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1 APRESENTAÇÃO 

 

Autorizado pelo Conselho Nacional de Educação através do Parecer CNE/CES n.º 317, 

de 29 de dezembro de 2005, o Curso de Direito do Centro Universitário São Camilo – 

ES nasceu com a expectativa institucional de provocar a quebra do paradigma da 

formação jurídica capixaba, de maneira que o foco pela busca de uma oferta 

qualificada seja redirecionado ao sul do Espírito Santo.  

 

O ingresso no Curso de Graduação em Direito do Centro Universitário São Camilo – 

Espírito Santo ocorre no primeiro semestre do ano letivo, por meio do processo 

seletivo, quando são ofertadas 120 vagas anuais, divididas em duas turmas de 60 

alunos.  

 

O limite mínimo para integralização é de 5 anos e o máximo para integralização é de 8 

anos. O Curso de Graduação em Direito do Centro Universitário São Camilo – ES 

concede ao discente o título de Bacharel em Direito. 

 

As disciplinas são cursadas em regime Seriado Semestral e o curso tem carga horária 

total de 4.400 horas, distribuídas conforme quadro abaixo: 

 

CARGA HORÁRIA 

QUADRO GERAL DE HORAS 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS  3.840 * 

OPTATIVA INTRACURSO 40 

OPTATIVA INTERCURSO 40 

ESTÁGIO CURRICULAR 

OBRIGATÓRIO/NPJ 

200 

(em Núcleo de Prática Jurídica) 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 200 

TRABALHO DE CURSO 80 ** 

TOTAL 4.400 

 

* Estão inclusas nessa carga horária 200 horas de prática simulada em sala de aula. 

** Somam-se a essa carga horária 40 horas da disciplina Projeto de Pesquisa. 
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Nesse sentido, o Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo, em consonância com 

os ditames de sua mantenedora, e adequando-se à realidade de seu entorno, oferece 

o exame vestibular tradicional, pelo qual o candidato é selecionado após cumprir uma 

prova objetiva e elaborar uma redação sobre temas atuais, ademais do processo 

seletivo continuado, que a IES edita na hipótese de existirem vagas remanescentes.  

 

Como um todo, o processo seletivo da Instituição deriva de um edital que explicita 

normas, critérios de seleção, número de vagas, quantidade de Cursos em oferta, e os 

procedimentos utilizados para o aproveitamento da nota do Enem.  

 

Ademais do acesso via processo seletivo, o Centro Universitário São Camilo – Espírito 

Santo também admite o ingresso de alunos por meio de transferência e solicitação de 

segunda graduação. 

 

A IES também participa de programas como PROUNI, FIES e NOSSA BOLSA, um 

programa estadual que incentiva jovens oriundos das escolas públicas estaduais 

capixabas a dar continuidade a sua formação pessoal e profissional. 

 

 

1.1 Histórico Institucional 

 

O marco histórico de ingresso do Centro Universitário São Camilo no estado do Espírito 

Santo data do ano de 1989, quando incorporou a Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras Madre Gertrudes de São José. 

 

Preocupada em estabelecer um novo perfil de qualidade nos processos educacionais, a 

União Social Camiliana não poupou os esforços necessários à sua transformação em 

Centro Universitário, o que alcançou em 03 de junho de 2004, pela Portaria n° 1653.  

 

Inserido no contexto socioeconômico e geográfico do Estado do Espírito Santo, na 

cidade de Cachoeiro de Itapemirim, que conta com uma população de 

aproximadamente 200 mil habitantes, o Centro Universitário São Camilo – Espírito 

Santo atende os mais de 28 municípios que integram as microrregiões do Pólo 

Cachoeiro, Pólo Caparaó, Sudoeste Serrana e Metrópole Expandida Sul. Para tanto, 
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oferece, atualmente 15 Cursos de Bacharelado, 08 Cursos de Licenciatura e 02 Cursos 

Superiores de Tecnologia, assim divididos: 

 

 Bacharelado em: Administração, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, 

Comunicação Social (Publicidade e Propaganda), Comunicação Social 

(Jornalismo), Direito, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 

Nutrição, Psicologia, Sistemas de Informação, Engenharia Civil e Serviço Social;  

 Licenciatura em: Ciências Biológicas, Educação Física, História, Letras 

Português/Literatura, Letras/Inglês, Matemática, Pedagogia e Química; 

 Cursos Superiores de Tecnologia: Análise e Desenvolvimento de Sistemas e 

Petróleo e Gás. 

 

Sobre o Pressuposto Pedagógico Institucional 1 , ressalta-se o compromisso com o 

desígnio de formar um profissional capaz de interatuar com a sua realidade, 

integrando-se com o meio onde se encontra inserido, o Centro Universitário São 

Camilo – ES sustenta sua organização didático-pedagógica na valorização do educando 

como sujeito partícipe do processo formativo. Concebe, portanto, uma formação 

acadêmica que contemple a autonomia e o auto-desenvolvimento do indivíduo, 

viabilize a reflexão filosófica, a investigação científica, o entendimento dos diferentes 

impactos que se operam no meio ambiente social, o aguçamento da sensibilidade 

humana, e, sobretudo, otimize o desenvolvimento da autoconfiança, da disposição 

para enfrentar as mudanças e a capacidade de conviver e enfrentar as altercações que 

se operam nos contextos de vida. 

 

Na busca contínua pelo estabelecimento de um modus de formação inovador, o Centro 

Universitário São Camilo – ES se utiliza tanto das tendências que exsurgem no âmbito 

do desenvolvimento profissional, como dos atributos de natureza epistemológica e 

pedagógica. Sob os domínios da epistemologia, o Centro Universitário São Camilo – ES 

preconiza: 

 

                                                      
1  Orientações constantes dos Princípios Filosóficos e Teórico-Metodológicos da Prática 
Acadêmica do Centro Universitário São Camilo – ES, conforme: CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO 

CAMILO. Plano Pedagógico Institucional 2008 – 2012. Cachoeiro de Itapemirim, 2008. p. 
19. 
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 O conhecimento como resultado de um processo dinâmico, em que a interação 

sujeito-objeto encontra-se mediada por outros sujeitos e pelas circunstâncias 

históricas e culturais; 

 O oferecimento de atividades que possibilitem condições de investigação e de 

pesquisa, de modo permanente e sistematizado, viabilizando a profícua 

interação entre a teoria e a prática; 

 A integração de diferentes conteúdos e disciplinas, em objetivos comuns, 

considerando uma abordagem inter, trans e multidisciplinar; 

 Desenvolver uma metodologia emancipatória, interdisciplinar, pelo emprego de 

métodos, técnicas e materiais didáticos compatíveis com o conteúdo a ser 

ministrado, traduzindo-se em competências e habilidades cujos objetivos estão 

respaldados em estratégias construtivas, em teorias e práticas educativas que 

visam à construção da vida acadêmica humana e científica, nutrindo-se da 

pesquisa e da extensão como um dos caminhos para alcançar as grandes 

metas institucionais.  

 

A concepção de aprendizagem é a de que o conhecimento é fruto de uma relação em 

que o aluno atua como sujeito desse processo, preparando-se para a competência da 

autonomia. Os docentes investem na cultura da reflexão coletiva, na revitalização das 

atividades pedagógicas, no trabalho em equipe, como forma de superação do 

isolamento e do individualismo. Os projetos interdisciplinares e demais atividades de 

pesquisa constituem-se em estratégias para fortalecer a ampliação do universo pessoal 

e social do egresso, redimensionar as relações pedagógicas, constituir novos espaços 

de referência e desenvolver relações de apoio mútuo. 

 

Ressalta-se, também, que o processo educativo do profissional não se esgota quando 

termina sua formação inicial, o que faz com que o Centro Universitário São Camilo – ES 

procure oferecer Cursos de Pós-graduação Lato Sensu com os mesmos princípios e 

objetivos dos cursos de graduação, sejam eles bacharelado, licenciatura e 

tecnológicos, articulando, dessa forma, os diferentes níveis de ensino e possibilitando o 

avanço permanente da profissionalização de seus egressos. 
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1.2 Histórico do Curso 

 

Inspirados no carisma de São Camilo de Lellis, a União Social Camiliana, uma das 

entidades da província Camiliana Brasileira, mantenedora do Centro Universitário São 

Camilo – Espírito Santo desenvolve suas ações educacionais. 

Diante disso, pautado nas diretrizes traçadas no PDI da Instituição, o Curso de Direito 

foi criado no ano de 2005, com expectativa de formar por semestre, 120 discentes. 

Ressalta-se que dentre todas as entidades educacionais Camilianas espalhadas pelo 

País, somente o Centro Universitário São Camilo - ES agrega um Curso de Direito. 

 

A criação e a solicitação de Autorização de um Curso de Direito dentro do Centro 

Universitário São Camilo - ES acarretava a expectativa na conjugação de saberes, pois 

o Centro Universitário já desenvolvia atividades nas áreas de educação, tecnologia e 

saúde, restando a vertente “justiça” a responsabilidade de permear e abranger todos 

os cursos através da interdisciplinaridade que lhe é inerente. 

 

As primeiras turmas formadas estavam respaldadas pelos comandos do Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC) datado do mesmo ano. Sua Matriz Curricular correspondia 

a todos os ditames da Resolução CNE/CES n.º 09, de 29 de setembro de 2004, no que 

tange aos Eixos de Formação Fundamental, Profissional e Prático. 

 

Contudo, o Núcleo Docente Estruturante verificou a necessidade de se alterar a Matriz 

Curricular do Curso, o que se deu no primeiro semestre do ano de 2010. A nova Matriz 

tornou o Curso mais atualizado às necessidades da Região incorporando disciplinas 

como Direito Minerário e Direito do Petróleo, reestruturando os conteúdos de 

Antropologia, incluindo a opção em Libras e subdividindo as atividades de Prática 

Jurídica em práticas, no Núcleo de Práticas Jurídicas, e simuladas, em sala de aula. 

 

Dessa forma o Projeto Pedagógico de Curso vem acompanhando o desenvolvimento 

local e regional, formando profissionais que, além da formação humanista, terão 

formação técnica adequada para atender às demandas da sociedade e do mercado. 
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1.3 Fundamentação Legal do Curso 

 

O Curso de Direito do Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo foi autorizado, 

através do Parecer CNE/CES 317/2005, para funcionar nos períodos matutino (40 

vagas) e noturno (80 vagas). 

 

Sua concepção baseou-se diretamente nos ditames da Resolução CNE/CES 9/2004, 

seguindo estritamente as orientações do Ministério da Educação, bem como nas 

diretrizes da Lei 9.394 de 1994 em tudo que se aplica ao ensino superior e aos cursos 

de Direito.  

 

Considerando as peculiaridades do Direito, o Projeto Pedagógico do Curso também 

fundamentou-se nos preceitos estabelecidos nas Instruções Normativas da Comissão 

de Ensino Jurídico do Conselho Federal da OAB, especialmente a IN nº 02/1997 e a IN 

nº 03/1997,que tratava do estágio.  

 

Posteriormente, em face das alterações realizadas nas normatizações que 

regulamentam a organização dos cursos de Direito e da dinâmica evolução da 

sociedade, da comunidade local e do perfil dos estudantes locais, o Projeto Pedagógico 

de Curso sofreu revisão, atendendo, de forma excelente, aos preceitos da IN nº 

01/2008, que revogou as Instruções Normativas anteriormente mencionadas e 

determinou novas orientações para garantia da qualidade dos cursos de Direito no 

Brasil.  

 

Assim, vislumbra o Centro Universitário São Camilo – ES enaltecer seu Curso de Direito 

como um novo modelo tanto da região sul do estado do Espírito Santo, como do perfil 

geral da formação jurídica desenvolvido pelas instituições brasileiras. 

 

 

2. MISSÃO 

 

2.1 Missão da Instituição 

 

Promover o desenvolvimento do ser humano por meio da educação e da saúde, 

segundo os valores camilianos.  
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2.2 Missão do Curso 

 

A missão do Curso de Direito do Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo é 

formar profissionais aptos à transformação de saberes, engajados com o meio e 

comprometidos com a plenitude da cidadania e da dignidade da pessoa humana. 

3. DO CURSO 

 

3.1 Concepção do Curso 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Direito do Centro Universitário São Camilo – Espírito 

Santo converge à preocupação com a efetividade do exercício da cidadania e com o 

desenvolvimento de um profissional ético, sintonizado com o meio ambiente social em 

que se encontra inserido. Para tanto, o Curso passa a contemplar os aspectos 

inerentes ao incremento das competências e habilidades que permitam ao acadêmico 

participar ativamente do processo de transformação social. 

 

Assim sendo, seguindo a linha de orientação do Ministério da Educação, e as 

expectativas da Ordem dos Advogados do Brasil, o Centro Universitário São Camilo tem 

o escopo de constituir um paradigma do ensino jurídico que tanto possibilite uma 

abordagem zetética dos conteúdos disciplinares, como outorgue aos alunos as 

condições necessárias para o levante de uma postura crítico-reflexiva do saber jurídico 

instituído.  

 

Como estandarte de sua própria atuação, os atores que perfazem o Curso de Direito 

do Centro Universitário São Camilo deverão exaltar o conceito de que o estudante de 

Direito, como homo-jurídicus, é modelo maior de comportamento-ação. Por isso, e 

pelos reflexos que provoca na esfera comunitária, os atores que operam a formação 

jurídica Camiliana deverão trazer à evidência qualidades determinantes da assiduidade, 

do estudo continuado, do interesse pela transformação do saber jurídico, da visão 

crítica, da postura ética, da iniciativa científica, da preocupação pelo exercício da 

cidadania, e, sobretudo, da proteção e solidez dos preceitos relativos à dignidade da 

pessoa humana. 
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Em linhas gerais, o Curso de Direito do Centro Universitário São Camilo estabelecerá, 

como alicerce do agir pedagógico-jurídico, o princípio de que fazer Direito é conhecer o 

Mundo, é conhecer-se, pois quanto mais sabe de si e do Mundo, mais o operador 

jurídico conseguirá convencer o Homem de que as medidas conscientes, o próprio 

Direito, a Moral, a Educação e a Ciência, têm raízes na atividade instintiva e nos 

imperativos psico-sócio-biológicos do organismo e das sociedades humanas. 

Portanto, atento à hodierna feição do Curso, enaltecer o propósito de soterrarem-se os 

arquétipos do ensino jurídico unidisciplinar e fragmentado, que se consolida sob os 

limites de uma matriz curricular formada por disciplinas estanques, com pouca ou 

quase nenhuma ligação, e com a passividade discente. 

 

A vertente pedagógico-jurídica que se busca conferir solidez pela presente reforma 

dirige o formar juridicamente através da universalização do conhecimento, mediante a 

prática interdisciplinar cotejada pela intensidade de intercâmbios de saberes entre os 

atores do processo de formação, e pelo grau de conexão das disciplinas que se 

organizam dentro de uma ótica investigativa do ver, pensar e fazer o Direito. 

Sob este perfil, o Curso buscará sistematizar a interdisciplinaridade, apresentando-a 

como: 

 A bússola que direciona a formação mais significativa, uma vez que a prática 

interdisciplinar é passível de permitir associar-se teoria versus realidade; 

 O alicerce de sustentação do profissional diferenciado, eis que oportuniza o 

levante de novas descobertas, saberes distintos e campos de conhecimento não 

explorados; 

 O estímulo ao desenvolvimento de Juristas-pesquisadores, como intento de 

provocar-se a reconstituição, ou constituição até, de objetos dilacerados pelos 

métodos unicamente conteudistas, de perfil unitário, que se esgotam em si 

mesmos; 

 A condição de uma educação continuada como meio de fortalecer a prática e 

alimentar o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão. 

 

As relações sociais que se constituem no mundo, hoje, se estabelecem num grau de 

complexidade e dinâmica ainda não visto no decorrer da história. A humanidade 

experimenta um avanço tecnológico que tanto alterca as possibilidades intrínsecas aos 

fluxos sócio-culturais-político-econômicos-jurídicos do Globo, como atinge a noção de 

espaço e tempo pela qual se situam os membros das diferentes sociedades, 
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provocando uma relação de interdependência entre fenômenos, atores e coletividades: 

eis a pós-modernidade e suas respectivas exigências. 

 

Na última década, a sociedade globalizada está a cobrar um novo modus de ser e 

existir dos indivíduos que buscam integrar-se aos processos de transformação, seja 

com o intuito de participar, construir e alcançar a plenitude da inclusão e da cidadania. 

Muda o Homem, altera a postura científica. O sujeito cognoscente deixa de ser mero 

observador do objeto cognoscível. Ademais de interpretá-lo, busca interagir com ele, 

oferecendo-lhe novas utilidades em relação às diferentes necessidades do Mundo. 

 

O Direito, por este compasso, também enfrenta um momento de transe: de reforma e 

adequação às necessidades e fenômenos! Aos juristas, a pós-modernidade reclama, 

também, a mudança na postura, e desperta a necessidade pelo realce de uma nova 

forma de ver, pensar e atuar em relação aos desígnios relevantes para o Direito, como 

parte do mundo da vida. Sob essa ótica, houve necessidade de revisão dos 

pressupostos filosóficos, epistemológicos, teóricos e práticos, para que se alce a 

Democracia como parte de um processo de inclusão que busca no próprio Direito o seu 

maior fundamento e fortaleza.  

 

Por assim dizer, essa interação imprime a necessidade de consolidação de um Direito 

histórico-social em (re) construção permanente, e absolutamente próximo do da vida. 

É dessa forma que, para o efetivo domínio do ordenamento jurídico, o profissional do 

Direito, ou ator jurídico, necessita interatuar com a realidade sobre a qual se cria o 

Direito. Com isso, hoje, a formação jurídica não pode percorrer outro caminho que não 

o da interdisciplinaridade, uma vez que a edificação e a operacionalização do Direito 

prescindem da sua relação sistêmica com preceitos sócio-cultrais-políticos-econômicos-

jurídicos. 

 

Esse caminho tende a estabelecer um padrão de qualidade diferenciada para o ensino 

jurídico, suprimindo dos meios acadêmicos o ensino massificado, absolutamente 

dogmático, acelerado, unilateral e desqualificado que estava a colorir a formação 

jurídica com um matiz inadequado ao novo contexto da sociedade brasileira.  

 

É dessa forma que, convergente ao momento sócio-político, de participação e realce da 

cidadania, vigilante aos novos modelos legislativos, e atento às exigências do processo 
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de ensino e aprendizagem, o Centro Universitário São Camilo – ES redimensiona o 

Projeto Pedagógico do Curso de Direito e intenta construir um modelo de 

Transformador do Direito sintonizado com as ocorrências do passado, com as 

necessidades do presente e com as perspectivas do futuro.  

 

Além de instaurar um processo de busca incansável pelos máximos indicadores de 

qualidade, a IES procura, com essa reforma, instaurar mecanismos de interação direta 

com a sociedade, de comunicação constante entre as disciplinas, e, principalmente, de 

um estável diálogo do Curso com o mundo da vida. 

 

3.2 Princípios Teóricos 

 

À luz das Diretrizes Curriculares Nacionais que pautam o ensino jurídico (Resolução 

CNE/CES n. 9/2004), o Centro Universitário São Camilo implanta Curso de Direito no 

vislumbre das constantes modificações do contexto social, político, econômico e 

jurídico, bem como do posicionamento crítico que o discente precisa adotar frente à 

transformação do espaço e da construção do conhecimento. 

 

A formação do profissional da área jurídica pretendida pelo Centro Universitário São 

Camilo pauta-se na quebra do paradigma tradicional de ensinagem jurídica, 

trabalhando o Direito com a realidade social dos discentes e com o estudo de casos 

concretos e de relevância, os quais estão inseridos no quotidiano do indivíduo.  

 

O profissional do Direito formado pelo Centro Universitário São Camilo-ES é crítico, na 

forma de superação, como esclarece Paulo Freire: “A superação e não a ruptura se dá 

na medida em que a curiosidade ingênua, sem deixar de ser curiosidade, se criticiza.”   

Dessa forma, o curso de Direito foi concebido para estimular o pensamento crítico e 

racional, combinando-se à verificação da melhor forma de inserção da norma no caso 

concreto, possibilitando aos discentes uma visão humanista e real do Direito. 

 

O profissional do Direito formado pelo Centro Universitário São Camilo é comprometido 

com o social e com o meio em que vive, sendo condicionado à realização de trabalhos 

sociais voltados para a comunidade, à superação de paradigmas tradicionais 

ultrapassados e de pré-conceitos. O discente é capacitado para exercer o jurídico 
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dentro de uma função socioeconômica e para utilizar seus conhecimentos sempre 

voltados para a busca da melhoria do ambiente social e político. 

 

Esse profissional possui uma visão geral dos conteúdos jurídicos, sendo apto a escolher 

dentre as diversas profissões jurídicas que lhe são oferecidas após o bacharelado. O 

curso de Direito do Centro Universitário São Camilo não forma juízes, promotores ou 

advogados, mas operadores do Direito com conhecimento amplo e visão geral das 

práticas jurídicas fundamentais. 

 

Assim foi idealizada a grade curricular a fim de atender às pretensões pedagógicas 

acima, bem como à demanda local do curso. O curso de Direito do Centro Universitário 

São Camilo foca o geral, com os conteúdos básicos mínimos que atendem à formação 

generalista do profissional jurídico, que pode optar pelas diversas áreas abertas pelo 

Direito.  

 

Ainda, a localização geográfica do município de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito 

Santo e as atividades econômicas dominantes direcionaram a escolha das disciplinas 

obrigatórias e optativas, com o objetivo de proporcionar, ao discente, um maior 

contato com a realidade local do meio em que vive, e poder inserir-se mais facilmente 

no mercado de trabalho, após a obtenção do grau de bacharel. 

 

O profissional do Direito formado pelo Centro Universitário São Camilo-ES é capacitado 

para atuar com técnica e correção metodológica nas variadas profissões jurídicas, 

sendo-lhe oferecidas disciplinas prático-teóricas, bem como o estágio prático-

profissional, realizado nos dois últimos anos do curso, que acontece em espaço no qual 

prática e teoria se integralizam de forma coesa. Os discentes aprendem a melhor 

técnica profissional com as disciplinas práticas, compatibilizando o saber-fazer com os 

objetivos do Projeto Pedagógico do Curso. 

 

As práticas docentes são voltadas para a formação da autonomia do pensamento do 

discente, sendo o corpo de professores com atuação pautada nas mais pertinentes 

competências para o ensino jurídico, que vão desde organizar e dirigir situações de 

aprendizagem, envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho e a 

administrar a progressão das aprendizagens, estando em formação constante para 

aprimorar a relação entre ensino-aprendizagem de forma dinâmica e autônoma. 
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4. OBJETIVOS DO CURSO 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

Os objetivos do Curso de Direito do Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo 

estão implantados de forma excelente e demonstram clara coerência com o perfil do 

egresso, estrutura curricular e contexto educacional. 

 

Formar profissionais qualificados para o exercício das atividades jurídicas em suas mais 

amplas variações, conscientes de sua participação nos processos de transformação da 

sociedade, do Estado e do Direito brasileiro, enquanto atores históricos capazes de 

atender às demandas da cidadania e do desenvolvimento econômico e científico 

regional, estadual e nacional, preservando o meio ambiente e respeitando princípios 

éticos e humanistas. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

Em complemento ao que o Curso de Direito objetiva com sua atuação, são objetivos 

específicos do curso: 

 Incentivar a pesquisa em diversas linhas jurídicas e afins, com grupos 

específicos de estudo, investigação e produção científica; 

 Estimular o envolvimento voluntário e social do aluno, proporcionando 

atividades de extensão e parcerias/convênios que contemplem a interação 

discente-comunidade; 

 Proporcionar a formação global e internacional do aluno, inserindo-o no 

contexto mundial por meio de bolsas de estudo internacionais; 

 Incentivar a argumentação crítica, o debate e o pensamento reflexivo, 

promovendo debates e fóruns de formação estendida e continuada, envolvendo 

alunos e egressos na formação e produção do pensamento jurídico; 

 Desenvolver habilidades humanísticas que possibilitem ao profissional uma 

formação que harmonize técnica e realidade social; 

 Realizar atividades práticas reais e simuladas que permitam ao aluno ampliar 

seu conhecimento jurídico e social. 

 Qualificar os alunos para assumirem suas atribuições e deveres sociais como 

operadores jurídicos aptos e responsáveis a desenvolverem suas atividades 
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técnico-jurídicas em sintonia com a realidade social e fundadas em referenciais 

humanistas, éticos e solidários; 

 Despertar a consciência da importância que o exercício das atividades do 

profissional do Direito tem para a solidez do exercício da cidadania e do alcance 

de condições próprias à dignidade da pessoa humana, de maneira que o 

egresso possa colaborar com os avanços sociais, econômicos e culturais, por 

meio da efetivação dos direitos e do Estado Democrático. 

 Formar profissionais qualificados para atender às necessidades locais e 

regionais do mercado, sem olvidar da formação humanista. 

 

 

5. LINHAS DE ATUAÇÃO 

 

O Curso de Direito do Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo compreende 

que a sala de aula deve perder a característica de ponto nevrálgico da convergência do 

ensino jurídico, para transformar-se na linha inaugural de um qualificado processo de 

ensino-aprendizagem, no espaço de diálogo incessante e privilegiado pela coerente 

implantação da racionalidade reflexiva, enquanto aporte axiológico indispensável à 

formação do Homem-Jurídico. 

 

O palco utilizado para o exercício das aulas-conferências, dos discursos de um Homem 

só, devem, gradativamente, ceder ao protagonismo de metodologias e técnicas 

didático-pedagógicas que viabilizem o ensino participativo. 

 

Por assim dizer, a IES semeia a cultura de que ao professor do Curso de Direito 

cumpre a responsabilidade de ultrapassar a preocupação minimalística com o saber 

jurídico, devendo mostrar-se apto para despertar no acadêmico a revelação da sua 

própria existência enquanto eu-pensante, e direcioná-lo à descoberta do sentido e dos 

valores do Direito. 

