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1 APRESENTAÇÃO
O Projeto Pedagógico do curso de Direito do Instituto Aphonsiano de Ensino Superior
(IAESup) compreende os seus aspectos, regras, critérios e procedimentos e foi elaborado de

forma participativa, após discussões entre a Coordenação do Curso, docentes do curso,
coordenações Pedagógica e Acadêmica da Instituição e NDE (Núcleo Docente Estruturante).

O Projeto objetiva formalizar as diretrizes curriculares do Curso de Direito do Instituto
Aphonsiano de Ensino Superior, conforme estabelecido na Resolução CNE/CES n. 09, de 29

de setembro de 2004, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de
Graduação em Direito, bacharelado, e dá outras providências, com vistas à organicidade das
ações do curso, especificamente sobre o perfil profissional esperado para o formando, os
componentes curriculares integrantes, o sistema de avaliação do aluno, o estágio curricular
supervisionado, as atividades complementares, o trabalho de conclusão, o regime de oferta e
outros aspectos igualmente relevantes do curso.

Foram utilizados como fundamento legal desse projeto, além da Resolução CNE/CES n. 09, o
Regimento Interno e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Instituição. Em
conformidade com esses documentos, o IAESup propõe-se a promover a integração entre

corpo docente, discente e técnico-administrativo, em busca da concretização de um projeto
acadêmico que priorize a construção do saber comprometido com a verdade, a qualidade, a

justiça social e a ética. Por esse motivo estão incluídos também, nos primeiros itens do
projeto, aspectos relacionados à Instituição de Ensino e ao curso de Direito.

Ressalta-se que este Projeto Pedagógico do Curso de Direito não é um documento definitivo.

Ao contrário, é um instrumento dinâmico, que passa por avaliações periódicas com
conseqüentes alterações, visando à melhoria da qualidade do curso.
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2 A INSTITUIÇÃO DE ENSINO
2.1 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A Associação Trindadense de Educação e Cultura (ASTEC), antiga Fundação Trindadense de

Educação e Cultura fundada em 1988. É uma entidade civil, tem personalidade jurídica de

direito privado, sede e foro na cidade de Trindade - estado de Goiás. Regida pelo seu estatuto

social, registrado no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e
Protestos e protocolado sob nº. 244, registro nº. 169, p. 81A, livro 1A. Sua administração é
formada por:






Diretor Presidente: Marcos Antônio de Queiroz;

Diretor Administrativo/Financeiro: Manoel Adriano de Siqueira;
Diretor Superintendente: Edvaldo Rodrigues de Morais;

Diretora para Assuntos Educacionais: Maria José da Silva Cunha;
Secretário: Ismael Benedito da Costa.

Conforme o seu estatuto é uma associação civil, de caráter educativo, criada para manter em
regular funcionamento o Instituto Aphonsiano de Ensino Superior (IAESup).

2.2 INSTITUTO APHONSIANO DE ENSINO SUPERIOR
O Instituto Aphonsiano de Ensino Superior (IAESup) possui natureza privada e está
localizado no município de Trindade – estado de Goiás. É uma instituição de ensino superior

mantida pela Associação Trindadense de Educação e Cultura (ASTEC). Iniciou suas
atividades no ano de 2000, a partir da portaria de nº. 1854 de 27/12/1999, publicada no Diário
Oficial da União de 29/12/1999. Suas atividades estão voltadas ao ensino, pesquisa e extensão
e tem como objetivos:


estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo;
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formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção

em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade
brasileira e colaborar na sua formação contínua;

incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura e,
desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;

promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino,
de publicações ou de outras formas de comunicação;

suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que
vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do








conhecimento de cada geração;

estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os
nacionais, regionais e locais, prestando serviços especializados à comunidade e
estabelecendo com esta uma relação de reciprocidade;

promover a extensão, aberta a participação da população, visando à difusão das
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e
tecnológica geradas na Instituição;

promover o intercâmbio e a cooperação com instituições de ensino dos
diversos graus;

participar no desenvolvimento socioeconômico do País e, em particular, da
região da cidade de Trindade e estado de Goiás, como organismo de consulta,

de assessoramento e de prestação de serviços em assuntos relativos aos



diversos campos do saber;

promover programas e cursos de pós-graduação, de atualização, de extensão e
seqüenciais, nas modalidades presencial e à distância;

promover a educação integral sob os princípios da liberdade, da fraternidade e
da solidariedade humana;
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promover estudos e atividades relacionadas à defesa e preservação do meio



promover ações educativas para conscientização da comunidade, visando à



ambiente;

compreensão dos direitos e deveres humanos, da cidadania e do exercício
pleno da liberdade e da democracia; e

respeitar e difundir os princípios universais dos direitos humanos.

2.2.1 Missão
O IAESup destina-se ao ensino, à pesquisa e à extensão, tendo como finalidade desenvolver,

organizar, divulgar e partilhar conhecimentos, visando à formação integral dos indivíduos

para uma atuação sócio - profissional coerente com as necessidades do povo goiano,
valorizando o saber, a cultura e a verdade, em benefício de uma sociedade justa e organizada.

2.2.2 Visão
O IAESup visa ser uma das instituições de ensino superior privadas, mais bem estruturadas no
Estado de Goiás, nas dimensões de condições de oferta, corpo docente e proposta pedagógica.
Ter uma população universitária presente e integrada ao desenvolvimento sócio-econômico
do Estado de Goiás, ofertando ensino de alta qualidade, incentivando o desenvolvimento de

pesquisa científica e valorização de sua presença na comunidade por meio de atividades de
extensão diferenciada.

2.2.3 Organização Administrativa

A administração do IAESup é composta pelos seguintes órgãos:


Conselho Superior - órgão normativo, consultivo, deliberativo e administrativo



Diretoria - órgão executivo da administração superior;




máximo;

Instituto Superior de Educação - órgão de formação de professores;
Colegiados de Cursos - órgão técnico, consultivo e deliberativo em assuntos
pedagógicos, científicos, didáticos e disciplinares no âmbito de cada curso;
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Coordenações de Cursos - constitui a menor unidade da estrutura

administrativa do Instituto e é dirigida por um Coordenador de Curso, indicado

pelo Coordenador Pedagógico e designado pelo Diretor-Geral para um




mandato de dois anos podendo ser reconduzido;

Órgãos Suplementares e de Apoio - órgãos que ajudam o IAESup atingir seus
objetivos, cuja criação é decidida pela Diretoria, depois de ouvida a
Mantenedora.

De conformidade com a Legislação do Ministério da Educação, cada um de

seus cursos tem um Núcleo Docente Estruturante que auxilia os trabalhos da
Coordenação de Curso nos seus diversos aspectos.

2.2.4 Organização Acadêmica

A comunidade acadêmica do IAESup, conforme regulamento é constituída por:


Corpo Docente - composto por professores admitidos por processo de seleção



Corpo Discente - composto por alunos matriculados em qualquer um dos

(didático pedagógico e curricular).

cursos de graduação, seqüenciais, especialização, mestrado, doutorado, de
aperfeiçoamento e de extensão, em disciplinas ou módulos isolados dos cursos



quando oferecidos regularmente pela IES;

Corpo Técnico-Administrativo e de Apoio - constituído por funcionários não
docentes, contratados pela entidade Mantenedora.

2.2.5 Modalidades de Cursos Oferecidos

O IAESup pode oferecer, na forma presencial ou à distância, cursos de graduação, de pósgraduação, sequenciais e de extensão.

2.2.5.1 Cursos de Graduação Presenciais

Os cursos de graduação presenciais são abertos aos portadores de certificado ou diploma de
conclusão dos estudos de nível médio ou equivalente, que tenham obtido classificação em
processo seletivo ou selecionado por outros critérios provenientes de políticas públicas para a
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educação, e destinam-se à formação acadêmica e profissional de nível superior. Os cursos
oferecidos pelo IAESup estão demonstrados no Quadro 1, a seguir:
CURSOS

Administração
Ciências
Contábeis
Pedagogia
Direito

AUTORIZAÇÃO

RECONHECIMENTO

Portaria n. 705 de
19/12/13 publicada
no DOU em
20/01/2014.
Portaria n. 705 de
Portaria n.1.855, 19/12/13 publicada
de 27/12/1999
no DOU em
20/01/2014.
Portaria n. 286, de
Portaria n.1872,
21/12/2012 publicada
de 27/12/1999
no DOU de 02/01/13.
Portaria n. 218, de
Portaria n. 581,
01/11/2012,
de 26/06/2007 publicada no DOU de
07/11/2012
Portaria n. 24,
de 06/01/2000

VAGAS
(Anuais)

TURNO

PERÍODO

120

Noturno

8

100

Noturno

8

100

Noturno

8

100

Noturno

10

Quadro 1 – Cursos de graduação presenciais.
Fonte: Secretaria Geral do IAESup (2014)
2.2.5.3 Cursos Superiores Sequenciais

Os Cursos Superiores Seqüenciais do IAESup poderão ser abertos aos portadores de
certificado ou diploma de conclusão dos estudos de nível médio ou equivalente que tenham
obtido classificação em processo seletivo, e destinam-se

a

formação superior de

complementação de estudos de formação coletiva. Os cursos superiores seqüenciais
oferecidos pelo IAESup e vinculados ao Curso de Administração estão relacionados no
Quadro 2.

ÁREA
do saber

ESPECÍFICA/Campo

Curso Superior Sequencial de
Complementação de Estudos com
Destinação Coletiva em Gestão
Pública e Recursos Humanos
Curso Superior Sequencial de
Complementação de Estudos com
Destinação Coletiva em Gestão
Pública e Marketing

CADASTRO NO MEC

Nº. 111592
(vinculado ao curso
de Administração)
Nº. 111534
(vinculado ao curso
de Administração)

Quadro 2 – Cursos Superiores Sequenciais oferecidos
Fonte: Secretaria Geral do IAESup (2014)

VAGAS
(Anuais)

TURNO

PERÍODOS

50

Noturno

5

50

Noturno

5
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2.2.5.2 Cursos de Pós-Graduação
Com relação aos cursos de pós-graduação, o IAESup, segundo o Regimento Interno, poderá
ofertar cursos sob a forma de especialização, mestrado, doutorado ou cursos de
aperfeiçoamento. Quando ofertados, são abertos aos portadores de diploma de graduação ou
equivalente que satisfaçam aos requisitos exigidos em cada caso.

Os cursos de especialização lato senso são organizados em conformidade com a legislação
vigente e mantém relação com os cursos de graduação.

2.2.5.4 Cursos de Extensão
Os cursos de extensão são oferecidos a comunidade acadêmica e/ou aberto a comunidade

externa, obedecendo a requisitos mínimos exigidos em cada caso, e destinam-se à divulgação

e atualização de conhecimentos e técnicas, visando o enriquecimento cultural de seus
participantes.
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3. O CURSO DE DIREITO
3.1 HISTÓRIA E EVOLUÇÃO
A região de Trindade necessitava de um curso de Direito. Com condições econômicas, sociais
e de infraestrutura, o Município tinha sua economia baseada na indústria de confecções,

indústrias diversas e no turismo de fé. Neste caso, todos os anos, o município recebia uma das
maiores concentrações de romeiros do Brasil.

Na primeira semana do mês de julho, cerca de 2.500.000 (dois milhões e meio) de visitantes
lotam ruas, casas, igrejas e todos os espaços da cidade.

A partir de 2012, passou a ser um dos dez maiores municípios do Estado, ocupando, naquele

ano, o 8º lugar em população e compondo com os municípios de Goiânia, Aparecida de
Goiânia, Anápolis e Hidrolândia, a Região de Negócios do Estado de Goiás.

Conta com situação geográfica privilegiada (dista apenas 18 km da capital do Estado) e está

praticamente interligada, sendo que alguns setores da Capital se situam mais próximos de
Trindade que da própria Capital. Com isto, o Município se coloca numa situação de

compromisso com a comunidade que o visita e que dele espera retorno traduzido por ações
educativas efetivas, pela oferta de cursos de alta qualidade, como alternativa àqueles já
existentes, oferecidos pela própria e por outras instituições.

A mídia oficial tem divulgado o processo de migração de famílias para classes mais altas o

que se traduz num significativo afluxo de indivíduos aos bancos das academias, representando
público para os cursos superiores, e o curso de Direito tem se transformado na opção de

acolhimento para os filhos de pais excluídos da educação superior, contribuindo, no alcance
geográfico de sua atuação, para oportunizar a essas pessoas a ascensão profissional e social

que representará para cada um, o crescimento individual acalentado, e, para a nação, pontos
representativos na escala de expansão da classe média brasileira.

Nesta medida, formar alunos capazes de compreender seu lugar no mundo, sua capacidade de

transformar realidades políticas e sociais, de perceber a influência que as mudanças globais
exercem sobre o indivíduo, são propósitos perseguidos na formação discente. Pensar o Direito
como uma ciência cujo domínio permite ao profissional compreender, questionar e

12
transformar, pelo seu agir, realidades conflituosas e desiguais é um diferencial que o Curso de
Direito do Instituto Aphonsiano oferece.

A íntima relação entre a ciência jurídica - enquanto ciência social aplicada - e as ciências
sociais, precisa ser evidenciada e resgatada, pensando-se o Direito não como um conjunto
autônomo de conhecimentos técnicos, mas como parte de um todo voltado a compreender as
realidades sociais, seus aspectos positivos e negativos, seus conflitos e crises, e oferecer
respostas eficazes às demandas que se acumulam.

Nesta medida, formar profissionais dotados de conhecimento jurídico sólido é ponto de

partida para algo maior, pois se entende que não basta o domínio do saber técnico se este não
se conciliar com uma visão crítica e reflexiva, preocupada com as questões sociais
transindividuais relevantes, formada a partir de uma correta e clara noção acerca da dimensão
social do Direito.

Construir junto aos discentes a capacidade de se compreenderem como cidadãos e agentes

ativos no processo de transformação social, aptos a utilizar os conhecimentos técnicos
adquiridos como instrumento para promover a democracia, a inserção social e a

transformação do meio ambiente comum, coloca-se, portanto, como a vocação do Curso de
Direito do Instituto Aphonsiano.

Um curso que recebe estudantes oriundos de camadas sociais ascendentes, eles mesmos frutos
de um processo de travessia experimentado pela nação, e que devem funcionar, uma vez

inseridos no mercado de trabalho, como agentes multiplicadores deste processo, promovendo,

eles também, o ingresso de outros no mesmo patamar social. Quando o Instituto Aphonsiano

assume este compromisso por meio de seu Curso de Direito, nada mais faz que dar vida aos
ideais do Estado Democrático de Direito, plasmado na Constituição Federal de 1988 e que se

fundamenta na divisão de responsabilidades entre Estado e sociedade com o fim de
implementar o conjunto de benefícios sociais fundamentais ali previstos.

Com essas considerações e levando em conta que Trindade, ainda, não dispunha de outro
Curso de Direito, os dirigentes do IAESup se dispuseram a ampliar seu rol inicial de cursos,

criando o curso de Direito do Instituto Aphonsiano, com nível de excelência e áreas de

13
concentração em Direito Empresarial e Direitos Transindividuais, opção essa surgida
naturalmente diante do que foi exposto.

A partir de 2007 o Curso de Direito foi implantado e estabeleceram como meta a criação de
um ambiente inovador, que pudesse atender às novas demandas do ambiente empresarial e

formar profissionais para áreas acadêmicas e formuladores de políticas públicas, todos
marcados pelas características do novo perfil profissional buscado.

Cinco anos depois de iniciadas suas atividades de pesquisas, estudos, desenvolvimento,

reuniões, seminários e eventos, o Projeto Pedagógico do Curso passa por reformulação, a fim
de se readequar às novas exigências profissionais e sociais, pois, somente um modelo
inovador gera profissionais dinâmicos, empreendedores, com conhecimento e desenvoltura
em diversas áreas do Direito.

