvinte em palestras, seminários, congressos, conferências e outros do gênero. Por turno da 
atividade desenvolvida, será registrado até 04 (quatro) horas, observando-se o disposto no 
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inciso I; 
b) o total de horas atividades do evento que o(a) acadêmico(a) tenha participado como 
organizador(a) ou outra função equivalente, observando-se, todavia, o disposto no inciso I;  
c) até 40 (quarenta) horas para o exercício de monitoria em uma disciplina, condicionado à 
apresentação do certificado de conclusão da atividade; 
d) até 40 (quarenta) horas para cada disciplina cursada pelo(a) acadêmico(a), quando não 
prevista no currículo pleno do curso; 
e) até 40 (quarenta) horas pela participação em um projeto de pesquisa, de iniciação científica 
ou de extensão, desde que esteja concluído e certificado; 
f) até 40 (quarenta) horas pela participação em cada projeto social, como voluntário, mediante 
a apresentação prévia do projeto e do posterior relatório da respectiva atividade, ou por 
qualquer outro meio permitido pela coordenação das ACGs. 
g) 10 (dez) horas para cada artigo publicado na íntegra em revista jurídica; 
h) 5 (cinco) horas para cada trabalho publicado em anais; 
até 5 (cinco) horas pela apresentação de trabalho em evento científico; 
j) até 30 (trinta) horas pela freqüência em curso de idioma, desde que certificadas; 
l) até 20 (vinte) horas pela freqüência em curso de informática, desde que certificadas, 
independente da modalidade; 
m) até 40 (quarenta) horas pela participação em atividades realizadas em sistema de Ensino à 
distância. Somente serão aceitas se forem relacionadas especificamente à formação jurídica 
do acadêmico, ou quando se tratar de curso de informática e idiomas on-line. Deverá constar 
nos certificados carga horária mínima de 10h, sendo computado no máximo 50% desta. Em se 
tratando de cursos de informática e idiomas à distância observar-se-á o disposto nas alíneas j e 
l.  
n) até 50 (cinquenta) horas pela participação em cursos preparatórios para concursos e Exame 
de Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. Os comprovantes de participação deverão conter a 
descrição das disciplinas ministradas e será computado no máximo 50% da carga horária do 
curso. 
o) até 60 (sessenta) horas pela participação em palestras, seminários, congressos, 
conferências, cursos, mini-cursos e outros do gênero. 
p) outras atividades relevantes à formação profissional serão analisadas pela coordenação de 
atividades complementares e atribuída carga horária compatível com o seu desempenho. 
 
VI - As atividades culturais somente serão aceitas aquelas que forem promovidas pela 
Instituição, quando houver convênio com a mesma ou ainda quando autorizadas pela 
coordenação de ACGs.  
VII - Se entender necessário, a coordenação das ACGs poderá pedir informações adicionais 
sobre a atividade desenvolvida para efeito de sua validação. 
VIII - Serão desconsiderados os certificados e/ou relatórios apresentados se for constatada 
qualquer irregularidade, estando sujeito o(a) aluno(a) que o apresentou à punição na forma do 
regimento da IES. 
 

Capítulo IV 
Das obrigações do(a) discente 

 
Art. 17. Todos os acadêmicos matriculados regularmente no Curso de Direito estão sujeitos às 
disposições deste Regulamento. 
 
Art. 18. São obrigações do(a) acadêmico(a): 
I - cumprir a carga horária total das atividades complementares, nas modalidades e condições 
previstas neste Regulamento; 
II - requerer o registro formal das atividades desenvolvidas ao longo do curso perante a 
Coordenação de Atividades Complementares, por protocolo, conforme as datas estabelecidas 
em edital, mediante a apresentação do certificado original ou instrumento equivalente de 
aferição de frequência, e entrega de uma cópia do mesmo; 
III - retirar os certificados de eventos organizados pela Univel, em data posterior a entrada em 
vigor deste regulamento.  
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IV - entregar relatório final das atividades desenvolvidas, quando for exigência da modalidade 
em questão; 
V - conferir os editais de divulgação dos prazos para retirada de certificados, protocolo de 
ACGs e resultados dos requerimentos feitos à Coordenação. 
 