 

É nesta trajetória que, para o Centro Universitário São Camilo - ES, o docente jurídico 

tem a missão de influenciar na personalidade de cada aluno o “feitio do jurista 
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autêntico, persuadido dos valores que informam as normas regulamentadoras da 

convivência social”.2 

 

Tal objetivo somente será alcançado quando o docente se revelar um conhecedor do 

Direito e se mostrar capaz de interpretá-lo e de confrontá-lo com as necessidades 

sociais do meio em que se encontra arraigado, de modo que contribua à formação de 

indivíduos ensimesmados no espírito cidadão, por demais críticos e soberanamente 

transformadores. 

 

Ao defender que a incumbência do professor do Direito é contemplar a autonomia 

intelectual de seu pupilo, alcançada quando ele aprende a aprender, a fazer, a ser, a 

transformar o saber jurídico, o Curso de Direito do Centro Universitário São Camilo - ES 

cultiva um vínculo institucional que permite ao docente a participação ativa na história 

do Curso, na solidificação da missão, dos objetivos, dos princípios institucionais, e, 

sobretudo, na formação de um profissional-cidadão solidário, dotado de senso de 

criticidade, de transformação e de inovação. 

 

Na messe do ensino jurídico superior qualificado, o professor assume o papel de 

personagem principal do desenvolvimento cognitivo, haja vista sua responsabilidade no 

processo de transformação do saber, seu comprometimento com os ideais de 

construção de um mundo melhor, e seu empenho pela difusão de um comportamento 

solidário que almeja a compreensão e busca da efetiva dignidade humana. 

 

O professor, que desde o momento inicial se compromete com a docência e sustenta o 

escudo da transformação do saber, deve sopesar seu interesse pelas dimensões 

relativas às questões éticas, afetivas e político-sociais que envolvem o exercício 

docente, fundamentando sua obra professoral sob preceitos da práxis educativa e do 

ensino como uma atividade complexa, que supere o mero desenvolvimento de 

habilidades técnicas e do conhecimento aprofundado de um conteúdo específico em 

determinada área do saber jurídico. 

 

A partir dessa vertente principiológica, o professor do Curso de Direito do Centro 

Universitário São Camilo tem o dever de estar em sintonia com a necessidade de 

                                                      
2 RIBEIRO JÚNIOR, João. A formação pedagógica do professor de Direito. São Paulo: 
Papirus, 2005. p. 54. 
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transformação do saber jurídico, de formação de novos pensadores do Direito, de 

patrocínio da iniciação científica, e do levante de articulações epistemológicas 

interdisciplinares. 

 

No âmago de uma atuação calorosa e qualificada, a IES encontra e deposita no corpo 

docente do Curso de Direito todas as perspectivas que miram superação dos principais 

entraves a teoria e práxis no desenvolvimento do ensino jurídico, a exemplo da 

resistência estabelecida por especialistas ortodoxos, e, o glamour formalista constatado 

na opção pedagógica de algumas correntes institucionais que, todavia, alicerçam, de 

forma não tão sólida3, a edificação do ensinar Direito4. 

 

 

6. PERFIL DOCENTE 

 

O Curso de Direito do Centro Universitário São Camilo compreende que a sala de aula 

deve perder a característica de ponto nevrálgico da convergência do ensino jurídico, 

para transformar-se na linha inaugural de um qualificado processo de ensino-

aprendizagem, no espaço de diálogo incessante e privilegiado pela coerente 

implantação da racionalidade reflexiva, enquanto aporte axiológico indispensável à 

formação do Homem-Jurídico. 

 

O palco utilizado para o exercício das aulas-conferências, dos discursos de um Homem 

só, devem, gradativamente, ceder ao protagonismo de metodologias e técnicas 

didático-pedagógicas que viabilizem o ensino participativo. 

 

Por assim dizer, a IES semeia a cultura de que ao professor do Curso de Direito 

cumpre a responsabilidade de ultrapassar a preocupação minimalística com o saber 

jurídico, devendo mostrar-se apto para despertar no acadêmico revelação da sua 

própria existência enquanto eu-pensante, e direcioná-lo à descoberta do sentido e dos 

valores do Direito. 

                                                      
3 Recorde-se que a crise do Direito foi assinada por Wolkmer não como uma crise setorial 

isolada, mas “diretamente relacionada com a crise dos fundamentos e dos paradigmas que 

norteiam a modernidade”. WOLKMER, Antônio Carlos. Introdução ao pensamento jurídico 
crítico. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 34 
4 GUSTIN, Miracy Barbosa de Souza e DIAS, Maria Tereza Fonseca. Repensando a pesquisa 
jurídica. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p. 25.  
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É nesta trajetória que, para o Centro Universitário São Camilo - ES, o docente jurídico 

tem a missão de influenciar na personalidade de cada aluno o “feitio do jurista 

autêntico, persuadido dos valores que informam as normas regulamentadoras da 

convivência social”.   

 

Tal objetivo somente será alcançado quando o docente se revelar um conhecedor do 

Direito e se mostrar capaz de interpretá-lo e de confrontá-lo com as necessidades 

sociais do meio em que se encontra arraigado, de modo que contribua à formação de 

indivíduos ensimesmados no espírito cidadão, por demais críticos e soberanamente 

transformadores. 

 

Ao defender que a incumbência do professor do Direito é contemplar a autonomia 

intelectual de seu pupilo, alcançada quando ele aprende a aprender, a fazer, a ser, a 

transformar o saber jurídico, o Curso de Direito do Centro Universitário São Camilo - ES 

cultiva um vínculo institucional que permite ao docente a participação ativa na história 

do Curso, na solidificação da missão, dos objetivos, dos princípios institucionais, e, 

sobretudo, na formação de um profissional-cidadão solidário, dotado de senso de 

criticidade, de transformação e de inovação. 

 

Na messe do ensino jurídico superior qualificado, o professor assume o papel de 

personagem principal do desenvolvimento cognitivo, haja vista sua responsabilidade no 

processo de transformação do saber, seu comprometimento com os ideais de 

construção de um mundo melhor, e seu empenho pela difusão de um comportamento 

solidário que almeja a compreensão e busca da efetiva dignidade humana. 

 

O professor, que desde o momento inicial se compromete com a docência e sustenta o 

escudo da transformação do saber, deve sopesar seu interesse pelas dimensões 

relativas às questões éticas, afetivas e político-sociais que envolvem o exercício 

docente, fundamentando sua obra professoral sob preceitos da práxis educativa e do 

ensino como uma atividade complexa, que supere o mero desenvolvimento de 

habilidades técnicas e do conhecimento aprofundado de um conteúdo específico em 

determinada área do saber jurídico. 

 

A partir dessa vertente principiológica, o professor do Curso de Direito do Centro 

Universitário São Camilo tem o dever de estar em sintonia com a necessidade de 
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transformação do saber jurídico, de formação de novos pensadores do Direito, de 

patrocínio da iniciação científica, e do levante de articulações epistemológicas 

interdisciplinares. 

 

No âmago de uma atuação calorosa e qualificada, a IES encontra e deposita no corpo 

docente do Curso de Direito todas as perspectivas que miram superação dos principais 

entraves a teoria e práxis no desenvolvimento do ensino jurídico, a exemplo da 

resistência estabelecida por especialistas ortodoxos, e, o glamour formalista constatado 

na opção pedagógica de algumas correntes institucionais que, todavia, alicerçam, de 

forma não tão sólida , a edificação do ensinar Direito . 

 

 

7. PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 

 

À luz das Diretrizes Curriculares Nacionais que pautam o ensino jurídico, em principal a 

Resolução CNE/CES n. 9/2004, o Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo 

constituiu o Curso de Direito no vislumbre das constantes modificações do contexto 

social, político, econômico e jurídico, idealizando um discente e futuro egresso que 

tenha posicionamento crítico frente à transformação do espaço e da construção do 

conhecimento. A formação do profissional da área jurídica pretendida pela IES pauta-

se na quebra do paradigma tradicional de ensinagem jurídica, trabalhando o Direito 

com a realidade social dos discentes e com o estudo de casos concretos e de 

relevância, os quais estão inseridos no quotidiano do indivíduo por meio das atividades 

prática, interdisciplinares, extensionistas, internacionais e de pesquisa.  

 

O profissional do Direito formado pelo Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo 

é crítico na forma de superação. Dessa forma, o curso de Direito foi concebido para 

estimular o pensamento crítico e racional, combinando-se à verificação da melhor 

forma de inserção da norma no caso concreto, possibilitando aos discentes uma visão 

humanista e real do Direito. O profissional do Direito formado por esta IES é 

comprometido com o social e com o meio em que vive, sendo condicionado à 

realização de trabalhos sociais voltados para a comunidade, à superação de 

paradigmas tradicionais ultrapassados e de pré-conceitos. O discente é capacitado para 

exercer o jurídico dentro de uma função socioeconômica e para utilizar seus 
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conhecimentos sempre voltados para a busca da melhoria do ambiente social e 

político. 

 

Esse profissional possui uma visão geral dos conteúdos jurídicos, sendo apto a 

escolher, dentre as diversas profissões jurídicas que lhe são oferecidas após o 

bacharelado, a que mais lhe convier. Entretanto, cabe salientar que o egresso do Curso 

de Direito desta IES, diante do Projeto Pedagógico do Curso e da Matriz Curricular, tem 

na advocacia sua primeira opção. Prova disso é a boa colocação que o Curso sempre 

alcança nas provas ministradas pela Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. 

Entretanto, o Curso se esmera em qualidade para proporcionar ao egresso o alcance 

de qualquer carreira jurídica como a Magistratura, Promotoria, Defensoria, 

Procuradorias, entre outros tantos, mas sem esquecer que na atualidade a maioria dos 

concursos públicos exige a experiência jurídica mínima de 03 (três) anos de exercício 

profissional na área.   

 

Além disso, é muito importante para o colegiado do Curso que o egresso também seja 

formado para reconhecer no magistério superior a sua vocação. Nesse caso 

especificamente, desde a formatura da primeira turma, o que ocorreu em 2010, com 

alunos aprovados em Cursos de Pós-Graduação strictu senso, sendo que um deles, 

neste momento, faz parte do colegiado deste Curso. 

 

Dessa forma, o egresso precisa receber conteúdos de formação fundamental, básica e 

prática que o possibilite compreender, de forma ampla, todo a aparato jurídico 

nacional, acompanhado de alguns conhecimentos internacionais que lhe permitam 

transitar por outros costumes, bem como dotar-se de espírito crítico, postura reflexiva 

e investigadora que lhe imponham a necessidade de questionar conclusões alheias e 

próprias. Para tanto, os alunos convergirão à necessidade de conhecer as altercações 

que se operam no contexto social em razão dos diferentes fenômenos não-jurídicos 

que o condicionam, reagindo adequadamente diante da separação que existe entre o 

conteúdo do direito posto e os anseios sociais. 

 

Assim sendo, o Bacharel em Direito graduado pelo Centro Universitário São Camilo – 

Espírito Santo deverá possuir os seguintes atributos: cultura geral; domínio da língua; 

concepção humanista; postura ética; raciocínio crítico; consciência política; técnica 

jurídica apurada e atualização tecnológica. 
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7.1 Competências e Habilidades 

 

Atento aos atributos desejados para o egresso, o Curso de Direito do Centro 

Universitário São Camilo – ES otimizará todos os recursos físico-humanos adequados 

para seu estudante desenvolver as seguintes competências: comunicação; postura 

crítico-reflexiva; capacidade de reação às adversidades; atitude ética; domínio do 

referencial teórico-jurídico; propriedade legislativa; projeção científica dos fenômenos 

sócio-jurídicos; aptidão científica. 

 

Desta forma, o agir pedagógico do Curso de Direito do Centro Universitário São Camilo 

– ES tem o pressuposto de viabilizar que, cada aluno, independente do período, seja 

capaz de estabelecer habilidades próprias para: 

 

• A leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos 

acadêmicos, jurídicos ou normativos, com a devida utilização e consulta das 

normas técnico-científico-jurídicas; 

• O domínio dos referencias teóricos e legislativos intrínsecos ao ordenamento 

jurídico; 

• O alcance de uma formação cultural que lhe permita a interação do 

conhecimento jurídico às diferentes áreas do saber que lhe são comuns; 

15%
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• Interpretar circunstâncias que se estabelecem no mundo da vida, a partir 

do conhecimento das possíveis hipóteses jurídicas e dos fatores que 

perfazem o contexto sócio-econômico-político-cultural; 

• Aplicar o saber construído aos procedimentos e às soluções dos conflitos 

submetidos à interferência do Direito e sua co-relação com o mundo da 

vida; 

• Ajustar o exercício técnico-jurídico de acordo com as diferentes instâncias e 

procedimentos, seja na esfera judicial, administrativa, ou social, através de 

atitudes pró-conciliação; 

• Perceber a sintonia dos princípios que sustentam o Estado Democrático de 

Direito, como condição própria ao exercício da cidadania e consecução das 

condições que estabelecem um padrão adequado à dignidade da pessoa 

humana; 

• Refletir sobre as questões centrais da atitude humana, como forma de 

estabelecer um modus de atuação que integre o exercício do Direito à busca 

pela efetiva solução dos problemas existentes no mundo da vida; 

• Dominar as novas tecnologias e métodos, como instrumentos facilitadores 

da pesquisa, da utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de 

outras fontes do Direito, visando a sua permanente compreensão e 

renovação; 

• Julgar e tomar decisões que possibilitem não só o exercício de atividades 

jurídicas cotidianas, mas, principalmente, a intervenção nas realidades 

regionais, a partir da consideração de suas características geográficas, 

culturais, econômicas e políticas, dentro de um enfoque de universalidade 

da incidência do Direito. 

 

O Curso de Direito do Centro Universitário almeja formar Transformadores do Direito 

com plena propriedade sobre a tecnologia jurídica, aliada a uma sintonia social e 

democrática, de forma a evitar que o profissional se feche dentro de um legalismo 

exacerbado. 

 

Eis, então, um Bacharel em Direito que atuará dentro de parâmetros humanistas éticos 

e solidários: é o exercente do Direito em condições de apreender e estabelecer 

soluções adequadas aos diferentes conflitos sociais e seus desdobramentos; é o 

Transformador do Direito livre dos conceitualismos metafísicos que o abduzem do 
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mundo da vida, mantendo-o sobre o pedestal legalista, cego aos fenômenos sociais; é 

o novo homo juridicus, apto a participar do contexto onde está inserido, aportando 

seus conhecimentos jurídicos e interdisciplinares na formulação de políticas públicas 

preventivas, capazes de administrar os conflitos sociais antecipadamente, pela 

reestruturação dos nichos que totalizam o todo da sociedade. 

 

 

7.2 Relação entre Habilidades, Disciplinas e o Perfil Pretendido 

 

O Curso de Direito do Centro Universitário São Camilo – ES otimizará o 

desenvolvimento de uma metodologia de ensino adequada ao alcance das habilidades 

estabelecidas para o egresso, a partir do desenvolvimento e consolidação das 

competências que lhe devem ser específicas.  

 

Neste sentido, as habilidades deverão emanar das propostas de Planos de Ensino, 

culminando pela prática constante da interdisciplinaridade. Urge, sobretudo, a 

mudança da postura atitudinal de todos os atores do processo, de maneira que o 

Curso se desenvolva com a interação e participação ativa de todos, possibilitando aos 

professores e alunos à prática da construção do conhecimento e transformação dos 

saberes. 

 

As disciplinas do eixo profissional e prático profissional, portanto, não compreendem 

um supedâneo exclusivo para a transmissão do referencial teórico de um conteúdo 

limitado, pré-estabelecido, mas perfazem o momento de diálogo, de troca, de 

construção e transformação, conforme previamente desenvolvido através das 

disciplinas do eixo de formação fundamental. 

 

7.3 Integração Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

O Centro Universitário São Camilo, como lugar privilegiado de construção do saber, 

abre-se à população, em face das exigências da realidade, local e regional, para 

efetivar suas funções básicas: o ensino, a pesquisa e a extensão. 

 

A extensão é entendida como o elo entre a instituição de ensino superior e 

comunidade local e regional, estabelecendo uma relação de troca e uma forma de 
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comunicação entre a IES e seu meio, sempre indissociadas das atividades de ensino e 

de pesquisa. Portanto, o Centro Universitário São Camilo - ES identificará as situações-

problema na sua região de abrangência, com vistas à otimização do ensino e da 

pesquisa, contribuindo, desse modo, para a melhoria da qualidade de vida da 

população. 

 

Os programas de extensão devem privilegiar ações interdisciplinares, que reúnem 

áreas diferentes, em torno de objetivos comuns. 

 

A linha básica da política de extensão do Centro Universitário São Camilo – Espírito 

Santo é a da inserção da instituição no contexto regional, como instrumento ativo no 

processo de construção e desenvolvimento sócio-econômico, político e cultural do 

Estado do Espírito Santo, integrando-se com empresas e instituições comunitárias de 

produção de conhecimento e tecnologia da região. É preciso, também, remontar aos 

compromissos assumidos com a região, destacando aqueles que mais se afinam com a 

ação extensionista: o de contribuir para o esforço de ordenação do crescimento 

regional e para a preservação ambiental; o de estimular o desenvolvimento cultural da 

região, o de promover a difusão cultural e o de contribuir para a melhoria da educação 

básica na região. Emergiram, desses pressupostos e compromissos, duas políticas 

institucionais relacionadas à extensão: Política de Apoio às Ações do Desenvolvimento 

Comunitário e Política de Desenvolvimento Cultural.  

 

A Política de Apoio às Ações de Desenvolvimento Comunitário fundamenta-se num 

diagnóstico dos problemas regionais, nas áreas de saúde, educação, jurídica, 

administrativa, tecnológica, meio ambiente, bem como nos aspectos sócio-políticos e 

econômicos. Esse diagnóstico tem caráter permanente e é mantido atualizado. 

 

No aspecto jurídico, as atividades de extensão, no curso de Direito, materializam-se 

das ações organizadas pela Coordenação do Curso, por intermédio do Núcleo de 

Atividades Complementares, bem como pelas atividades desenvolvidas através do 

Núcleo de Prática Jurídica. O Núcleo de Atividades Complementares desempenha papel 

saliente no desenvolvimento das atividades de pesquisa e de extensão. 

 

O Centro Universitário São Camilo pretende, de forma perene, aperfeiçoar, dinamizar e 

consolidar tais serviços e expandir as atividades de extensão, diversificando-as, de 
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modo a abranger os mais amplos setores da comunidade, incrementando a 

retroalimentação do sistema. A organização e administração da Extensão será realizada 

pela Coordenação de Curso, com o envolvimento e participação do Colegiado, e 

supervisão dos órgãos superiores da IES.  

 

A sua institucionalização, na estrutura organizacional, significa que a extensão de fato 

acontece, viabilizando os projetos e programas, provendo as condições que concorrem 

para a ação irradiadora da IES. O berço da extensão, assim como o do ensino e da 

pesquisa, é o Curso. Neste, são gestadas as atividades, projetos e programas de 

extensão, mediante a interação professor/professor, professor/aluno, comunidade 

acadêmica/comunidade externa. Para o financiamento da extensão está prevista a 

dotação de 2,0 % do orçamento da instituição. O Centro Universitário São Camilo – 

Espírito Santo atuará, também, junto às empresas da região, na prestação de serviços, 

objetivando captar outros recursos para os seus programas de extensão.  

 

As principais vertentes da extensão encontram-se assentadas em um programa 

múltiplo, de difusão cultural, de prestação de serviços jurídicos, de oferta de cursos, 

seminários, simpósios e encontros com profissionais das áreas específicas em todos os 

cursos, no oferecimento de cursos gratuitos à comunidade, no desenvolvimento de 

ações sociais e participação junto aos segmentos organizados, buscando suprir as 

diferentes necessidades de cunho assistencial jurídico ou judicial.  

 

A pesquisa científica se materializa, ainda, através dos Grupos de Estudo e Pesquisa. 

Oportuno destacar o GEP “Cultura, Violência e Cidadania”, que envolve discentes dos 

Cursos de Direito e História, por ser o mais antigo, funcionando desde 2009, bem 

como por sua produção. Nos GEP’s docentes e discentes desenvolvem a pesquisa 

acadêmica em sintonia com a realidade da sociedade local e regional, sem olvidar dos 

contextos nacionais e globais.    

 

 

8. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

A estrutura curricular do Curso de Direito constitui-se de um conjunto articulado de 

disciplinas e atividades acadêmicas, cuja carga horária perfaz um total de 4.400 h/a, 

distribuídas em 10 semestres. Esse cômputo horário é dividido por eixos temáticos que 
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acolhem os ditames da Resolução CNE/CES n.º 9/2004 e atendem às necessidades 

econômicas e sociais da Região. São eles: 

 

Eixo de Formação Fundamental: Tem como finalidade possibilitar a construção de 

um substrato teórico indispensável para o enfrentamento de um número infindável de 

desafios profissionais que clamam pela cultura jurídica tecnicista além da formação 

humanista-cultural; 

 

Eixo de Formação Profissional: Busca atender o núcleo profissionalizante da 

formação jurídica, abrangendo além do enfoque dogmático, o conhecimento e a 

aplicação do direito, com a observação dos diversos ramos específicos a serem 

estudados sistemática e interdisciplinarmente. 

 

Eixo de Formação Prática: Eixo em que se incluem as atividades relacionadas ao 

exercício da prática profissional e ao desenvolvimento do estágio profissional, real e 

simulado, contemplando estratégias jurisdicionais e não jurisdicionais, tais como 

mediação e arbitragem. 

 

Eixo de Formação Regional: Como complemento do eixo de formação profissional, 

busca formar o profissional com conhecimento jurídico específico para atender às 

demandas regionais e locais, em sintonia com as atividades que movimentam a 

economia local, como mineração e beneficiamento de rochas ornamentais, bem como, 

exploração, transporte e beneficiamento de petróleo. 

 

Eixo de formação humanista: Tem como objetivo formar um profissional com 

ampla capacidade de comunicação escrita, social, humana e crítica. Esse eixo de 

formação se propõe a despertar no discente a preocupação com o próximo. 

 

Assim, a Matriz Curricular foi idealizada a fim de atender às pretensões pedagógicas 

acima, bem como à demanda local e Regional e social do curso. O profissional do 

Direito formado pelo Centro Universitário São Camilo - Espírito Santo é capacitado para 

atuar com técnica e correção metodológica nas variadas profissões jurídicas, sendo-lhe 

oferecidas disciplinas prático-teóricas, bem como o estágio prático-profissional 

curricular e extracurrilar, acesso à diversidade de atividades por meio das Atividades 

complementares e interdisciplinares e alcance teórico-metodológico da pesquisa por 
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meio do Trabalho de Curso. Os discentes aprendem a melhor técnica profissional com 

o estudo de disciplinas prática e teóricas, compatibilizando o saber-fazer com os 

objetivos do Projeto Pedagógico do Curso. 

 

 

9. PLANEJAMENTO E FILOSOFIA CURRICULAR 

 

 

 

9.1 Os Conteúdos Básicos e Complementares 

 

Os conteúdos curriculares complementam a estrutura da Matriz e se apresentam em 

consonância com a Resolução CNE/CES n.º 9/2004 e com os aspectos econômicos e 

sociais da Região, por meio de cinco eixos. São os conteúdos por eixo: 

 

Eixo de formação fundamental: 1º período: Metodologia do Trabalho Científico; 

Ciência Política e TGE; Antropologia; Introdução à Ciência do Direito I; Sociologia Geral 

e Jurídica; História do Direito; Psicologia Aplicada ao Direito. 2º período: Introdução à 

Ciência Do Direito II; Filosofia Geral e Jurídica; Hermenêutica; Economia. 10º período: 

Ética Profissional e Estatuto da OAB. Carga horária total: 600 h/a. 
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Eixo de formação profissional: 2º período: Direito Civil I; Teoria da Constituição; 

Direito Constitucional I. 3º período: Direito Civil II; Direito Penal I; Teoria Geral do 

Processo Civil; Direito Constitucional II. 4º período: Direito Civil III; Direito Penal II; 

Direito Processual Civil I; Teoria Geral do Processo Penal. 5º período: Direito 

Empresarial I; Direito Civil IV; Direito Penal III; Direito Processual Civil II; Direito 

Processual Penal I. 6º período: Direito Empresarial II; Direito Civil V; Direito Penal IV; 

Direito Processual Civil III; Direito Processual Penal II. 7º período: Direito Empresarial 

III; Direito Processual Civil IV; Direito Administrativo I; Direito do Trabalho I; Direito 

Civil VI. 8º período: Direito da Criança e do Adolescente; Direito Tributário I; Direito 

Processual Civil V; Direito Administrativo II; Direito do Trabalho II; Direito Civil VII; 

Direito Processual do Trabalho I. 9º período: Direito Internacional Público; Direito 

Processual do Trabalho II; Direito Tributário II. 10º período: Direito Internacional 

Privado. Carga horária total: 2.600 h/a 

 

Eixo de formação prático: 7º a 10º períodos: Estágio Supervisionado – NPJ. 7º 

período: Prática Jurídica Civil I. 8º período: Prática Jurídica Civil II. 9º período: Prática 

Jurídica Civil III; Prática Jurídica Penal; Projeto de Pesquisa. 10º período: Prática 

Jurídica Trabalhista; Trabalho de Curso – Monografia. Todos os períodos: Atividades 

Complementares; Disciplinas Optativas. Carga horária total: 800 h/a. 

 

Eixo de formação regional: 9º período: Direito Ambiental. 10º período: Direito 

Minerário; Direito do Consumidor; Direito do Petróleo. Carga horária total: 200 h/a. 

 

Eixo de formação humanista: 1º período: Língua Portuguesa I. 2º período: Língua 

Portuguesa II; Direitos Humanos. 3º período: Bioética e Direito; Português 

Instrumental. 