Foi com esta visão que o conjunto de docentes envolvidos na reestruturação deste Projeto se
reuniu definindo, mudanças qualitativas na Proposta Pedagógica do Curso.
3.2. PERFIL DO CURSO
3.2.1 JUSTIFICATIVA DA OFERTA DO CURSO
Por força do que dispõe o artigo 207 da Constituição Federal, o ensino superior deve dedicarse ao ensino, à pesquisa e à extensão, variando de acordo com as características da IES e da

região, como dispõe a Lei de Diretrizes e Bases. Os cursos de Direito oriundos de centros de
reprodução do saber instituído, legitimando sem qualquer questionamento, o saber político de
uma determinada forma de dominação social através da lei, com total despreocupação de

compreender a significação social do que se ensinava, nem tampouco as especificidades e
necessidades regionais nas quais os cursos estavam inseridos não têm mais lugar na sociedade
contemporânea.

No Brasil de hoje, os operadores acadêmicos responsáveis pelo acontecimento do fenômeno
universitário devem estar conscientes de que a funcionalidade de um curso de Direito atual e

comprometido exige a sua interferência não só na produção do conhecimento pedagógico
efetivo, mas, sobretudo, na construção teórica e na mudança das práticas vinculadas às
soluções de conflitos, construindo oportunidades e caminhos plurais para resolvê-los.
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A concepção do curso de Direito do Instituto Aphonsiano está centrada precisamente neste

novo perfil de demanda, marcada pela radicalidade e velocidade das transformações
contemporâneas. Daí porque são propostas duas áreas de concentração: Direito Empresarial e
Direitos Transindividuais.

Além disso, a proposta pedagógica do curso, não tem caráter permanente e nem é um direito

adquirido de alunos e professores, podendo ser repensado a reestruturado a qualquer momento
desde que seja para melhorar a qualidade do curso.

Este PPC tem por diretrizes o fato de que não basta conceber um curso capaz de habilitar o
aluno a agir apenas responsivamente a tais transformações, mas também, e principalmente,
fornecer um instrumental teórico e metodológico que o habilite propositivamente em face de

uma realidade em permanente e acelerada mutação, que exige sempre uma atitude ética e
responsável.

A primeira preocupação que norteou a reestruturação da Proposta Pedagógica do Curso de
Direito do Aphonsiano foi buscar uma estrutura acadêmica com um nível de flexibilidade,
integrada por espaços colegiados no nível diretivo, Coordenação/Colegiado do Curso e
operacional (Coordenações de Monografia, de Atividades Complementares, do Núcleo de
Prática Jurídica e Extensão) mediada pelo Núcleo Docente Estruturante – NDE, com a

atribuição de acompanhar o processo de concepção, consolidação e contínua atualização da

Proposta Pedagógica. Contempla as exigências da Resolução nº. 01, de 17 de junho de 2010,
do Conselho Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), do Ministério da

Educação, e tem o intuito de contribuir para a melhoria da qualidade de forma contínua, do

PPC. Adotou-se, ainda, um sistema de avaliação contínuo, cujos índices alcançados subsidiam
a tomada de decisões, consolidando um processo dialético e dialógico que permite levar em
consideração, elementos exógenos aos interesses da instituição.

Do ponto de vista pedagógico, procurou-se conceber uma estrutura curricular flexível e

porosa, ofertando-se um conjunto harmônico de disciplinas que contemplam as diretrizes
curriculares e o estudo dos componentes fundamentais do Direito. Também se procurou

inserir dentro e fora de sua matriz curricular, atividades que propiciem o desenvolvimento da
consciência e do pleno exercício da responsabilidade social; que instiguem a inquietude
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científica, na busca da prática da investigação do conhecimento, que promova o engajamento
acadêmico, com o envolvimento dos indivíduos na vida acadêmica, na prática do debate

social e jurídico, no estímulo permanente para que aceitem os desafios que se apresentarem,

para encorajá-los a desenvolver suas habilidades e competências profissionais, sua capacidade

de argumentação e seu poder de convencimento, enfim, um esforço conjunto para resgatar o
espírito acadêmico, lançar luz para que cada um possa perceber que o estudo é muito mais do
que um meio de alcançar prosperidade, é sim um processo completo de formação do cidadão.

Do ponto de vista da conjuntura nacional e internacional preocupou-se com o alargamento da

visão pessoal de cada acadêmico, no sentido levá-lo a perceber as transformações nacionais e

internacionais. No âmbito nacional, mencionam-se as reformas, em especial, a do judiciário e,
no âmbito, internacional, a globalização com todas as suas implicações.
.
3.2.2 MISSÃO DO CURSO
Propõe-se um curso de Direito comprometido com a finalidade de adequar-se ao seu ambiente

de inserção, sem descuidar da formação de um egresso que também esteja apto a interferir nas
principais questões que compõem o universo do fenômeno jurídico, bem como em todos os
espaços característicos da sociedade contemporânea globalizada, cosmopolita e ao mesmo
tempo regionalizada.

O desenho da proposta curricular está voltado para, a par da complexidade e dinamicidade do

mundo jurídico atual, preparar o profissional para utilizar-se do Processo como instrumento
técnico a serviço da ordem jurídica justa.

A constante renovação do mundo contemporâneo exige a sensibilidade e o domínio do saber

do operador do Direito, o que, pela flexibilização desta proposta permite elevar
consideravelmente a qualidade do ensino e, via reflexa, de nossos futuros graduandos.
Assim, legitima-se a proposta do Curso de Direito pelos seguintes aspectos:

 Necessidade de implantação de um curso de Direito que contemple as características
socioeconômicas da região de abrangência do IAESup;
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 Distanciamento dos tradicionais padrões de ensino jurídico caracteristicamente
legalista;

 Ênfase na compreensão do Processo como meio de efetivação e análise crítica do
direito material;

 Adoção de um modelo didático-pedagógico diferenciado, privilegiador de processos
de interação e construção do conhecimento;

 Renovação da estrutura pedagógica, adequando-a a necessidade de uso de novas e
inéditas metodologias e tecnologias educacionais, a fim de implementar novos padrões

de ensino, pesquisa (se houver) e extensão, a serem permanentemente monitorados
através da avaliação das condições infra-estruturais, humanas e pedagógicas, a partir
da referência do papel do Curso no contexto da sociedade;

 Cumprimento integral das disposições legais previstas no Parecer CNE/CES 211/2004
e Resolução CNE/CES n. 09/2004;

 Necessidade de transformação do perfil do operador jurídico, para agir na sociedade e
no mercado de trabalho regional.

3.2.3 OBJETIVO GERAL
Com esta proposta para o curso de Direito, o Instituto Aphonsiano busca, em um sentido mais

amplo, formar profissionais qualificados para o exercício das atividades pertinentes aos

operadores jurídicos conscientes de sua participação nos processos de transformação da

sociedade, do Estado e do Direito brasileiros, enquanto atores históricos e políticos capazes de
atenderem as demandas da cidadania e do desenvolvimento econômico e científico.

Isto também significa fazê-lo com atenção à região de implantação desta Proposta
Pedagógica.

 Contribuir para o desenvolvimento educacional da região metropolitana de Goiânia;

 Possibilitar a construção de referenciais teóricos e a vivência de experiências concretas

que proporcionem a implantação dos parâmetros que ensejarão a qualidade do ensino
e da produção acadêmica, bem como da extensão, visando o exercício competente das
atividades profissionais;

 Formar profissionais com perfil crítico e transformador;

 Formar profissionais com conhecimento técnico e operativo para atuar no mercado
globalizado.
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3.2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Em termos mais restritos, objetiva-se:
 Preparar os alunos para assumirem suas atribuições e deveres sociais como

profissionais éticos e solidários, aptos e responsáveis a desenvolverem suas atividades
técnico-jurídicas em sintonia com a realidade social, fundada em referenciais
humanistas;

 Formar juristas aptos a atuar, especialmente, através do processo judicial e
extrajudicial em prol da concretização, da efetivação e análise crítica do direito
material;

 Contribuir com o processo de desenvolvimento da zona de abrangência geo-

educacional, formando profissionais integrados com as atividades econômicas da
região.

Referenciando-se nesses novos parâmetros legislativos e em novos padrões dos processos de

ensino e aprendizagem, o PPC de Direito do Aphonsiano foi concebido visando à superação

das posturas acadêmicas tradicionais em relação ao ensino jurídico, considerando, também, as
peculiaridades regionais da região de localização da Instituição.

O Instituto Aphonsiano está localizado na cidade de Trindade, a 18 km da capital do Estado
de Goiás - Goiânia. Sua população gira em torno de 110.000 habitantes (Seplam/Sepin, 2012),

é uma das forças do Estado no setor de confecções, atividade que Goiás ocupa o sétimo lugar
no ranking nacional. O pólo de confecções tem oscilado em termos de emprego e faturamento

por conta das crises econômicas, taxa de câmbio e concorrência. No geral estima-se que cinco
mil (5.000) pessoas e trezentas (300) empresas estejam ligadas ao setor confeccionista (dados

de 2012). Isso tudo, junto com o aumento da oferta de vagas no ensino superior, colocou o
município entre os quinze (15) mais competitivos do Estado.

Além do setor confeccionista, Trindade se destaca na produção de bebidas ao sediar empresas

que atuam nos mercados de Goiás e Tocantins, inclusive exportando cervejas para países
como Angola, Moçambique, Guiana Francesa, Estados Unidos, Japão, Guiana Holandesa,
Coréia do Sul e Portugal.

18

Reforçando esse potencial, o município compõe a Região de Negócios e Eventos em Goiás e

está dentro do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo – Prodetur

especificamente o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDITS.
Para Trindade, o plano prevê investimentos na rota do Divino Pai Eterno.

No rol de todos esses aspectos o oferecimento de vagas no ensino superior, contratando
professores especialistas, mestres e doutores através das diversas instituições de ensino

superior fizeram o município subir da 22ª para a 21ª posição no Indicador de Infra-estrutura
Tecnológica (Seplam/Sepin, 2010). A melhoria da oferta de profissionais melhora também a
qualidade de vida da população.

Vale lembrar que as vagas oferecidas nas outras instituições de ensino superior, do município,
estão concentradas nas áreas médicas e cursos superiores de tecnologia, enquanto o
Aphonsiano oferece vagas nas áreas de ciências sociais aplicadas, humanas e educação.

Em uma região com esta vocação econômica um curso de direito precisa formar bacharéis

voltados para a reformulação das condições de existência que caracterizam o centro oeste,
além de formar profissionais que possam estar inseridos no mercado de trabalho nacional e
que trafeguem com tranqüilidade no universo econômico e empresarial.

Para tanto, em primeiro lugar as disciplinas teóricas são compatíveis com o eixo de formação
fundamental proposto pela Resolução CNE/CES n. 09/2004 e dotam o aluno de uma sensível
carga teórica que o permita construir o alicerce sobre o qual advirão as competências do eixo
de formação profissional e do eixo de formação prática.

Em segundo lugar, os componentes curriculares estarão conectados com a sociedade civil,

com as organizações não governamentais e com as entidades públicas e privadas, tudo para
garantir a inserção da instituição no contexto sócio econômico que se deseja transformar.

O projeto privilegia estes dois aspectos importantes: a qualidade e profundidade dos

conteúdos teóricos acadêmicos e o constante diálogo com o entorno social no qual o curso

está inserido. Com isto, visa criar as melhores condições possíveis para que os egressos se
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coloquem no mercado de trabalho promovendo melhorias das condições de vida da sociedade,
ou seja, gerando desenvolvimento econômico.

A proposta além de visar a competitividade do curso no mercado regional, pretende construir

um novo perfil do operador jurídico, sintonizado com as necessidades do presente momento
histórico regional.

O Curso que ora se propõe é parte integrante do projeto institucional do IAESup, estando de
acordo com as políticas e diretrizes estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional.

Observa as linhas fundamentais da Instituição no seu comprometimento com a concretização

de um processo de transformação social, a partir de critérios holísticos, humanista-solidários,
o que coloca o Curso em sintonia com os movimentos acadêmicos, tendo como escopo

primordial propiciar ao profissional a consciência do processo como um meio de efetivação
dos direitos individuais e coletivos.

A concepção do Curso de Direito do Aphonsiano recepciona um novo paradigma do ensino
jurídico contextualizado às demandas e necessidades da região de abrangência do

Aphonsiano. A inserção desse curso no contexto social da região é, sem dúvida, necessário,
uma vez que o crescimento econômico regional se deve, primordialmente a uma característica

ímpar, se comparada com outras regiões: o fato de ter a sua economia baseada, principalmente
nos setores turísticos, industrial e agrícola, todos necessitando de profissionais da área
jurídica, preparados para os problemas contemporâneos à globalização.

A própria vocação econômica da região, aliada ao fato de ser zona receptora de mão de obra
especializada em razão de sua realidade agrícola faz com que o profissional gerado pelo
Instituto Aphonsiano deva ser um profissional apto a trabalhar em um mercado globalizado e
em plena expansão.

A dinâmica pedagógica do Curso busca enfatizar uma abordagem questionadora dos

conteúdos, dentro de uma perspectiva dialética de trabalhar o saber, de modo a envolver os
acadêmicos no estudo crítico do saber jurídico instituído.

A interdisciplinaridade é uma característica a ser permanentemente observada, como política
e prática pedagógica, a fim de possibilitar a substituição do ensino dogmático, exegético e a
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visão unidimensional do fenômeno jurídico, concepção histórica, social, econômica e política

que recoloca o Direito no contexto de uma realidade histórica. Esta postura epistemológica

tem função bem delimitada: possibilitar uma construção plúrima do mundo jurídico, abrindo
espaço à compreensão da complexidade do conhecimento necessário para a solução dos
problemas da sociedade contemporânea.

A construção curricular implantada abre perspectiva de perseguição de um ensino aberto e

especulativo, e coloca de forma inexorável o compromisso do Direito e do ensino jurídico,

assegurando o sentido que deve ser dado na seleção de conteúdos e disciplinas, a partir de
permanente preocupação com os novos espaços e conteúdos jurídicos.

O estímulo e o respeito à divergência e à pluralidade de idéias é condição fundamental para a

formação de consciências criativas e não repetidoras de conteúdos, o que, considerado na
formulação deste projeto pedagógico, torna o Curso de Direito um lugar de reflexão e

instrumentação para a transformação do saber e práticas jurídicas, contribuindo, assim, para a
renovação e transformação da sociedade.

A estruturação e o arranjo das disciplinas e os respectivos conteúdos programáticos obedecem
a uma pretensão de desenvolvimento e construção processual do conhecimento, resgatando,
assim, o papel do Direito como instrumental para garantia da dignidade humana.

A relação equilibrada e a progressão do educando baseiam-se na matriz curricular como pré-

requisito, com vistas ao desenvolvimento de habilidades e competências necessárias a
formação do profissional do Direito.

A atual concepção busca uma ordenação formal e material de conteúdos, bem como das

técnicas didático-pedagógicas, que se viabilizam pelo conjunto de disciplinas e outros
componentes curriculares, compondo um conjunto curricular condizente com a universalidade

do fenômeno jurídico. A flexibilidade ensejada busca, além da qualificação para o mercado de
trabalho, as exigências da ética e da crítica, tanto para a reflexão quanto para a aplicação de
um novo Direito adequado ao Estado Democrático constitucionalizado.

Essa processualidade didático-pedagógica somente é possível a partir de um novo enfoque
teórico do Curso de Direito, o que foi primordialmente privilegiado neste projeto. O ensino e
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a extensão, como componentes deste processo, possibilitam a construção de novas práticas
judiciais para a sociedade. Desde os primeiros anos, a interação destes três elementos, aos

quais se agregarão as atividades complementares e o estágio profissional, estabelece as
mudanças necessárias nas práticas tradicionais do Direito.