 

Capítulo V 
Da Coordenação das Atividades Complementares de Graduação 

 
Art. 19. A Coordenação das ACGs é vinculada à Coordenação Geral do Curso de Direito. 
 
Art. 20. Caberá a coordenação de Atividades Complementares: 
I - Regulamentar as atividades complementares do Curso, no que concerne a distribuição das 
atividades de acordo com o tempo de duração do curso, bem como a atribuição de 
percentagem para cada categoria em relação a carga horária total a ser cumprida; 
II - Apreciar e decidir sobre a validação das atividades realizadas pelos(as) acadêmicos(as); 
III - Exigir a comprovação documental pertinente dos acadêmicos; 
IV - Aprovar o relatório final de Atividades Complementares de cada aluno; 
V - Controlar o lançamento das atividades cumpridas na ficha individual de cada aluno;  
VI - Manter organizado o arquivo geral das atividades; 
VII - Remeter para a Secretaria da Faculdade o relatório final das ACGs realizadas pelos 
acadêmicos e a respectiva carga horária computada, para fins de registro no histórico escolar 
correspondente; 
VIII - Estabelecer e executar o cronograma das ACGs a cada ano letivo;  
IX - Disponibilizar informações sobre atividades oferecidas fora da Instituição; 
X - Convocar reuniões com os professores do Curso a fim de estimulá-los a desenvolver 
atividades complementares; 
XI - Manter relação com os responsáveis por estas atividades de outros cursos da IES visando 
criar, para os alunos do Curso, acesso a atividades do seu interesse; 
XII - Estabelecer contato com órgãos e instituições públicas com a finalidade de desenvolver 
atividades em parceria em proveito dos alunos; 
 
Art. 21. Da decisão da coordenação de atividades complementares caberá recurso ao 
Colegiado do Curso de Direito. 
 
Capítulo VI 
Disposições Gerais e Transitórias 
 
Art. 22. Os casos omissos serão analisados pela Coordenação das ACGs, que poderá 
convocar um colegiado, formado pelo Coordenador Geral do Curso de Direito e por mais outro 
professor integrante do Colegiado do Curso, para decidir questões complexas. 
 
Art. 23. Esta resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 
Cascavel, 12 de junho de 2015. 
 
 
Caroline de Cássia Francisco Buosi  
Coordenação do Curso de Direito da FCSAC  
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ANEXO VI 
 
REGULAMENTO DO REGIME DE MONITORIA DO CURSO DE DIREITO 

 
Dispõe sobre o Regime de Monitorias do Curso 
de Direito da Faculdade de Ciências Aplicadas 
de Cascavel – FCSAC. 

  
A Coordenação Geral, no uso de suas atribuições, considerando a necessidade de 
regulamentar as Monitorias relativas ao Curso de Direito, RESOLVE: 
 
CAPÍTULO I 
DEFINIÇÃO DE ATIVIDADE DE MONITORIA 
Art. 1º. O Sistema de Monitoria da FCSAC fica entendido como uma modalidade específica de 
atuação acadêmica, onde o corpo discente da instituição tem a possibilidade de interagir na 
atividade de iniciação à docência, através da realização de programas de ensino, pesquisa e 
extensão, com apoio do corpo docente. 
 
CAPÍTULO II 
OBJETIVOS DA MONITORIA 
Art. 2º. O Sistema de Monitoria da FCSAC tem como objetivos básicos: 
I - Propiciar uma formação acadêmica mais completa; 
II - Fomentar a iniciação à docência; 
III - Integrar o aluno às atividades da instituição; 
IV - Incentivar a reflexão crítica do aluno e a descoberta de novas aptidões; 
V - Preparar o aluno para auxiliar sua comunidade através da atividade de ensino e 
aprendizagem; 
VI - Auxiliar a evolução do acadêmico com dificuldades de aprendizagem, através do constante 
acompanhamento por monitores e docentes; 
VII - Interagir os cursos de graduação, sequenciais com a pós-graduação. 
 
CAPÍTULO III 
FUNÇÕES DO MONITOR 
Art. 3º - São funções do monitor: 
I - Participar, juntamente com o professor responsável pelas atividades de ensino, em tarefas 
condizentes com o seu grau de conhecimento e experiência: 
a) no planejamento das atividades;b) na preparação de aulas, no processo de avaliação e na 
orientação aos alunos; c) na realização de trabalhos práticos e experimentais.  
II - Participar na prática do ensino, constituindo-se em elo de ligação entre professor e alunos, 
sempre sob supervisão do professor responsável pela disciplina. 
Art. 4º. As atividades do monitor obedecerão à programação elaborada pelo professor 
responsável e aprovada pela Coordenação de Atividades Complementares.  
 