 

Estágio Supervisionado: O estágio supervisionado acontece nos 4 (quatro) últimos 

períodos do Curso de Direito e é desenvolvido no Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ, 

por meio de atividades práticas reais e simuladas, fomentadas por convênios e 

parceiras, nas áreas cível, criminal e previdenciária. Possui carga horária de 360 horas 

totais, sendo 160 realizadas dentro de sala de aula por meio de disciplinas práticas.  

 

Atividades complementares: As atividades complementares são desenvolvidas pelo 

aluno durante o Curso de Direito e deve atingir o indicador numérico de 200 horas, 
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distribuídas entre várias modalidades de atividades pré-determinadas pelo Curso e pelo 

Setor de Extensão. 

 

Trabalho de Curso: Realizado na modalidade monografia individual, o Trabalho de 

Curso de Direito no Centro Universitário São Camilo - Espírito Santo possui 

regulamento próprio criado pelo NDE e aprovado pelos Conselhos Superiores. 

 

Grupos de Pesquisa: O Curso iniciou o GEP “Constitucionalização dos Direitos” no 

ano de 2012. O Grupo possui 05 (cinco) linhas de pesquisa, que são: Direito 

Constitucional/Direitos Humanos; Direito Processual e Acesso à Justiça; Mineração e 

Meio Ambiente; Direito e Literatura; Instituições, Violência e Cidadania, que é 

transdisciplinar, envolvendo professores e alunos do curso de Direito e História. 

 

9.2 Eixos Temáticos 

 

Observado o perfil do Curso de Direito do Centro Universitário São Camilo – Espírito 

Santo, e do próprio egresso, os Eixos que sustentam a matriz curricular estão 

interligados, viabilizando a flexibilização curricular que tem como pressupostos: a 

permeabilidade das informações; a interdisciplinaridade; a formação integrada à 

realidade do contexto e das demandas que exsurgem no ambiente onde a IES e o 

Curso se encontram inseridos; a necessidade de uma formação permanente; a 

articulação entre a teoria e prática, e a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão. 

 

Além disso, cabe salientar que aos eixos temáticos exigidos pela Resolução CNE/CES n. 

9/2004 foram acrescentados mais dois: eixo de formação regional e eixo de formação 

humanista. Tal postura coaduna com os objetivos do curso que visam a priore, a 

formação de um egresso compromissado com a Região Sul do Estado do Espírito 

Santo, com a comunidade e com a Justiça brasileira. 

 

O primeiro, o eixo de formação fundamental, tem como finalidade principal 

possibilitar ao aluno a construção de um substrato teórico indispensável não só à sua 

formação humanista-cultural geral, mas, também e principalmente, para o 

enfrentamento de um número infindável de desafios profissionais que clamam pelo 

conhecimento superior à cultura jurídica tecnicista.  
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O segundo, o eixo de formação profissional, busca atender o núcleo 

profissionalizante da formação jurídica, abrangendo, além do enfoque dogmático, o 

conhecimento e a aplicação do Direito, com a observação dos diversos ramos 

específicos a serem estudados sistemática e interdisiplinariamente, nesse eixo 

formativo, algumas inovações foram implantadas para atender às demandas regionais, 

de modo a adequar a formação jurídica Camiliana às exigências concretas do entorno, 

já com ocorrência efetiva no presente e, também, como alternativa implacável para um 

futuro que se aproxima. 

 

O terceiro, o eixo de formação prática, é aquele onde se incluem as atividades 

relacionadas ao exercício da prática profissional e ao desenvolvimento do estágio 

profissional, real e simulado, contemplando estratégias jurisdicionais e não-

jurisdicionais, tais como a mediação, a arbitragem. Este núcleo de formação prática 

objetiva proporcionar ao estudante condições de inter-relacionar a teoria com a 

prática, seja através de atividades reais ou simuladas, mediante o emprego dos 

saberes amealhados ao longo de sua formação teórica. 

 

O quarto, o eixo de formação regional, como complemento do eixo de formação 

profissional, busca formar o profissional com conhecimento jurídico específico para 

atender às demandas regionais e locais, em sintonia com as atividades que 

movimentam a economia local, como mineração e beneficiamento de rochas 

ornamentais, atividades de grande relevância econômica, social e ambiental, bem 

como a exploração, transporte e beneficiamento de petróleo, atividades essas em 

franca expansão. 

 

Por fim, o eixo de formação humanista, que tem como objetivos formar um 

profissional com ampla capacidade de comunicação escrita e com caráter humanista. 

 

 

10. ESTRUTURA DO CURSO 

 

10.1 Matriz Curricular 
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A estrutura curricular do Curso de Direito constitui-se de um conjunto articulado de 

disciplinas a atividades acadêmicas, cuja carga horária perfaz um total de 4.440 h/a, 

distribuídas em 10 semestres. Esse cômputo horário é dividido da seguinte forma: 

 

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE DIREITO 

 

1º PERÍODO 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA AULAS SEMANAIS 

METODOLOGIA DO TRABALHO 

CIENTÍFICO 
40 02 

LÍNGUA PORTUGUESA I 40 02 

CIÊNCIA POLÍTICA E TGE 80 04 

ANTROPOLOGIA 40 02 

INTRODUÇÃO A CIÊNCIA DO 

DIREITO I 
80 04 

SOCIOLOGIA GERAL E 

JURÍDICA 
40 02 

HISTÓRIA DO DIREITO 40 02 

PSICOLOGIA APLICADA AO 

DIREITO 
40 02 

TOTAL 400 20 

2º PERÍODO 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA AULAS SEMANAIS 

LÍNGUA PORTUGUESA IIPR - LPI 40 02 

INTRODUÇÃO A CIÊNCIA DO 

DIREITO IIPR - ICDI 
80 04 

DIREITO CIVIL IPR –ICD I 
 

80 

 

04 

FILOSOFIA GERAL E JURÍDICA 40 02 

TEORIA DA CONSTITUIÇÃO 40 02 

HERMENÊUTICA 40 02 

DIREITOS HUMANOSPR – ICD I E II 40 02 

ECONOMIA 40 02 
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DISCIPLINA OPTATIVA 

INTERCURSO 
405 02 

TOTAL 400 20 

3º PERÍODO 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA AULAS SEMANAIS 

PORTUGUÊS INSTRUMENTALPR 

– LP I E II 

 

40 

 

02 

DIREITO CONSTITUCIONAL IPR 

- TGC 
80 04 

DIREITO CIVIL IIPR – DC I 80 04 

DIREITO PENAL IPR – ICD I E II 80 04 

TEORIA GERAL DO PROCESSO 

CIVILPR – ICD I E II E DIREITO CIVIL I 
80 04 

BIOÉTICA E DIREITO 40 02 

TOTAL 400 20 

4º PERÍODO 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA AULAS SEMANAIS 

DIREITO CONSTITUCIONAL IIPR 

– DC I 
80 04 

DIREITO CIVIL IIIPR - DCII 80 04 

DIREITO PENAL IIPR – DP I 80 04 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

IPR -TGP 
80 04 

TEORIA GERAL DO PROCESSO 

PENALPR – ICD I E II 

 

80 

 

04 

TOTAL 400 20 

5º PERÍODO 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA AULAS SEMANAIS 

DIREITO EMPRESARIAL I IPR – DC 

I 
80 04 

DIREITO CIVIL IVPR - DCII 80 04 

DIREITO PENAL IIIPR DP II 80 04 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL II 80 04 

                                                      
5 O cômputo da disciplina optativa encontra-se ao final da Matriz. Tal opção se deu devido tal 
disciplina ser ofertada em turno matutino ou diurno. 
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PR - TGP 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

IPR - TGPP 
80 04 

TOTAL 400 20 

6º PERÍODO 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA AULAS SEMANAIS 

DIREITO EMPRESARIAL IIPR – DE 

I  e DC I 
80 04 

DIREITO CIVIL VPR - DCII 80 04 

DIREITO PENAL IVPR – DP III 80 04 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

III PR - TGP 
80 04 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

IIPR – DPP I 
80 04 

TOTAL 400 20 

7º PERÍODO 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA AULAS SEMANAIS 

DIREITO EMPRESARIAL IIIPR – 

DE II 
80 04 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

IVPR – TGP 
80 04 

DIREITO ADMINISTRATIVO I 80 04 

DIREITO DO TRABALHO I 80 04 

DIREITO CIVIL VIPR - DCII 40 02 

PRÁTICA JURÍDICA CIVIL IPR – 

DPC III 
40 02 

TOTAL 400 20 

8º PERÍODO 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA AULAS SEMANAIS 

DIREITO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 
40 02 

DIREITO TRIBUTÁRIO I 80 04 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL V 

PR – TGP 
80 04 

DIREITO ADMINISTRATIVO IIPR 40 02 
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– DA I 

DIREITO DO TRABALHO IIPR – DT 

I 
40 02 

PRÁTICA JURÍDICA CIVIL IIPR – 

DPC III 
40 02 

DIREITO CIVIL VIIPR - DCII 40 02 

DIREITO PROCESSUAL DO 

TRABALHO IPR – DT II 
40 02 

TOTAL 400 20 

9º PERÍODO 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA AULAS SEMANAIS 

DIREITO INTERNACIONAL 

PÚBLICO 
80 04 

DIREITO PROCESSUAL DO 

TRABALHO IIPR DPT I 
80 04 

DIREITO AMBIENTAL 80 04 

DIREITO TRIBUTÁRIO IIPR – DT I 40 02 

PRÁTICA JURÍDICA CIVIL IIIPR – 

DPC IV 
40 02 

PRÁTICA JURÍDICA PENAL PR – 

DPP II 
40 02 

PROJETO DE PESQUISA6 40 02 

DISCIPLINA OPTATIVA 

INTRACURSO 
407 02 

TOTAL 400 20 

10º PERÍODO 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA AULAS SEMANAIS 

DIREITO MINERÁRIO 40 02 

DIREITO DO CONSUMIDOR 40 04 

DIREITO DO PETRÓLEO 40 02 

ÉTICA PROFISSIONAL E 40 02 

                                                      
6 A Disciplina de Projeto de Pesquisa é Pré-Requisito à Elaboração da Monografia, no Décimo 

Período. 
7 O cômputo da disciplina optativa encontra-se ao final da Matriz. Tal opção se deu devido tal 

disciplina ser ofertada em turno matutino ou diurno. 
* A essa carga horária somam-se 40 horas da disciplina Projeto de Pesquisa. 
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ESTATUTO DA OAB 

DIREITO INTERNACIONAL 

PRIVADOPR - DIP 
40 02 

PRÁTICA JURÍDICA 

TRABALHISTA 
40 02 

TOTAL 240 14 

QUADRO GERAL DE HORAS 

CARGA HORÁRIA 3.840 

OPTATIVA INTRACURSO 40 

OPTATIVA INTERCURSO 40 

ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO/NPJ 200 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 200 

TRABALHO DE CURSO 80 * 

CARGA HORÁRIA TOTAL 4.400 

DISCIPLINAS OPTATIVAS8 

INTRACURSO INTERCURSO 

DIREITO ELEITORAL LIBRAS 

DIREITO DAS CIDADES ORATÓRIA 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO GESTÃO DO MEIO AMBIENTE 

MÉTODOS EXTRAJUDICIAIS DE RESOLUÇÃO 

DE CONFLITOS 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 EMPREENDEDORISMO 

 
EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-

RACIAIS E INDÍGENA 

 INGLÊS INSTRUMENTAL NÍVEL 1 

 INGLÊS INSTRUMENTAL NÍVEL 2 

 CORPO, SEXUALIDADE E CULTURA 

 

10.2 Ementas e Bibliografias 

 

1º PERÍODO 

 

METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO 

                                                      
8 As disciplinas optativas possuem carga horária de 40H. 
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EMENTA: Instrumentalização para o uso das tecnologias de informação e 

comunicação; Caracterização de técnicas de estudo e tipos de pesquisa voltadas para o 

processo de construção de conhecimento; Normatização de trabalhos acadêmicos 

(referências bibliográficas e citações) e Redação de textos técnico-científicos (resumo, 

resenha, pesquisa bibliográfica). 

 

Bibliografia Básica: 

AGUILLAR, Fernando Herren. Metodologia da ciência do direito. São Paulo: Atlas, 

2009. 

 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 6. ed. São 

Paulo: Atlas, 2011. 

NUNES, Rizzatto. Manual da monografia jurídica: como se faz: uma monografia, 

uma dissertação, uma tese. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

 

Bibliografia Complementar 

ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith. O método nas ciências naturais e sociais. São 

Paulo: Pioneira,1998.  

 

BITTAR, Eduardo C. B. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e pratica da 

monografia para os cursos de direito. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 

 

MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica para o curso de direito. 2. ed. 

São Paulo: Atlas, 2001. 

 

OLIVEIRA, Olga Maria Boschi Aguiar de. Monografia jurídica: orientações 

metodológicas para o trabalho de conclusão de curso. 3. ed. Porto Alegre: Síntese, 

2003.  

 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: 

Cortez, 2006. 
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LÍNGUA PORTUGUESA I 

EMENTA: Conceituação de texto. Interpretação e produção de textos relacionados à 

área.  Identificação e aplicação de fatores de textualidade na produção de texto. 

Estudo e aplicação de notações da língua. 

 

Bibliografia Básica: 

CEGALLA, D. P. Novíssima gramática da língua portuguesa. 48. ed. São Paulo: 

Companhia Editorial Nacional, 2008. 

 

DAMIÃO, Regina Toledo et al. Curso de português jurídico. 9. ed. São Paulo: Atlas, 

2004.  

 

FARACO, C. A.; TEZZA, C. Prática de texto para estudantes universitários. 9. ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. 

 

Bibliografia Complementar: 

BITTAR, Eduardo C. B. Linguagem jurídica. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.  

 

COSTA VAL, M. da G. Redação e textualidade. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

1999.  

 

FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e 

redação. 17. ed. São Paulo: Ática, 2007.  

 

MEDEIROS, J. B.; TOMASI, C. Português forense: a produção de sentido. São 

Paulo: Atlas, 2004.  

 

WARAT, L. A. et al. O direito e sua linguagem. 2. ed. Porto Alegre: Sérgio Antonio 

Fabris, 1995.  

 

CIÊNCIA POLÍTICA E TGE 

EMENTA: Especificidade da política: origem, conceitos fundamentais, problemas e 

temas relevantes. Teoria do Estado. Evolução histórica e clássicos do pensamento 

político: Grécia, Roma, idade média e modernidade. Principais correntes do 

pensamento político contemporâneo. Origem e evolução do Estado. Estado moderno. 
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Estado contemporâneo. Função social do estado contemporâneo. Elementos do 

Estado. Formas de governo: parlamentarismo e presidencialismo. Formas de estado e 

federalismo. Regimes de governo e democracia. Declaração de direitos, separação de 

poderes e funções do estado. Estado e constituição. Estado e soberania na nova ordem 

internacional. 

 

Bibliografia Básica: 

BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. 

 

BONAVIDES, Paulo. Teoria do estado. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2013. 

 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do estado. 32.ed.São Paulo: 

Saraiva, 2013.  

 

Bibliografia Complementar: 

BASTOS, Celso R. Curso de teoria do estado e ciência política. 4. ed. São Paulo: 

Saraiva, 1999. 

 

CHATELET, François. História das idéias políticas. Rio de Janeiro: Zahar, 1994. 

 

REALE, Miguel. O estado democrático de direito e o conflito das ideologias. São 

Paulo: Saraiva, 1999. 

 

STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência política e teoria geral 

do estado. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004. 

 

TOCQUEVILLE, Aléxis de. A democracia na América: sentimentos e opiniões. 

São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

 

ANTROPOLOGIA 

EMENTA: Fundamentos da Antropologia Geral. Conceito de antropologia e sua 

aplicação para o Direito. Limitações do Direito na resolução dos conflitos morais. As 

sociedades: o conceito de Cultura e Sociedade. Globalização cultural e democracia: 

Etnologia; Alteridade; Tolerância. Família e costumes: as transformações. A religião e 
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sua influência: as crenças. Questões de gênero: a figura das crianças, dos 

adolescentes, o papel da mulher e do homem no contexto familiar e social.  

 

Bibliografia Básica: 

GADAMER, H. G. (Org.). Nova antropologia: o homem em sua existência 

biológica, social e cultural. São Paulo: EPU, 1977. 7 v. 

 

LAPLANTINE, François. Aprender antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2000. 

 

MAUSS, Marcel. Sociologia e antropologia. São Paulo: EPU, 2013.  

 

Bibliografia Complementar: 

GELLNER, E. Antropologia e política. Rio de Janeiro: Zahar, 1995. 

 

HOEBEL, E. Andamson. Antropologia cultural e social. São Paulo: Cultrix, 1976. 

 

MARCONI, Marina de A. Antropologia: uma introdução. São Paulo: Atlas, 1992. 

 

ROCHA, Everardo. O que é etnocentrismo. 19. ed. São Paulo: Brasiliense, 2004. 

 

VAZ, Henrique C. L. Antropologia filosófica I. São Paulo: Loyola, 1991.  

 

INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DO DIREITO I 

EMENTA: O Direito: Origem e conceito de Dimensão sociológica. A Introdução ao 

Estudo do Direito. A relação do Direito com outras áreas do saber humano. Conceito 

do Direito. Concepções do Direito. Fontes do Direito. Direito e Moral. Direito e Justiça. 

Fundamentos do Direito: Jus Naturalismo, Positivismo Jurídico, Teoria Pura do Direito. 

Tridimensionalidade do Direito. Interpretação, Aplicação e Integralização do Direito e 

da Norma Jurídica. 

 

Bibliografia Básica 

GUSMÃO, Paulo Dourado. Introdução ao estudo do direito. 34. ed.  Rio Janeiro: 

Forense, 2004. 
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NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Manual de introdução ao estudo do direito. 5. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2003. 

 

REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

Bibliografia Complementar 

BOBBIO, Norberto. Teoria da norma jurídica. São Paulo: Edipro, 2011. 

 

FRANÇA, R. Limongi. Hermenêutica jurídica. 7. ed.  São Paulo: Saraiva, 1995. 

 

IHERING, Rudolf Von. A luta pelo direito. 23. ed.  Rio de Janeiro: Forense, 2006. 

 

KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 8. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2011. 

 

MONTORO, André Franco. Introdução à ciência do direito. 26. ed. São Paulo: RT, 

2005. 

 

SOCIOLOGIA GERAL E JURÍDICA 

EMENTA: Contexto histórico. Sociologia jurídica como Ciência. Quadros Teóricos 

Referenciais para o estudo da relação Direito/Sociedade. Sociologia do Direito Natural. 

Tipologia das relações sociais. Relações Sociais e Relações Jurídicas. Estudo da História 

e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena sob uma perspectiva legislativa. Conflitos 

Sociais e Direito. Direito e Controle Social. O papel social do Poder Judiciário. 

Movimentos sociais como fontes do direito. Ética e direito. Espaços e dimensões da 

Ética. A Ética e a Moral. 

 

Bibliografia Básica:  

FARIA, José Eduardo. Sociologia jurídica: direito e conjuntura.2.ed.São Paulo: 

Saraiva, 2010. 

 

SCURO NETO, PEDRO. Sociologia geral e jurídica: manual dos cursos de 

direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 

SOUTO, Cláudio; SOUTO, Solange. Sociologia do direito: uma visão substantiva. 

3. ed. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2003. 
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Bibliografia Complementar: 

 

ARRUDA JÚNIOR, Edmundo Lima de. Introdução à sociologia jurídica 

alternativa: ensaios sobre o direito numa sociedade de classes.  São Paulo: 

Acadêmica, 1993. 

 

ARRUDA JÚNIRO, Edmundo Lima de. Razão e racionalidade jurídica.  São Paulo: 

Acadêmica, 1994. 

 

MACHADO NETO, Antônio Luís. Sociologia jurídica. 6. ed.  São Paulo: Saraiva, 1987. 

 

SCURO NETO, Pedro. Sociologia geral e jurídica: introdução ao estudo do 

direito, instituições jurídicas, evolução e controle social. 7.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2011.   

 

SOUTO, Cláudio; FALCÃO, Joaquim. Sociologia do direito: uma visão substantiva.  

2. ed. São Paulo: Pioneira, 1999.   

 

HISTÓRIA DO DIREITO 

EMENTA: O Direito na Antiguidade Oriental e Clássica. Os antecedentes das 

Instituições Jurídicas. O Direito Germânico. O Direto Feudal. O Direito Canônico: 

Noções Básicas e Normas Gerais. O Código de Direito Canônico. O Direito e Formação 

do Estado Moderno. O Direito e a Ascensão da Burguesia. O Direito Natural. História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana. Relações Étnico-Raciais. Escravidão. Desigualdade 

social no Brasil.  

 

Bibliografia Básica: 

BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. História do direito brasileiro. 3. ed. São Paulo: 

Atlas, 2012. 

SILVA, Francisco Fernando da, Frei Introdução ao direito canônico. Recife: Edições 

Bagaço, 2004. 

 

WOLKMER, Antônio Carlos (Org.). Fundamentos de história do direito.  8. ed. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2014. 
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Bibliografia Complementar: 

CASTRO, Flávia Lages. História do direito geral e Brasil. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2008. 

JOÃO PAULO II, Papa. Código de direito canônico. São Paulo: Loyola, 1998. 

 

LOPES, José Reinaldo Lima. O direito na história. São Paulo: Max Limonad, 2000. 

 

MAURILIO CESAR DE LIMA, Monsenhor. Introdução à história do direito 

canônico. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2004. 

 

PEIXOTO, José Carlos de Matos. Curso de direito romano: partes introdutória e 

geral. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. 

 

PSICOLOGIA APLICADA AO DIREITO 

EMENTA: Histórico, definição, objeto e campos de aplicação da Psicologia Introdução à 

Psicologia Jurídica e seu campo de intervenção. Interfaces do Direito e da psicologia. 

Campos de produção do conhecimento, horizontes teóricos, conceituais e campos de 

atuação. 

 

Bibliografia Básica: 

CAMPOS, R. H. de F. Psicologia social comunitária. 9.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2003. 

 

JESUS, Fernando de. Psicologia aplicada à justiça. São Paulo: AB Editora, 2001. 

 

MARANHÃO, Odon Ramos. Psicologia do crime. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. 

 

Bibliografia Complementar: 

AMERICAN PHYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual diagnóstico e estatístico de 

transtornos mentais: DSM-IV. Porto Alegre: Artes Médicas, 2002. 

 

CAIRES, MARIA ADELAIDE DE FREITAS. Psicologia jurídica: implicações 

conceituais e aplicações práticas.  São Paulo: Vetor, 2003.  
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CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.  Psicologia e direitos humanos: práticas 

psicológicas: compromissos e comprometimentos. São Paulo: Casa do 

Psicólogo, 2001.  

 

FOUCAULT, M. História da loucura na idade clássica. 8.ed. São Paulo: Perspectiva, 

2005.  

 

SADOCK, Benjamin; KAPLAN, Harold I.; GREEB, Jack A.  Compêndio de psiquiatria: 

ciências do comportamento e psiquiatria clínica. 9. ed. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 2010.  

 

2º PERÍODO 

 

LÍNGUA PORTUGUESA II 

EMENTA: Estudo e produção de gêneros textuais de caráter dissertativo-

argumentativo. Identificação e aplicação de fatores de textualidade. Emprego de 

aportes gramaticais em produção textual. 

 

Bibliografia Básica: 

DAMIÃO, Regina Toledo et al. Curso de português jurídico. 9. ed. São Paulo: Atlas, 

2004.  

 

FARACO, C. A.; TEZZA, C. Prática de texto para estudantes universitários. 

9.ed.Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. 

MEDEIROS, J. B.; TOMASI, C. Português forense: a produção de sentido. 9.ed.São 

Paulo: Atlas, 2001. 

 

Bibliografia Complementar  

CEGALLA, D. P. Novíssima gramática da língua portuguesa. 48. São Paulo: 

Companhia Editorial Nacional, 2008. 

 

COSTA VAL. M. Graça. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 

 

FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e 

redação. São Paulo: Ática, 1990. 
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GOLD, S.; SEGAL, M. Português instrumental para cursos de direito: como 

elaborar textos jurídicos. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.  

 

HENRIQUES, A. Prática da linguagem jurídica: solução de dificuldades: 

expressões latinas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

 

INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DO DIREITO II 

EMENTA: Ordenamento jurídico. Norma Jurídica: estrutura lógica, bilateralidade, 

imperatividade, coação e coerção. Relação Jurídica. Dever Jurídico. Heteronomia da 

Norma Jurídica. Classificação, legitimidade, validade, vigência e eficácia da norma 

jurídica. Teoria das nulidades. Fato Jurídico: conceito, surgimento, elementos, 

características, classificação. Sistemas Jurídicos.Direito de ação. Sujeito de Direito. 

Objeto do Direito. Técnicas Jurídicas. Presunções e ficções. 

 

Bibliografia Básica: 

GUSMÃO, Paulo Dourado. Introdução ao estudo do direito. Rio de Janeiro: 

Forense, 2002. 

 

NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Manual de introdução ao estudo do direito. 2. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2002. 

 

REALE, Miguel. Lições preliminares do direito. 27.ed.São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

Bibliografia Complementar 

ACQUAVIVA, Marcus Cláudio. Dicionário básico de direito brasileiro Acquaviva. 

5. ed. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2004. 

 

BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. São Paulo: Edipro, 2011. 

 

CAMPILONGO, Celso Fernandes. O direito na sociedade complexa. São Paulo:      

Max Limonad, 2000. 

 

DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. 16. ed.  São 

Paulo: Saraiva, 2004. 
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NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito. 24. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2004. 

 

DIREITO CIVIL I 

EMENTA: Direito Civil: fontes, princípios e conceitos fundamentais; problemas e temas 

relevantes; fundamentos históricos e constitucionais. Lei de Introdução ao Código Civil. 

Sujeitos de direitos: personalidade jurídica. Pessoas naturais: estado e capacidade; 

incapacidades; emancipação; domicílio e residência; morte e ausência; registro civil de 

pessoas naturais. Direitos da personalidade. Pessoas jurídicas: natureza; classificação; 

limites da personalidade jurídica e desconsideração desta; registro civil de pessoas 

jurídicas. Bens.  