Nesta concepção as aulas expositivas ministradas tradicionalmente dentro da sala de aula

deixarão de constituir-se no instrumento único de convergência do ensino jurídico, mas, em
outro sentido, transformar-se-ão em ponto de partida de um processo qualificado de

aprendizagem, em um espaço dialógico e privilegiado para a implementação da racionalidade
reflexiva, enquanto aporte valorativo para o novo operador jurídico. O espaço das aulas-

conferências expositivas, que se têm prestado como instrumento de reprodução do
conhecimento, deve dar espaço a outras metodologias e técnicas didático-pedagógicas
incrementadas

por

novas

tecnologias

desenvolvimento de um ensino participativo.

(especialmente

digitais),

que

permitam

o

A própria idéia do professor como simples técnico do Direito, voltado para a aplicação
rigorosa de idéias e procedimentos feitos por outros grupos não educativos é liminarmente

abandonada na concepção de curso que se pretenda ser orientadora em todo este projeto.
Pretende-se, através deste curso de Direito, se inserir no rol das IES de nosso país,

comprometido com a construção de uma nova identidade profissional do professor e de um
novo paradigma de ensino superior.

Há muito, em nosso país, a estruturação dos cursos jurídicos submete-se a um rico debate. A

par das propostas aparentemente centradas na disputa entre o forte estudo doutrinário

sistemático e generalizante e a maior ênfase na especialização e na prática forense, a crítica
mais grave parece atingir o próprio modelo em uso e que tradicionalmente, colabora para a
apresentação do Direito como obra racional, sistemática e totalizante, sobre pairando aos

elementos históricos que o geram, mantêm e modificam. Tal situação colabora para uma
formação exclusivamente técnica do aluno, que se afeiçoa ao raciocínio silogístico na
aplicação do direito positivo, à luz de abstratos princípios jurídicos que àquele se acrescem ou

dele se deduzem. Imediata e nefasta consequência é o afastamento do intérprete ou aplicador
do direito da responsabilidade pelos efeitos sociais de tal aplicação, e sua imobilização na
sistemática conservação do direito posto, que desconhece outro “dever ser” que não aquele

positivamente normatizado em função da estrutura social que o gerou. A dinâmica social não
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se condiz com tal esquema, e justa se faz à observação de Pontes de Miranda de que em nosso
país temos dois direitos: “um que se ensina nas universidades e outro que se pratica no foro”.

Na superação de tal crítica, envolvem-se, pois, a própria concepção do Direito e do papel

social dos profissionais a serem formados, e a consideração das parcelas do conhecimento

humano que devam ser trabalhadas para que o aluno apreenda o Direito como experiência
social, fruto das condições históricas à luz das quais devem ser compreendidas, aplicadas,
modificadas em sua compreensão ou suprimidas as normas positivas.

Parece, pois, que se devam considerar simultânea e interligadamente as parcelas do

conhecimento que sejam necessárias para a compreensão da realidade social humana, da
formação dos conflitos e das tensões sociais deles resultantes, como fontes materiais do
Direito, porquanto dão a essência da ordem jurídica; e também as parcelas do conhecimento

que se dedicam à parte técnica do Direito, o exame de suas fontes formais, de cujo estudo não
se prescinde. Da mesma forma, deve-se observar o rigor dos métodos científicos, sob a

perspectiva de que a atividade dos profissionais envolvidos diretamente na aplicação do
Direito constitui ato de participação social de permanente conteúdo valorativo.

Concorda-se, pois, com Faria (1987) - Proposta para Unicamp, ao afirmar que:
Apenas quando o ensino jurídico conseguir recuperar a visão da totalidade social é que ele
estará em condições de resgatar não só o prestígio perdido nas últimas décadas, mas sua
própria função social num contexto sócio-econômico contraditório, marcado pela multiplicação
dos conflitos, pela tendência a desformalização e deslegalização do direito, pela substituição
dos sistemas jurídicos unitários pelos sistemas normativos sob a forma de ´redes`, pelo declínio
do monismo jurídico e emergência do pluralismo, pelo aparecimento das técnicas de
conciliação e arbitragem assumindo as funções monopolizadas pelas adjudicações tradicionais,
pelas soluções extra-judiciais e pela crescente auto-composição dos interesses, pelas novas
formas contratuais surgidas na dinâmica do fenômeno da globalização econômica, etc.

Tendo em vista que o bacharel destina-se a ser absorvido por uma sociedade organizada em
Estado de Direito, democrática e pluralista, em processo de mudança, da qual faz parte
ativamente, o seu perfil não pode ser apenas o de um técnico, ainda que altamente

especializado na utilização do instrumental oferecido pelo direito positivo deve, além disso,

ser um cientista social, no sentido de que deve estar dotado de métodos de investigação e

análise e de critérios de sistematização, para a correta apreensão do objeto de sua atividade, de
comunicação e argumentação, inclusive e principalmente no que pertence à teleologia das
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normas e sua eficácia social. Precisa estar dotado de espírito crítico e investigador que lhe

imponham a necessidade de duvidar metodicamente das conclusões alheias e próprias. Com

efeito, em face de sua atuação social na composição dos conflitos que a sociedade em
contínua mutação apresenta ser mais do que um jurista-cientista de formação positivista.
Entretanto, tal ainda não basta, pois,
Não é suficiente o domínio, embora sistemático e crítico, do direito positivo e da doutrina
jurídica, pois mais do que conhecer o existente deve o aluno em educação permanente estar
apto, pela técnica de raciocínio jurídico, a dominar o conhecimento de amanhã. (Parecer CFE
nº. 10/83 – Conselheiro Caio Tácito).

Desta forma, os alunos do Curso de Direito do Aphonsiano devem estar aptos a compreender

as alterações que se processam na realidade social, mercê dos fatores não jurídicos que a
condicionam, e a surpreender o contraste eventualmente existente entre o conteúdo do direito
posto e os anseios sociais, sendo capaz de formular juízo valorativo a esse respeito, de

maneira a não ser um mero expectador e entrave para a sociedade, e sim caminhar junto com
ela, na mais ampla conduta cidadã.

Em resumo, o profissional do Direito que se pretende formar deve ter o perfil de quem esteja
inserido em seu tempo e meio social, capaz de compreendê-lo e de nele atuar, com seu

instrumental profissional, de forma positiva e socialmente útil, à luz do próprio ideal da
Justiça. É este o profissional que o Instituto Aphonsiano pretende formar.
4 LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS
O Decreto n. 5.626 de 22 de dezembro de 2005 em seu Artigo Terceiro define que a LIBRAS
deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores

para o exercício do magistério, em nível médio e superior e nos cursos de Fonoaudiologia, nas
instituições de ensino, públicas e privadas. Todavia, no Parágrafo Segundo do Artigo

Terceiro, define que LIBRAS deve constar das propostas pedagógicas dos cursos de
bacharelado como uma disciplina curricular OPTATIVA.
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Neste sentido, o curso de Direito contempla, na sua matriz curricular, parte integrante deste

Projeto Pedagógico, a disciplina LIBRAS como um componente curricular OPCIONAL, com
uma carga horária de 36 horas.

A sua oferta fica condicionada a opcionalidade do aluno em requerê-la junto à Secretaria
Acadêmica/Aphonsiano para cursá-la.

A ementa consiste em: “Aspectos históricos, culturais, linguísticos, educacionais e sociais de

surdez. O processo de aquisição de leitura e escrita da língua de sinais. Vocabulário em língua
de sinais brasileira. Análise reflexiva da estrutura do discurso em língua de sinais”.
E as bibliografias, básica e complementar, contemplam as seguintes obras:
4.1 BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KARNOPP, LODENIR BECKER. Língua de Sinais Brasileira: Estudos Linguísticos. São
Paulo: Artmed, 2003.

SOUZA, Regina Maria & SILVESTRE, Nuria. Educação de Surdos. Summus, 2007.
SANTANA, Ana Paula. Surdez e Linguagem. Summus, 2007.
4.2 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CASTRO, Alberto Rainha de, CARVALHO, Ilza Silva de. Comunicação por língua
brasileira de sinais. Distrito Federal: Senac, 2005.

QUADROS, Ronice Muller de Obra: Língua de sinais brasileira: estudos lingüísticos Porto Alegre Editor: Artmed: 2004.

BRASIL. Ministério da Educação; SALLES, Heloisa Maria Moreira Lima [et al.]. Ensino de
língua portuguesa para surdos: caminhos para a prática pedagógica. Brasília:
MEC/SEESP, 2004.

Cabe ressaltar que não existe, no sistema e - mec, a opção de cadastro de componentes
curriculares OPCIONAIS na Estrutura Curricular do Projeto Pedagógico de Curso. É

oferecida apenas a opção de cadastro de componentes curriculares OBRIGATÓRIOS. Em

virtude disto, para o curso de Direito do Instituto Aphonsiano, a oferta da disciplina LIBRAS
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como um componente curricular optativo, está sendo informada no campo PERFIL DO
CURSO, presente na descrição do Projeto Pedagógico do Curso no sistema e-mec.

5. ATIVIDADES DO CURSO
Em conformidade com o Art. 8º da Resolução CNE/CES nº. 09, de 29 de setembro de 2004,

as Atividades Complementares estão sendo contempladas na estrutura curricular do Curso de
Direito do Aphonsiano, totalizando 300 (trezentas) horas.

A regulamentação da validação das Atividades Complementares e o seu aproveitamento nos
cursos oferecidos pelo Instituto Aphonsiano são tratados no Regulamento das Atividades
Complementares. O Regulamento das Atividades Complementares é descrito abaixo:
5.1.REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
I - DOS OBJETIVOS
Art. 1º - O presente Regulamento tem como objetivo regular a validação das Atividades
Complementares e o seu aproveitamento nos cursos oferecidos pelo Instituto Aphonsiano.

Art. 2º - Compreendem-se como Atividades Complementares aqueles componentes
curriculares enriquecedores e complementadores do perfil do formando que possibilitam o

reconhecimento, por avaliação de habilidades, competências do aluno, inclusive as adquiridas
fora do ambiente acadêmico, incluindo a prática de estudos e atividades independentes,

transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mercado
do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade.

Parágrafo Único – As Atividades Curriculares possuem carga horária variável por curso, de
acordo com o Projeto Pedagógico, que deve ser cumprida integralmente por todos os alunos
regularmente matriculados como requisito acadêmico para a conclusão do curso.
II - DA ESTRUTURA
Art. 3º - As Atividades Complementares, no Instituto Aphonsiano, são administradas pelos
Coordenadores dos Cursos com o apoio administrativo da Secretária Acadêmica.
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§ 1º - Cada Coordenador de Curso ficará responsável em apoiar a secretaria no gerenciamento
das atividades complementares do seu curso.
III - DAS COMPETÊNCIAS
Art. 4º - Compete a Secretaria Acadêmica:

I – Manter arquivo e registro atualizados com os projetos e relatórios de todas as Atividades
Complementares realizadas no âmbito do Instituto Aphonsiano;

II – Organizar cadastro individual por discente com acompanhamento de todas as Atividades
realizadas no âmbito do Instituto Aphonsiano;

III – Cadastrar, organizar e manter arquivo de todas as Atividades Complementares realizadas
pelos discentes fora do âmbito do Instituto Aphonsiano;

IV - Elaborar os modelos de formulários necessários ao registro das Atividades
Complementares;

V – Desempenhar as demais atividades de sua competência e as que lhe forem demandadas de
forma adicional, com vistas a garantir a validação das Atividades Complementares.
IV – DO DESENVOLVIMENTO E DA VALIDAÇÃO
Art. 5º - Os alunos deverão obrigatoriamente desenvolver integralmente as cargas horárias
definidas para as Atividades Complementares no Projeto Pedagógico do seu curso como
requisito para a conclusão do mesmo.

Parágrafo Único - A valoração em carga horária para cada uma das Atividades
Complementares observará a Tabela de Valoração das Atividades Complementares, constante

deste Regulamento, sendo vedado o cômputo concomitante ou sucessivo como atividade
complementar, de atividades realizadas nos Estágios Curriculares/Prática Jurídica ou Trabalho
de Curso.

Art. 6º - As Atividades Complementares podem ser desenvolvidas em qualquer semestre do
curso;

Art. 7° - As Atividades Complementares somente poderão ser validadas após o exame de sua
compatibilidade com a finalidade pedagógica do curso, pela Coordenação do Curso.

§ 1º - A validação da Atividade Complementar deverá ser requerida pelo aluno interessado,
em formulário próprio, acompanhado de documento comprobatório da realização da mesma.
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§ 2º - Serão consideradas válidas, independentemente de justificativa do aluno ou de exame

de compatibilidade com os fins do curso, as Atividades Complementares oferecidas pelo

Instituto Aphonsiano, mediante simples comprovação da frequência e, se for o caso, também
do aproveitamento.

§ 3º - O aluno, para fins do disposto no caput deste artigo, poderá consultar, previamente,
mediante requerimento justificado, a Coordenação do Curso sobre a pertinência da atividade
complementar que pretenda desenvolver, devendo receber resposta por escrito em 03 (três)
dias úteis após a solicitação.

§ 4º - Deferido o requerimento de validação, a Coordenação do Curso informará à Secretaria

Geral para averbação da Atividade Complementar no histórico escolar do aluno, com a
informação do total correspondente de horas.

Art. 8º. Compõem as Atividades Complementares as seguintes disciplinas e atividades, com a
respectiva carga horária máxima:

ITEM DISCIPLINAS/ATIVIDADES
I-

II -

Disciplinas extracurriculares, na área de Direito, oferecidas pelo Curso.

CH
40

Disciplinas extracurriculares, pertencentes a outros cursos do Instituto ou 40
de outra IES, em áreas afins.
III - Projetos de pesquisa ou iniciação científica, orientados por docente do 40
Instituto, aprovadas pelo Colegiado do Curso.
IV - Programas de extensão, sob orientação de professor do Instituto, 60
aprovados pelo Colegiado do Curso.
V - Atividades de extensão diversas na área de interesse do curso, visitas 80
técnicas acompanhadas, atualização cultural ou científica, inclusive o
MICCAPHON.
VI- Eventos diversos na área do Direito (seminários, simpósios, palestras, 100
encontros, congressos, semanas acadêmicas, treinamentos, jornadas,
conferências, fóruns, atividades artísticas e módulos temáticos).
VII - Defesas de monografias do próprio curso, de cursos de áreas afins, de 40
dissertações de mestrado ou teses de doutorado, na área do Direito (uma
hora por defesa assistida).
VIII - Cursos de idiomas.
40
IX - Cursos na área da computação e da informática.
40
X - Participação em atividades extracurriculares de assistência ou assessoria, 60
na área do Direito, a populações carentes ou de baixa renda, diretamente
ou por intermédio de associações ou sindicatos, exceto da carga do
estágio de prática jurídica.
XI - Participação como mesário voluntário em eleições
80
XII Fórum Jurídico Aphonsiano e CONAJUR
80
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6. PERFIL DO EGRESSO
Pretende-se, com a implementação do curso ora projetado, desenvolver um processo didático-

pedagógico voltado à formação de egressos que possam ao final da integralização curricular,

estar aptos a atuar numa sociedade complexa, altamente dinâmica, com práticas profissionais
e sociais democráticas, assentadas em marcos éticos, solidários e humanistas.

Tendo como referência as exigências legais externas - Parecer CES/CNE 211/2004 e
Resolução CNE/CES 09/2004 - e também as diretrizes e políticas do Instituto Aphonsiano, às

quais se agrega as peculiaridades da região de abrangência, o curso de Direito proposto tem

como objetivo fundamental em relação ao perfil do egresso que o profissional a ser formado
não seja apenas um técnico, ainda que altamente especializado, na utilização do instrumental
oferecido pelo direito positivo.

Deve, sobretudo, ser um cientista social dotado de métodos de investigação e análise e
critérios de sistematização, para a correta apreensão do objeto de sua atividade, de
comunicação e argumentação, e principalmente no que pertence a teleologia das normas e sua
eficácia social. Para tanto, precisa estar dotado de espírito crítico e investigativo.