CAPÍTULO IV 
OBRIGAÇÕES DO MONITOR 
Art. 5º. São obrigações do monitor: 
I - Auxiliar o acadêmico no processo ensino-aprendizagem; 
II - Cumprir todas as tarefas estabelecidas conforme o plano elaborado; 
III - Auxiliar o professor orientador na elaboração do plano de trabalho; 
IV - Atender com cordialidade e presteza aos pedidos dos alunos sob sua orientação; 
V - Comparecer às atividades no horário e local determinado pelo professor orientador; 
VI - Levar todas as dificuldades encontradas nos momento do desenvolvimento das atividades 
ao professor orientador; 
VII - Avisar com antecedência aos alunos o horário e local das atividades; 
VIII - Prestar contas ao professor orientador das atividades desenvolvidas e seus resultados; 
IX - Agir com eficiência, boa-fé e ética; 
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X – Prestar contas por meio de relatório. 
Art. 6º. Fica vedado a qualquer monitor: 
I. Agir diversamente do que se constituir como sua obrigação; 
II. Receber qualquer valor ou benefício de qualquer aluno sob sua orientação; 
III. Realizar qualquer projeto sem autorização do professor orientador; 
IV. Ter mais que uma disciplina de monitoria; 
V. Ser desrespeitoso com qualquer aluno sob sua égide, quer no campo da agressão física 
quanto moral; 
 
Art. 7º. A prática de qualquer dos atos descritos no artigo anterior gera ao monitor a sanção de 
exclusão da monitoria e, a critério da colegiado do curso de Direito, a recomendação à Direção 
Geral para aplicação de sanções descritas no Regimento Interno da FCSAC. 
 
CAPÍTULO V 
PROFESSOR ORIENTADOR 
Art. 8º. O professor orientador deve ser docente da FCSAC, tendo lecionado há pelo menos 
seis meses na instituição, salvo disposição contrária da Coordenação de Atividades 
Complementares, devidamente fundamentada. 
Art. 9º. O professor orientador terá um aluno monitor para cada matéria lecionada, salvo 
necessidade especial a ser objeto de decisão da Coordenação de Atividades Complementares. 
Art. 10. O professor orientador é responsável pela atuação do monitor. 
Art. 11. São funções e obrigações do professor orientador: 
I - Acompanhar o monitor em suas atividades, avaliando sua evolução; 
II - Elaborar o plano de trabalho da disciplina, esclarecendo as temáticas ao monitor; 
III - Acompanhar a distribuição de atividades aos alunos pelo monitor; 
IV - Controlar a freqüência do monitor; 
V - Zelar pela correção das atividades do monitor, orientando-o no sentido técnico, ético e 
moral; 
VI - Informar à Coordenação de Atividades Complementares qualquer irregularidade na 
atuação do monitor; 
VII - Informar semestralmente à Coordenação de Atividades Complementares, em ofício 
padrão, dados acerca da freqüência do monitor e de seu desempenho acadêmico.  
VIII - Atender às solicitações da Coordenação de Atividades Complementares; 
 
Art. 12. Fica vedado ao professor orientador: 
I - Deixar de atender as obrigações descritas no artigo anterior; 
II - Transferir ao monitor atividades que estejam fora das funções deste; 
 
CAPÍTULO VI 
COORDENAÇÃO GERAL DO SISTEMA DE MONITORIA 
Art. 13. A coordenação geral do Regime de Monitoria do Curso de Direito da FCSAC será 
exercida pela Coordenação de Atividades Complementares, vinculada à Coordenação do 
Curso de Direito, que avaliará o desenvolvimento do sistema. 
Art. 14. Caberá ao Coordenador de Atividades Complementares supervisionar: 
a) O programa, planejamento e critérios de avaliação da disciplina;  
b) As formas de acompanhamento das atividades do monitor;  
c) O processo de seleção dos monitores e homologação dos resultados;  
Art. 15. Caberá à Coordenação de Atividades Complementares decidir sobre eventuais 
recursos interpostos por alunos monitores, bem como sobre questionamentos levantados pelos 
professores orientadores. 
Art. 16. Da decisão do Coordenador de Atividades Complementares caberá recurso ao 
Colegiado do Curso de Direito. 
 