 

Bibliografia Básica: 

DINIZ. Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral. 31. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2014. v. 1.  

 

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de direito civil: 

parte geral. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v. 1. 

 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil: parte geral. 12.ed. São Paulo: Saraiva, 

2014. 

 

Bibliografia Complementar: 

BITTAR. Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7. ed. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 2004.  

 

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil. 39. ed. São Paulo: Saraiva, 

2003. 

 

RODRIGUES, Silvio. Direito civil: parte geral. 34. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.  

 

TEPEDINO, Gustavo (Coord.). Código civil interpretado conforme a Constituição 

da República. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. 
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VENOSA, Silvio Sálvio (Org.). Novo código civil. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

 

FILOSOFIA GERAL E JURÍDICA 

EMENTA: Especificidade da Filosofia: origem, conceitos fundamentais, problemas e 

temas relevantes. Evolução histórica e clássicos do pensamento filosófico: idealistas, 

materialistas e críticos. Correntes epistemológicas e Direito. Principais correntes 

filosóficas contemporâneas. Filosofia, Filosofia do Direito. Filosofia do Direito e Teoria 

Geral do Direito. Evolução histórica e clássicos da Filosofia do direito: idealistas, 

materialistas e críticos. Tendências atuais em Filosofia do Direito. 

 

Bibliografia Básica: 

LUCKESI, Cipriano Carlos. Introdução à Filosofia: aprendendo a pensar. 7. ed. São 

Paulo: Cortez, 2012. 

REALE, Miguel. Filosofia do direito. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 

 

REALE, Miguel. Introdução à filosofia. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. 

 

Bibliografia Complementar: 

ADEODATO, João Maurício. Filosofia do direito: uma crítica a verdade na ética e na 

ciência. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 

 

ARENDT, Hannah. A condição humana. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2002. 

 

BATALHA, Wilson de S.; RODRIGUES NETTO, Sílvia Marina L. B. de. Filosofia jurídica 

e história do direito. Rio de Janeiro: Forense, 2000. 

 

BOBBIO, Noberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: 

Ícone, 1999. 

 

HABERMAS, J. O discurso filosófico da modernidade. São Paulo: Martins Fontes, 

2002. (Coleção tópicos). 

 

TEORIA DA CONSTITUIÇÃO 
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EMENTA: Constituição, origem e característica do constitucionalismo. Constituição em 

sentido material e formal. Direito Constitucional: conceito e objeto. Fontes, Poder 

Constituinte e Poder de Reforma. A supremacia jurídica da Constituição. Interpretação 

e aplicabilidade das normas constitucionais. Da Formação Constitucional do Brasil à 

Constituição de 1988. A Constituição como cultura. Hermenêutica Constitucional e a 

Sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. O pensamento constitucional 

contemporâneo. 

 

Bibliografia Básica: 

BARROSO, Luís Roberto. Direito constitucional contemporâneo. São Paulo: 

Saraiva, 2010.  

 

CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. 

Coimbra: Almedina, 2003. 

 

SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 8. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2012.  

 

Bibliografia Complementar: 

BARROSO, Luis Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas 

normas: limites e possibilidades da constituição brasileira. 9. ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2009. 

 

BASTOS, Celso Ribeiro. Hermenêutica e interpretação constitucional. 3. ed. São 

Paulo: Celso Bastos, 2002. 

 

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 

2004. 

 

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 23. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2004. 

 

HERMENÊUTICA 
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EMENTA: Produção de conhecimento e produção de sentido: ciência e epistemologia. 

Principais escolas hermenêuticas. Especificidades e conceito da hermenêutica jurídica. 

Os modos de produção do Direito. Hermenêutica e construção do Direito. 

Hermenêutica jurídica e jurisprudência. Lógica jurídica e hermenêutica. Antinomias 

jurídicas. Interpretação e aplicabilidade das normas constitucionais. Interpretação das 

normas do Mercosul. 

 

Bibliografia Básica: 

AZEVEDO, Plauto Faraco. Aplicação do direito e contexto social. 2. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1998. 

 

MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 20. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2011.  

 

STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise. 11. ed. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2011. 

 

Bibliografia Complementar: 

BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da constituição. 6. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2004. 

 

BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. São Paulo: Edipro, 2011. 

 

COELHO, Inocêncio Mártires et al. Hermenêutica constitucional e direitos 

fundamentais. Brasília, DF: Brasília Jurídica, 2000. 

 

FRANCA, R. Limongi. Hermenêutica jurídica. 7. ed. São  Paulo: Saraiva,  1999. 

 

KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 8. ed. São Paulo: Martins Fontes, 201. 

 

DIREITOS HUMANOS 

EMENTA: Fundamentação histórica e filosófica dos Direitos Humanos. Direitos da 

Primeira Geração. Direitos da Segunda Geração. Direitos da Terceira Geração. 

Fundamentação jurídica dos direitos humanos. O significado contemporâneo dos 

Direitos humanos. Os direitos Humanos em espécie. Contexto jurídico-político 
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brasileiro. O significado do Estado democrático de Direito. Direitos humanos, controle 

social e segurança pública. Direitos humanos e modelos de desenvolvimento. Direitos 

de Quarta e Quinta Geração. Educação em Direitos Humanos. 

 

Bibliografia Básica: 

BOUCAULT, Carlos Eduardo de Abreu et al. Os direitos humanos e o direito 

internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. 

 

MORAES, Alexandre. Direitos humanos fundamentais: teoria geral. 10. ed. São 

Paulo: Atlas, 2013. (Coleção temas jurídicos). 

 

PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. 7. ed. São Paulo: Max Limonad, 

2014. 

 

Bibliografia Complementar: 

BOBBIO, Noberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 

 

FARIA, José Eduardo. Direitos humanos, direitos sociais e justiça. Rio de Janeiro: 

Malheiros, 2002. 

 

GARCIA, Emerson. Proteção internacional dos direitos humanos. 2. ed. Rio de 

Janeiro, Lumen Júris, 2009. 

 

RUSSOMANO, Gilda Maciel Corrêa Meyer. Direitos humanos. 2. ed. Curitiba: Juruá, 

2001. 

 

TRINDADE, A. A. Cançado. A proteção internacional dos direitos humanos e o 

Brasil: as primeiras cinco décadas. 2. ed. Brasília, DF: Humanidades, 2000. 

 

ECONOMIA 

EMENTA: Especificidade da economia: origem, conceitos fundamentais, problemas e 

temas relevantes. Evolução histórica e clássicos do pensamento econômico. Principais 

correntes do pensamento econômico contemporâneo. Evolução histórica da formação 

econômica brasileira. Economia brasileira contemporânea: estrutura, problemas e 
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temas relevantes. Planos de desenvolvimento. Sistema financeiro e política monetária. 

Macro e Microeconomia. Economia e direitos humanos. 

 

Bibliografia Básica: 

CARVALHO, Luiz Carlos Pereira de. Microeconomia introdutória. 2. ed. São Paulo: 

Atlas, 2000.  

 

LEITE, José Alfredo A. Macroeconomia.  2. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

 

SINGER, Paul. Apreender economia. 23. ed. São Paulo: Contexto, 2004.  

 

Bibliografia Complementar: 

MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2001.  

 

PINDYCK, Robert S.; RUBINFELD, Daniel L. Microeconomia. 5. ed. São Paulo: Makron 

Books, 2005. 

 

ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

SINGER, Paul. Curso de introdução à economia política. 17. ed. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 2004.  

 

TROSTER, R. L.; MOCHÓN, F. Introdução à economia. 3. ed. rev. e atual. São 

Paulo: Pearson Education do Brasil, 2002. 

 

3º PERÍODO 

 

PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 

EMENTA: Análise de especificidades da linguagem jurídica. Reflexão sobre construção 

de peças processuais. Produção de textos dissertativo-argumentativos. Aplicação de 

aportes gramaticais à produção textual. 

 

Bibliografia Básica: 

FARACO, C. A.; TEZZA, C. Prática de texto para estudantes universitários. 

9.ed.Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. 
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GOLD, S.; SEGAL, M. Português instrumental para cursos de direito: como 

elaborar textos jurídicos. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. 

 

MEDEIROS, J. B.; TOMASI, C. Português forense: a produção de sentido. 6.ed.São 

Paulo: Atlas, 2013.  

 

Bibliografia Complementar:  

COSTA VAL. M. Graça. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 

 

DAMIAO, Regina T.; HENRIQUES, Antonio. Curso de português jurídico. São Paulo: 

Atlas, 1995. 

 

FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e 

redação. São Paulo: Ática, 1990. 

 

LIMA, A. O. Manual de redação oficial: teoria, modelos e exercícios. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2005. 

 

NEVES, Maria Helena de Moura. Texto e gramática. São Paulo: Contexto, 2006. 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL I 

EMENTA: Princípios Fundamentais. Direitos Fundamentais: direitos e deveres 

individuais e coletivos, direitos sociais, direitos da nacionalidade, direitos políticos. 

Direitos dos partidos políticos. Controle de Constitucionalidade. Garantias processuais 

dos direitos fundamentais (remédios constitucionais: Habeas Corpus, Mandado de 

Segurança, Habeas Data, Mandado de Injunção e; Ação Popular). 

 

Bibliografia Básica:  

BARROSO, Luís Roberto. Direito constitucional contemporâneo. São Paulo: 

Saraiva, 2010.  

 

LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014.  
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MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de 

segurança e ações constitucionais.  35. ed. São Paulo: Malheiros, 2013. 

 

Bibliografia Complementar: 

BONAVIDES, Paulo. Teoria constitucional da democracia participativa. 2. ed. Rio 

de Janeiro: Malheiros, 2003.  

 

DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Ações constitucionais. 5. ed. Salvador: Juspodium, 

2011. 

 

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 6. 

ed. São Paulo: Max Limonad, 2004. 

 

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 24. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. 

 

DIREITO CIVIL II 

EMENTA: Fatos jurídicos, atos jurídicos, atos ilícitos e negócios Jurídicos: 

caracterização. O negócio jurídico e seus elementos constitutivos, essenciais e 

acidentais (condição, termo e modo). Invalidade e ineficácia do negócio jurídico: erro, 

dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores e simulação. Atos ilícitos 

e abuso de direito – Fatos justificados: estado de necessidade e legítima defesa. 

Extinção de direitos: prescrição; decadência; renúncia. Prova de atos e negócios 

jurídicos e registros públicos a eles relativos. 

 

Bibliografia Básica: 

DINIZ. Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral. 31. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2014. v. 1. 

 

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: 

parte geral. 16. ed. São Paulo: Saraiva: 2014. v. 1.  
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MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: parte geral. 42. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2009. 

 

Bibliografia Complementar: 

BITTAR, Carlos Alberto. Teoria geral do direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 1991. 

 

FERRARA, Francisco. A simulação dos negócios jurídicos. Campinas, SP: RED, 

1999. 

 

GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. 

 

MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 11. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2001. 

 

RODRIGUES, Sílvio. Direito civil. 34 ed. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1. 

 

DIREITO PENAL I 

EMENTA: Conceito de Direito Penal, Relações de Direito Penal, Criminologia e Ciências 

Penais, Breve História do Direito Penal, Fontes do Direito Penal, Lei Penal; Princípio da 

Legalidade e outros Princípios que informam o Direito Penal, A Lei Penal no Tempo, A 

Lei Penal no Espaço; Considerações Gerais, Princípios Regentes do Conflito Aparente 

de Normas, Antefato e Pós-fato impuníveis; Conceito de Crime, Classificação das 

Infrações Penais, A Conduta Punível, Omissão e suas Formas, Relação de Causalidade, 

Tipo e Tipicidade, Tipo Objetivo, Tipo Subjetivo, Erro de Tipo, Princípios da Adequação 

Social e da Insignificância, Tipo de Injusto Culposo, A Antijuridicidade, Causas de 

Justificação, A Culpabilidade, Teoria Normativa Pura da Culpabilidade, Excludentes de 

Culpabilidade, Erro de Tipo e Erro de Proibição, Crime Consumado e Crime Tentado.  

 

Bibliografia Básica: 

CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte geral. 18. ed. São Paulo:      

Saraiva, 2014. v. 1.  

 

GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte geral: arts 1 a 12 do CP. 16. ed. 

Niterói: Impetus, 2014. v. 1.  
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NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 14. ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2014.  

 

Bibliografia Complementar: 

BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 9. ed. Rio de 

Janeiro: Revan, 2004. 

 

BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2006. 

 

FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal.  3. ed. São Paulo: RT, 

2010. 

 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 4. 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. 

 

ZAFFARONI, Eugenio Raul et al. Direito criminal. Belo Horizonte: Del Rey, 2000. 

 

TEORIA GERAL DO PROCESSO CIVIL 

EMENTA: Noções Preliminares. Conflitos nas leis no tempo. Sociedade e tutela jurídica. 

Jurisdição. Competência. Critérios de fixação de competência. Poder judiciário: 

funções, estruturas e órgãos. Ação e teorias da ação. Condições da Ação e carência de 

Ação no Direito Brasileiro. Elementos da ação. Processo. Procedimento. Pressupostos 

processuais. Princípios do Processo. Partes do processo. O advogado 

 

Bibliografia Básica: 

CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, Ada 

Pellegrini. Teoria geral do processo. 30.ed.São Paulo: Malheiros, 2014. 

 

MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de processo civil. 6. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2014. v. 1.  

 

SILVA, Ovídio Baptista da; GOMES, Fábio Luiz. Teoria geral do processo civil. 6. ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 
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Bibliografia Complementar: 

COSTA, José Rubens. Manual de processo civil.  São Paulo: Saraiva, 1994. v. 1.  

 

GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. 21. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2009. v. 1.  

 

MORAIS, José Luiz Bolzan de. Mediação e arbitragem: alternativas à jurisdição. 2. 

ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. 

 

ROCHA, José de Albuquerque. Teoria geral do processo. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 

2004. 

 

WAMBIER, Luiz Rodrigues et al. Curso avançado de processo civil. 6 ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2004. v. 1. 

 

BIOÉTICA E DIREITO 

EMENTA: A disciplina, de característica interdisciplinar e pluralista, faz parte do 

conjunto de conhecimentos necessários à análise, interpretação e compreensão dos 

princípios ético-morais relacionados à dignidade humana, ao exercício profissional e á 

qualidade de vida. Favorece a construção da cidadania, de responsabilidade e do 

respeito à natureza e as diversidades. 

 

Bibliografia Básica: 

BARCHIFONTAINE, C. de P.; PESSINI, L. Bioética: alguns desafios. 2. ed. São Paulo: 

Loyola, 2002. 

 

PESSINI, L.; BARCHIFONTAINE, C. de P. Fundamentos de bioética. São Paulo: 

Paulus, 2002. 

 

PESSINI, L.; BARCHIFONTAINE, C. de P. Problemas atuais de bioética. São Paulo: 

Loyola, 2005. 

 

Bibliografia Complementar: 

BARBOZA, Heloisa Helena; MEIRELLES, Jussara Maria Leal de; BARRETTO, Vicente de 

Paulo (Org.). Novos temas de biodireito e bioética. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 
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DURAND, G. Introdução geral à bioética: história, conceitos e instrumentos. 2. ed. 

São Paulo: Centro Universitário São Camilo: Loyola, 2007. 

 

GARRAFA, V.; COSTA, S. I. A bioética no século XXI. Brasília,DF: UnB, 2000. 

 

GARRAFA, V.; PESSINI, L. Bioética: poder e injustiça. São Paulo: Centro Universitário 

São Camilo: Loyola. 2003.  

 

NEVES, Maria do Céu Patra et al (Coord.). Bioética ou bioéticas na evolução das 

sociedades. Coimbra: Gráfica de Coimbra, 2005. 

 

4º PERÍODO 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL II 

EMENTA: Da organização do estado e dos poderes: da estrutura básica da federação; 

do governo da união; dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Bases 

constitucionais das instituições financeiras: do sistema tributário nacional. Da defesa 

do estado e das instituições democráticas. Da ordem econômica. Da ordem social. 

 

Bibliografia Básica: 

LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014. 

 

MOTTA, Sylvio et al. Direito constitucional: teoria, jurisprudência e 100 questões. 

15. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2004. 

 

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 37. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2014. 

 

Bibliografia Complementar: 

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 

2004. 
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CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. 

Coimbra: Almedina, 2003. 

 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 30.ed. São 

Paulo: Saraiva, 2003. 

 

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

SERRANO, Mônica de Almeida Magalhães. O Sistema Único de Saúde e suas 

diretrizes constitucionais. São Paulo: Verbatim, 2009. 

 

DIREITO CIVIL III 

EMENTA: Das obrigações. Das modalidades das obrigações. Da transmissão e da 

extinção das obrigações. Do adimplemento e inadimplemento das obrigações. Perdas e 

danos. Cláusula penal. Responsabilidade Civil. 

 

Bibliografia Básica: 

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral das obrigações. 

23. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 2.  

 

GONCALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: teoria geral das obrigações.  

11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v. 2.  

 

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das obrigações.  

34. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 5.  

 

Bibliografia Complementar: 

AZEVEDO, Álvaro Villaça. Curso de direito civil: teoria geral das obrigações. 9. ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. 

 

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: 

obrigações. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. v. 2.  

 

NEGRÃO, Theotônio. Código civil e legislação civil em vigor. 28. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2009. 
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RIZZARDO, Arnaldo. Direito das obrigações. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. 

 

VENOSA, Silvio Sávio (Org.). Novo código civil. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

 

DIREITO PENAL II 

EMENTA: Concurso de Pessoas. Teoria da Sanção Penal: espécies, cominação, 

aplicação. Concurso de Crimes. Erro na Execução (aberratio ictus). Resultado Diverso 

do Pretendido (aberratio criminis). Teoria do Cumprimento da Pena: Limite de 

Cumprimento da Pena Privativa de Liberdade. Suspensão Condicional da Execução da 

Pena (Sursis). Livramento Condicional. Teoria dos efeitos da Condenação: Reabilitação. 

Medidas de Segurança. Ação Penal. Extinção de Punibilidade. 

 

Bibliografia Básica: 

CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte geral. 18. ed. São Paulo:      

Saraiva, 2014. v. 1.  

 

GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte geral: arts 1 a 12 do CP. 16. ed. 

Niterói: Impetus, 2014. v. 1.  

 

NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 14. ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2014. 

 

Bibliografia Complementar: 

BRUNO, Aníbal. Direito penal: parte geral. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003.  

Tomo 1.  

 

DELMANTO, Celso; DELMANTO JUNIOR, Roberto. Código penal comentado.  8. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2010. 

 

FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal.  3. ed. São Paulo: RT, 

2010. 

 

MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal: parte geral: arts. 1º a 120 do 

CP. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2008. v. 1.  



60 
 

 

ZAFFARONI, Eugenio Raul et al. Direito criminal. Belo Horizonte: Del Rey, 2000. 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL I 

EMENTA: Princípios do Direito Processual Civil. Das partes e dos procuradores. 

Intervenção de terceiros. Da formação, suspensão e extinção do processo. Atos 

Processuais. Invalidades Processuais. Preclusão. Da petição inicial. 

 

Bibliografia Básica: 

MOREIRA, Jose Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição 

sistematica do procedimento. 28. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010.  

 

NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de processo civil 

comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 11. ed. São 

Paulo: RT, 2010. 

 

WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançado de processo civil. 14.ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2014. v. 1.  

 

Bibliografia Complementar: 

ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil. 12. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2008. v. 2.  

 

CALAMANDREI, Piero. Instituições de direito processual civil. 2. ed. Campinas, 

SP: Bookseller, 2003. 

 

GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro: teoria geral do processo 

a auxiliares da justiça. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 1.  

 

MARQUES, José Frederico. Manual de direito processual civil. 9. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2003. v. 1.  

 

THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil. 41. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2009. v. 1.  
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TEORIA GERAL DO PROCESSO PENAL 

EMENTA: O Direito Processual Penal: conceito, história, sua relação com a Teoria Geral 

do Processo. Relação com outros ramos do Direito. A lei processual penal no tempo e 

no espaço. A busca da verdade e da solução de conflitos na história da humanidade. A 

constituição Federal e o processo penal. Princípios e Garantias do cidadão no processo 

penal. O Inquérito Policial: conceito, natureza, características, finalidade. As garantias 

de acusado no inquérito policial. 

 

Bibliografia Básica: 

CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 11. ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 

 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 35. ed. São Paulo: Saraiva, 

2013. v. 1.  

 

Bibliografia Complementar: 

ARAUJO, Sergio Luiz Souza. Teoria geral do processo penal. Belo Horizonte: 

Mandamentos, 1999. 

 

FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal.  3. ed. São Paulo: RT, 

2010. 

 

MACHADO, Antônio Alberto. Teoria geral do processo penal. São Paulo: Atlas, 

2009. 

 

MIRABETE, JULIO FABBRINI. Processo penal. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

 

ZAGANELLI, Margareth Vetis (Coord.). Processo, verdade e justiça: estudos sobre a 

prova judicial. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2009. 

 

5º PERÍODO 

 

DIREITO EMPRESARIAL I 
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EMENTA: Noções gerais: Conceitos. Formação histórica. Fontes. Classificação. 

Empresa: peculiaridades. Empresário individual e coletivo. Direitos e Deveres do 

Empresário. Das Obrigações do Empresário. As Sociedades no Código Civil: Natureza 

Jurídica; Personalidade Jurídica; Ato Constitutivo e Tipos Societários. Estabelecimento 

empresarial. Fusão, Incorporação, Transformação, Cisão, Liquidação e Dissolução.   

 

Bibliografia Básica: 

COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial.  23. ed. São Paulo: Saraiva, 

2011.  

 

REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 

1.  

 

REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial.  27. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 

2. 

 

Bibliografia Complementar: 

CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei de sociedades anônimas: artigos 1º a 

74. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

CARVALHOSA, Modesto; EIZIRIK, Nelson. Estudos de direito empresarial. São 

Paulo: Saraiva, 2010.  

 

MAMEDE, Gladston. Direito empresarial brasileiro. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2011. v. 

1.  

 

PAES, José Eduardo Sabo. Fundações, associações e entidades de interesse 

social. 7. ed. São Paulo: Método, 2009. 

 

RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito empresarial sistematizado. São Paulo: 

Método, 2011. 

 

DIREITO CIVIL IV 
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EMENTA: Dos contratos em geral. Das várias modalidades de contratos. Dos atos 

unilaterais. Dos títulos de crédito. Dano e reparação. Exclusão de responsabilidade. 

Vícios redibitórios. Evicção. Das preferências de privilégios creditórios. 

 

Bibliografia Básica:  

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil. 

10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v. 4. 

 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. 11.ed. São Paulo: Saraiva, 

2014. v. 3.  

 

TARTUCE, Flavio. Direito civil: teoria geral dos contratos e contratos em 

espécie.9.ed. São Paulo: Método, 2014. v. 3.  

 

Bibliografia Complementar: 

AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral dos contratos típicos e atípicos: curso de direito 

civil. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

 

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil. 39 ed. São Paulo: Saraiva, 

2003. 

 

RIZZARDO, Arnaldo. Contratos: lei 10.406 de 10.01.2002. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2004. 

 

RODRIGUES, Silvio. Direito civil: dos contratos e das declarações unilaterais da 

vontade. 30 ed. São Paulo: Saraiva, 2004. v. 3.  

 

WALD, Arnoldo. Obrigações e contratos. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. 

 

DIREITO PENAL III 

EMENTA: Introdução à parte especial: Sistema, classificação legal e doutrinária dos 

crimes. Crimes contra a pessoa. Crimes contra o patrimônio. Crimes contra a 

propriedade imaterial. Crimes contra a Organização do Trabalho. Crimes contra o 

sentimento religioso e contra o respeito aos mortos.  
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Bibliografia Básica: 

CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte especial. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 

2010. v. 2.  

 

GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte geral: arts. 121 a 154 do CP.  6. ed. 

Niterói: Impetus, 2011. v. 2.   

 

GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte especial: arts. 155 a 249 do CP. 11. 

ed. Niterói: Impetus, 2014. v. 3.  

 

Bibliografia Complementar: 

DELMANTO, Celso et al. Código penal comentado. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 

2010. 

 

JESUS, Damásio E. Direito penal: parte especial: dos crimes contra a pessoa a dos 

crimes contra o patrimônio. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. v. 2.  

 

MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal: parte especial: arts. 121 a 2345 

do CP. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2004. v. 2.  

 

NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 10. ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2010. 

 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 4. 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL II 

EMENTA: Da resposta do réu: contestação, exceção e reconvenção.  Revelia. Direito 

Probatório (Teoria Geral e Provas em Espécie). Decisão Judicial. Coisa Julgada. Rito 

sumário. 

 

Bibliografia Básica: 

GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. 22 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013. v. 2.  
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MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro. 28. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2010. 

 

NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de processo civil 

comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 11. ed. São 

Paulo: RT, 2010. 

 

Bibliografia Complementar: 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno. 6. ed. 

São Paulo: Malheiros, 2010. v. 1.  

 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno. 6. ed. 

São Paulo: Malheiros, 2010. v. 2.  

 

LIEBMAN, Enrico Tulio. Estudos sobre o processo civil brasileiro. São Paulo: 

Bestbook, 2004. 

 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de processo civil.  9. 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. v. 2.  

 

THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 41. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2004. v. 1.  

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL I 

EMENTA: Ação Penal: conceito, espécies, condições da ação penal. Ação Penal Pública: 

noções, princípios. Ação Penal exclusivamente privada: noções, princípios. Ação penal 

Privada subsidiaria da pública. Decadência  do Direito de queixa. O ministério publico 

da ação penal privada. A denúncia e a queixa. Requisitos e recebimentos. Ação Civil: 

noções. Eficácia civil da sentença penal condenatória, da sentença penal absolutória e 

de outras decisões. Jurisdição e Competência. Competência e Constituição Federal. 

Declaração  de incompetência. Das  questões e processos incidentes. As Provas. 