Com isso, os alunos do Curso de Direito devem estar aptos a apreender as alterações que se

processam na realidade social, mercê dos fatores não jurídicos que a condicionam, e a

surpreender o hiato existente entre o conteúdo do direito posto e os anseios sociais, sendo
capaz de formular juízo valorativo.

O Perfil do bacharel egresso contempla:

 Cultura geral, com conhecimento das especificidades regionais;
 Domínio da língua;

 Concepção humanista;
 Postura ética;

 Raciocínio crítico;
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 Consciência política;

 Domínio do saber e da técnica jurídica;
 Atualização tecnológica.

Com base nesses requisitos genéricos, deve-se buscar o desenvolvimento das seguintes
competências e habilidades:

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

 Interpretação das situações que fazem parte do âmbito profissional dos operadores
jurídicos, a partir dos pressupostos do Direito e das ciências que compõem o seu

arsenal cultural particular, bem como dos fatores que compõem o contexto social e a
singularidade do caso;

 Domínio dos conteúdos do ordenamento jurídico e da ciência dogmática construída a

partir dele, desde perspectivas teóricas e práticas, de forma a exercer quaisquer
profissões jurídicas;

 Ampla formação cultural que lhe permita a interação da formação jurídica com o
conhecimento social interdisciplinar;

 Correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito;

 Aplicação do conhecimento adquirido aos procedimentos e às soluções dos conflitos
que sofrem a incidência do Direito;

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

 Percepção do Estado de Direito Democrático, como paradigma para a implementação
de ações pautadas no sistema jurídico;

 Reflexão sobre as questões centrais da ética, como meio de propiciar a aplicação dos

conhecimentos nesta perspectiva, visando uma melhor atuação do bacharel tanto no
âmbito profissional quanto no social;

 Domínio das novas tecnologias e métodos, como instrumentos facilitadores da

pesquisa, da utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes
do direito, visando sua permanente compreensão e renovação;

 Julgamento e tomada de 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,
sociais e políticas, dentro de um enfoque de universalidade.
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Com a execução do projeto pedagógico, formar profissionais com a capacidade de dominar a

tecnologia jurídica aliada a uma sintonia social e democrática, de forma a evitar o

enclausuramento do operador dentro de um legalismo exacerbado e que atuará no mercado de
trabalho com capacidade de compreender e perceber a função social do Direito, como
elemento transformador da sociedade, os resultados esperados.

Este perfil pretendido, elaborado em consonância a Resolução CNE/CES 09/2004, estabelece
um percurso curricular composto por três etapas, definido como: momento inicial,

proporcionado pelas disciplinas fundamentais; momento intermediário, constituído pelas
disciplinas técnicas ou tecnológicas; e, por fim, momento final, constituído pelas atividades
operacionais ou práticas.

7. FORMA DE ACESSO AO CURSO
O acesso ao Curso de Direito do Instituto Aphonsiano se dá nas seguintes modalidades,
respeitado o limite de vagas anuais e entrada semestral:

1. Processo Seletivo Universal, nos termos da legislação vigente.
2. Portadores de diploma de curso superior.
3. Transferências externas.

8. REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE UM PERFIL DE FORMAÇÃO
8.1. Matriz Curricular do Curso de Direito
CURSO DE DIREITO – 2014/2
Período / Disciplina
Introdução ao Estudo do Direito
Ciências Política

Psicologia Jurídica
Antropologia

Economia Política

Código

C.H.
Semestral

1º. PERÍODO
274
275
326
327
278

72
72
72
72
72

Pré Requisito

31
Português Instrumental I

TOTAL

Direito Constitucional I

279
2º. PERÍODO
307

72

Introdução ao Estudo do Direito

283

72

Introdução ao Estudo do Direito

Filosofia do Direito
Direito Penal I

282

Sociologia Jurídica

285

Direito Civil I (Teoria Geral)
Português Instrumental II

TOTAL

Direito Civil II (Obrigações)
Direito Constitucional II
Direito Penal II

Teoria Geral do Processo

Metodologia da Pesquisa Científica
TOTAL

Direito Civil III (Contratos em Geral)
Direito Constitucional III
Direito Penal III

Direito Processual Civil I
Optativa I

Administrativo I

TOTAL

Direito Civil IV (Contratos em Espécies)

284

72
72
72

Português Instrumental I

306

72

Direito Civil I

308

72

3º. PERÍODO

309
310
4º. PERÍODO

432

72
72
36

324
Direito Civil II

322

72

Direito Penal II

323
324
325
5º. PERÍODO

72
72
36

72

Direito Civil III

72

Teoria Geral do Processo

72
72

Direito do Trabalho I

Direito Processual Civil III

432
36

Direito Penal V

Direito Civil II

Direito Civil V

Direito Processual Penal I

72

7º. PERÍODO

Direito Administrativo II

72
72

Metodologia da Pesquisa Jurídica

Direito Penal III

Introdução ao Estudo do Direito

72

Direito Empresarial I

Direito Processual Civil I

72
72

Direito Processual Penal II

Teoria Geral do Processo
Direito Constitucional II

72

6º. PERÍODO

Direito Constitucional II

72

396

72

Direito Administrativo II

TOTAL

Penal I

Introdução ao Estudo do Direito

72

321

Direito Penal IV

Direito Civil VI (Reais II)

Direito Constitucional I

320

Direito Processual Penal I

TOTAL

Introdução ao Estudo do Direito

72

286

Direito Processual Civil II

Direito Civil V (Reais I)

72

432

468

Direito Proc. Civil II
Direito Penal IV
Direito Civil II

Met. Pesquisa Científica
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Direito do Trabalho II

72

Direito do Trabalho I

Direito Processual Penal III

72

Direito Processual Penal II

72
75

Direito Empresarial I
Direito Processual Penal II

Direito Processual Civil IV

72

Direito Civil VII (Família)

Direito Empresarial II
Prática Forense I

TOTAL

Direito Processual Trabalhista

72
435

8º. PERÍODO

Direitos Humanos

Direito Empresarial III
Direito Civil VIII (Sucessões)
Prática Forense II

TOTAL

Direito Civil IX (Responsabilidade Civil)

Dir. Proc. Civil IV

75
40

475

9º. PERÍODO

Orientação Trabalho de Conclusão de Curso II

Direito Tributário II

Direito Internacional

Direito Agrário
Prática Forense IV
Direito do Consumidor
TOTAL

DISCIPLINAS OPTATIVAS

Direito Previdenciário
Hermenêutica Jurídica e Aplicação do Direito
Direito do menor
Direito Comunitário MERCOSUL
Direito do Comércio Internacional
Sistemas Políticos e Eleitorais
Instituições de Direito Financeiro

Metodologia Jurídica

Economia Política / Constitucional II

75

Prática Forense II
Filosofia do Direito

72

10º. PERÍODO

Direito Civil VII

Prática Forense I

72

72
TOTAL

Direito Empresarial II

Direito Civil VI

40

Prática Forense III
Ética Geral e Jurídica

Direito Constitucional III

72
36

Direito Econômico

Direito Ambiental

72
72

Optativa II

Direito Tributário I

Direito das Relações de Trabalho II
Processo Civil IV

72

Orientação Trabalho de Conclusão de Curso I

Direito Civil V

72
72

Direito Processual Civil V

Direito Processual Civil III

439

TCC I

Direito Constitucional III

72

Direito Tributário I
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Direito Civil VI (Reais II)

72
75
72
72

399

Código

Direito Constitucional III
Prática III

Direito Civil IV (Contratos em
Espécies)
Direito Constitucional III

C.H.
Semestral
36
36
36
36
36
36
36
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Organização do Ministério Público
Medicina Legal
Direito Penitenciário
Libras
Processo Constitucional
Processo Administrativo
Direito das Relações de Trânsito
Português Jurídico
Direito Bancário
Criminologia
História do Direito
Direito Sanitário
Direito Difusos e Coletivos
Direito Eletrônico
Direito Arbitral

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

Total de carga horária disciplinas
Total de carga horária de prática Jurídica
Total da Carga Horária de Atividades complementares, ao longo dos 5 (cinco) anos
de curso
Obs: A Educação Física será ministrada na forma da lei vigente
Carga Horária Total do Curso

3.932 horas
300horas
300 horas

4.532 horas

OBS.: A matriz 2009/1 encontra-se em extinção.
No ano em que o curso for relacionado para Exame Nacional do Estudante, este passa a ser
componente curricular obrigatório, de conformidade com a Portaria Normativa específica para
aquela edição do ENADE.
8.2. Disciplinas, ementas e bibliografias
A seguir serão apresentadas as ementas das disciplinas que compõem a matriz Curricular do
Curso e as respectivas bibliografias básicas e complementares.
I PERÍODO
INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO
Direito, Sociedade e Estado. Natureza e Cultura. O Direito como objeto do conhecimento
especializado. As ciências jurídicas. As leis e as normas jurídicas. As relações jurídicas.
Sujeitos do Direito. Direito, Moral, equidade e justiça. O direito positivo, ordem jurídica e o
direito natural. As fontes do direito: estatais e não estatais. Teoria do ordenamento jurídico e
as principais doutrinas. Enciclopédia jurídica: direito público e o direito privado.
Hermenêutica jurídica e aplicação do Direito
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
VENOSA, Sílvio de Salvo. Introdução ao Estudo do Direito: Primeiras Linhas– Editora
Atlas, 2004.
DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. 15 ed. - São Paulo:
Saraiva, 2003
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Manual de introdução ao estudo do direito. 4 ed. - São
Paulo : Saraiva, 2002
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ANDRADE, Vera Regina Pereira. Dogmática jurídica. Brasília: Livraria do Advogado, 2003.
AZEVEDO, Luis Carlos. Introdução à história do direito. São Paulo: Revista dos tribunais,
2005.
FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão,
dominação. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2003
CIÊNCIA POLÍTICA
Ciência Política: conceito, denominação e as demais ciências. Sociedade e comunidade.
Estado: evolução histórica, conceito, elementos. População, povo e nação. Território: limites e
consideração geopolítica. Poder político: legalidade, legitimidade, soberania. Poder e direito.
Revolução e Golpes de Estado. Estado Moderno e democracia. As Declarações de direitos e
normas de direitos humanos. Separação de poderes. Formas de governo. Parlamentarismo e
presidencialismo. Estado contemporâneo: intervenção na economia. Liberalismo e
neoliberalismo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do estado. 22. ed. atual. São Paulo:
Saraiva, 2001.
MALUF, Sahid. Teoria geral do estado. São Paulo: Saraiva,2003.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ARISTÓTELES. Política. São Paulo: Martin Claret, 2002.
MAQUIAVEL, N. O Príncipe. São Paulo: Nova Cultural. 1987.
BONAVIDES, Paulo. Ciência política. RJ: Malheiros, 1994.
PSICOLOGIA JURÍDICA
O conceito e o histórico da Psicologia como ciência. A questão da subjetividade. As
principais abordagens teóricas da Psicologia e suas implicações no campo jurídico. A
personalidade, sua estruturação, fatores determinantes e suas características. As escolas do
crime. O enfoque psicológico da violência e da agressividade. Raízes da violência e danos
psíquicos. Tendência antissocial. A delinquência Juvenil. A Psicologia Jurídica: histórico,
conceito, aplicações e os aspectos etiológicos do comportamento criminoso. Investigação
psicológica da personalidade na conduta criminosa.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FIORELLI, José Osmir. Psicologia jurídica.São Paulo: Atlas,2009.
SHECAIRA, Sergio Salomão. Criminologia. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.
JESUS, Damásio E. de. Novíssimas Questões Criminais. 3.ed. São Paulo : Saraiva, 1999.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BOCK, Anna M. Psicologias. São Paulo: Saraiva,1998.
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SÁ, Alvino. Augusto. Criminologia clínica e psicologia criminal. São Paulo: Revista dos
Tribunais,2007
TELES, Maria Luíza S. Uma introdução à Psicologia da Educação. Petrópolis: Vozes, 1994.
ANTROPOLOGIA
A antropologia e sua contribuição para a análise da relação homem-sociedade. As escolas
antropológicas: Evolucionista, funcionalista, estruturalista e seus teóricos no campo da
antropologia. Antropocentrismo, relativismo cultural, difusionismo. A análise antropológica e
sua contribuição para a análise da diversidade cultural. A Antropologia Jurídica e a
abordagem: Homem/Direito/Sociedade. A influência do fator cultural na construção e
conformação das Leis.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
COSTA, Cristina. Sociologia – Introdução à ciência da sociedade. 3ª ed. São Paulo,
Moderna, 2005.
VILA NOVA, Sebastião. Introdução à sociologia. São Paulo: Atlas,2000
MARCONI, Marina de Andrade; PRESOTTO, Zélia Maria Neves. Antropologia: uma
introdução. São Paulo: Atlas, 2011
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR.
BERGER, Peter L. Perspectivas sociológicas: uma visão humanística. Petrópolis:
Vozes,2002
DAMATTA, Roberto. O que faz o Brasil, Brasil?. Rio de Janeiro, Rocco , 1986
DEMO,Pedro. Sociologia: uma introdução crítica. São Paulo : Atlas,1985
ECONOMIA POLÍTICA
Evolução da teoria econômica. Visão panorâmica das principais escolas do pensamento
econômico. As divisões da economia. Valor econômico e repartição da renda. Moeda e
Crédito. Economia política do setor público. Globalização econômica.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
NUSDEO, Fábio. Curso de Economia; Introdução ao Direito Econômico. 6 ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2010.
PINHO, D.B.; VASCONCELLOS, M.A.S. [org.] Manual de Introdução a Economia: Equipe
de Professores da USP. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2006
VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval de e GARCIA, Manuel Enriquez.
Fundamentos de Economia. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2005.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRUM, A.J. Desenvolvimento Econômico Brasileiro. 22.Ed. Petrópolis: Vozes, 2002
HUNT, E. K. e SHERMAN, Howard J. História do Pensamento Econômico. Trad. Jaime
Arry Benchimol. 15. ed. Petrópolis: Vozes, 1997.
MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. 14. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
1994.
NUSDEO; Fábio. Curso de Economia: Introdução ao direito Econômico. 6. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2010
PINHO, D.B.; VASCONCELLOS, M.A.S. [org.] Manual de Economia: Equipe de
Professores da USP. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2002
SOUZA, N.J. Desenvolvimento Econômico. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1999.
VASCONCELLOS, M. A. S. Economia: Micro e Macro. 3. Ed. São Paulo: Atlas, 2002.
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PORTUGUÊS INSTRUMENTAL I
Comunicação: níveis de linguagem; variações linguísticas. Funções da linguagem. Ortografia:
homonímia, paronímia e polissemia. Coesão e coerência textuais. Aspectos morfológicos:
substantivo; artigo; adjetivo; numeral; pronome; advérbio; preposição; conjunção; interjeição.
Semântica.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português contemporâneo. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
DAMIÃO, Regina Toledo; HENRIQUES, Antonio. Curso de português jurídico. 10 ed. São
Paulo: Atlas, 2010.
TOMASI, Carolina; MEDEIROS, João Bosco. Português Jurídico. São Paulo: Atlas, 2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ANDRADE, M. M; HENRIQUES, A. Língua portuguesa – Noções básicas para cursos
superiores. SP: Atlas, 2002.
INFANTE, Ulisses. Do texto ao texto. 5 ed. São Paulo: Scipione, 2000.
HENRIQUES, Antonio. Prática da linguagem jurídica. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2006.
NASCIMENTO, Edmundo Dantes. Linguagem forense. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2007.
II PERÍODO
DIREITO CONSTITUCIONAL I
Evolução político-constitucional brasileira. Estrutura da Constituição Federal de 1988.
Preâmbulo e ADCT. Princípios constitucionais fundamentais. Objetivos fundamentais.
Princípios gerais das relações internacionais. Constituição, nacionalidade e cidadania.
Partidos políticos e pluralismo democrático. Controle da constitucionalidade das leis.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo: Saraiva. 2010.
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2002.
SILVA, José Afonso da. Curso De Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros.
2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRASIL. Constituição da Republica Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de
1988. São Paulo: Saraiva.
BULOS, Uadi Lammêgo. Direito constitucional ao alcance de todos. São Paulo: Saraiva.
Ferrari, Regina Maria Macedo. Efeitos da declaração da inconstitucionalidade. 5.ed. São
Paulo : RT.
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva.
FILOSOFIA DO DIREITO
Introdução à filosofia do Direito: conceito, conteúdo e objetivos. História da filosofia jurídica:
na Antiguidade, no Estado moderno e contemporâneo. Filosofia jurídica e ciência do Direito:
jusnaturalismo, positivismo e neopositivismo. Filosofia do Direito e teoria geral do Direito:
unidade, coerência e completude do ordenamento. Filosofia jurídica e sociologia jurídica:
acesso à justiça e crise do judiciário. Filosofia do Direito, Teoria da Justiça e Filosofia
Política: o futuro da democracia. Introdução à Teoria de Luhmann. Clássicos da Filosofia do
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Direito. Tendências Filosóficas atuais em Filosofia do Direito. Temas Fundamentais da
filosofia do Direito.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BITTAR, Eduardo Carlos Bianca; ALMEIDA, Guilherme Assis. Curso de filosofia do direito.
2. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
ADEODATO, J. M. Filosofia do Direito. São Paulo: Saraiva, 2002.
REALE, M. Filosofia do Direito. São Paulo: Saraiva, 2002.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ARISTÓTELES. Política. Rio de Janeiro: Edições de Ouro. 1965.
CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2003.
KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito: introdução à problemática científica do Direito;
tradução Cretella Jr. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.
do direito, vols. I e II (excertos). São Paulo: Tempo Brasileiro,1985.
PLATÃO. República. São Paulo: Perspectiva, 2006.
DIREITO PENAL I
Conceito, classificação, relações com outros ramos. Fontes. Escolas penais. Interpretação e
integração da norma. Aplicação da lei penal no tempo, no espaço e em relação às pessoas.
Teoria Geral do Crime: conceito de crime, fato típico, antijuridicidade e culpabilidade; causas
excludentes; concurso de pessoas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Vol. 1, 14ª Ed. São Paulo: Saraiva,
2010.
CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. Vol. 1, São Paulo: Saraiva, 2010.
JESUS, Damásio Evangelista de. Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2010. 26ª ed. Vol. 1.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BITENCOURT, Cezar Roberto; CONDE, Francisco Munhoz. Teoria geral do delito. São
Paulo: Saraiva, 2000.
COSTA JÚNIOR, Paulo José da.Curso de direito penal. Saraiva. São Paulo: Saraiva, 10ª Ed.
2009.
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 6ª Ed., São Paulo: RT,2009.
MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal. Vol. 1, São Paulo: Atlas, 2010.
PRADO, Luiz Regis, Curso de Direito Penal Brasileiro, RT, Parte Geral, 8ª Ed. 2008.
DIREITO CIVIL I (Teoria Geral)
Classificação da matéria. Codificação do Direito Civil. Lei de Introdução ao Código Civil.
Do sujeito dos direitos subjetivos: da pessoa natural: personalidade, capacidades, do
nascituro, do nome, do estado civil, das incapacidades, do domicilio. Fim da personalidade,
comoriência. Das pessoas jurídicas: Conceito, classificação, começo, personalidade jurídica,
sede,
representação,
responsabilidades,
desconsideração
e
extinção.
Grupos
despersonalizados. Do objeto dos direitos subjetivos: noção de coisa e bens. Patrimônio.
Classificação.Dos fatos jurídicos: conceito e classificação. Fatos aquisitivos, modificativos e
extintivos de direito. Do ato jurídico, conceito e classificação. Extinção de direitos:
prescrição, decadência e renúncia. Dos negócios jurídicos: Conceito, classificação. Invalidade
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do negócio jurídico: erro, dolo, coação, simulação e fraude. Atos ilícitos e abuso de direito.
Prova de atos e negócios jurídicos e registros públicos a eles relativos
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Direito Civil: teoria geral. Rio de
Janeiro: Lúmen Júris, 2010.
RODRIGUES, Sílvio. Direito civil:parte geral. São Paulo: Saraiva, 2010.