CAPÍTULO VII 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
Art. 17. O cronograma de atividades da monitoria conterá os seguintes eventos: 
I - Divulgação de edital de abertura de inscrições; 
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II - Inscrições; 
III - Realização do processo de seleção; 
IV - Homologação dos resultados e divulgação; 
V - Desenvolvimento das atividades de monitor; 
VII - Conclusão do programa; 
VIII - Certificação.  
 
CAPÍTULO VIII 
INSCRIÇÃO E SELEÇÃO 
Art. 18. Poderão se inscrever para seleção em monitoria de ensino: 
I - Os alunos regularmente matriculados nos cursos da IES; 
II - Os alunos de outras instituições nacionais ou estrangeiras, em caráter excepcional e 
somente durante o tempo de permanência na UNIVEL, em virtude de convênios que assim o 
permitam, na forma prevista em portaria específica da Coordenação de Atividades 
Complementares.  
Art. 19. No caso das monitorias de ensino, poderão inscrever-se para seleção:  
I - Os candidatos que tiveram integralizado a disciplina para a qual postulam-se;  
II - Os candidatos que cursaram com bom rendimento a disciplina à qual postulam-se, 
demonstrada através de analise curricular;  
III - Os candidatos interessados em disciplinas recém criadas, ainda não oferecidas ou que não 
façam parte de seu currículo, deverão demonstrar conhecimento técnico ou prático na área que 
postulam. 
IV - Os candidatos que estiverem cursando os três últimos anos, em caso de graduação.  
Art. 20. A seleção será realizada nos moldes descritos em portaria específica de lavra da 
Coordenação de Atividades Complementares, devendo contar com, no mínimo, quatro fases: 
a) Prova escrita; 
b) Análise curricular; 
c) Análise do histórico acadêmico; 
d) Entrevista. 
Parágrafo-único. Nas fases constantes deste artigo, adotar-se-ão os seguintes critérios: 
I - Serão atribuídas notas de zero a dez, ficando habilitado o candidato que obtiver média igual 
ou superior a sete; 
II - Havendo mais de um candidato aprovado, a comissão indicará a ordem de classificação; 
III - Em caso de empate, prevalecerá a maior nota obtida na análise curricular. Persistindo o  
empate, prevalecerá a maior nota da análise do histórico acadêmico. Se, ainda, houver 
empate, a melhor entrevista. 
Art. 21. Após o término da seleção, será lançado em edital os nomes dos acadêmicos 
aprovados. 
 
CAPÍTULO IX 
CERTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 
Art. 22. Ao monitor, após conclusão com aproveitamento das atividades e a homologação dos 
relatórios pela Coordenação de Atividades Complementares, será outorgado: 
I - até 50% (cinquenta por cento) da carga horária exigida para o cumprimento das atividades 
complementares;  
II - registro da atividade em histórico escolar; 
III - certificado de monitoria. 
Art. 23. Será outorgado ao professor responsável pela atividade, certificado de orientador em 
monitoria no período., 
 
CAPÍTULO X 
DESLIGAMENTO DO MONITOR 
Art. 24. O desligamento do monitor poderá acontecer pelos seguintes motivos: 
I - Conclusão do processo; 
II - Descumprimento das Obrigações. 
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Parágrafo-único. Em caso de desligamento, o professor responsável pela atividade deverá 
comunicar à Coordenação de Atividades Complementares, que adotará as medidas de 
exclusão. 
 
CAPÍTULO XI 
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
Art. 25. O Regime de Monitoria terá plena vigência a partir do ano letivo de 2004. 
Art. 26. A monitoria será gratuita por tempo indeterminado; 
Art. 27. Os casos omissos serão analisados pelo coordenador das Atividades Complementares. 
Art. 28. Esta resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 
 
 
Cascavel, 12 de junho de 2015. 
 
 
 
 
Caroline de Cássia Francisco Buosi Luciana Chemim 
Coordenadora Geral do Curso de Direito Coordenadora Adjunta do curso de Direito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