 

Bibliografia Básica 

NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 13. ed. São 

Paulo: RT, 2014. 
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NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 10. ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 

 

OLIVEIRA, Eugênio Paccelli de. Curso de processo penal. 18 ed. São Paulo:  Revista 

dos Tribunais. 2014. 

 

Bibliografia Complementar 

CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 15. ed. São Paulo: Saraiva,  2008.  

 

FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional. 6. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2010. 

 

MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo penal. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 

2008. 4 v.  

 

ZAGANELLI, Margareth Vetis (Coord.). Processo, verdade e justiça: estudos sobre a 

prova judicial. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2009. 

 

6º PERÍODO 

 

DIREITO EMPRESARIAL II 

EMENTA: Títulos de crédito: conceito e noções gerais. Títulos de crédito em sentido 

estrito. Títulos impróprios. Classificação dos títulos de crédito: letra de câmbio, nota 

promissória, duplicata e cheque. Institutos do direito cambiário: endosso, aval, 

protesto e aceite. 

 

Bibliografia Básica: 

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. 18 ed. vol 2. São Paulo: Saraiva, 

2014 

 

COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial. 26 ed. São Paulo: Saraiva, 

2014. 
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REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 1 ed., vol. 2. São Paulo: Saraiva, 

2013. 

 

Bibliografia Complementar: 

ALMEIDA, Amador Paes de. Teoria e prática dos títulos de crédito. 29. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011. 

 

COELHO, Fábio Ulhoa. Código comercial e legislação complementar anotados. 

9. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.  

 

FAZZIO JUNIOR, Waldo. Direito comercial: empresário, sociedades, títulos de 

crédito, contratos, recuperações, falência. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

MARTINS, Fran. Títulos de crédito. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. 

 

RIZZARDO, Arnaldo. Títulos de crédito. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. 

 

DIREITO CIVIL V 

EMENTA: Direito das coisas. Teoria Geral dos Direitos Reais. Posse. Propriedade. 

Registro de Imóveis. Direitos reais de garantia. Direitos reais sobre coisa alheia 

 

Bibliografia Básica: 

GOMES, Orlando. Direitos reais. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. 

 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito das coisas. 9 ed., vol 5.  

São Paulo: Saraiva, 2014. 

 

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: direitos reais. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2014. v. 

5.  

 

Bibliografia Complementar: 

JIHERING, Rudolf Von. Teoria simplificada da posse. Porto Alegre: Líder, 2004. 

 

RODRIGUES, Silvio. Direito civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 5.  
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TARTUCE, Flavio; SIMÃO, José Fernando. Direito civil: direito das coisas. São Paulo: 

Método, 2008. v. 4.  

 

VENOSA, Silvio Sávio (Org.). Novo código civil. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

 

WALD, Arnoldo. Direito civil: direito das coisas. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

DIREITO PENAL IV 

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 (praticados por funcionário público e praticados por 

particular). Legislação Especial: legislação e suas alterações. Tráfico ilícito e uso 

indevido de substâncias entorpecentes; Crimes hediondos, Estatuto da Criança e do 

Adolescente.   Estatuto do desarmamento. Execução Penal. Crimes contra o meio 

ambiente. Juizado especial Criminal. Crime organizado.Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos (Pacto de São José). Crimes contra as relações de consumo (Código 

de proteção e defesa do consumidor), contra a ordem tributária e econômica . 

 

Bibliografia Básica: 

CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte especial. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 

2010. v. 2.  

 

GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte especial: arts. 155 a 249 do CP. 11. 

ed. Niterói: Impetus, 2014. v. 3.   

 

GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte especial: arts. 250 a 361 do CP. 7. 

ed. Niterói: Impetus, 2011. v. 4.   

 

Bibliografia Complementar: 

CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte especial 4. ed. São Paulo: Saravia, 

2010. v. 3. 

 

JESUS, Damásio E. Direito penal: parte especial: dos crimes contra a propriedade 

imaterial a dos crimes contra a paz pública. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. v. 3.  
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JESUS, Damásio E. Direito penal: parte especial: dos crimes contra a propriedade 

imaterial a dos crimes contra a paz pública. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 4. 

 

MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal: parte especial: arts. 235 a 361 

do CP. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2003. v. 3. 

 

NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 10. ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2010.  

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL III 

EMENTA: Teoria Geral dos Recursos. Princípios recursais. Pressupostos recursais. 

Hipóteses de cabimento. Recursos em espécie. Apelação. Agravo. Embargos de 

Declaração.  Recurso Ordinário. Recurso Especial. Recurso Extraordinário. Embargos 

Infringentes. 

 

Bibliografia Básica: 

CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil.23. ed. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2014. v. 2  

 

GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. 22. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013. v. 2.   

 

THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 41. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2004. v. 1.  

 

Bibliografia Complementar: 

ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil. 12. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2008. v. 2 

 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno. 6. ed. 

São Paulo: Malheiros, 2010. v. 1.  

 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno. 6. ed. 

São Paulo: Malheiros, 2010. v. 2.  
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NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de processo civil 

comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 11. ed. São 

Paulo: RT, 2010. 

 

MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro. 28. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2010. 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL II 

EMENTA: Sujeitos processuais. A garantia constitucional de um julgamento justo por 

um Judiciário isento.  A restrição do direito à liberdade: Prisão e liberdade provisória. 

Fiança. Citação e intimações. Os poderes do juiz no processo penal. Sentença. O 

devido processo legal e os processos e procedimentos penais previstos no CPP: o 

procedimentos comum e especiais. Decisões processuais: despacho, decisão 

interlocutória e sentença. Coisa Julgada: formal e material. Nulidades. Recursos. Ações 

Autônomas de Impugnação: habeas corpus, Mandado de Segurança em Matéria 

Criminal e Revisa Criminal; e Execução Penal. 

 

Bibliografia Básica: 

NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 13. ed. São 

Paulo: RT, 2014. 

 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 35. ed. São Paulo: Saraiva, 

2013. v. 2. 

 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 35. ed. São Paulo: Saraiva, 

2013. v. 3.   

 

Bibliografia Complementar: 

FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional. 6. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2010. 

 

FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal.  3. ed. São Paulo: RT, 

2010. 
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LOPES JÚNIOR, Aury. O novo regime jurídico da prisão processual: liberdade 

provisória e medidas cautelares urgentes: atualizado Lei 12.403/2011. Rio de Janeiro, 

Lumen Juris, 2011.  

 

MENDONCA, Andrey Borges de. Nova reforma do código de processo penal: 

comentada artigo por artigo. 2. ed. São Paulo: Método, 2009. 

 

NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e liberdade: as reformas processuais penais 

introduzidas pela lei 12.403 de 4 de maio de 2011. São Paulo: RT, 2011. (Suplemento 

do código de processo penal comentado). 

 

7º PERÍODO 

 

DIREITO EMPRESARIAL III 

EMENTA: Crise da Empresa; Sociedades empresárias excluídas da falência; Verificação 

e Habilitação de créditos; Administração Judicial e Comitê de Credores; Assembléia 

Geral de Credores; Falência: Histórico e Características; Sujeitos Passivos e Sujeitos 

Ativos da Falência; Declaração Judicial de Falência; Efeitos Jurídicos da Falência; 

Administração da Massa Falida; Procedimento; Recuperação Judicial: Requisitos. 

Pedido e Processamento. Plano de Recuperação. Procedimento; Recuperação 

Extrajudicial: Requisitos e efeitos; Crimes Falimentares (em espécie). 

 

Bibliografia Básica: 

COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial: direito de empresa. 22. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2010. 

 

MAMEDE, Gladston. Direito empresarial brasileiro: falência e recuperação de 

empresas. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2012. v. 4.  

 

PACHECO, José da Silva. Processo de recuperação extrajudicial e falência. 4. ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2013. 

  

Bibliografia Complementar: 

ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e recuperação de empresa. 22. ed. 

rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006. 
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COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de 

empresas. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

 

CRETELLA NETO, José. Nova lei de falências e recuperação de empresas: lei nº 

1.101, de 09.02.2005. Rio de Janeiro: Forense, 2005. 

 

FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Lei de falência e recuperação de empresas. 5. ed. São 

Paulo:  Atlas, 2010.  

 

REQUIÃO, Rubens. Curso de direito falimentar. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 2 

v. 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL IV 

EMENTA: Teoria Geral da Execução. Princípios da Execução Responsabilidade 

Patrimonial. Fraudes. Liquidação. Execução Provisória. Cumprimento de sentença. 

Execução para títulos executivos extrajudiciais. Execução contra a Fazenda Pública. 

Execução fiscal. Execução de Alimentos. 

 

Bibliografia Básica: 

ASSIS, Araken de. Manual de execução. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2013.   

 

GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. 22. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2009. v. 3.   

 

THEODORO JUNIOR, Humberto. Processo de execução e cumprimento de 

sentença. 27. ed. Franca: Leud, 2012.  

 

Bibliografia Complementar: 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de processo civil.  3 ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. v. 3.   

 

MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro. 27. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2008.  
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SANTOS, Ernane Fidélis. Manual de direito processual civil. 6. ed. São Paulo: 

Saraiva, 1998. v. 2.  

 

THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 45. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2010. v. 2.   

 

WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançado de processo civil.  6. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2004. v. 2.  

 

DIREITO ADMINISTRATIVO I 

EMENTA: Noções preliminares. Princípios informadores do Direito Administrativo. 

Administração Pública. Poderes administrativos. Atos administrativos. Servidores 

Públicos. 

 

Bibliografia Básica: 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 

2014. 

 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 40. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2014. 

 

MELLO, Celso A. Bandeira de. Curso de direito administrativo. 31. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2014. 

 

Bibliografia Complementar: 

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 1999. 

 

BRAZ, Petrônio. Atos administrativos. São Paulo: Led, 1997. 

 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 23. ed. Rio 

de Janeiro: Lúmen Júris, 2010. 

 

DALLARI, Adilson Abreu. Regime constitucional dos servidores públicos. São 

Paulo: RT, 1997.  
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FIGUEIREDO, Lucia Valle. Curso de direito administrativo. 9. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2008. 

 

DIREITO DO TRABALHO I 

EMENTA: Direito do Trabalho: histórico, conceito, divisão e fontes. Direito Individual do 

Trabalho. Relação de Trabalho e Relação de Emprego: Sujeitos do contrato de 

trabalho: Empregado; espécies de trabalhador sem vínculo de emprego. Empregador: 

grupo de empresas e sucessão de empresas. Contrato de Trabalho. Alteração do 

Contrato de Trabalho. Suspensão e Interrupção do Contrato de Trabalho. 

Remuneração. Equiparação Salarial. Jornada de Trabalho. Férias. Aviso Prévio. 

Extinção do Contrato de Trabalho. FGTS. Estabilidade. 

 

Bibliografia Básica: 

DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 13. ed. São Paulo: LTR, 

2014.  

 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho. 28. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013. 

 

Bibliografia Complementar: 

BARROS, Alice Monteiro. Curso de direito do trabalho. 4. ed. São Paulo: LTR, 2008. 

 

CARRION, Valentin. Comentários a consolidação das leis do trabalho: legislação 

complementar jurisprudência. 35. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 

COSTA, Marcus Vinícius Americano da. Manual de direito individual do trabalho: 

constituição e jurisprudência. Campinas: Servanda, 2009. 

 

SAAD, Eduardo Gabriel. Consolidação das leis do trabalho comentada. 42. ed. 

São Paulo: LTR, 2009. 
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SUSSEKIND, Arnaldo. Curso de direito do trabalho. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 

2010. 

 

DIREITO CIVIL VI 

EMENTA: Introdução ao direito de família. O Casamento: requisitos, habilitação e 

celebração (civil e religioso com efeitos civis) e prova do casamento. Outras espécies 

de casamento válido: putativo, em caso de moléstia grave, nuncupativo, religioso com 

efeitos civis, consular e por procuração. Inexistência e invalidade do casamento. 

Eficácia jurídica do casamento. Regime de bens. Dissolução da Sociedade Conjugal: 

Separação Judicial por Mútuo Consentimento e Litigiosa. Divórcio Consensual e 

Litigioso. União Estável e Concubinato. Relações de parentesco. Alimentos (Lei n.º 

5.478/68). Alimentos gravídicos (Lei n.º 11.804/08). Poder familiar. Adoção. 

 

Bibliografia Básica: 

DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias: nova ortografia. 9. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. 

 

LISBOA, Roberto Senise. Manual de direito civil: direito de família e das sucessões. 

8. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 5.  

 

PAMPLONA FILHO, Rodolfo; GAGLIANO, Pablo Stolze. O novo divórcio. 2.ed.São 

Paulo: Saraiva, 2012. 

 

Bibliografia Complementar: 

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de família. 25. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010. v. 5.  

 

GAMA, Guilherme Calmon Nogueira. Direito de família brasileiro: introdução: 

abordagem sob a perspectiva civil-constitucional. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001. 

 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito de família.  7. ed. 

Saraiva: São Paulo, 2010. v. 6 

 

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito de família. 40. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2010. v. 2.  



76 
 

 

MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito de família: direito matrimonial.  Campinas: 

Bookseller, 2001. v. 1.  

 

PRÁTICA JURÍDICA CIVIL I 

EMENTA: Da Petição Inicial (estrutura, elementos, documentos em anexo); Da 

Resposta do Réu (contestação; exceção de incompetência; impugnação ao valor da 

causa; exceção de suspeição e impedimento; reconvenção; impugnação ao 

deferimento de assistência judiciária gratuita).  

 

Bibliografia Básica: 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 7. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2013. v. 1.  

 

GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. 23. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013. v. 1.  

 

THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 41. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2004. v. 1.  

 

Bibliografia Complementar: 

MONTENEGRO, César. Dicionário de prática processual civil. São Paulo: Saraiva, 

1998. v. 1.  

 

MONTENEGRO, César. Dicionário de prática processual civil. São Paulo: Saraiva, 

1998. v. 2.  

 

MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro. 28. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2010. 

 

NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de processo civil 

comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 11. ed. São 

Paulo: RT, 2010.  
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WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançado de processo civil. 11. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2010. v. 1.  

 

 

8º PERÍODO 

 

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

EMENTA: Princípios do Direito da Criança e do Adolescente. Proteção integral. Direito 

Fundamental. Menoridade e Responsabilidade Penal. Política de Atendimento. Atos 

infracionais. Medidas sócio-educativas. Justiça da infância e da juventude. Ministério 

Público e Advogado. Crimes e infrações administrativas. Prevenção e Prevenção 

Especial. 

 

Bibliografia Básica: 

ROSSATO, Luciano Alves; LEPORE, Paulo Eduardo; CUNHA, Rogério Sanches. 

Estatuto da criança e do adolescente comentado. 6. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2014. 

  

FIRMO, Maria de Fátima Carrada. A criança e o adolescente no ordenamento 

jurídico brasileiro. 2. ed. São Paulo: Renovar, 2005. 

 

FONSECA, Antonio Cezar Lima da. Direito da criança e do adolescente. 2.ed. São 

Paulo: Atlas, 2012. 

  

Bibliografia Complementar:  

CHAVES, Antônio. Comentários ao estatuto da criança e do adolescente. São 

Paulo: LTR, 2011.  

 

ELIAS, Roberto João. Comentários ao estatuto da criança e do adolescente: lei 

n. 8.069, de 13 de junho de 1990.  3. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

 

FERREIRA, Eduardo Dias de Souza. Liberdade assistida no estatuto da criança e 

do adolescente: aspectos da luta pela implementação de direitos fundamentais. São 

Paulo: FABESP, 2010.  
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GRUNSPUN, Haim. O trabalho das crianças e dos adolescentes. São Paulo: LTR, 

2011.  

 

LIBERATI, Wilson Donizeti; CYRINO, Públio Caio Bessa. Conselhos e fundos no 

estatuto da criança e do adolescente. 2. ed. Rio de Janeiro: Malheiros, 2011.  

 

DIREITO TRIBUTÁRIO I 

EMENTA: O Estado e o Poder de Tributar. Direito Tributário. Fontes do Direito 

Tributário. Tributos. Sistema Tributário Nacional. Legislação Tributária.   

 

Bibliografia Básica: 

BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2013. 

 

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 35. ed. São Paulo: Malheiros, 

2014. 

 

MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Curso de direito tributário. 14. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2013.  

 

Bibliografia Complementar: 

ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 

2010. 

 

CARRAZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 26. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2010. 

 

CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: fundamentos jurídicos da 

incidência. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. 

 

HARADA, Kiyoshi. Direito financeiro e tributário. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

 

PAULSEN, Leandro. Direito tributário: constituição e código. 13. ed. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado: 2011. 
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL V 

EMENTA: Teoria Geral do Processo Cautelar. Princípios do processo cautelar. Poder 

geral de cautela. Cautela e antecipação de tutela. Procedimentos cautelares 

específicos. Procedimentos especiais de jurisdição voluntária. Procedimentos especiais 

de jurisdição contenciosa. 

 

Bibliografia Básica: 

CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 21. ed. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2014. v. 3. 

 

GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. 22. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013. v. 3.  

 

THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 36. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2004. v. 2.  

 

Bibliografia Complementar: 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno. São 

Paulo: Malheiros, 2010. v. 1.  

 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno. São 

Paulo: Malheiros, 2010. v. 2.  

 

MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro. 28. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2010. 

 

NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de processo civil 

comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 10. ed. São 

Paulo: RT, 2008. 

 

WAMBIER, Luiz Rodrigues et al. Curso avançado de processo civil. 5. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2004. v. 3.  

 

DIREITO ADMINISTRATIVO II 



80 
 

EMENTA: Licitação. Licitações pela Internet. Contratos administrativos: conceito, 

espécies, controle e fiscalização. Controle da administração pública: conceito, 

modalidade, privilégios da administração pública em juízo. A Lei de Responsabilidade 

Fiscal. Limitações da propriedade privada. Desapropriação. Domínio público. Bens 

públicos. Recursos naturais. 

 

Bibliografia Básica: 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 27. ed. Rio 

de Janeiro: Lúmen Júris, 2014. 

 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 40. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2014. 

 

MELLO, Celso A. Bandeira de. Curso de direito administrativo. 31. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2014. 

 

Bibliografia Complementar: 

BAZILLI, Roberto Ribeiro. Contratos administrativos. São Paulo: Malheiros, 1996. 

 

BLANCHET, Luiz Alberto. Curso de direito administrativo. 5. ed. Curitiba: Juruá, 

2008. 

 

DI PIETRO, Maria Silvia Zanella. Direito administrativo. 23. ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 

 

FIGUEIREDO, Lucia Valle. Curso de direito administrativo. 9. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2008. 

 

MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e contrato administrativo. 15. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2010. 

 

DIREITO DO TRABALHO II 

EMENTA: Relação de emprego. Remuneração e salário. Jornada de trabalho, 

intervalos, repousos e férias. Interrupção e suspensão contratual. Formação e 

alteração do contrato. Extinção contratual e seus institutos. Garantias jurídicas de 



81 
 

empregos e indenizações correlatas. FGTS. Situações empregatícias especiais: o 

trabalho da mulher, do menor. Direito coletivo do trabalho. 

 

Bibliografia Básica: 

CARRION, Valentin. Comentários a consolidação das leis do trabalho: legislação 

complementar jurisprudência. 35. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 

DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 13. ed. São Paulo: LTR, 

2014.  

 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

 

Bibliografia Complementar: 

BARROS, Alice Monteiro. Curso de direito do trabalho. 4. ed. São Paulo: LTR, 2008. 

 

DOMINGUES, Marcos Abílio. Introdução ao direito coletivo do trabalho. São 

Paulo: LTR, 2000. 

 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho. 25. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2010. 

 

SAAD, Eduardo Gabriel. Consolidação das leis do trabalho comentada. 42. ed. 

São Paulo: LTR, 2009. 

 

SUSSEKIND, Arnaldo. Curso de direito do trabalho. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 

2010. 

 

DIREITO CIVIL VII 

EMENTA: Da sucessão em geral. Da sucessão legítima. Da sucessão testamentária. 

Inventário e partilha. 

 

Bibliografia Básica: 

LISBOA, Roberto Senise. Manual de direito civil: direito de família e das sucessões. 

8. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 5.  
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OLIVEIRA, Euclides de. Direito de herança: a nova ordem da sucessão. 2.ed. São 

Paulo: Saraiva, 2008. 

 

TARTUCE, Flávio; SIMÃO, José Fernando. Curso de direito civil: direito das 

sucessões. 7. ed. São Paulo: Método, 2014. v. 6.  

 

Bibliografia Complementar: 

DIAS, Maria Berenice. Manual das sucessões. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2009. 

 

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito das sucessões. 23. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

GOMES, Orlando. Sucessões. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 

 

MONTEIRO, Washington de Barros; PINTO, Ana Cristina de Barros Monteiro França. 

Curso de direito civil: direito das sucessões. 37. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. v. 

6.  

 

VELOSO, Zeno. Comentários ao código civil: parte especial: do direito das 

sucessões. São Paulo: Saraiva, 2003. 

 

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO I 

EMENTA: A Justiça do Trabalho. Órgãos da Justiça do Trabalho. Competência da 

Justiça do Trabalho. Ministério Público do Trabalho. Princípios do processo do trabalho. 

Partes e procuradores. Procedimento ordinário e sumaríssimo. Ação e petição inicial. 

Atos, termos e prazos processuais. Valor da causa. Cartas. Citação e notificação. 

 

Bibliografia Básica: 

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 12. ed. 

São Paulo: LTR, 2014. 

 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito processual do trabalho. 32. ed. São Paulo: Atlas, 

2011. 
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NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito processual do trabalho. 28. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2013. 

 

Bibliografia Complementar: 

ALMEIDA, Amador Paes de. Curso prático de processo do trabalho. 20. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2009.  

 

CESARIO, João Humberto. Provas e recursos no processo do trabalho. São Paulo: 

LTR, 2010. 

 

DEVECHI, Antonio. Manual básico de processo do trabalho. 4. ed. Curitiba: Juruá, 

2010. 

 

MARTINS FILHO, Ives Gandra. Manual de direito e processo do trabalho. 19. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2010. 

 

PAULA, Carlos Alberto Reis de. A especificidade do ônus da prova no processo 

do trabalho. 2. ed. São Paulo: LTR, 2010. 

 

PRÁTICA JURÍDICA CIVIL II 

EMENTA: Tutelas de urgência (cautelar e antecipação de tutela). Petição inicial e 

respostas nos Juizados Especiais. Ações diversas. 

 

Bibliografia Básica: 

CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 21. ed. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2014. v. 3. 

 

GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. 22. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013. v. 3.  

 

THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 36. ed. Rio de 

Janeiro: Forense. 2004. v. 2.  

 

Bibliografia Complementar: 
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BONFIM, B. Calheiros. Juizados especiais cíveis e criminais e legislação 

correlata. 3. ed. Rio de Janeiro: Destaque, 1998.  

 

MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro. 28. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2010. 

 

NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de processo civil 

comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 11. ed. São 

Paulo: RT, 2010. 

 

SILVA, Luiz Cláudio. Os juizados especiais cíveis na doutrina e na prática. Rio de 

Janeiro: Forense, 1998.  

 

WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançado de processo civil. 5. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2004. v. 3. 

 

9º PERÍODO 

 

DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO 

EMENTA: Sociedade Internacional. Direito Internacional. Pessoas internacionais. 

Sujeitos de Direito Internacional. Plano nacional e internacional de Educação em 

Direitos Humanos. Ação internacional. Tratados. Convenções e outros atos 

internacionais ratificados pelo Brasil. 

 

Bibliografia Básica: 

BRAGA, Marcelo Pupe. Direito internacional público e privado. 2. ed. São Paulo: 

Método, 2010. 

 

DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: parte geral. 9. ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2008. 

 

MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. 8. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.  

 

Bibliografia Complementar: 
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ACCIOLY, Hildebrando; SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento e. Manual de direito 

internacional público. São Paulo: Saraiva, 1998.  

 

BATISTI, Leonir. Direito do consumidor para o Mercosul: enfoque jurídico e 

econômico dos blocos de integração. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2009.  

 

BOUCALT, Carlos Eduardo de Abreu; ARAUJO, Nadia de. Direitos humanos e o 

direito internacional. São Paulo: Renovar, 1999.  

 

REZEK, José Francisco. Direito internacional público: curso elementar. 8. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2002.  

 

SILVA, G. E. do Nascimento e et al. Manual de direito internacional público. 14. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2000.  

 

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO II 

EMENTA: Ação e petição inicial. Defesa. Revelia no processo do trabalho. 

Reconvenção. Conciliação. Mediação e arbitragem. Prova: princípios gerais e espécies. 

Nulidade e anulabilidade no processo do trabalho. Sentença. Recursos: princípios 

gerais e espécies. Execução: princípios gerais e espécies. 

 

Bibliografia Básica: 

DEVECHI, Antonio. Manual básico de processo do trabalho. 4. ed. Curitiba: Juruá, 

2010. 

 

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 12. ed. 

São Paulo: LTR, 2014. 

 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito processual do trabalho. 28. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2013. 

 

Bibliografia Complementar: 

ALMEIDA, Amador Paes de. Curso prático de processo do trabalho. 20. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2009.  
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CESARIO, João Humberto. Provas e recursos no processo do trabalho. São Paulo: 

LTR, 2010. 

 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito processual do trabalho. 32. ed. São Paulo: Atlas, 

2011. 

 

MARTINS FILHO, Ives Gandra. Manual de direito e processo do trabalho. 19. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2010. 

 

SCHIAVI, Mauro. A execução no processo do trabalho. 2. ed. São Paulo: LTR, 

2010. 

 

DIREITO AMBIENTAL 

EMENTA: Direito ambiental. Aspectos introdutórios. Direito ambiental. Aspectos 

conceituais. Direito Constitucional Ambiental. As Políticas Públicas de Natureza 

Ambiental. Políticas de Educação Ambiental. Desenvolvimento Nacional Sustentável. 