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: parte geral. São Paulo: Atlas, 2010.
BRASIL. Código Civil brasileiro.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil brasileiro: teoria geral do direito civil. v. 1,
São Paulo: Saraiva, 2010.

_______. Código Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2010.
GAGLIANO, Pablo Stolze. Rodolfo Pamplona Filho. Novo curso de direito civil. São Paulo: Saraiva,
2010.
FIUZA, Cezar. Direito Civil: curso completo. Belo Horizonte: Del Rey, 2010.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 2010.
MONTEIRO, Washington de Barros. Direito civil: parte geral. São Paulo: Saraiva, 2010.
WALD, Arnoldo.Direito civil: parte geral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2010.

BRASIL. Código de Defesa do Consumidor. Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2010.
BRASIL. Código Civil. São Paulo: Editora Saraiva, 2010.
SOCIOLOGIA JURÍDICA
Noções da Sociologia Jurídica. Objeto da Sociologia Jurídica. Estruturas sociais e controle
social através do Direito. Direito e mudança social. Análise sociológica do processo de
formação do Direito brasileiro. A Sociologia Jurídica do Conflito versus Sociologia Jurídica
da Ordem. O Direito como discurso de poder. Marcos teórico na relação Direito/Sociedade:
abordagem marxista, abordagem de Durkheim, abordagem de Weber e a abordagem de
Nerton.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AZEVEDO, Plauto Faraco de. Direito, Justiça Social e Neoliberalismo. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2002
COSTA, Cristina. Sociologia – Introdução à ciência da sociedade. 3ª ed. São Paulo,
Moderna, 2005.
ROSA, Felipe Augusto de Miranda. Sociologia do direito: o fenômeno jurídico como fato
social. 71ªed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar , 2004.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CASTRO, Celso Pinheiro A. Sociologia do Direito. 7ªed. São Paulo, Atlas, 2001.
DEMO,Pedro. Sociologia: uma introdução crítica. São Paulo: Atlas,1985
OLIVEIRA, Pérsio Santos. Introdução à sociologia. São Paulo: Atlas,2005
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PORTUGUÊS INSTRUMENTAL II
Sintaxe: frase; termos da oração; coordenação; subordinação; colocação pronominal;
regência. Tipologia textual aplicada ao texto jurídico. Estrutura técnica da redação de textos
jurídicos. Argumentação e oratória forense.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português contemporâneo. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
DAMIÃO, Regina Toledo; HENRIQUES, Antonio. Curso de português jurídico. 10 ed. São
Paulo: Atlas, 2007.
TOMASI, Carolina; MEDEIROS, João Bosco. Português Jurídico. São Paulo: Atlas, 2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ANDRADE, M. M; HENRIQUES, A. Língua portuguesa – Noções básicas para cursos
superiores. SP: Atlas, 2002.
HENRIQUES, Antonio. Prática da linguagem jurídica. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2006.
NASCIMENTO, Edmundo Dantes. Linguagem forense. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2007.
III PERÍODO
DIREITO CIVIL II (Obrigações)
Teoria Geral das obrigações. Obrigação de dar (coisa certa e incerta). Obrigação de fazer.
Obrigação de não-fazer. Obrigações alternativas. Inexecução e Inexequibilidade das
obrigações. Obrigações divisíveis e indivisíveis. Obrigações solidárias. Cláusula Penal.
Obrigações “Propter Rem” Pagamento. Mora. Pagamento indevido. Pagamento por
consignação. Pagamento com sub-rogação. Pagamento por imputação. Dação em pagamento.
Pagamento por remissão. Inexecução das obrigações. Tipos de culpa. Imputabilidade “Caso
fortuito e força maior”. Juros. Cessão de crédito. Perdas e danos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Teoria Geral das Obrigações. v.5.
São Paulo . Saraiva,2012.
DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral das Obrigações. v.2,
São Paulo: Saraiva, 2012
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil: Direito das Obrigações. São
Paulo: Saraiva,2011.
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: teoria geral das obrigações. São Paulo: Atlas, 2012.
v. 2.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
NEGRÃO, Teotônio. Código Civil e Legislação em Vigor. Revista dos Tribunais.2012
GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil: obrigações. 4. ed. São Paulo: Saraiva,
2010 v. 2.
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das obrigações.São
Paulo: Saraiva, 2011. v. 4.
RODRIGUES, Silvio. Parte Geral das Obrigações. 2 v.São Paulo: Saraiva, 2012.
WALD, Arnoldo. Curso de direito civil brasileiro: obrigações e contratos. São Paulo:
Saraiva, 2012.
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DIREITO CONSTITUCIONAL II
Organização do Estado. Organização dos poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário.
Governo e Administração. Defesa do Estado e das instituições democráticas.A teoria dos
direitos fundamentais. A classificação dos direitos fundamentais e seuconteúdo na CRFB.
Direitos fundamentais e garantias fundamentais na CF/88.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo: Saraiva. (edição atual).
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros.
(edição atual). (livro texto).
TAVARES. André Ramos. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva. (edição
atual).
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva.
(edição atual).
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros. (edição atual).
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. São Paulo:
Saraiva. (edição atual).
MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. São Paulo: Atlas. (edição atual).
UADI, LammêgoBulos. Direito Constitucional ao alcance de todos. São Paulo: Saraiva.
(edição atual).
DIREITO PENAL II
Sanção penal: espécies, concurso de crimes, suspensão da pena e do processo, livramento
condicional, medidas de segurança. Efeitos da condenação. Extinção da punibilidade.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Vol. 1, 14ª Ed. São Paulo: Saraiva,
2010.
CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. Vol. 1, São Paulo: Saraiva, 2010.
JESUS, Damásio Evangelista de. Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2010. 26ª ed. Vol. 1.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BITENCOURT, Cezar Roberto; CONDE, Francisco Munhoz. Teoria geral do delito. São
Paulo: Saraiva, 2000.
COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Curso de direito penal. Saraiva. São Paulo: Saraiva, 10ª
Ed. 2009.
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 6ª Ed., São Paulo: RT, 2009.
MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal. Vol. 1, São Paulo: Atlas, 2010.
PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro, RT, Parte Geral, 8ª Ed. 2009.
TEORIA GERAL DO PROCESSO
Noções. O poder judiciário: funções, estrutura, órgãos, independência, garantias e
organização. Jurisdição e ação: dos princípios e das garantias fundamentais do processo civil,
das normas processuais e da sua aplicação, da jurisdição, da ação. Limites da jurisdição
brasileira e cooperação internacional: dos limites da jurisdição nacional, da cooperação
internacional. Da competência interna: da competência, da competência territorial. Das
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modificações da competência. Da incompetência. Da cooperação nacional. Das partes e dos
procuradores: da capacidade processual. Do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica. Dos deveres das partes e dos seus procuradores. Da sucessão das partes e dos
procuradores. Do litisconsórcio.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ARAÚJO CINTRA, Antonio Carlos de, GRINOVER, Ada Pellegrini e DINAMARCO,
Cândido Rangel, Teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 2009
CARREIRA ALVIM, José Eduardo Carreira, Elementos de Teoria Geral do Processo. Rio de
Janeiro: Forense, 2009
SANTOS, Moacir Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual. Saraiva, 2012. v1.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALVIM, J. E. Carreira. Elementos de teoria geral do processo. 7. ed. rev., ampl. e atual., Rio
de Janeiro: Forense,2007
DIDIER Jr., Fredie. Curso de direito processual civil : introdução ao direito processual civil
e processo do conhecimento. 15.ed. v.1 São Paulo: JusPodivim, 2013, v.1
SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo
código de processo civil. 26.ed. São Paulo: Saraiva, 2013, v.3
METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA
Conhecimento. Tipos de conhecimento; comum, científico. Pesquisa, pesquisa científica:
noções introdutórias, conceitos. Tipos de pesquisa: bibliográfica, descritiva, experimental.
Método científico. Métodos: indutivo, dedutivo, experimental, analítico, sintético, histórico,
comparativo. Comunicação. Comunicação científica. Formas básicas de apresentação dos
textos científicos: relatórios de pesquisa, monografia, dissertação, tese, artigo científico.
Escolha do tema. Seleção preliminar das fontes bibliográficas: revisão da literatura. Etapas da
pesquisa: levantamento de dados, registro de informações. Projeto de pesquisa: noções
introdutórias. Estrutura e conteúdo: capa, apresentação, objeto, objetivos, justificativas,
revisão bibliográfica, metodologia, cronograma, levantamento bibliográfico preliminar,
instrumentos de pesquisa. Orientador.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CERVO, A. L; BERVIAN, P.A.; SILVA, R. Metodologia científica. 6 ed. São Paulo: Pearson
Prentice Hall, 2007.
FACHIN, O. Fundamentos de metodologia. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2003.
PEREIRA, J. M. Manual de metodologia da pesquisa científica. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Fundamentos de
Metodologia Científica: um guia para a iniciação científica. 2 ed. São Paulo: Makron Books,
2000.
MARCONI, M. de; LAKATOS, E.M. A. Metodologia científica. 3 ed. São Paulo: Atlas,
2000.
MEDEIROS, J. B. Redação Científica. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2003.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: 2002 Informação e
Documentação: Referências - Elaboração. RJ: ABNT, 2002.
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: 2002 Informação e
Documentação: citações em documentos - apresentação. RJ: ABNT, 2002.
IV PERÍODO
DIREITO CIVIL III (Contratos em Geral)
Dos contratos em geral: conceito, obrigatoriedade, elementos constitutivos, princípios,
classificação, interpretação. Formação dos contratos. Contratos: bilaterais e unilaterais. Arras.
Estipulações em favor de terceiros. Vícios redibitórios. Evicção. Contratos aleatórios.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
VENOSA, Sílvio de Salvo, Direito civil: Teoria geral das obrigações e teoria geral dos
contratos. 5. ed. São Paulo: Atlas,2012.
VENOSA, Sílvio de Salvo, Direito civil: Contratos em Espécie. 5. ed. São Paulo: Atlas,2012.
RODRIGUES, Silvio. Direito civil. São Paulo: Saraiva, 2012.V.3.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GAGLIANO, Pablo Stolze ; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil. São
Paulo : Saraiva,2005
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: contratos. Rio de Janeiro:
Forense,2005
WALD, Arnoldo. Direito civil: direito das obrigações e teoria geral dos contratos. São
Paulo: Saraiva, 2011.v.2
DIREITO CONSTITUCIONAL III
Funções essenciais à justiça. Sistema Tributário Nacional. Finanças públicas e orçamentos.
Da ordem econômica. Da ordem social. Da educação, da cultura e do desporto.Da Ciência e
Tecnologia. Da Comunicação Social. Do Meio Ambiente. Da Família, da Criança, do
Adolescente, do Jovem e do Idoso. Dos Índios. Das Disposições Constitucionais Gerais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo: Saraiva. (edição atual).
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros.
(edição atual). (livro texto).
TAVARES. André Ramos. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva. (edição
atual).
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva.
(edição atual).
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros. (edição atual).
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. São Paulo:
Saraiva. (edição atual).
MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. São Paulo: Atlas. (edição atual).
UADI, LammêgoBulos. Direito Constitucional ao alcance de todos. São Paulo: Saraiva.
(edição atual).
DIREITO PENAL III
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Dos crimes contra a pessoa. Dos crimes contra a honra. Dos crimes contra a liberdade
individual. Dos crimes contra o patrimônio. Dos crimes contra a propriedade imaterial.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Vol. 2, 14ª Ed. São Paulo: Saraiva,
2010.
CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. Vol. 2, São Paulo: Saraiva, 2010.
JESUS, Damásio Evangelista de. Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2008. 24ª ed. Vol. 2.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BITENCOURT, Cezar Roberto; CONDE, Francisco Munhoz. Teoria geral do delito. São
Paulo: Saraiva, 2000.
COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Curso de direito penal. Saraiva. São Paulo: Saraiva, 10ª
Ed. 2009.
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral, parte especial. 9.ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.
MIRABETE, Julio Fabbrini; Fabbrini, Renato N. Manual de direito penal: parte especial. .26.ed. v.2 São Paulo: Atlas. 2009.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL I