Diversidade. Ética Ambiental. O Estatuto das Cidades e o Direito Ambiental. Direito 

Penal Ambiental. Direito Processual Ambiental. Responsabilidade Civil Ambiental. 

Licenciamento Ambiental. Aspectos Sócio -Culturais do Meio Ambiente. Políticas de 

Educação Ambiental.  

 

Bibliografia Básica: 

FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 14. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2013. 

 

FREITAS, Vladimir de Passos de. Direito ambiental em evolução. São Paulo: Juruá, 

2007. 5 v. 

 

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 12. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2014. 

 

Bibliografia Complementar: 

ANTUNES, Paulo de Bessa. Dano ambiental: uma abordagem conceitual. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2000. 
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DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. São Paulo: Max Limonad, 2001. 

 

MUKAI, Toshio. Direito ambiental sistematizado. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2010. 

 

RAMOS, José Eduardo Silvério. Tributação ambiental: o IPTU e o meio ambiente 

urbano. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2011. 

 

SILVA, Jose Afonso da. Direito ambiental constitucional. 7. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2009.  

 

DIREITO TRIBUTÁRIO II 

EMENTA: Crédito tributário; Administração tributária; Competência tributária; Tributos; 

Noções de processo administrativo tributário; Processo judicial tributário; Ilícito 

tributário. 

 

Bibliografia Básica: 

BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2013. 

 

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 35. ed. São Paulo: Malheiros, 

2014. 

 

MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Curso de direito tributário. 14. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2013.  

 

Bibliografia Complementar: 

CARAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 26. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2010. 

 

HARADA, Kiyoshi. Direito financeiro e tributário. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo tributário. 5. ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 
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PAULSEN, Leandro. Direito tributário: constituição e código. 13. ed. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2011. 

 

RAMOS, José Eduardo Silvério. Tributação ambiental: o IPTU e o meio ambiente 

urbano. Belo Horizonte, Editora Fórum, 2011. 

 

PRÁTICA JURÍDICA CIVIL III 

EMENTA: Questões gerais: Considerações gerais sobre os recursos e a teoria geral dos 

recursos (conceito, classificação, tempestividade, preparo, juízo de admissibilidade, 

juízo de mérito, efeitos). Atividades jurídicas práticas com os recursos em espécie: 

Apelação; Agravo; Embargos de Declaração; Embargos Infringentes; Recurso Especial; 

Recurso Extraordinário; Recuso nos Juizados Especiais. 

 

Bibliografia Básica: 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 7. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2013. v. 1.  

 

GRECO FILHO,Vicente. Curso de direito processual civil. 22. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013. v. 2. 

 

NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil 

comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010.  

 

Bibliografia Complementar: 

CÂMARA, Alexandre de Freitas. Lições de direito processual civil. 18. ed. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2010. v. 2. 

 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno. 6. ed. 

São Paulo: Malheiros, 2010. v. 1.  

 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno. 6. ed. 

São Paulo: Malheiros, 2010. v. 2.  
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MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro. 28. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2010. 

 

THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 50.ed. Rio de 

Janeiro: Forense. 2009. v.1.  

 

PRÁTICA JURÍDICA PENAL 

EMENTA: Atividades jurídicas práticas: discussão de processos judiciais reais, 

simulação de audiências, elaboração de peças processuais, julgamentos criminais. 

 

Bibliografia Básica: 

GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte geral: arts. 1 a 12 do CP.  11. ed. 

Niterói: Impetus, 2011. v. 1.  

 

MENDONCA, Andrey Borges de. Nova reforma do código de processo penal: 

comentada artigo por artigo. 2.ed.São Paulo: Método, 2009. 

 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 35. ed. São Paulo: Saraiva, 

2013. 4 v.  

 

Bibliografia Complementar: 

BRASIL. Senado Federal. Coletânea básica penal. Brasília, DF: Senado Federal, 

2008. 

 

CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte geral. 14. ed. São Paulo: Saraiva,  

2010. 3 v.  

 

NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 9. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 

 

NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 10.ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2010.   

 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Prática de processo penal. 21. ed. São 

Paulo: Saraiva, 1999. 
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PROJETO DE PESQUISA 

EMENTA: Elaboração do projeto de pesquisa: estrutura e conteúdo. Especificidades do 

projeto de pesquisa na área do Direito. O projeto da pesquisa monográfica. 

 

Bibliografia Básica: 

AGUILLAR, Fernando Herren. Metodologia da ciência do direito. São Paulo: Atlas, 

2009. 

 

FONSECA, Maria Guadalupe Piragibe da. Iniciação à pesquisa no direito: pelos 

caminhos do conhecimento e da invenção. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

 

NUNES, Rizzatto. Manual da monografia jurídica: como se faz: uma monografia, 

uma dissertação, uma tese. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

 

Bibliografia Complementar: 

CARNEIRO, Maria Francisca. Pesquisa jurídica: metodologia da aprendizagem. 

Curitiba: Juruá, 1998. 

 

FALCÃO, Joaquim de Arruda. Pesquisa científica e direito. São Paulo: Massangana, 

1996. 

 

FERREIRA SOBRINHO, José Wilson. Pesquisa em direito e redação de 

monografia jurídica. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1997. 

 

HENRIQUES, Antônio; MEDEIROS, João Bosco. Monografia no curso de direito: 

trabalho de conclusão do curso. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

 

HUBNER, Maria Marta. Guia para elaboração de monografias e projetos de 

pesquisa. São Paulo: Pioneira, 1998. 

 

ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith. O método nas ciências naturais e sociais. São 

Paulo: Pioneira,1998. 
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BITTAR, Eduardo C. B.. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e pratica da 

monografia para os cursos de direito. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 

 

MARCONI, Marina De Andrade. Metodologia científica para o curso de direito. 2. 

ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

 

OLIVEIRA, Olga Maria Boschi Aguiar de. Monografia jurídica: orientações 

metodológicas para o trabalho de conclusão de curso. 3. ed. Porto Alegre: 

Síntese, 2003.  

 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: 

Cortez, 2006. 

 

 

10º PERÍODO 

 

DIREITO MINERÁRIO 

EMENTA: Destinação econômica dos recursos minerais. Direitos Minerais: fontes, 

princípios, autonomia e natureza jurídica. Tutela constitucional dos recursos minerais. 

Sustentabilidade e exploração mineral. Delimitações e direitos derivados da atividade 

mineral. Pertinências do Departamento Nacional de Produção Mineral. Educação 

ambiental voltada para o Direito Minerário.  

 

Bibliografia Básica: 

FREIRE, William. Código de mineração anotado. 5. ed. Belo Horizonte: 

Mandamentos, 2010.  

 

HERRMANN, Hildebrando; POVEDA, Eliane Pereira Rodrigues; SILVA, Marcus Vinicius 

Lopes. Código de mineração de A a Z. 2. ed. São Paulo: Millennium, 2010.  

 

PALMA, Carol Manzoli. Petróleo: exploração, produção e transporte sob a ótica do 

direito ambiental. São Paulo: Millennium, 2011.  

 

Bibliografia Complementar: 
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GUERRA, Sidney; FERREIRA JUNIOR, Lier Pires. Direito internacional ambiental e 

do petróleo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.  

 

HINRICHS, R.; KLEINBACH, M. Energia e meio ambiente. São Paulo: Thompson, 

2003.  

 

RIBEIRO, Carlos Luiz. Direito minerário escrito e aplicado. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2006.  

 

SCLIAR, Cláudio. Geopolítica das minas no Brasil: a importância da mineração para 

a sociedade. Rio de Janeiro: Revan, 1996.  

 

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 23. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2004. 

 

DIREITO DO CONSUMIDOR 

EMENTA: História, conceito e formação. Princípios constitucionais. A tutela do 

consumidor. Direito comparado e Direito brasileiro. Defesa do consumidor no âmbito 

público e privado. Defesa no plano civil. Responsabilidade civil e direitos do 

consumidor. A defesa penal: Direito Penal Econômico e proteção do consumidor. O 

consumidor e o sistema financeiro, o sistema de saúde e o sistema habitacional. 

Defesa do meio ambiente e direitos do consumidor. Imprensa e publicidade. Órgãos de 

proteção e fiscalização. A composição. 

 

Bibliografia Básica: 

ALMEIDA, João Batista de. A proteção jurídica do consumidor. 7.ed.São Paulo: 

Saraiva, 2009.   

 

CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de direito do consumidor. 3. ed. São Paulo: 

Atlas, 2011.  

 

NUNES, Rizzatto. Curso de direito do consumidor: com exercícios. 9. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2014.  

 

Bibliografia Complementar: 
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BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Manual de direito do consumidor: à luz da 

jurisprudência do STJ. 6. ed. Salvador: Juspodivm, 2011.  

 

GAMA, Hélio Zaghetto. Curso de direito do consumidor. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2008.  

 

MAMEDE, Gladston. Direito do consumidor no turismo: código de defesa do 

consumidor aplicado aos contratos. São Paulo: Atlas, 2004.   

 

SALGARELLI, Kelly Cristina. Direito do consumidor no comércio eletrônico: uma 

abordagem sobre confiança e boa-fé. São Paulo: Ícone, 2010.  

 

THEODORO JUNIOR, Humberto. Direitos do consumidor: a busca de um ponto de 

equilíbrio entre as garantias do código de defesa do consumidor e os princípios gerais 

do direito civil e do direito processual civil. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. 

 

DIREITO DO PETRÓLEO 

EMENTA: Geopolítica do petróleo e gás. Relevâncias jurídicas da indústria petrolífera e 

a regulação do setor de petróleo e gás. O controle do Estado sobre o setor petrolífero. 

Educação ambiental voltada para o extrativismo do petróleo. Exploração petrolífera e 

responsabilidade ambiental. Licenciamento ambiental para a exploração de atividade 

petrolífera. Aspectos sócio-econômicos-ambientais intrínsecos à atividade petrolífera. 

Energia alternativa. 

 

Bibliografia Básica: 

GUERRA, Sidney. Direito internacional e do petróleo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2009.  

 

PALMA, Carol Manzoli. Petróleo: exploração, produção e transporte sob a ótica do 

direito ambiental. São Paulo: Millennium, 2011.  

 

RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá. Novos rumos do direito do petróleo. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2009.  

 

Bibliografia Complementar: 
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BARBOSA, Alfredo Ruy; BITELLI, Marcos Alberto Sant´anna (Org.). Coletânea de 

petróleo e gás. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.  

 

COSTA, Maria D`Assunção. Comentarios à lei do petroleo: lei federal nº. 

9.478/1997.  2. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  

 

MARIANO, Jacqueline Barboza. Impactos ambientais do refino de petróleo. Rio 

de Janeiro: Interciência, 2005.  

 

MARTINS, Daniela Couto. A regulação da indústria do petróleo: segundo o modelo 

constitucional brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 2006.  

 

ROSADO, Marilda. Estudos e pareceres direito do petróleo. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2005.  

 

ÉTICA PROFISSIONAL E ESTATUTO DA OAB 

EMENTA: Ética no mundo contemporâneo. Liberdade Consciência e Responsabilidade.  

Ética Moral e Direito.  Profissões Jurídicas e seus Campos de Atuação. Regramento 

Jurídico das Principais Profissões Jurídicas. Ética Profissional no âmbito das Diversas 

Profissões Jurídicas. Decoro e Ética Política. Impedimento e suspeição de magistrados. 

 

Bibliografia Básica: 

BITTAR, Eduardo C. B. Curso de ética jurídica: ética geral e profissional. 11. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2014.  

 

LANGARO, Luis Lima. Curso de deontologia jurídica. 10 .ed. São Paulo: Saraiva, 

1996.  

 

NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. 10. ed. São Paulo: RT, 2013.  

 

Bibliografia Complementar: 

BARONI, Robson. Cartilha de ética profissional do advogado. 3. ed. São Paulo: 

LTR, 2001.  
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COSTA, Elcias Ferreira da. Deontologia jurídica: ética das profissões jurídicas. Rio 

de Janeiro: Forense, 1996.  

 

HERKENHOFF, João Batista. Ética, educação e cidadania. 2. ed. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2001.  

 

LIMONGI, Maria Isabel. Entre a ética e o interesse. Londrina: Lido, 1995.  

 

SUNG, Jung Mo; SILVA, Josué Cândido da. Conversando sobre ética e sociedade. 

8. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001.  

 

DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO 

EMENTA: Direito Internacional Privado. Sujeitos do Direito Internacional privado. 

Direito comercial Internacional. Legislação no âmbito Internacional privado. Arbitragem 

internacional. 

 

Bibliografia Básica: 

BRAGA, Marcelo Pupe. Direito internacional público e privado. 2. ed. São Paulo: 

Método, 2010.  

 

DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado. São Paulo: Renovar , 2005.  

 

RECHSTEINER, Beat Walter. Direito internacional privado: teoria e prática. 16. ed. 

Saraiva: São Paulo, 2013.  

 

Bibliografia Complementar: 

ARAUJO, Nadia de. Direito internacional privado: teoria e prática brasileira. 3. ed. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2007.  

 

CRETELLA NETO, José. Empresa transnacional e direito internacional: exame do 

tema a luz da globalização. Rio de Janeiro: Forense, 2006.  

 

DEL’OLMO, Florisbal de Souza. Curso de direito internacional privado. 8. ed. Rio 

de Janeiro: Forense, 2010. 
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DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmem. Direito internacional privado: parte 

especial: arbitragem comércio internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.  

 

STRENGER, Irineu. Arbitragem comercial internacional. São Paulo: LTR, 1996. 

 

PRÁTICA JURÍDICA TRABALHISTA 

EMENTA: Técnicas de elaboração de Reclamação Trabalhista. Contestação. Embargos 

de declaração. Recurso Ordinário. Recurso de Revista. Agravo de Petição. Agravo de 

Instrumento. 

 

Bibliografia Básica: 

DEVECHI, Antonio. Manual básico de processo do trabalho. 4. ed. Curitiba: Juruá, 

2010.  

 

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 12. ed. São 

Paulo: LTR, 2014.  

 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito processual do trabalho. 32. ed. São Paulo: Atlas, 

2011.  

 

Bibliografia Complementar: 

ALMEIDA, Amador Paes de. Curso prático de processo do trabalho. 20. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2009.  

 

CESARIO, João Humberto. Provas e recursos no processo do trabalho. São Paulo: 

LTR, 2010. 

 

MARTINS FILHO, Ives Gandra. Manual de direito e processo do trabalho. 19. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2010.  

 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito processual do trabalho. 25. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2010.  

 

SCHIAVI, Mauro. Execução no processo do trabalho. 2. ed. São Paulo: LTR, 2010.  
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Como o Direito integra o mundo da vida, e se encontra intimamente relacionado aos 

fenômenos socio-políticos-culturais-econômicos, está inserido na sociedade e atento as 

suas mudanças e necessidades. Dessa forma, e tendo em vista que as altercações que 

se operam em determinada área de conhecimento repercutem nas outras, e, inclusive, 

no próprio Direito, a oferta de disciplinas optativas tende a consecutar a completação 

do processo formacional pelo suplante das necessidades que atendam às variações da 

realidade local ou regional, oportunizando ao acadêmico a integração com diferentes 

vertentes do próprio Direito.  

 

Ao longo de sua matriz curricular, é possível identificar inúmeras disciplinas ofertadas 

em caráter optativo, sendo que o discente obrigatoriamente deve cursar uma que seja 

intercurso e outra que seja intracurso, totalizando 40 horas cada. Como tal carga 

horária é parte inclusa em sua matriz, não há ônus para o acadêmico cursá-las, exceto 

que haja o interesse em outras optativas a posteriori, que deverão ser computadas 

como horas de atividades complementares. Tais disciplinas ficam dispostas ao longo 

dos nove períodos letivos do curso, sendo que as intercurso podem ser cursadas por 

acadêmicos de qualquer período letivo. Já as intracurso deverão ser aplicadas a 

discentes que estejam cursando minimamente o período base da disciplina optativa em 

questão. 

 

Para tal, a cada semestre letivo a IES oferta edital próprio onde cada colegiado de 

curso, junto a seu NDE (Núcleo Docente Estruturante) define até duas disciplinas 

optativas intra-curso a serem ofertadas. Com esse interesse, o Curso de Direito do 

Centro Universitário São Camilo – ES oferece as seguintes disciplinas optativas: 

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS INTRACURSO 

DIREITO DAS CIDADES 40 H 

DIREITO ELEITORAL 40 H 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 40 H 

MÉTODOS EXTRAJUDICIAIS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 40 H 

GESTÃO DE ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA 40 H 

DIREITO E INFORMÁTICA 40 H 

PRÁTICA JURÍDICA TRIBUTÁRIA 40 H 

DISCIPLINAS OPTATIVAS INTERCURSO 

LIBRAS 40 H 
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ORATÓRIA 40 H 

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE 40 H 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 40 H 

EMPREENDEDORISMO 40 H 

EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E INDÍGENA 40 H 

INGLÊS INSTRUMENTAL NÍVEL 1 40H 

INGLÊS INSTRUMENTAL NÍVEL 2 40H 

CORPO, SEXUALIDADE E CULTURA 40H 

 

OPTATIVAS INTRACURSO 

 

DIREITO DAS CIDADES 

EMENTA: A Cidade. Do direito de propriedade. Da função social da propriedade. Da 

política constitucional urbana. Da função social da propriedade urbana. Das funções da 

Cidade. Estatuto das Cidades (Lei 10.257/2001). Lei de Parcelamento do Solo Urbano. 

Plano Diretor Municipal. Uso e ocupação do solo urbano. Loteamentos irregulares e 

clandestinos. 

 

Bibliografia Básica: 

FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 10. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009.  

 

FREITAS, Vladimir Passos (Org.). Direito ambiental em evolução. Curitiba: Juruá, 

2010. v. 5.  

 

MEIRELLES, Hely. Direito administrativo brasileiro. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 

2010.  

 

Bibliografia Complementar: 

ALOCHIO, Luiz Henrique Antunes. Direito do saneamento: introdução à Lei de 

Diretrizes Nacionais do Saneamento Básico. São Paulo: Millenium: 2007.   

 

FONTENELLE, Miriam (Coord.). Temas de direito ambiental. Campos dos 

Goytacazes: Editora da Faculdade de Direito de Campos, 2006.   
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FREITAS, Vladimir Passos (Org.). Direito ambiental em evolução. Curitiba: Juruá, 

2005. v. 3.  

 

FREITAS, Vladimir. Direito ambiental em evolução. Curitiba: Juruá, 2008. v. 4.   

 

RAMOS, José Eduardo Silvério. Tributação ambiental: o IPTU e o meio ambiente 

urbano. Belo Horizonte: Fórum, 2011. 

 

DIREITO ELEITORAL 

EMENTA: Direito Eleitoral: Noções Introdutórias e Conceitos Básicos. Princípios 

Constitucionais. Sistemas Eleitorais Adotados no Brasil. Legislação Brasileira Específica. 

A Justiça Eleitoral. 

 

Bibliografia Básica: 

BONAVIDES, Paulo. Teoria constitucional da democracia participativa: por um 

direito constitucional de luta e resistência por uma nova hermenêutica por uma 

repolitizacao da legitimidade. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2003.  

 

LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 

2011.  

 

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 33. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2010.   

 

Bibliografia Complementar: 

CHEIBUB, Ingrid Sartório. Leis Eleitorais. Salvador: Juspodium, 2011. 

 

COSTA, Adriano Soares da. Teoria da inelegibilidade e o direito processual 

eleitoral. Belo Horizonte: Del Rey, 1998.  

 

COSTA, José Rubens. Infrações político-administrativas e impeachment: 

conceito, direito de defesa e controle judiciário, DL nº 201, de 1967. Rio de Janeiro: 

Forense, 2000.  

 

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 26.ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
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NASCIMENTO, José Anderson. Tópicos de direito eleitoral. São Paulo: Ícone, 1998. 

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

EMENTA: Seguridade Social: Conceitos Genéricos. Saúde. Assistência Social e 

Providência Social. Custeio: Financiamento da Seguridade Social. Benefícios: Plano de 

Benefícios da Previdência Social. Processo Previdenciário.  

 

Bibliografia Básica: 

CESAR, Afonso. A previdência social nas constituições. Rio de Janeiro: Edições 

Trabalhistas, 1995.  

 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da seguridade social. 7. ed. São Paulo: Atlas, 1997.  

 

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 33. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2010.  

 

Bibliografia Complementar: 

BRIGUET, Magadar Rosalia Costa; VICTORINO, Maria Cristina Lopes; HORVATH 

JUNIOR, Miguel. Previdência social: aspectos políticos e doutrinários dos regimes 

jurídicos próprios. São Paulo: Atlas, 2007. 

 

COIMBRA, J. R. Feijó. Direito previdenciário brasileiro. 10. ed. Rio de Janeiro: 

Edições Trabalhistas, 1999.   

 

OLIVEIRA, Aristeu de. Reforma previdenciária comentada. 2. ed. São Paulo: Atlas, 

2004.  

 

SANTOS, Marisa Ferreira dos. Direito previdenciário. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 

2007.  

 

SOUZA, Paulo César de. A previdência de todos nós. São Paulo: ANASPS, 2004. 

 

MÉTODOS EXTRAJUDICIAIS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 
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EMENTA: Conflito, sociedade e estado. Mediação. Conciliação. Arbitragem. Cabimento 

dos métodos extrajudiciais. Previsão legislativa. Habilidades do mediador. Técnicas de 

comunicação e abordagem. Estratégias de mediação e conciliação. O árbitro. 

Procedimento arbitral. 

 

Bibliografia básica: 

CAHALI, José Francisco. Curso de arbitragem – mediação e conciliação. 3. ed. São 

Paulo: RT, 2013. 

 

CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo – um comentário à lei 9.307/96. 

3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

SCAVONE JUNIOR, Luiz. Manual de arbitragem – mediação e conciliação. 5. ed. Rio 

de Janeiro: Forense, 2014. 

 

Bibliografia complementar: 

COSTA, José Rubens. Manual de processo civil.  São Paulo: Saraiva, 1994. v. 1.  

 

GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. 21. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2009. v. 1.  

 

MORAIS, José Luiz Bolzan de. Mediação e arbitragem: alternativas à jurisdição. 2. 

ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. 

 

ROCHA, José de Albuquerque. Teoria geral do processo. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 

2004. 

 

WAMBIER, Luiz Rodrigues et al. Curso avançado de processo civil. 6 ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2004. v. 1. 

 

PROCESSO FISCAL 

EMENTA: Tributação e Estado Democrático de Direito. Sistema Constitucional 

Tributário. Sistema Tributário Nacional. Tributos: histórico, conceito e espécies. 

Competência Tributária. Normas gerais de direito tributário: fato gerador, relação 

jurídica tributária, sujeitos da relação jurídica tributária, obrigação tributária, crédito 
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tributário e lançamento tributário. Constituição do crédito tributário. Fiscalização 

tributára. Dívida Ativa. Processo administrativo tributário. Jurisdição administrativa. 

Controle dos atos administrativos. Princípios do procedimento e processo 

administrativo tributário. Competência dos órgãos administrativos tributários. 

Instâncias de julgamento. O processo administrativo tributário federal, estadual e 

municipal. Processo Judicial Tributário. Princípios. Processo e Procedimento. Ações 

tributárias. 

 

Bibliografia básica: 

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros. 

 

MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo Tributário.  São Paulo: Atlas. 

PAULSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição e Código. 13. ed. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado: 2011. 

 

Bibliografia complementar: 

BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2010. 

 

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 

2010. 

 

MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Curso de direito tributário. 12. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010.  

 

CARRAZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 26. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2010. 

 

HARADA, Kiyoshi. Direito financeiro e tributário. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

 

 

FALTA INSERIR AS OUTRAS EMENTAS 
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OPTATIVAS INTERCURSO 

LIBRAS 

EMENTA: Estudo dos princípios teóricos, conceituais e metodológicos de Ensino com 

surdos (método oral, bilinguismo, comunicação total, português sinalizado e 

bimodalismo). Reflexão sobre o ensino com surdos e as relações sociais.  

  

Bibliografia Básica:  

COUTO-LENZI, Alpia. O deficiente auditivo de 0 a 6 anos. 2. ed. Vitória: Ed. do 

Autor, 2000.  

 

LODI, Ana Claudia Balieiro; HARRISON, Kathryn Marie Pacheco; CAMPOS, Sandra 

Regina Leite de.  Leitura e escrita: no contexto da diversidade. 4. ed. Porto 

Alegre: Mediação, 2011. 

 

QUADROS, Ronice Muller de. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. 

Porto Alegre: Artmed, 2008.  

   

Bibliografia Complementar:  

CAMPELLO, Ana Regina; RANGEL, Luciane; FREITAS, Luis Carlos.  Libras 

fundamental: livro didático de línguas de sinais brasileira para crianças e adultos, 

surdos ou ouvintes. Rio de Janeiro: LSB Vídeo, 2008.  

 

FELIPE, Tanya Amara. Libras em contexto: curso básico: livro do estudante. 9. ed. 

Rio de Janeiro: Walprint,  2009.  

 

LODI, Ana Cláudia Balieiro; HARRISON, Kathryn Marie Pacheco; CAMPOS, Sandra 

Regina Leite de (Org.). Letramento e minoriais.  3. ed. Porto Alegre: Mediação, 

2009.  

 

SALLES, Heloisa Maria Moreira Lima et al.  Ensino de língua portuguesa para 

surdos: caminhos para a prática pedagógica. Brasília, DF: MEC, 2004. 2 v.  

 

SKLIAR, Carlos (Org.). Educação & exclusão: abordagens sócio-antropológicas em 

educação especial. 2. ed.  Porto Alegre: Mediação, 1999.  
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ORATÓRIA 

EMENTA: Introdução às figuras da retórica. Estudo e prática da arte de “dizer/falar”: 

problemas de inibição, gestos, maneiras; do raciocínio dialético e da persuasão. Estudo 

das estratégias da comunicação. 

 

Bibliografia Básica: 

LEAL, J. C. A arte de falar em público. 2 ed. Rio de Janeiro: ETC, 1997. 