Do juiz e dos auxiliares da justiça: dos poderes, dos deveres e da responsabilidade do juiz. Dos
impedimentos e da suspeição. Dos auxiliares da justiça. Do ministério público. Da defensoria pública.
Dos atos processuais da forma dos atos processuais. Do tempo e do lugar dos atos processuais. Dos
prazos. Das comunicações dos atos. Das nulidades. Da distribuição e do registro. Do valor da causa.
Das provas. Tutela de urgência e tutela da evidência. Do procedimento e das medidas de urgência.
Formação, suspensão e extinção do processo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento
comum: ordinário e sumário. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. v.2.
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de conhecimento. 8. ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 734 p. v.2.
SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. 23. ed. São Paulo:
Saraiva, 2004. 519p. v.2.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: teoria geral do direito
processual civil e processo de conhecimento. 48. ed. Rio de Janeiro: Forense,2008.871p. v.1.
WAMBIER, Luiz Rodrigues; ALMEIDA, Flavio Renato Correia de; TALAMINI, Eduardo.
Curso avançado de processo civil. 12. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2012. v. 1.
DIDIER Jr., Fredie. Curso de direito processual civil : introdução ao direito processual civil
e processo do conhecimento. 15.ed. v.1 São Paulo :JusPodivim, 2013.
DIREITO ADMINISTRATIVOI
Conceito. Campo de Aplicação. Relação com os demais Ramos do Direito. Fontes do Direito
Administrativo. Administração Pública. Relação de Direito Administrativo. Regime JurídicoAdministrativo. Princípios Constitucionais do Direito Administrativo. Poderes
Administrativos. Organização Administrativa. Órgãos Administrativos. Atos Administrativos.
Noções Gerais sobre Procedimento Administrativo. Licitação.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo :Atlas. 21.Ed.. 2010.
GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva. 2010.
SANTOS, J. M De Carvalho. Direito Administrativo. São Paulo: Lumen Juris 2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de direito administrativo. São Paulo: Saraiva 1268p.
CRETELLA, Júnior, José, 1920-. Direito administrativo brasileiro. 2.ed. Rio de Janeiro :
Forense, 987
FARIA, Edimur Ferreira de. Curso de direito administrativo positivo. 5.ed. Belo Horizonte :
Del Rey, 521p.
MEIRELLES, Hely Lopes. Curso de direito administrativo. 26.ed. São Paulo : Malheiros,
2004, 1102p.
MELLO, Celso Antônio Bandeira de, 1936-. Curso de direito administrativo. 18.ed. São
Paulo : Malheiros
V PERÍODO
DIREITO CIVIL IV (Contratos em Espécie)
Dos contratos em espécie: compra e venda, retrovenda, venda a contento, preempção, pacto
de melhor comprador, pacto comissório, troca, doação, locação, locação de serviços,
empréstimo, depósito, mandato, gestão de negócios, troca, doação, locação, locação de
serviços, empréstimo, depósito, mandato, gestão de negócios, sociedade, parceria rural,
constituição de renda, contrato de seguro, jogo e aposta, fiança. Contratos atípicos:
incorporação imobiliária e alienação fiduciária.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
VENOSA, Sílvio de Salvo, Direito civil: Teoria geral das obrigações e teoria geral dos
contratos. 5. ed. São Paulo: Atlas,2012.
VENOSA, Sílvio de Salvo, Direito civil: Contratos em Espécie. 5. ed. São Paulo: Atlas,2012.
RODRIGUES, Silvio. Direito civil. São Paulo: Saraiva, 2012.V.3.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GAGLIANO, Pablo Stolze ; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil. São
Paulo: Saraiva,2005, v. 4.
PEREIRA,Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: contratos. Rio de Janeiro:
Forense,2005.
WALD, Arnoldo. Direito civil: direito das obrigações e teoria geral dos contratos. São
Paulo: Saraiva, 2011.v.2
DIREITO PROCESSUAL CIVIL II

Do processo de conhecimento. Do procedimento comum. Da petição inicial. Da rejeição liminar da
demanda. Da citação e da formação do processo. Da intervenção de terceiros. Da audiência de
conciliação. Da contestação. Da revelia. Das providências preliminares e do saneamento. Do
julgamento conforme o estado do processo. Da audiência de instrução e julgamento. Das provas. Da
sentença e da coisa julgada.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
JUNIOR, Nelson Nery & NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil
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Comentado e Legislação Extravagante. 10ª ed. São Paulo. RT, 2007.
SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. 23ª ed. São Paulo:
Saraiva. 2012.
WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançado de processo civil. 7ª Ed. Vol. I. São Paulo:
Revista dos Tribunais. 2011.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRASIL. Código de Processo Civil, Legislação Processual Civil e Constituição Federal. 14ª
ed. São Paulo: Revista dos tribunais.
BRASIL. Código Civil, Comercial, Processo Civil e Constituição Federal. Antônio Luiz de
Toledo Pinto; Márcia Cristina Vaz dos Santos Windt e Lívia Céspedes (orgs). São Paulo:
Saraiva.
CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 11ª ed. Vol. I. Rio de
Janeiro: Lumen júris.
GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro: teoria geral do processo a
auxiliares da justiça. 17ª ed. Vol. I. São Paulo: Saraiva.
DIREITO PROCESSUAL PENAL I
Teoria geral do processo penal. Princípios do processo penal. Fontes. Aplicação: lei
processual penal no tempo e no espaço; a lei processual penal em relação às pessoas.
Inquérito Policial. "Notitia criminis". Ação penal. Ação penal pública, privada e privada
subsidiária. Denúncia e queixa. Jurisdição e competência. Sujeitos do processo. Das exceções
e das questões incidentais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal. RT. 6ª ed. 2010 - Editora Revista
dos Tribunais.
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. Ed. Lumen Juris, 12ª Ed. 2009.
TÁVORA, Nestor; ALENCAR, RosmarAntonni Rodrigues C. De.Curso de Direito
Processual Penal - atualizado com a reforma de 2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
TOURINHO FILHO, Fernando Costa - Prática de Processo Penal - 31ª Ed. 2009 - Editora
Saraiva.
LOPES JR., Aury - Direito Processual Penal e Sua Conformidade Constitucional - Vol I e II
- Editora Lumen Juris; Rio de Janeiro, 2009.
CAPEZ, Fernando - Curso de Processo Penal - 16ª Ed. 2009, Ed. SARAIVA
TOURINHO FILHO, Fernando Costa - Manual de Processo Penal - atualizado com a
reforma de 2008.
JESUS, Damásio E. de - CPP Anotado – 2009, Editora Saraiva.
GRECO FILHO, Vicente, Manual de Processo Penal, 7ª Ed. Saraiva; 2009
LAURIA TUCCI, Rogério. Teoria do Direito Processual Penal, São Paulo. RT 2002.
MORAES, Alexandre Moraes. Direito Constitucional. 13ª Ed. São Paulo Atlas, 2002.
DIREITO PENAL IV
Dos crimes contra a organização do trabalho. Dos crimes contra o sentimento religioso e de
respeito aos mortos. Dos crimes contra a liberdade sexual. Dos crimes contra a família. Dos
crimes contra a incolumidade pública.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Vol. 2, 14ª Ed. São Paulo: Saraiva,
2010.
CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. Vol. 3, São Paulo: Saraiva, 2010.
JESUS, Damásio Evangelista de. Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2008. 24ª ed. Vol.3.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BITENCOURT, Cezar Roberto. Código penal comentado / Cezar Roberto Bitencourt. - -2.ed.
São Paulo: Saraiva. 2004.
COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Curso de direito penal. Saraiva. São Paulo: Saraiva, 10ª
Ed. 2009.
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral, parte especial. 9.ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013
MIRABETE, Julio Fabbrini; Fabbrini, Renato N. Manual de direito penal: parte especial. .26.ed. v.3 São Paulo: Atlas. 2009.
DIREITO ADMINISTRATIVO II
Serviços públicos: conceito, classificação.Domínio público: conceito e classificação dos bens
públicos. Intervenção na propriedade e atuação no domínio econômico: considerações gerais,
desapropriação, servidão administrativa, requisição, ocupação temporária, limitação
administrativa. Responsabilidade civil da administração: evolução doutrinária; a
responsabilidade civil da administração no direito brasileiro; a reparação do dano. Controle da
administração: considerações gerais e meios de controle. Processo administrativo. Controle
legislativo: conceito, fiscalização dos atos da administração. Controle judiciário. A
administração em juízo
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Ed. Atlas. 21ª Edição. 2010.
GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. Ed. Saraiva. 2010.
MEIRELLES, Hely Lopes,1917-1990. Direito administrativo brasileiro.26. ed. atualizada. São Paulo: Malheiros, 2000.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de direito administrativo / Edmir Netto de Araújo .- -1.ed.
São Paulo : Saraiva, 1268p.
FARIA, Edimur Ferreira de. Curso de direito administrativo positivo : atualizado de acordo
com a Emenda Constitucional n. 41/03 / Edimur Ferreira de Faria. - -5.ed. Belo Horizonte :
Del Rey, 521p.
MELLO, Celso Antônio Bandeira de, 1936-. Curso de direito administrativo. 18.ed. São
Paulo : Malheiros, 1005p. Revista e atualizada até a Emenda Constitucional 45, de 08.12.2004
DIREITO CIVIL V (Reais I)
Direito das coisas e direitos obrigacionais: principais diferenças. Características principais dos
direitos reais. Classificação. Posse: conceito, natureza, generalidades, teorias sobre a posse,
posse e detenção e espécies de posse. Aquisição, perda e efeitos da posse. Composse.
Propriedade: conceito, fundamento jurídico, elementos constitutivos e sua importância.
Limitações ao direito de propriedade. Da aquisição da propriedade imóvel. Relações de
vizinhança. Perda da propriedade imóvel. Aquisição e perda da propriedade móvel. Do
condomínio. Da propriedade resolúvel.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FARIAS, Cristiano Chaves de ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais, 4ª Ed. São Paulo,
LumenJuris, 2012.
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil III,37 ed. São Paulo:
Saraiva,2012.
VENOSA, Sílvio de Salvo, 1945- Direito civil: direitos reais. 5 ed. - São Paulo : Atlas, 2005.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, Vol. V- 2ª Ed. São Paulo, Saraiva,
2008.
NERY, Jr, Nelson. Código Civil Comentado, 5ª Ed. São Paulo, RT, 2007.
DINIS, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Vol. 4- Direito das Coisas, 22ª Ed.
São Paulo: Saraiva, 2012.
VI PERÍODO
DIREITO CIVIL VI (Reais II)
Dos direitos reais sobre coisas alheias: disposições gerais, direitos reais de fruição e direitos
reais de garantia. Enfiteuse. Servidões prediais. Usufruto. Uso. Habitação. Promessa
irretratável de venda. Rendas constituídas sobre imóveis. Penhor. Penhor legal. Penhor rural.
Caução de títulos de crédito. Anticrese. Hipoteca. Registro de imóveis.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FARIAS, Cristiano Chaves de ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais, 4ª Ed. São Paulo,
Lúmen Juris, 2012
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil III, 37° Ed. São Paulo
Saraiva.2012.
VENOSA, Sílvio de Salvo, 1945- Direito civil: direitos reais. 5.ed. - São Paulo: Atlas.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, Vol. V- 2ª Ed. São Paulo, Saraiva,
2012.
Nery Jr, Nelson. Código Civil Comentado, 5ª Ed. São Paulo, RT, 2007.
DINIS, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Vol. 4- Direito das Coisas, 22ª Ed.
São Paulo: Saraiva, 2012.
DIREITO DO TRABALHO I
Direito do Trabalho: histórico, conceito, divisão e fontes - Direito Individual do Trabalho
Contrato de Trabalho: conceito, classificação, diferença de outras figuras. Conceito de
empregado e de empregador. Grupo de empresas. Poder de direção do empregador. Admissão
de empregado. Alteração nas condições de trabalho, suspensão e interrupção do contrato,
transferência de empregado. Jornada de trabalho: conceito e classificação. Horas
extraordinárias. Repouso semanal remunerado. Férias. Salário e remuneração. Fundo de
Garantia do tempo de serviço. Segurança e higiene do trabalho. Modos de extinção do
contrato de trabalho. Justa Causa. Aviso prévio.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MARQUES, FABÍOLA, Direito do Trabalho – 2ª ed., São Paulo: Atlas, 2011.

48
ALMEIDA, Amador Paes. CLT: Comentada. São Paulo: Saraiva, 2012.
MARTINS, Sérgio Pinto. Comentários à CLT. 6o ed., São Paulo: Atlas, 2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

MESQUITA, Luiz José. Direito disciplinar do trabalho. São Paulo : LTr,1991

MORAES FILHO, Evaristo; MORAES, Antonio Carlos Flores. Introdução ao direito do trabalho.
São Paulo : LTr,2010
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2011.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL III
O cumprimento da sentença. Da obrigação de pagar quantia certa. Do cumprimento da
obrigação de indenizar decorrente de ato ilícito. Do cumprimento da obrigação de prestar
alimentos. Do cumprimento de obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública. Do
cumprimento de obrigação de fazer e de não fazer. Do cumprimento de obrigação de entregar
coisa. Do processo de execução. Das diversas espécies de execução. Da execução contra a
fazenda pública. Dos embargos do devedor. Da suspensão e da extinção do processo de
execução.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FIDELIS DOS SANTOS, Ernane. Manual de Direito Processual Civil. São Paulo.
Saraiva.2012.
SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. 23ª ed. São Paulo:
Saraiva. 2012.
WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançado de processo civil. 7ª Ed. Vol. III. São Paulo:
Revista dos Tribunais.2011
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
JUNIOR, Nelson Nery & NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante. 10ª ed. São Paulo. RT, 2007.
ALVIM, Arruda. Direito processual civil. São Paulo: RT.
BRASIL. Código de Processo Civil, Legislação Processual Civil e Constituição Federal
14ª ed. São Paulo: Revista dos tribunais.
BRASIL. Código Civil, Comercial, Processo Civil e Constituição Federal. Antônio Luiz de
CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 11ª ed. Vol. III. Rio de
Janeiro: Lumen júris,2002
JUNIOR, Nelson Nery & NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante. 10ª ed. São Paulo. RT, 2007.
DIREITO PROCESSUAL PENAL II
Teoria geral da prova: considerações gerais; conceito; objeto; classificações; meios; ônus;
sistemas; princípios. Exame do corpo de delito e perícias em geral. Interrogatório do acusado.
Confissão. Declarações do ofendido. Testemunhas. Reconhecimento de pessoas e coisas.
Acareação. Documentos. Busca e apreensão. Prisão: em flagrante, preventiva, temporária e
medidas cautelares diversas das prisões. Liberdade provisória. Dos procedimentos comum
ordinário, sumário e sumaríssimo e no tráfico e JECRIM.