 

POLITO, R. Um jeito bom de falar bem. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2001. 

 

REBOUL, Olivier. Introdução à retórica. São Paulo: Martins Fontes, 2004.  

 

Bibliografia Complementar: 

MACHADO, Andréa Monteiro de Barros. Falando muito bem em público. São Paulo: 

Makron Books, 1999.  

 

MARTINS, Lúcio Urbano Silva. Uma voz no judiciário: discursos. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2000.  

 

PLEBE, Armando; PIETRO Emanuelle. Manual de retórica. São Paulo: Martins 

Fontes, 1992.  

 

POLITO, R. Como falar corretamente e sem inibições. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 

2002.  

 

WEISS, Donald. Como falar em público: técnicas eficazes para discursos e 

apresentações. São Paulo: Nobel, 2000.  

 

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE 

EMENTA: Princípios básicos. Capacidade de suporte. Relação custo ambiente x 

benefício econômico e social. Sustentabilidade energética. Recursos hídricos. 

Biodiversidade. Recursos não renováveis. Descrição, análise e monitoramento de 

ambientes. Licenciamento e fiscalização. Taxas, subsídios, financiamento e 

certificações ambientais. Unidades ambientais de planejamento e conservação. Gestão 

de recursos hídricos. Tecnologias limpas: agricultura e indústria. 
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Bibliografia Básica: 

CUNHA, Sandra Baptista da; GUERRA, Antônio José Teixeira (Org.). A questão 

ambiental: diferentes abordagens. 6. ed. Rio de Janeiro: Bertrand, 2010.   

 

DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. São 

Paulo: Atlas, 2008.  

 

PHILIPPI JR., Arlindo et al (Edit.). Curso de gestão ambiental. São Paulo:  Manole, 

2006.  

 

Bibliografia Complementar: 

ALEJANDRO, Sérgio. SGA: sistema de gestão ambiental. São Paulo: Orion, 2003. 

 

ANDRADE, Rui Otávio Bernardes; CARVALHO, Ana Barreiros de; TACHIZAWA, Takeshy. 

Gestão ambiental: enfoque estratégico aplicado ao desenvolvimento. São Paulo: 

Pearson Education do Brasil, 2002.  

 

BRAGA, Benedito et al. Introdução a engenharia ambiental. 2. ed. São Paulo: 

Prentice Hall, 2006.  

 

REIS, Luis Filipe Sousa Dias; QUEIROZ, Sandra Maria Pereira de. Gestão ambiental 

em pequenas e médias empresas. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2002.  

 

TACHIZAWA, Takeshy. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa. 

São Paulo: Atlas, 2009. 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

EMENTA: A disciplina visa proporcionar entendimento sobre os aspectos sistêmicos da 

educação ambiental, sua evolução histórica e teórica, contextualizada com os princípios 

e estratégias de educação ambiental, sempre alicerçada no eixo do desenvolvimento 

sustentável, questionando a cultura e os valores sociais atuais como agentes de 

sustentação da problemática ambiental. 

 

Bibliografia básica: 
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ALTAMIRANO, G. Educação Ambiental. São Paulo: Loyola Multimídia, 2004.  

 

DIAS, G. Educação Ambiental. Atividades Interdisciplinares de Educação Ambiental. 

São Paulo: 2 ed. Gaia, 2006. 

 

PHILIPPI A; et al (EDIT.); PELICIONI, M C F (EDIT.). Educação Ambiental: 

Desenvolvimento de Cursos e Projetos. 2. Ed. São Paulo: Signus, 2002. 

 

Bibliografia complementar: 

DIAS, G F. Atividades Interdisciplinares de Educação Ambiental. 0. Ed. São 

Paulo: Global, 1994. 

 

OLIVE, M M et al. Guia de Educação Ambiental para Pais e Professores. Rio de 

Janeiro: Salamandra, 1991. 

 

OLIVEIRA, E M de. Educação Ambiental: Uma Possível Abordagem. 2. Ed. 

Brasília: Ibama, 2000.  

 

PAULINO, W R. Educação Ambiental. 2. ed. São Paulo: Ática, 1993. 103p.  

 

STRANG, HAROLD EDGARD. Conservação Do Meio Ambiente. ed. Rio de Janeiro: 

Supren, 1977.  

 

EMPREENDEDORISMO 

EMENTA: O empreendedorismo e o espírito empreendedor. As habilidades, atitudes e 

as características dos empreendedores - fatores psicológicos e sociológicos. As 

oportunidades de negócios; identificação, seleção e definições. Elementos essenciais 

para iniciar um novo negócio: o plano de negócio. Informações estratégias, plano 

operacional, gerencial e financeiro. 

 

Bibliografia Básica: 

DOLABELA, F. O Segredo de Luisa. São Paulo: Cultura Editores Associados, 2000. 

 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo na prática: mitos e verdades do 

empreendedor de sucesso. Rio de Raneiro: Campus, 2007.  
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DRUCKER, P. F. Inovação e espírito empreendedor (entrepreneurship): prática 

e princípios. São Paulo: Pioneira, 2005. 

 

Bibliografia Complementar: 

CAVALCANTI, Marly; FARAH, Osvaldo Elias; MARCONDES, Luciana Passos. 

Empreendedorismo estratégico: criação e gestão de pequenas. São Paulo: 

Cengage Learning, 2008. 

 

CHIAVENATO, I. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. São 

Paulo: Saraiva, 2013. 

 

DOLABELA, F. Oficina do Empreendedor. São Paulo: Cultura, 1999. 

 

DORNELAS, José Carlos de Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em 

negócios. São Paulo: Campus, 2012. 

 

DEGEN, Ronald Jean. O empreendedor: empreender como opção de carreira. 1. Ed. 

Sao Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012. 

 

EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E INDÍGENA  

EMENTA: Configurações dos conceitos de raça, etnia e cor no Brasil. Valores culturais, 

linguagem e afirmação sócio-existencial na visão dos PCN’s e realidade 

contemporânea. O direito à diferença: Lei n.º 10639/2003 e Lei n.º 11.645/2008. 

História e cultura afro-brasileira, africana e indígena. Produções artísticas vinculadas a 

vários contextos nacionais em cujos espaços se celebram as tradições populares de 

matizes africanas e indígenas, bem como lugares que contemplam o trabalho 

independente de indivíduos ou coletivos no processo de afirmação da identidade afro-

brasileira, africana e/ou indígena. A escola e a construção da identidade na 

diversidade. 

 

Bibliografia básica: 

CUNHA, Manuela C. História dos índios no Brasil. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2006 

 

http://www.unifor.br/oul/balance.jsp?ObraSiteLivroTrazer.do?method=trazerLivro&obraCodigo=27989
http://www.unifor.br/oul/balance.jsp?ObraSiteLivroTrazer.do?method=trazerLivro&obraCodigo=27989
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GOMES, N. L.; SILVA, P. B. G. Experiências étnico-culturais para a formação de 

professores. 2 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 

 

OLIVEIRA, I. Relações raciais e educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 

  

Bibliografia complementar: 

BORGES, E.; MEDEIROS, C. A. Racismo, preconceito e intolerância.  5 ed. São 

Paulo: Atual, 2008. 

 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Ensino Fundamental. 

Diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais 

e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Brasília-DF, 

2010. 

 

D´ADESKY, Jacques. Pluralismo étnico e multiculturalismo: racismos e anti-

racismo no Brasil. Rio de Janeiro: Pallas, 2001. 

 

MARCON, F.; SOGBOSSI, H. B. Estudos africanos, história e cultura afro-

brasileira: olhares sobre a Lei 10.639/03. São Cristóvão: UFS, 2007. 

 

VIDAL, Lux Boelitz & FISCHMANN, Roseli (org.). Povos Indígenas e Tolerância: 

construindo práticas de respeito e solidariedade. São Paulo: Edusp, 2001. 

 

INGLÊS INSTRUMENTAL NÍVEL 1 

EMENTA: Estudo de estruturas gramaticais, em nível básico, para leitura, tradução e 

interpretação de textos aplicados à área do Direito. Identificação e aplicabilidade de 

estratégias para compreensão do significado de palavras. Aquisição de vocabulário com 

prática de pesquisa, tradução e compreensão de textos específicos. 

 

Bibliografia básica: 

KROIS-LINDNER, Amy. Introduction to international legal English – Student´s 

Book. Cambridge University, 2008. 

 

MINETT, Dominic Charles & VONSILD, Bjarne Zàrate Assis.(2005) Legal English: 

English for International Lawyers. São Paulo: Disal, 2005. 
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VICTORINO, Luanda Garibotti. English Just for Lawyers. Disal, 2008. 

 

Bibliografia complementar: 

LONGMAN DICIONÁRIO ESCOLAR. Inglês-Português, Português-Inglês: para 

estudantes brasileiros. 2 ed. Inglaterra: Pearson Education Limited, 2009. 

 

MUNHOZ, Rosangela. Inglês instrumental - estratégias de leitura. Módulo I. 

Editora Texto Novo: SP, 2004. 

 

MURPHY, Raymond. Essencial grammar in use: a reference and practice book 

for elementary students of English. 2 ed. New York: Cambridge university Press, 

1997. 

 

OLIVEIRA, Nadia Alves de. Para ler em Inglês. Belo Horizonte: N.O.S. TEC. EDUSC, 

2009. 

 

SOUZA, Adriana Grade Fiori; ABSY, Conceição A.; COSTA, Gisele Cili da. Leitura em 

Língua Inglesa: uma abordagem instrumental. 2 ed. São Paulo: Disal, 2010. 

 

 

11. METODOLOGIAS DE ENSINO 

 

A metodologia do Curso está comprometida, de forma excelente, com a 

contextualização, com a interdisciplinaridade, com o desenvolvimento do espírito 

científico e com a formação de sujeitos com autonomia para discutir conteúdos 

jurídicos e prestar atendimento à comunidade. 

 

Para tanto, por meio de metodologias ativas, o Curso de Direito do Centro Universitário 

São Camilo - Espírito Santo articula com seus professores o exercício de um labor 

didático comum, coletivo, no intuito de perquirir sobre as melhores formas de 

desenvolvimento do conteúdo das disciplinas. Todos os anos, no iniciar do semestre, 

nas reuniões de Colegiado do Curso, são propostas metodologias por turma, bem 

como, propõem-se, discutem-se e aprovam-se as atividades interdisciplinares do 

semestre. 
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Com esse objetivo, todos os agentes envolvidos no processo formativo deverão 

promover a prática de alternativas didático-pedagógicas que, conforme o modelo de 

ensino-aprendizagem apto ao alcance do perfil desejado para o egresso, atinja os 

resultados esperados. 

 

No curso de Direito, o processo cognitivo integra ensino, pesquisa e extensão, 

desenvolvendo atividades capazes de desenvolver as habilidades e competências 

desejadas.  

 

 

Aulas dialogadas: celebradas com a interação completa entre professores e alunos, 

pelas quais o professor provoca a participação do estudante, integrando-o ao processo 

de construção do conhecimento e transformação dos saberes. Trata-se de metodologia 

recorrente, que prestigia a interação entre discente e docente e pressupõe a 

valorização dos saberes prévios que o discente traz para seu quotidiano de sala de 

aula;  

 

Atividades Simuladas: táticas de ensino-aprendizagem que viabilizam a 

aproximação do acadêmico aos fenômenos que se desenvolvem no mundo da vida, e 

têm, como principais objetivos: a) o estímulo à reflexão e ao desenvolvimento de uma 

postura crítica; b) estabelecimento de um ambiente descontraído e interativo; c) 

motivação ao estudo independente e autônomo, pela participação do todo; d) exame e 
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considerações sobre situações conflitantes; f) incremento de posturas e atitudes 

próprias às decisões a serem tomadas diante de adversidades e fenômenos novos. 

 

A ênfase à metodologia encontra-se na concepção do Cartório Simulado, que tem 

como objetivo proporcionar aos estudantes do Curso de Direito, desde o primeiro 

período, a participação da prática forense, com atividades simuladas similares às 

prestadas em serventias judiciais, que se desenvolvem conforme regimento próprio, e 

são inseridas tanto na rotina de sala de aula quanto na rotina avaliativa. 

 

Seminários: são ferramenta adequada ao levante das habilidades e competências 

articuladas para o egresso, com ênfase na autonomia; 

 

Grupos de Estudo e Pesquisa: instituídos com o propósito de estabelecer um 

profundo questionamento sobre diferentes conteúdos das disciplinas, estabelecendo, 

assim, uma relação entre o objeto de debate e a experiência com o cotidiano, de 

maneira que o aluno possa contextualizar o conhecimento aprendido, dar vazão à 

criatividade, à postura crítica e reflexiva. Objetivam, também, o desenvolvimento do 

Trabalho de Curso e a interação com a comunidade;  

 

Apreciação de textos científicos e de jurisprudência: ferramenta utilizada para 

consumar a competência de comunicação, por meio da habilidade da leitura e 

interpretação de texto; 

 

Atividades interdisciplinares: tendo a interdisciplinaridade como fundamental para 

a formação do profissional egresso do Centro Universitário, as atividades 

interdisciplinares são desenvolvidas com objetivo de desenvolver a autonomia, por 

meio de metodologia ativa, dialogando com a pesquisa acadêmica para a elaboração 

de um produto científico, tanto resumos para exposições públicas (pôster) quanto 

artigos para apresentação em bancas; 

 

Dramatizações: em uma conversa do Direito com a literatura, mais propriamente, os 

discentes desenvolvem dramatizações a partir da releitura de clássicos nacionais e 

estrangeiros, também buscando a autonomia, a formação do pensamento crítico e a 

interdisciplinaridade; 
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Júri Simulado: conjugando teoria e prática, os alunos têm a oportunidade de 

trabalhar casos concretos ou elaborar casos simulados para desenvolver em formato 

de Júri. A metodologia é aplicada tanto nos períodos iniciais, com adaptação do 

procedimento real do Júri para adequação aos casos simulados, quanto nos períodos 

mais avançados, em conjunto com o Núcleo de Práticas Jurídicas, com o 

desenvolvimento de uma simulação em casos reais, devidamente adaptados. 

 

Cartório Simulado: como representação máxima da interdisciplinaridade em que 

está pautada o curso de Direito do Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo, a 

metodologia passa pela elaboração de casos hipotéticos pelo colegiado de curso, pela 

buscar por advogados (fictícios) até a simulação de uma serventia judicial para 

protocolo e desenvolvimento da demanda judicial. Trata-se de um projeto, com 

estrutura pedagógica própria, para ser desenvolvido com todos os períodos do curso. 

 

 

12. INTERDISCIPLINARIDADE, MULTIDISCIPLINARIDADE, 

TRANSDISCIPLINARIDADE 

 

Com foco nas perspectivas e metodologias mais atuais para o ensino superior, o Curso 

de Direito do Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo pauta-se na 

interdisciplinaridade, na multidisciplinaridade e na transdisciplinaridade para 

determinação das metodologias de ensino e procedimentos avaliativos.  

 

As disciplinas que compõem a Matriz Curricular não são concebidas isoladamente, nem 

o desenvolvimento das estratégias de ensino é individualizado. Ciente de que as 

disciplinas se comunicam e se complementam, os professores planejam conjuntamente 

seu fazer em sala de aula, cuidando para minimizar, ou até mesmo eliminar, a 

fragmentação comumente observada no ensino superior. 

 

As dramatizações e os eventos multidisciplinares compõem um cenário de 

aprendizagem externa à sala de aula, e os alunos exploram novos espaços e fazem a 

conexão do Direito com outras áreas do conhecimento. Os seminários e grupos de 

pesquisa focam na interdisciplinaridade conjugando estudos avançados sobre temas 

multi e transdisciplinares e relevantes para o contexto social no qual o curso está 
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inserido, buscando aproveitar os conhecimentos prévios trazidos pelo discente e a sua 

conexão com o Direito e áreas afins.  

 

A interdisciplinaridade está também presente nas metodologias avaliativas, de forma a 

prestigiar a autonomia do discente e a metodologia ativa, na esteira para formar 

pensadores técnicos e críticos, capazes de intervir eficazmente no meio em que vivem. 

Como exemplos pontuais da interdisciplinaridade no campo avaliativo, tem-se as 

atividades interdisciplinares de pesquisa, com elaboração de resumos e artigos 

científicos que se relacionem a temas plurais, sociojurídicos, que navegam livremente 

entre temas de relevância social, que transcendem o próprio Direito. Também pode-se 

relacionar o Cartório Simulado, projeto pedagógico que simula a prática jurídica desde 

os primeiros períodos e estimula a autonomia uma vez que os alunos são 

supervisionados, não orientados. 

 

Os eventos de extensão promovidos pelo curso de Direito prestigiam o interlaçamento 

de diversos campos do conhecimento, abordando temáticas complexas e atuais, que se 

colocam no campo da transdiciplinaridade,  

 

 

13. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO-

APRENDIZAGEM 

 

O sistema de avaliação do processo ensino-aprendizagem, entendido como processual, 

ocorre, ao longo dos semestres por meio de constante monitoramento do desempenho 

discente e docente por meio de diversas atividades. Nessa perspectiva, o ato de avaliar 

a aprendizagem é parte integrante do processo de ensino e obedece aos princípios, 

normas e procedimentos pedagógicos estabelecidos pelo Regimento do São Camilo – 

Espírito Santo e pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE). 

 

Os discentes são submetidos a avaliações pontuais - teóricas e práticas; trabalhos, 

resenhas, fichamentos, seminários, elaboração de peças jurídicas, atividades práticas 

simuladas, entre outras – e à Atividade Interdisciplinar, ao final de cada semestre 

letivo, que vem sendo implantada e aprimorada ao longo dos períodos. Os trabalhos 

de pesquisa bibliográfica ou de campo poderão ser desenvolvidos em equipes e 
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apresentados na forma de seminários, painéis ou pôsteres, sendo a verificação do 

aproveitamento realizada de forma individual. 

 

Vários instrumentos podem ser utilizados para avaliar o discente. Contudo, em 

hipótese alguma as normativas vigentes sobre os procedimentos de avaliação podem 

ser feridas. Para verificação da evolução do processo ensino-aprendizagem, instituiu-

se, de forma global (para todos os cursos do Centro Universitário São Camilo - Espírito 

Santo), a prova oficial, que tem valor 4,0 (quatro) pontos e consiste em um 

instrumento inscrito e individual.  

 

A atividade interdisciplinar também é pontuada, possuindo valor 2,0 (dois) pontos. Por 

sua natureza, tal método avaliativo representa todas as disciplinas cursadas pelo aluno 

- e, eventualmente, até disciplinas que ele ainda virá a cursar, o que permite um 

aproveitamento substancial do processo avaliativo. A proposta pedagógica da 

interdisciplinar baseia-se na proposta pedagógica institucional e a atividade é definida 

semestralmente em reunião de planejamento com os professores de todos os períodos 

letivos.  

 

Os outros 4,0 (quatro) pontos restantes devem ser distribuídos em atividades 

avaliativas conforme discricionariedade didático-científica do professor, devendo, no 

entanto, atender à proposta pedagógica do curso, da IES e as políticas institucionais, 

voltadas para trabalhar as competências e habilidades previstas neste Projeto 

Pedagógico e viabilizar a formação do egresso conforme perfil almejado. Nesse 

cenário, o docente caracteriza-se como um agente mediador da aprendizagem, 

estimulando o potencial dos alunos e ensinando-os a crescer por si mesmos. 

 

Os documentos oficiais da instituição preconizam que, para ser aprovado em cada 

componente curricular, além da frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) 

às aulas e demais atividades acadêmicas, o discente deverá alcançar nota de 

aproveitamento não inferior a 6,0 (seis) pontos, correspondente à somatória da 

pontuação obtida em cada componente curricular do período em curso. Serão 

considerados reprovados os discentes que não atingirem 60% (sessenta por cento) de 

aproveitamento.  

 



115 
 

Os instrumentos utilizados no processo de avaliação da aprendizagem passam, após 

análise criteriosa do coordenador, também pelo crivo do Apoio Pedagógico, visando à 

excelência entre a concepção de curso e a atividade proposta pelo docente. 

 

O Centro Universitário São Camilo - Espírito Santo adota, ainda, um sistema de 

autoavaliação mediado pela CPA, em que as fragilidades nele apontadas representam 

sinalizadores para a reformulação das diretrizes que norteiam o desenvolvimento do 

curso. Para tanto, o coordenador e o colegiado, de posse dos resultados oferecidos 

pela CPA, avaliam o Projeto Pedagógico, a estrutura curricular e o desempenho 

acadêmico dos docentes, indicando as alternativas para superar fragilidades. 

 

 

13. ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

O Estágio Supervisionado é componente curricular obrigatório, indispensável à 

consolidação dos desempenhos profissionais, inerentes ao perfil do formando, e, 

conforme Regulamento próprio, será desenvolvido a partir do 7º período, no âmbito do 

Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), com a possibilidade de aproveitamento da prática de 

estágio celebrada em instituições conveniadas com o Centro Universitário São Camilo – 

Espírito Santo.  

 

13.1 Núcleo de Práticas Jurídicas 

 

O NPJ, vinculado à Coordenação do Curso de Direito, conta com um Coordenador, 

professores orientadores e secretaria para registro e controle das atividades 

desenvolvidas. Possui Regimento Interno próprio, aprovado pelo Núcleo Docente 

Estruturante do Curso e Órgão Colegiado Superior da IES – CEPE/CAS. O NPJ funciona 

nos turno matutino e vespertino, com escalas de estagiários pré-fixadas no início de 

cada período letivo.  

 

Para atingir tal objetivo, o NPJ conta com instalações onde os estagiários, juntamente 

com seus professores orientadores, realizam atendimentos reais à população de baixa 

renda do município de Cachoeiro de Itapemirim-ES. Além desses atendimentos, os 

professores-orientadores são instados a produzir com os seus alunos um número de 

mínimo de peças processuais simuladas dentro das áreas cível, criminal e 
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previdenciária (Convênio com a Justiça Federal). Além dessas atividades, o estagiário, 

conforme Regimento Interno, deve assistir e relatar audiências realizadas no âmbito da 

Justiça Federal, Estadual e Trabalhista com o escopo de reconhecer os diversos ritos e 

procedimentos processuais.  

 

Os estagiários também possuem autonomia para construir suas próprias atividades de 

estágio, sendo computada como horas de trabalho a presença deles em eventos 

característicos da participação cidadã, como audiências públicas, sessões de casas 

legislativas, palestras e cursos na área jurídica. 

 

Ainda em termos de diretrizes regulamentares, o NPJ realiza todo semestre grandes 

eventos simulados que objetivam arregimentar um número considerável de alunos, 

sejam eles inscritos no estágio ou não. São realizados Júri-Simulados, atividade em 

que os discentes, juntamente com um professor-orientador previamente designado, 

reconstituem por meio de fatos reais ou fictícios todo o processo atinente ao 

julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Nessa importante atividade, os alunos 

incorporam, simulam e com isso assimilam os diversos papéis desempenhados pelos 

atores desse procedimento. Nessa mesma toada, são realizadas também sustentações 

orais simuladas, atividade em que os acadêmicos são instados a trabalhar a 

competência da oralidade e a habilidade da argumentação diante de um corpo de 

“magistrados” (professores) que irão, mediante a exposição de argumentos, 

apresentar seus votos de procedência ou de improcedência do pedido. 

 

Outra excelente atividade desenvolvida pelo NPJ são as visitas-técnicas orientadas, 

realizadas sempre no mínimo de 04 (quatro) por semestre.  Nessas visitas, os 

estagiários vão a campo para ver, sentir e relatar as nuanças do trabalho jurídico nas 

suas reais formas. As visitas-técnicas orientadas foram e são realizadas nos seguintes 

locais: a) Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo; b) Assembleia Legislativa c) 

Supremo Tribunal Federal e outros instituições que tem sede em Brasilia-DF; d) Visitas 

a escritórios de advocacia; entre outras. 

 

Voltando o olhar para assistência judicial aos hipossuficientes, o NPJ, além das 

atividades corriqueiras desenvolvidas em suas instalações, desenvolve com outros 

parceiros da sociedade civil da região trabalhos em parcerias no formato de mutirões 

que objetivam levar in loco a atividade para os espaços públicos (rua, parques de 
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exposição ou locais de movimento considerável de pessoas) para assim ampliar o raio 

de atuação do NPJ. Aliado a isso, o Regimento Interno do NPJ faculta a possibilidade 

de estabelecer-se convênio com entidades filantrópicas para a prestação de assistência 

jurídica aos tutelados dessas entidades. 

 

Percebe-se, portanto, que há por parte do NPJ a função de oportunizar aos discentes a 

chance de colocar em prática –  real ou simulada – os conceitos assimilados nos 

bancos das salas de aula, um trabalho cíclico que começa com a transmissão e 

assimilação de conteúdos e termina com a vivência desses conteúdos em situações e 

locais onde eles são exercidos rotineiramente. 

 

13.1.1 Atividades de Mediação, Conciliação e Arbitragem 

 

Há na sociedade brasileira um excesso do que se convencionou chamar de 

jurisdicionalização dos conflitos. É empiricamente perceptível de que não há no Brasil a 

cultura da mediação para a solução dos conflitos mais corriqueiras da vida em 

sociedade. Essa característica nacional desemboca num número exorbitante de ações 

judiciais que poderiam ser evitadas afastando-se assim os ônus de um processo 

judicial que na grande maioria das vezes se arrasta por anos. 

 

O curso de Direito do Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo como um todo e 

o NPJ em especial buscam incutir nos seus alunos a importância da mediação, 

conciliação e arbitragem para a solução de conflitos. No NPJ, os professores-

orientadores seguem por premissa de só buscar o Estado-Juiz depois de esgotadas as 

formas de solução da lide sem a interferência estatal. Para tal, as pessoas envolvidas 

no conflito são convidadas a comparecerem nas dependências do NPJ para ali, com a 

participação do professores-orientadores, e com uso de técnicas específicas, buscarem 

a composição entre seus interesses conflitantes. Para o reforço dessa tendência, o NPJ 

firmou convênio com a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem Sul Capixaba, 

localizada na cidade de Cachoeiro de Itapemirim – ES, para que possa realizar um 

trabalho mais abrangente sobre o tema. Por força do convênio, os estagiários, 

cumprem um carga horária de quatro horas semanas nas dependências da Câmara, 

auxiliando os conciliadores e árbitros nos procedimentos extrajudiciais.  
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Além dessa atividade, o NPJ junto com essa Câmara operacionaliza mutirões em locais 

diversos para que as pessoas possam levar o seu conflito para uma solução negociada, 

menos custosa e com resultados mais rápidos. Nesse sentido, o estágio oportuniza ao 

estudante a chance de entender que o papel do advogado não está atrelado ao litígio 

judicial de forma unilateral, mas também que deve estar o futuro causídico aberto e 

preparado para solucionar conflitos com o uso de técnicas que fogem ao formalismo do 

processo judicial. 

 

 

14. TRABALHO DE CURSO 

 

O Trabalho de Curso do Curso de Direito do Centro Universitário São Camilo – Espírito 

Santo está implantado de forma excelente, considerando que existe uma Coordenação 

de Trabalho de Curso que acompanha os discentes desde a confecção do Projeto de 

Pesquisa até a apresentação do Trabalho de Curso para uma Banca Examinadora. 

 

A carga horária dedicada à confecção e apresentação do Trabalho de Curso é de 80 

h/a e deverá ser cumprida no 10º período do Curso. Além disso, no 9º período, o 

discente cursa a disciplina Projeto de Pesquisa com carga horária de 40 h/a. A 

dinâmica de trabalho ocorre conforme Regulamento de Trabalho de Curso 

devidamente institucionalizado, aprovado pelo CEPE/CAS, Órgão Colegiado Superior 

desta Instituição. 

 

Vigilante à expressão precisa da Resolução CNE/CES n. 9/2004, o Curso de Direito do 

Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo adota como elemento indispensável 

para o alcance do título de Bacharel em Direito a elaboração e defesa uma Monografia 

construída individualmente, desenvolvida mediante a orientação de um docente da 

Instituição com titulação mínima de especialista, durante o décimo semestre. Após a 

confecção da Monografia, esta será apresentada por escrito e defendida perante uma 

Banca Examinadora composta por três professores, incluído o Orientador, conforme os 

termos próprios do Regulamento de Trabalho de Curso.  

 

Após a apresentação em Banca, os trabalhos que alcançaram acima de 9,0 (nove) 

pontos são expostos na Biblioteca Institucional e aqueles que mais se destacaram, 

alcançando nota 10,0 (dez) com louvor, uma vez egressos, são convidados a retornar à 
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IES para apresentar seus trabalhos em eventos, cursos e palestras organizados pelo 

curso de Direito. 

 

Para integrar objetivo do Trabalho de Curso aos preceitos institucionais, o Curso de 

Direito está a inserir-se, gradativamente, no âmbito do Programa de Tecnologia e 

Desenvolvimento do Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo, como forma de 

associar-se às áreas temáticas que lhe forem congêneres, para interagir e implementar 

Grupos de Estudo e Pesquisa que fomentem o desenvolvimento de projetos de 

Iniciação Científica adstritos à identificação de demandas específicas que tendem a 

outorgar sustentabilidade de linhas de pesquisa próprias à elaboração do Trabalho de 

Curso. A pesquisa do discente que participa dos Grupos de Estudo e Pesquisa culmina 

com seu Trabalhos de Curso, agregando valor científico e social ao seu trabalho. 

 

Além disso, é importante mencionar que diversas Monografias confeccionadas pelos 

discentes do Curso apresentam resolução a diversas problemáticas locais e regionais, o 

que comprova a vinculação da Matriz (eixo regional e humanista) e do perfil desejado 

do egresso (humano, democrático, social) ao desenvolvimento dos Trabalhos de Curso. 

 

 

15. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Conforme previsão da Matriz Curricular e PPC, o discente do Curso de Direito deverá 

cumprir 200 horas de Atividades Complementares até a conclusão de seus estudos. As 

atividades complementares do Curso de Direito estão previstas, implantadas e 

institucionalizadas de forma excelente devido às seguintes circunstâncias: 

 

Desde o ano de 2011, o Curso de Direito implementou uma política de gestão 

conjunta. Além do Coordenador Geral do Curso, outras três Coordenações foram 

criadas e dentre elas a Coordenação de Atividades Complementares. Cabe ao professor 

Coordenador das Atividades Complementares acompanhar todo o processo das 

atividades e a participação dos alunos.  

 

Além de uma Coordenação própria, sob um aspecto global, as atividades 

complementares podem ser tratadas sob os seguintes aspectos: 
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a) Coordenação de Atividades Complementares do Curso de Direito e Coordenação 

Geral de Extensão Universitária; 

b) Atividades de Extensão do Curso e Atividades de Extensão Institucionais; 

c) Atividades propostas internamente e atividades propostas pela comunidade. 

 

a) A Coordenação de Atividades complementares do Curso de Direito, juntamente com 

a Coordenação de Curso e Colegiado, decidirá sobre as atividades complementares do 

semestre. Cabe ao Coordenador de Atividades Complementares preencher o modelo de 

Projeto de Extensão Institucional para cada atividade prevista pelo Curso. O Projeto é 

protocolado no Setor de Extensão e por meio dele serão acionados os Setores de 

Comunicação, Zeladoria e Setor de NCT. Todos os Setores institucionais dão suporte 

aos eventos internos e externos.  

 

b) Outra questão importante é a participação do Curso de Direito em todas as 

atividades extensionistas Institucionais. Em outras palavras, pode-se afirmar que os 

discentes participam e o Curso de Direito promove diversas atividades de extensão 

como: palestras, visitas técnicas, pesquisa de campo, entre outros. E, concomitante, os 

discentes também participam das atividades extensionistas Institucionais como: 

Expociência Universitária, São Camilo Volta à Comunidade e Programas de 

Intercâmbio. 

 

c) O curso de Direito interage com a comunidade por meio de docentes e discentes, 

atendendo demandas imediatas, em participação de eventos promovidos por órgãos 

públicos, tais como: a ação global, realizada em parceria com a prefeitura Municipal de 

Cachoeiro de Itapemirim - ES e a Rede Globo de Televisão, na qual o curso prestou 

assessoria jurídica. O Curso ainda foi convidado pela Câmara Municipal de Vereadores 

para, em conjunto, realizar o Fórum de discussão sobre a maioridade penal. Essa ação 

gerou um documento – Carta de Intenções – que foi enviada para as Câmaras vizinhas 

e Assembleia Legislativa do Estado. Enfim, além de promover, o Curso de Direito 

atende ao convite e aos anseios da comunidade, dirimindo suas dúvidas e 

proporcionando um ambiente apto para discussões de cunho acadêmico, com 

participação efetiva de docentes e discentes. 

 

Também é importante reforçar a existência do Grupo de Estudos e Pesquisa – 

Constitucionalização dos Direitos – que apresenta linhas de pesquisa em Direito 
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Constitucional/Humanos, Acesso à Justiça, Direito Ambiental e Minerário, e 

Instituições/Violência/Cidadania. Esse último, transdisciplinar, vinculando o Curso de 

Direito e História. É muito importante detalhar o grupo, uma vez que sua produção 

adentra as atividades extensionistas internas e externas, facultando aos discentes 

comporem carga horária de atividades complementares.  

 

Todas as atividades complementares são pensadas e programadas na intenção de 

fortalecer os eixos de estruturação do Curso, combinado com o perfil que se espera do 

egresso sem deixar de vincular as práticas extencionistas às disciplinas teóricas. 

Para o êxito das propostas relativas às Atividades Complementares, o Curso de Direto 

segue as orientações que emanam do Regulamento Institucional, devidamente 

aprovado pelo CEPE e CAS, órgãos colegiados superiores. 

 

 

16. APOIO AO DISCENTE 

 

O Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo possui excelente programa 

sistêmico de atendimento extraclasse e de apoio psicopedagógico, além de atividades 

de nivelamento realizadas por meio da promoção, execução e acompanhamento de 

programas e projetos que contribuam para a formação pessoal e acadêmico-

profissional. Nesse sentido, o Curso de Direito segue a orientação institucional em 

diversos programas:  

 

Nivelamento: é um mecanismo de alinhamento pedagógico e conceitual oferecido 

aos ingressantes dos cursos de graduação da IES. Esse projeto busca a interface do 

Ensino Superior com o Ensino Médio, visando à revisão dos conteúdos desse último. 

Esses mecanismos são oferecidos a partir do resultado do levantamento do perfil do 

Ingressante feito pela CPA;  

 

Intercâmbios: Todos os anos o Centro Universitário São Camilo, em parceria com o 

Banco Santander, lança Edital do Programa de Bolsas de Estudo Ibero Americanas. 

Neste ano, além desse programa, o Centro Universitário também lançou o TOP 

Espanha. Em ambos, o discente deve demonstrar interesse em realizar o intercâmbio e 

concorrer conforme normas expressas nos editais. Ainda em relação a intercâmbios, 
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atualmente o Curso de Direito possui convênio com a Universidade de Lisboa em 

Portugal.  

 

Apoio e Orientação Psicopedagógica: é disponibilizado o acompanhamento 

psicológico e pedagógico, que objetiva atender à comunidade discente em suas 

dificuldades emocionais e psicopedagógicas. É um trabalho integrado entre a Clínica de 

Psicologia e o Setor de Apoio Psicopedagógico; 

 

Programas de Bolsas: a IES possui um programa de bolsas integrais e/ou parciais 

para estimular a participação discente em atividades de pesquisa e extensão, como 

projetos de monitoria, nivelamento e cursos que buscam promover o processo ensino-

aprendizagem. As bolsas são concedidas anualmente, conforme cotas definidas pela 

Reitoria. A IES também participa de programas como PROUNI, FIES e NOSSA BOLSA; 

 

Ouvidoria: é um locus de discussão, pertinente às questões de aprendizagem, 

vivência e relações interpessoais, e funciona, também, como serviço de atendimento 

ao aluno;  

 

Pastoral Universitária: é um espaço de vivência psicossocial e religioso.  

 

Esporte/atividades físicas: a IES, por meio do curso de Educação Física, 

disponibiliza aos discentes uma academia de musculação, espaço para dança e 

ginástica, piscina semi-olímpica, ginásio poliesportivo e campo de areia. As atividades 

são ofertadas via Extensão Universitária. 

 

Monitoria: o acompanhamento aos discentes é proporcionado pelos Programas de 

Monitoria, com lançamento de editais públicos a cada semestre.  

 

Atendimento ao discente pela Coordenação de Curso: o Coordenador tem 

horário especial para atender aos alunos;  

 

Comissão Própria de Avaliação: há horário da CPA para atendimento discente. O 

mesmo poderá ser atendido via e-mail e por telefone. Há caixas de sugestões em 

setores estratégicos na Instituição nas quais o discente poderá criticar, sugerir e/ou 
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elogiar setores, equipamentos, dentre outros. O discente ainda possui a ferramenta 

Portal Acadêmico, que funciona como um elo entre CPA e aluno;  

 

Setor de Estágio: além do Núcleo de Práticas Jurídicas que acompanha as ações de 

estágio obrigatório, a IES conta com um setor próprio para o acompanhamento das 

ações de estágio não obrigatório-extracurricular, por meio de convênios com: Tribunal 

de Justiça, Defensoria Pública, Prefeituras Municipais, entre outros;  

 

Centros de atendimento – de Reabilitação (Fisioterapia e Nutrição); Jurídico 

(NPJ); Psicológico (Clínica de Psicologia): sob a responsabilidade dos cursos de 

Fisioterapia, Nutrição, Direito e Psicologia, os discentes têm atendimento gratuito nas 

áreas referidas, mediante agendamento.  

Enfim, o discente é privilegiado por contar com atendimentos básicos, além de muitos 

outros disponíveis para o conforto e melhor aprendizagem. 

 

 

17. RECURSOS 

 

Na busca pelo alcance dos melhores índices de qualidade do ensino superior, o Centro 

Universitário São Camilo – ES não poupa esforços para oferecer à sua comunidade as 

condições mais favoráveis para o êxito de sua proposta pedagógica.  

 

Nesse sentido, os recursos físicos e humanos estão em constante aprimoramento, de 

maneira que tanto atendam às diretrizes curriculares, satisfaçam as expectativas do 

entorno, e sirva para o crescimento interno e pessoal que cada ator que totaliza o 

todo. 

 

17.1 Gabinetes de Trabalhos para Professores de Tempo Integral (TI) 

 

No Curso de Direito do Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo, a 

Coordenação tem gabinete próprio para exercer as atividades pertinentes ao seu fazer, 

incluindo acesso aos recursos necessários. Para atividades de reunião com NDE, 

colegiado, professores, líderes de turma e parceiros do curso é utilizado o Auditório do 

Deptº de Recursos Humanos que, segundo a finalidade, atende de forma excelente aos 

requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação e 
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comodidade necessários à atividade desenvolvida. Ainda, os Professores do Núcleo 

Docente Estruturante e os contratados em Regime Integral, gozam de espaço próprio 

para o atendimento do aluno e para a consecução dos respectivos projetos com os 

quais se encontram vinculados. 

 

17.2 Espaço de trabalho para coordenação de curso e serviços acadêmicos 

 

Todos os Coordenadores dos Cursos implementados e ativos do Centro Universitário 

São Camilo – Espírito Santo possuem gabinete próprio onde atendem os alunos e 

professores. Todos os gabinetes possuem estrutura física adequada e equipamentos de 

informática individualizados O ambiente que acolhe os Coordenadores conta com 

recepção composta por secretárias e estagiários. Além disso, todos os Cursos se 

vinculam à Assessoria de Ensino que por meio de três profissionais atendem aos 

Cursos naquilo que compete a assuntos pedagógicos. Ainda sobre pessoal, o Centro 

Universitário conta com diversos setores que de forma individualizada e específica, 

atendem ao Coordenador a cada atividade realizada. 

 

17.3 Sala dos professores 

 

Os professores contam com uma sala que atende a todos os cursos superiores da 

Instituição. Esse ambiente é organizado e possui um setor de apoio ao docente que 

dispõe de uma funcionária/turno para atendimento ao professor (Serviço de 

Atendimento ao Professor – SAP). A sala possui mesas e computadores em rede, 

conectados à Internet através de moderno sistema de cabeamento estruturado. É 

climatizada, possui ótima acústica, conservação e comodidade necessária à atividade 

desenvolvida. Além disso, ofertam-se escaninhos individuais aos docentes. 

 

Na sala de atendimento aos professores, estão disponibilizados computadores, scanner 

e impressoras em tempo integral. Quanto aos discentes, podem acessar os 

equipamentos de informática da IES nos laboratórios de informática e na Biblioteca. As 

coordenações dos cursos, bem como os docentes, podem agendar os laboratórios de 

informática e recursos áudio-visuais através de Sistema próprio, via web. 
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17.4 Salas de aula 

 

As salas de aula possuem tamanho adequado ao número de usuários, são 

climatizadas, com iluminação adequada, boa acústica, mobiliário e segurança 

amoldada aos padrões da qualidade. Os prédios são dotados de rampas que permitem 

o acesso a cadeirantes em todos os andares.  

 

O Centro Universitário São Camilo - Espírito Santo possui uma política de manutenção 

e conservação das Instalações Físicas do campus, incluindo programa de conservação 

e manutenção preventiva. Existem setores com equipes de trabalho (almoxarifado e 

zeladoria) que são responsáveis pela compra e reposição de materiais e pela 

conservação dos ambientes da IES. Todo o ano é realizado a eleição da Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA - que tem como objetivo a prevenção de 

acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível 

permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do 

trabalhador. 

 

17.5 Biblioteca 

 

Instalada em prédio próprio, ocupa uma área de 1.112,14m2, especialmente projetada 

para oferecer mais conforto e qualidade no atendimento ao usuário em busca de 

informação e conhecimento. 

 

A Biblioteca disponibiliza um acervo que inclui obras referentes às temáticas 

correspondentes aos programas acadêmicos para os cursos de graduação, de pós-

graduação, de pesquisa e de extensão. Dessa forma, propõe-se a desempenhar o 

papel de facilitadora e difusora do conhecimento. 

 

O acervo é classificado e ordenado por assuntos, de acordo com a Classificação 

Decimal de Dewey-CDD, Tabela de autor de Cutter e AARC2. A Biblioteca está 

informatizada e utiliza o Sistema @ula para operacionalizar seu funcionamento. 

 

No andar térreo (1º pavimento) estão dispostos: a sala de Multimeios, Hemeroteca, as 

bases de dados, terminais de computadores conectados em rede, permitindo a 

pesquisa via Internet, atendimento e busca de referências, serviço de empréstimo e 
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devolução de obras, sala de estudos em grupo, guarda-volumes, serviços técnicos e 

administração. 

 

No andar superior (2º pavimento) estão dispostos o acervo geral de livros, cabines 

para pesquisa individual, uma sala de pesquisa em grupo (acompanhado do professor), 

atendimento e busca de referências. 

 

A Biblioteca possui condições de salubridade ideal de seus funcionários e usuários. Está 

provida, ainda, de mecanismos de segurança que permitem preservar o acervo de 

furtos e danos causados por incêndios. 

 

A iluminação é disposta de acordo com a distribuição das estantes. Mesas e cadeiras, 

propiciando um ambiente confortável para leitura. 

 

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. Os livros são adquiridos 

periodicamente numa tentativa de manter o acervo atualizado e em numero suficiente 

visando suprir as necessidades oriundas das pesquisas bibliográficas específicas de 

cada segmento. 

 

Bibliografia básica: A política de atualização dos acervos bibliográficos do Centro 

Universitário São Camilo – Espírito Santo garante o acesso às bibliografias básica e 

complementar dos cursos. A demanda é avaliada por Coordenadores e professores, 

gradativamente, de acordo com as disciplinas do planejamento semestral, títulos 

novos, edições novas e número de exemplares. Prioriza-se a aquisição de livros 

previstos inicialmente no PPC, a exemplo dos clássicos. Porém, sempre que necessário, 

essas obras são atualizadas. Ao final de cada período letivo, a coordenação do curso, 

em conjunto com Colegiado e professores, apresenta proposta de aquisição de livros 

quando necessário (novas disciplinas e atualização de acervo), a fim de que a 

disponibilidade de material bibliográfico seja adequada à demanda da Instituição antes 

da oferta da disciplina (início do semestre letivo). 

 

A Biblioteca atende às exigências de quantidade do acervo indicados na bibliografia 

básica (mínimo de três bibliografias) e a quantidade de exemplares é suficiente para as 
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turmas em oferta. Tanto o acervo bibliográfico quanto os materiais 

especiais/multimeios são devidamente organizados e registrados em sistema 

eletrônico, podendo ser consultados via Sistema Acadêmico da Instituição, o que 

permite ao discente acesso ao acervo também em ambientes externos. O controle 

sobre o volume de consultas e de empréstimos pode ser avaliado como satisfatório, 

pois atende às demandas internas/externas e são informatizados.  A biblioteca oferta 

um sistema on-line para reserva de títulos. 

 

Bibliografia complementar: O acervo atende, de acordo com a legislação vigente, a 

indicação de bibliográficas complementares referidas nos Planos de Disciplina. Há 

preocupação da Instituição em adquirir a bibliografia complementar, atendendo aos 

Eixos norteadores e a interdisciplinaridade do Projeto Pedagógico de Curso. Os títulos 

indicados na bibliografia complementar (mínimo de cinco títulos por unidade curricular) 

atendem aos programas das disciplinas do curso, em quantidade suficiente – há pelo 

menos dois exemplares de cada título. O acervo é informatizado, atualizado e tombado 

junto ao patrimônio da IES. 

 

Periódicos especializados: O acervo de periódicos demanda um processo de 

seleção, aquisição e disseminação representativo na Biblioteca. O investimento 

realizado pelo Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo com as publicações – 

Cadernos Camilliani, Selecta Camilliani, Revista Camiliana de Iniciação Científica e 

Anais do Encontro Unificado, valoriza e promove o crescimento do acervo por meio de 

permuta com 170 IES, acrescentando 123 títulos de periódicos correntes, que, somado 

as 98 assinaturas (92 revistas e 6 jornais), totalizam 221 títulos correntes. 

As assinaturas são solicitadas pela Coordenação de Curso, com anuência da Diretoria 

de Ensino e aprovação da Pró-reitoria Acadêmica, sendo os periódicos selecionados 

junto ao Colegiado e corpo docente. 

 

O Setor de Multimídia oferece aos cursos: CD-ROM, DVD, VHS, MAPAS, FOLHETOS, 

MANUAIS, PROJETOS e outros que são adquiridos em função das demandas do fluxo 

das disciplinas. As pesquisas complementares são realizadas pelas Bases de Dados 

gratuitas, Medline, Philoshophers Index – EBSCO e Cullinary Arts Collection  

(assinatura) REBAP - Rede Brasileira de Bibliotecas na Área de Psicologia (Biblioteca 

Virtual) e recursos disponíveis nas páginas das Bibliotecas Camilianas (SIBISC).  A 

Biblioteca oferece, ainda, Comutação Bibliográfica, a qual se caracteriza por 
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fornecimento de cópias de documentos existentes em Bibliotecas nacionais ou do 

exterior. 

 

Tratando-se especificamente do Curso de Direito, informa-se que o mesmo possui mais 

de 20 (vinte) títulos de periódicos especializados no acervo, todos atualizados. 

 

17.6 Laboratórios de Informática 

 

No Centro Universitário São Camilo - Espírito Santo, as coordenações dos Cursos e 

setores administrativos estão informatizados, com todos os equipamentos em rede, 

podendo-se acessar a internet em banda larga por meio de um Link dedicado de 10 Mb 

+ 2 Mb (backup), sendo um total de 12 Mb para uso de internet. O Link é segmentado, 

sendo 2 Mb para os laboratórios de Informática e 10 Mb para uso nos demais setores. 

Os discentes, docentes e funcionários administrativos podem usufruir das redes Wifi de 

1 Mb que circundam o Campus e todos colaboradores possuem correio eletrônico 

individual. Toda estrutura de rede é certificada para trafegar na velocidade de Gigabit 

por segundo e está aparelhada com ativos de rede CISCO, DELL. 

 

A IES disponibiliza para uso dos discentes oito laboratórios de informática, além de 

outros ambientes destinados ao desenvolvimento acadêmico, como laboratório de 

multimeios, laboratórios didáticos, totalizando 348 equipamentos, todos com acesso à 

intranet da IES, bem como à internet, que é disponível ao acesso de discentes e 

docentes, de forma organizada por meio de acesso via cabeamento estruturado, rádio 

e wireless. Por meio do acesso ininterrupto aos laboratórios, a comunidade acadêmica 

pode elaborar seus trabalhos acadêmicos. Os laboratórios estão localizados no térreo 

do bloco I, garantindo acessibilidade.  

 

Os equipamentos estão atualizados frente ao mercado tecnológico, todos eles com 

sistema operacional Windows XP, conectados à sala de telecomunicações por meio de 

cabeamento estruturado, monitorados e controlados por servidores. 

 

As instalações atendem aos itens de segurança bem como apresentam iluminação e 

ventilação adequadas. Os laboratórios possuem uma equipe que garante suporte 

técnico e auxilia no preparo das aulas. São garantidos, aos cursos, materiais, 

equipamentos de qualidade e softwares, bem como manutenção dos mesmos, para o 
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desenvolvimento das respectivas aulas. A equipe de apoio técnico e de manutenção, 

composta por elétrica, eletrônica, hardware e hidráulica, é própria da IES, distribuída 

em sistema de escala para conferir o funcionamento ininterrupto, com rapidez e 

segurança. 

 

Os equipamentos dos laboratórios atendem à quantidade, condições de uso e 

especificações previstas no PPC (Projeto Pedagógico de Curso). De acordo com a 

Política Institucional, o Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo objetiva 

sempre promover a melhoria contínua de seus espaços e equipamentos como 

diferencial para as práticas de ensino e pesquisa. É importante ressaltar que todos os 

equipamentos encontram-se em bom estado de conservação, recebendo manutenção 

periódica ou sempre que professores, alunos, funcionários e coordenação de curso 

identifiquem essa necessidade. 

 

18 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sob a consciência erudita da necessidade de mudança e de converter a formação 

jurídica no instrumento que “contribua para a libertação, e não para a manutenção de 

sistemas tradicionais a gosto do status quo”9, o Projeto Pedagógico do Curso de Direito 

do Centro Universitário São Camilo – ES pretende viabilizar as altercações necessárias 

ao êxito de um ensino jurídico que não despreze a necessidade de relacionar a 

formação cultural com a profissional, e assim, atender às demandas que proliferam no 

âmago de uma sociedade em mutação constante.  

 

O Projeto Pedagógico busca a inserção do Transformador do Direito no coração das 

coletividades, como agente participativo, transformador e solidarizante, um operador 

do direito sintonizado com a realidade social, cultural, política, econômica e jurídica. 

 

Num gesto uniforme, de conquista coletiva, os atores educacionais do Centro 

Universitário São Camilo – ES consignaram a formação de um Transformador do 

Direito com visão sistêmica e generalista, capaz de interatuar com o mundo em 

                                                      
9 MACHADO, Rubens. Exigências práticas no exercício profissional e limitações da formação 
jurídica. In OAB. Ensino jurídico: formação jurídica e inserção profissional. Brasília, DF: 
OAB- CONSELHO FEDERAL, 2003. p 23. 
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transformação e dotado dos conhecimentos jurídicos intrínsecos ao domínio do objeto 

a que se propõe enfrentar. 

 

Eis a realidade... Os tempos de agora... O momento das Diretrizes Curriculares 

Nacionais, do ENADE, da diligência da Ordem dos Advogados do Brasil na fiscalização 

dos arcabouços que integram as diferentes escolas jurídicas que perfazem o sistema 

da Educação Superior brasileira, e do comprometimento que as IES assinaram pela 

outorga de uma formação jurídica diferenciada. 
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