49
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
TOURINHO FILHO, Fernando Costa, Editora SARAIVA - Processo Penal - Vol 1, 32ª ed.
2011 - Editora Saraiva;
OLIVEIRA- Eugênio Pacelli de, Curso de Processo Penal. Editora Lúmen Juris, 11ª ed.
2009,
NUCCI Guilherme de Souza, Manual de Processo Penal e Execução Penal, 5ª Ed. 2008, RT,
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
TOURINHO FILHO, Fernando Costa - Prática de Processo Penal .São Paulo : Saraiva,2009.
LOPES JR., Aury - Direito Processual Penal e Sua Conformidade Constitucional. Rio de
Janeiro Lumen Juris, 2009. Vol I e II.
NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado.8. ed. São Paulo
:RT,2010.
BONFIM, Edilson Mougenot - Curso de Processo Penal. São Paulo:Saraiva , 2009.
TÁVORA, Nestor; Alencar, RosmarAntonni Rodrigues C. De. - Curso de Direito Processual
Penal - atualizado com a reforma de 2012 Salvador: Juspodivm,2012.
CAPEZ, Fernando - Curso de Processo Penal. São Paulo: Saraiva,2011.
DIREITO PENAL V

Dos crimes contra a paz pública. Dos crimes contra a fé pública. Dos crimes contra a
administração pública. Leis especiais. Crimes hediondos. Tóxico. Organização criminosa. Lei
de Contravenções Penais. Abuso de Autoridade.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Vol. 2, 14ª Ed. São Paulo: Saraiva,
2010.
CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. Vol. 4, São Paulo: Saraiva, 2010.
JESUS, Damásio Evangelista de. Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2008. 24ª ed. Vol.4.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BITENCOURT, Cezar Roberto. Código penal comentado / Cezar Roberto Bitencourt. - -2.ed.
São Paulo: Saraiva. 2004.
COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Curso de direito penal. Saraiva. São Paulo: Saraiva, 10ª
Ed. 2009.
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral, parte especial. 9.ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013
MIRABETE, Julio Fabbrini; Fabbrini, Renato N. Manual de direito penal: parte especial. .26.ed. v.3 São Paulo: Atlas. 2009.

DIREITO EMPRESARIAL I
Teoria geral do direito empresarial. Conceito; histórico; atos de comércio; Empresário:
qualidade, prerrogativas e obrigações. Empresa e empresário; registro de comércio. Regime
jurídico da livre iniciativa. Estabelecimento empresarial. Nome empresarial. Propriedade
industrial.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
COELHO, Fábio Ulhôa. Manual de Direito Comercial. vol. único. São Paulo: Saraiva, 2011.
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Livro texto.
REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 2011.
VENOSA., Silvio de Salvo . Direito civil: direito empresarial. 12.ed. v.8 São Paulo: Atlas,
2011. v.8
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
COELHO, Fábio Ulhôa. Código Comercial e Legislação Complementar Anotados. São
Paulo: Saraiva, 2012.
FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de direito comercial. São Paulo : Atlas,2011
MENDONÇA, José Xavier Carvalho. Tratado de direito comercial brasileiro. Campinas :
Bookseller,2000.v.1
METODOLOGIA DA PESQUISA JURÍDICA
O problema do conhecimento, em suas linhas gerais. O trabalho científico: a investigação
científica, a natureza do trabalho, os objetivos da pesquisa em Direito. Os instrumentos de
investigação. A escolha do tema. O projeto de pesquisa. A pesquisa jurídica. Regulamento
interno da monografia. Apresentação gráfica e sustentação da monografia.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BITTAR,Eduardo C. B. Metodologia da pesquisa jurídica. São Paulo : Atlas,2002
LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
CASTILHO, Maria Augusta de. Roteiro para elaboração de monografia em ciências
jurídicas. 3.ed. São Paulo : Sugestões literárias, 2002.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AGUILLAR, Fernando Herren. Metodologia da ciência do direito. São Paulo : Atlas,2009
CERVO, Amado Luiz. Metodologia científica. 5ª ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002.
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.
MATIAS-PEREIRA, José, Manual de metodologia da pesquisa científica. 2ª ed. São Paulo:
Atlas, 2010.
VII PERÍODO
DIREITO DO TRABALHO II
Origens históricas dos sindicatos: o capitalismo e a evolução do sindicalismo. Direito sindical
internacional: normas internacionais de direito sindical, convenções, recomendações e
resoluções da Organização Internacional do Trabalho. Direito sindical nas Constituições.
Fontes formais do Direito sindical no Brasil. Organização sindical brasileira: sistema
confederativo. Autonomia da organização e a problemática da liberdade sindical no Brasil.
Conflitos coletivos de trabalho. Acordos e convenções coletivas de trabalho. A greve no
Brasil.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ALMEIDA, Amador Paes. CLT: Comentada. São Paulo: Saraiva, 2012.

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2012.

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2011.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

MESQUITA, Luiz José de. Direito disciplinar do trabalho. São Paulo: Saraiva,2010

MORAES FILHO, Evaristo; MORAES, Antônio Carlos Flores. Introdução ao direito do trabalho.
São Paulo : LTr,2010
MARTINS, Sérgio Pinto. Comentários à CLT. 6o ed., São Paulo: Atlas, 2010

DIREITO PROCESSUAL CIVIL IV
Dos procedimentos especiais: Da ação de consignação em pagamento. Da ação de prestação
de contas. Da ação de divisão e da demarcação de Terras particulares. Do inventário e da
partilha. Dos embargos de terceiro. Da habilitação. Da restauração de autos. Da homologação
do penhor legal. Das ações possessórias. Dos procedimentos não contenciosos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo
código de processo civil / Moacir Amaral Santos.- .26.ed. ; v.3 São Paulo :Saraiva. 2013.
LEVENHAGEM, Antônio José de Souza. Manual de Direito Processual Civil. São Paulo:
Atlas, 2011.
NEGRÃO, Theotonio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. São
Paulo: Saraiva, 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRASIL. Código de Processo Civil, Legislação Processual Civil e Constituição Federal. 14ª
ed., São Paulo: Revista dos tribunais,2010
BRASIL. Código Civil, Comercial, Processo Civil e Constituição Federal. Antônio Luiz de
Toledo Pinto; Márcia Cristina Vaz dos Santos Windt e Lívia Céspedes (orgs). 1ª ed., São
Paulo: Saraiva. 2010
CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 11ª ed., Vol. 3, Rio de
Janeiro: Lumen júris,2002.
JUNIOR, Nelson Nery & NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante. 10ª ed. São Paulo. RT, 2007.
SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de direito processual civil : procedimento especiais
codificados e da legislação esparsa, jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária .9.ed. v.3
São Paulo: Saraiva, 2003.
DIREITO PROCESSUAL PENAL III
Recursos - Transação em matéria penal –Tribunal do Júri - Processos constantes de leis
especiais - Lei de Execuções Penais - Assistência ao preso - Trabalho - Direitos e Deveres Regimes de cumprimento das penas privativas de liberdade - Estabelecimentos penais Remição - Cumprimento da pena de multa - Medidas de segurança - Livramento condicional Suspensão condicional da pena - Anistia, indulto e indulto individual – Nulidades e ações
autônomas de impugnação.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal. RT. 8ª ed. 2011 - Editora Revista
dos Tribunais.
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. Ed. Atlas, 16ª Ed. 2012.
TÁVORA, Nestor; Alencar, RosmarAntonni Rodrigues. Juspodivm - Curso de Direito
Processual Penal - 7a ed.: Rev., amp. e atualizada (2012).
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CAPEZ, Fernando - Curso de Processo Penal - 16ª Ed. 2009, Ed. Saraiva.
GRECO FILHO, Vicente, Manual de Processo Penal, 7ª Ed. Saraiva; 2009
JESUS, Damásio E. de - CPP Anotado – 2009, Editora Saraiva;
LOPES JR., Aury - Direito Processual Penal e Sua Conformidade Constitucional - Vol I e II
- Editora Lumen Juris; Rio de Janeiro, 2009;
MIRABETE, , Júlio Fabbrini.Processo penal. São Paulo: Atlas, 2010.
MORAES, Alexandre Moraes. Direito Constitucional. 13ª Ed. São Paulo Atlas, 2002;
TOURINHO FILHO, Fernando Costa - Prática de Processo Penal - 31ª Ed. 2009 - Editora
Saraiva, 2010
DIREITO CIVIL VII (Família)
Direito de Família e as normas que regulam os direitos matrimonial, parental e assistencial,
com enfoque prático; e ainda, com estudo de caso de forma interdisciplinar com as disciplinas
do mesmo período da matriz curricular.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FARIAS, Cristiano Chaves de ROSENVALD, Nelson. Direitos das Famílias, 6ª Ed. São
Paulo, Judpovim, 2012.
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil III, 37° Ed. São Paulo
Saraiva.2012.
VENOSA, Sílvio de Salvo, 1945- Direito civil: direito de família / Sílvio de Salvo Venosa.- 5.ed. - São Paulo : Atlas, 2006, v.6
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, Vol. V- 2ª Ed. São Paulo, Saraiva,
2012.
NERY Jr, Nelson. Código Civil Comentado, 5ª Ed. São Paulo, RT, 2007.
DINIS, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Vol. 4- Direito das Coisas, 22ª Ed.
São Paulo, Saraiva, 2012.

DIREITO EMPRESARIAL II
Direito Societário. Constituição das sociedades contratuais. Sócio da sociedade contratual.
Sociedades contratuais menores. Sociedade limitada. Sociedade por ações. Direito cambiário.
Letra de câmbio. Constituições de crédito cambiário. Exigibilidade do crédito cambiário. Nota
promissória. Cheque. Duplicatas. Títulos de créditos impróprios. Títulos de crédito
eletrônicos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

COELHO, Fábio Ulhôa. Manual de Direito Comercial. vol. único. São Paulo: Saraiva,
2011.Livro texto.
REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 2011.
RIOS, Victor Eduardo. Títulos de crédito e contratos mercantis / Victor Eduardo Rios
Gonçalves.- -2.ed. São Paulo : Saraiva, 2005. v.22
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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COELHO, Fábio Ulhôa. Código Comercial e Legislação Complementar Anotados. São
Paulo: Saraiva, 2012.
FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de direito comercial. São Paulo : Atlas,2011
MENDONÇA, José Xavier Carvalho. Tratado de direito comercial brasileiro. Campinas :
Bookseller, 2000.v.2
PRÁTICA FORENSE I
Organização
judiciária;Inquérito
policial;TCO
e
os
juizados
especiais
criminais;Procedimentos - procedimento ordinário, solene, comum, procedimentos especiais,
tóxico, abuso de autoridade;Procedimentos incidentais (habeas corpus, liberdade provisória,
relaxamento de prisão, prisão preventiva e provisória, flagrante, prisão decorrente de
pronúncia – sentença condenatória, progressão de regime - extinção de punibilidade –
insanidade);Habeas corpus (impetração até julgamento);Preventivo / liberatório;Ordinário/
recursal;Recurso em sentido estrito; - protesto por novo júri,Apelações (interposição até
julgamento) – Recursos para a turma recursal (juizados especiais criminais);Embargos;– De
declaração: – Infringentes ou de nulidade;Recurso especial / extraordinário; – Agravo de
instrumento;Revisão criminal; Agravo em execução.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2010
NUCCI, Guilherme de Souza. Prática Forense Penal, 7.ed., São Paulo: RT, 2013.
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Prática de Processo Penal. São Paulo: Saraiva,
2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ISHIDA, Kenji Valter.Prática jurídica penal.4.ed. São Paulo : Atlas,2011
ARAÚJO JÚNIOR, Marco Antônio. BARROSO, Darlan. Prática penal. São Paulo :
RT,2010.
MACHADO, Angela C. Cangiano et al. Prática penal. 7.ed. v.6. São Paulo : Saraiva, 2010.
VIII PERÍODO
DIREITO PROCESSUAL TRABALHISTA
Da relação jurídica processual trabalhista. Nulidades, princípios básicos e prescrição da ação
no processo do trabalho. Dissídios individuais, decisões interlocutórias, julgamento, recursos
dessa fase processual até a sentença final, recursos posteriores. Inquérito para a apuração da
falta grave. Consignação em pagamento. Mandado de segurança. “Habeas corpus”. Ação
rescisória. Correição parcial. Medidas cautelares. Dissídios coletivos: instauração de
instância, conciliação, instrução, sentença normativa e seu cumprimento.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MARTINS, Sérgio Pinto. Direito Processual do Trabalho. São Paulo. Atlas.2012.
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. São Paulo : Saraiva.2012.
ALMEIDA, Amador Paes. CLT: Comentada. São Paulo: Saraiva, 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALMEIDA, Amador Paes de. Curso prático de processo do trabalho. São Paulo: Saraiva
2012.
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BARROS, Alice Monteiro. Contratos e regulamentações e especiais de trabalho. São Paulo :
LTR,2010
COUTINHO,Aldacy Rachid ; Waldraff, Célio Horst. Direito do trabalho e direito processual
do trabalho: temas atuais. Curitiba : Juruá,2010.
DIREITOS HUMANOS
Noções de direitos humanos e direito internacional dos direitos humanos. Tratados
internacionais de proteção dos direitos humanos. Advocacia do direito internacional dos
direitos humanos: limites e possibilidades. Cidadania. Universalização dos direitos humanos.
Ações internacionais perpetradas contra o Brasil perante a Comissão Interamericana de
direitos humanos. Democracia e direitos humanos: perspectivos liberais e direitos individuais;
perspectiva social e direitos supra individuais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 9 ed. São Paulo:
Saraiva, 2012.
MORAES, Alexandre. Direitos humanos fundamentais. São Paulo: Atlas,2011
RANGEL, Vicente Marotta. Direito das relações internacionais. 9.ed.. São Paulo: RT. 2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos .1º ed. Rio de Janeiro, Campus, 1992.
PIOVESAN, Flávia . Direitos humanos e justiça internacional. São Paulo: Saraiva,2012.
PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. 6.ed. São Paulo :Saraiva. 2013.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL V

Dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais. Da declaração de
inconstitucionalidade. Do conflito de competência. Da homologação de sentença estrangeira ou de
sentença arbitral. Da ação rescisória e da ação anulatória. Do incidente de resolução de demandas
Repetitivas. Dos recursos. Dos recursos para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal
De Justiça.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo
código de processo civil / Moacir Amaral Santos.- .26.ed. ; v.3 São Paulo :Saraiva. 2013.
LEVENHAGEM, Antônio José de Souza. Manual de Direito Processual Civil. São Paulo:
Atlas, 2011.
NEGRÃO, Theotonio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. São
Paulo: Saraiva, 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRASIL. Código de Processo Civil, Legislação Processual Civil e Constituição Federal. 14ª
ed., São Paulo: Revista dos tribunais,2010.
BRASIL. Código Civil, Comercial, Processo Civil e Constituição Federal. Antônio Luiz de
Toledo Pinto; Márcia Cristina Vaz dos Santos Windt e Lívia Céspedes (orgs). 1ª ed., São
Paulo: Saraiva. 2010.
CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 11ª ed., Vol. 3, Rio de
Janeiro: Lumen júris,2002.
JUNIOR, Nelson Nery & NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante. 10ª ed. São Paulo. RT, 2007.
DIREITO EMPRESARIAL III
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Conceito de falência e de execução coletiva. Visão do direito falimentar à luz do direito
concursal contemporâneo. O estado de crise econômica da empresa e a sua solução através da
recuperação judicial. Os pressupostos do estado falimentar de direito. A sentença de falência e
seus efeitos: da inabilitação empresarial, da arrecadação e custódia dos bens e dos efeitos em
relação às obrigações do devedor. Da ineficácia e revogação de atos praticados antes da
falência. O pedido de restituição e os embargos de terceiro. A administração da falência.
Verificação e habilitação de créditos. A classificação dos créditos. A realização do ativo e
pagamento dos credores. Recuperação judicial de empresas, da recuperação extrajudicial e da
recuperação especial para microempresas e empresas de pequeno porte.
Contratos mercantis: Teoria geral dos contratos. Compra e venda mercantil. Contratos de
colaboração. Contratos bancários. Contratos intelectuais. Seguro.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e recuperação de empresa: de acordo com a
Lei n. 11.101/2005. 25. ed. São Paulo : Saraiva, 2012.
COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas. 8. ed.
São Paulo: Saraiva, 2012.
COELHO, Fábio Ulhoa.- Curso de Direito Comercial / Fábio Ulhoa Coelho.- - 4. ed.rev.
atual. v. 3 - São Paulo: Saraiva, vol. 3
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MAMEDE, Gladston. Direito empresarial brasileiro: falência e recuperação de empresas.
São Paulo: Atlas, 2012.
TOLEDO, Paulo F. C. Salles de (Coord.) Comentários à lei de recuperação de empresas e
falência. 4. ed. São Paulo : Saraiva, 2010.
FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de direito comercial. São Paulo : Atlas,2011
DIREITO CIVIL VIII (Sucessões)
O Direito das sucessões estuda a abertura da sucessão, a sucessão em geral e a legítima, em
suas diversas modalidades; destaca, ainda, a sucessão testamentária, bem como o inventário e
a partilha, com estudo de caso de forma interdisciplinar com as disciplinas do mesmo período
da matriz curricular.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2012.
RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2012.
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito das Sucessões. São Paulo: Atlas, 2011.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2012.
GAGLIANO, Pablo stolze. Rodolfo Pamplona Filho. Novo curso de direito civil. São Paulo: Saraiva,
2012.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito das Sucessões. São Paulo: Saraiva, 2012.
MONTEIRO, Washington de Barros. Direito das sucessões. São Paulo: Saraiva, 2012..
WALD, Arnoldo.Direito das sucessões. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2012.
BRASIL. Código de Defesa do Consumidor. Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2012.
BRASIL. Código Civil. São Paulo: Editora Saraiva, 2012.
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PRÁTICA FORENSE II
Estudos da prática processual civil, segundo seus diversos procedimentos e, ainda, estudo de
caso de forma interdisciplinar relativamente ao período da matriz curricular. Procedimento
comum/Ordinário;Trabalhar um processo de procedimento ordinário;Procedimento Sumário;
Trabalhar um processo de procedimento sumário; Ações indenizatórias: por dano material.
Ações indenizatórias por dano moral;Ações indenizatórias por acidente de
trânsito;Procedimentos especiais; Ação consignatória: até concessão judicial do
depósito;Cumprimento de Sentença;Processo de execução (Título extrajudicial: cheque, nota
promissória duplicata ou letra de câmbio, etc.);Juizado especial cível;Elaboração simulada de
um processo, observando o procedimento completo e elaboração de peças práticas;Mandado
de citação;Auto de penhora e depósito;Certidão de intimação;Certidão de citação;
Termo de depósito; Certidão de intimação do advogado; Carga de processo;Visitas e
audiências.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ARAUJO JUNIOR, Gediel Claudino de. Prática no Processo Civil. São Paulo: Atlas, 2011.
NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2007.
NISHIYAMA, Adolfo Mamoru. Prática de Direito Processual Civil. 5ª ed. São Paulo. Atlas
S.A., 2011
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CASELLA, José Erasmo. Manual de Prática Forense/Processo Civil. SP: Saraiva, 2011.
DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2012.
NEGRÃO, Theotônio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. São
Paulo: Saraiva, 2012.
NEGRÃO, Theotonio. Código Civil e Legislação Civil em Vigor. São Paulo: Saraiva, 2012
PALAIA, Nelson. Técnica de Petição Inicial. São Paulo: Saraiva, 2010.
IX PERÍODO
DIREITO CIVIL IX (Responsabilidade Civil)
Introdução ao estudo da responsabilidade civil: funções e evolução. Teoria geral da
responsabilidade civil: conceito e pressupostos. Noções gerais. Responsabilidade com
culpa.Ato ilícito, Imputabilidade. Responsabilidade sem culpa. Dano: conceito e requisitos.
Dano patrimonial. Dano moral. Espécies e efeitos da responsabilidade civil. Reparação do
dano. Liquidação do dano. Responsabilidade contratual por inadimplemento da obrigação.
Conseqüências da inexecução das obrigações por fato imputável ao devedor. Princípios
atinentes à responsabilidade contratual. Responsabilidade profissional. Responsabilidade nos
contratos. Responsabilidade extracontratual.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CAVALIERE FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil / Sergio Cavaliere Filho..-11.ed. São Paulo : Atlas, 2014 (livro texto).
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson ; Braga Netto, Felipe Peixoto. Curso
de direito civil : responsabilidade civil / Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald. .-1.ed.
v.3 Salvador : Juspodivm, 2014. v.3.
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GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 9.ed. v.4 São
Paulo : Saraiva. 2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. Vol. 7. São Paulo: Saraiva, 2000.
NERY JÚNIOR, Nelson. Responsabilidade civil. São Paulo : RT,2010.(Coleção doutrinas
essenciais.)
GAGLIANO, Pablo Stolze e FILHO, Rodolfo Pamplona, Novo Curso de Direito
Civil, São Paulo: Saraiva, 2012.
VENOSA, Silvia de Saullo. Responsabilidade Civil, Silvio de Salvo.São Paulo : Atlas,2012
SAMPAIO, Rogério Marrone de Castro. Responsabilidade civil. Série Fundamentos
Jurídicos. São Paulo: Atlas, 2012.
DIREITO ECONÔMICO
Direito Econômico: evolução histórica. Direito econômico e ordem e atividade econômica.
Intervenção do Estado no domínio econômico. A ordem jurídica comunitária econômica.
Interpretação da ordem econômica constitucional. Divisões do direito econômico. Direito
econômico e os institutos do planejamento, produção, circulação, repartição e consumo.
Regulação da concorrência e dos preços. Direito e regulação: dos preços e da concorrência, do
sistema monetário e financeiro, do ambiente, da qualidade e da informação. Direito
administrativo econômico.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Direito econômico. Rio de Janeiro: Forense,2010.
NUSDEO, Fábio. Curso de economia (introdução ao direito econômico). São Paulo: LTr,
2011.
ABRÃO, Nelson. Direito Bancário.13. ed. São Paulo :Saraiva, 2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BOARATI, Vanessa. Economia para o direito. São Paulo : Manole,2006
VASCONCELLOS, Marco Antonio S., e GARCIA, Manuel E. Fundamentos de economia.
São Paulo: Saraiva, 2002.
NAZAR, Nelson. Direito econômico e o contrato de trabalho. São Paulo : Atlas,2007
PRÁTICA FORENSE III
Estudos da prática processual civil recursal e algumas ações em espécie segundo seus diversos
procedimentos. Ações em espécie, Ação de Despejo, Ação Monitória, Ação Cominatória (art.
461, CPC). Ação cautelar. Mandado de segurança. Sentença cível. Recursos cíveis, Agravo,
Apelação (interposição até o acórdão), Embargos de Declaração, Recurso Especial, Recurso
Extraordinário. Execução. Ação de cobrança.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ARAUJO JUNIOR, Gediel Claudino de. Prática no Processo Civil. São Paulo: Atlas, 2010.
NISHIYAMA, Adolfo Mamoru. Prática de Direito Processual Civil. 5ª ed. São Paulo. Atlas
S.A., 2011.
NERY Jr., Nelson. Código de Processo Civil Comentado.São Paulo: Revista dos Tribunais,
2007.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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CASELLA, José Erasmo. Manual de Prática Forense/Processo Civil. SP: Saraiva, 2012.
DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2012..
NEGRÃO, Theotônio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. São
Paulo: Saraiva, 2012.
NEGRÃO, Theotonio. Código Civil e Legislação Civil em Vigor. São Paulo: Saraiva, 2012.
PALAIA, Nelson. Técnica de Petição Inicial. São Paulo: Saraiva, 2010.
ÉTICA GERAL E JURÍDICA
Conhecimento e discurso ético: objeto e métodos da ética; características dos juízos éticos;
termos de natureza especulativa e prática: bem, valor, dever, norma e responsabilidade.
Valores morais: conceito, objetivismo, subjetivismo e ceticismo axiológicos, objetividade dos
valores morais. Normas morais: conceito e necessidade, princípio da universalização,
autonomia e heteronomia da norma moral. Responsabilidade moral e liberdade: condições
gerais, conceito de liberdade moral, liberdade e determinismo. Questões éticas e
contemporâneas: o direito à vida, a sociedade política e ecológica. Ética e Direito. Ética
Profissional no âmbito das diversas profissões jurídicas. Ética e advocacia: regras
deontológicas fundamentais, sigilo profissional, relações com o cliente, e honorários
profissionais. Arquétipo do profissional de Advocacia e Contemporaneidade. Marketing
Pessoal. Princípios e Especificidades. Construção de Imagem e Conteúdos Profissionais.
Capital Social do Advogado: Reputação e Redes de Relacionamentos. Código de Ética da
OAB: Limite ao Marketing. Habilidades e Desafios do Advogado.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ABAGGNANO, N. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
BITTAR, Eduardo C. Curso de ética jurídica: ética geral e profissional. 2. ed. São Paulo:
Saraiva, 2004.
NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ARAÚJO JUNIOR, Marco Antonio. Ética profissional. 6. ed. rev. Atual. e ampl. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2010. .
PERELMAN, Chaim. Ética e direito. São Paulo : Martins Fontes,1996
PLATÃO. A República. Tradução de Carlos Alberto Nunes. 3. ed. – Belém: EDUFPA, 2000.
DIREITO TRIBUTÁRIO I
Conceito de atividade financeira do Estado; conceito e objetos do direito financeiro; despesas
públicas; receita pública; crédito público; disposições da Constituição Federal; crédito
tributário; reforma tributária.Normas gerais do direito tributário: legislação tributária;
vigência, aplicação e interpretação. Obrigação tributária. Crédito tributário. Administração
tributária.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

HARADA, Kiyoshi. Direito financeiro e tributário. 23.ed. São Paulo : Atlas, 2014.
SABBAG, Eduardo de Morais. Manual de direito tributário. 4.ed. São Paulo : Saraiva, 2012.
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CASSONE, Vittorio. Direito tributário: fundamentos constitucionais da tributação,
classificação dos tributos, interpretação da legislação tributária, doutina, prática e
jurisprudência.-22.ed. São Paulo: Atlas. 2011
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MACHADO. Hugo de Brito. Direito tributário e financeiro. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2011.
ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Manual de direito tributário. 8.ed. São Paulo :
Saraiva, 2009.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. Legislação Tributária. Constituição Federal . 15. ed.
São Paulo: RT, 2011.
X PERÍODO
DIREITO TRIBUTÁRIO II
Competência tributária. Direito Tributário penal. Processo administrativo tributário. Processo
judicial tributário. Tributos: federais, estaduais e municipais. Ilícito tributário.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. Legislação Tributária. Constituição Federal . 15. ed.
São Paulo: RT, 2011.
CASSONE, Vittorio. Direito Tributário. São Paulo. 21.ed. São Paulo: Atlas, 2010.
SABBAG, Eduardo de Morais. Manual de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2009
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALEXANDRINO, Marcelo e Paulo Vicente. Manual de Direito Tributário. 8.ed. São Paulo:
Método, 2009.
CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 14ª ed. rev. e atual. São Paulo:
Saraiva, 2010.
FABRETTI, Láudio Camargo. Código Tributário Comentado. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2010
DIREITO INTERNACIONAL
Introdução e histórico. Definição do DIP, seu objeto, taxonomia, conteúdos de suas normas.
Personalidade em DIP: os Estados, as organizações intergovernamentais, a pessoa humana,
situações particulares. Fontes do DIP: tratados, o costume, a jurisprudência, os princípios
gerais de direito, a doutrina, atos unilaterais dos Estados e resoluções de organizações
intergovernamentais. Relações entre o direito interno e internacional. Soluções pacíficas de
controvérsias. A responsabilidade internacional dos Estados: sanções.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ACIOLLY, Hildebrando Accioly. SILVA, G. E. do Nascimento e. CASELLA, Paulo Borba
Manual de direito internacional público. 18ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 5ªEd.
São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010.
RANGEL, Vicente Marotta. Direito e Relações Internacionais - 9ªEd. São Paulo: Editora
Revista dos Tributnais.2011.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LEGISLAÇÃO DE DIREITO INTERNACIONAL 2010. Coleção Saraiva de Legislação. 3ª
Ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
BARROSO, Darlan. Direito Internacional. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2010 (Coleção Elementos do Direito, v. 11).
REZEK, José Francisco. Direito internacional público:curso elementar. 12 ed. rev. e atual.
São Paulo: Saraiva, 2010
REZEK, José Francisco. Odireito internacional no século XXI - textos fundamentais. 1ª ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002.
DIREITO AGRÁRIO
Estudo de questões agrárias do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável, da relação do
homem com a terra, da proteção do agricultor, sobretudo à importância de exploração da terra
como um fato econômico e social. Assim, preparar os acadêmicos para compreensão no nível
jurisdicional, científico e legislativo do Direito Agrário.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BRASIL. Estatuto da terra. São Paulo: Saraiva,2011.
MARQUES, Benedito Ferreira. Direito Agrário Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2010.
OPTIZ, Oswaldo e Silvia. Curso Completo de Direito Agrário. São Paulo, Saraiva, 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FARIAS, Cristiano Chaves de, ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais, 4ª Ed. São Paulo,
Lumen Juris.2012
GRAZIERA, Maria Luiza Machado. Direito ambiental. São Paulo: Atlas,2011.
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: direitos reais. São Paulo : Atlas,2012.
PRÁTICA FORENSE IV
Negociação coletiva, acordo coletivo, convenção coletiva, dissídio, coletivo. Métodos
extrajudiciais de solução de conflitos, mediação e arbitragem, comissão de conciliação prévia.
Processo de conhecimento, Ação Trabalhista, Procedimento Sumaríssimo, Procedimento
Ordinário, Defesa Trabalhista, Sentença Trabalhista, Embargos de Declaração, Recurso
Ordinário, Agravo de Instrumento, Recurso de Revista. Execução trabalhista, liquidação de
sentença, penhora, embargos e agravo de petição.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MARTINS, Sérgio Pinto. Direito Processual do Trabalho. São Paulo. Atlas.2012
BRASIL, CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. São Paulo : Saraiva.2012.
CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa; JORGE NETO, Franscisco Ferreira. Prática
Jurídica Trabalhista. 5.ed. São Paulo : Atlas, 2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALMEIDA, Amador Paes de. Curso prático de processo do trabalho. São Paulo :
Saraiva.2012
ALMEIDA, Amador Paes de. Curso prático de processo do trabalho. São Paulo: Saraiva,
2010.
COUTINHO,Aldacy Rachid ; Waldraff, Célio Horst. Direito do trabalho e direito processual
do trabalho: temas atuais. Curitiba : Juruá,2010.
DIREITO DO CONSUMIDOR
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Direito do Consumidor: noções introdutórias e conceitos básicos. Princípios das relações
jurídicas de consumo: boa-fé, transparência, equilíbrio contratual e confiança. Legislação
brasileira específica. Direitos do consumidor e sua proteção. Da política nacional de relações
de consumo. Da qualidade de produtos, serviços. Da prevenção e da reparação dos danos. Das
práticas comerciais. Da proteção contratual. Defesa do consumidor em juízo. Das ações
coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos. Das ações de responsabilidade
do consumidor. Da convenção coletiva de consumo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BENJAMIN, Antonio Herman V. MARQUES, Cláudia Lima. BESSA, Leonardo Roscoe.
Manual de Direito do Consumidor. São Paulo: RT, 2010
CAVALIERI FILHO, Sergio, Programa de direito do consumidor. São Paulo: Atlas, 2011.
FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de Direito do Consumidor. São Paulo: Atlas, 2011.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALMEIDA, João Batista de. A proteção jurídica do consumidor. São Paulo: Saraiva, 2010.
COELHO, Fábio Ulhoa. O Empresário e os Direitos do Consumidor. São Paulo: Saraiva,
2009.
LUCCA, Newton de. Direito do Consumidor: aspectos práticos. São Paulo: Revista dos
Tribunais: 2010.
MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de defesa do consumidor. 3ª ed., São Paulo:
RT, 2010.
DIREITO AMBIENTAL
Direito ambiental: apresentação, princípios, fontes e metodologia. As Constituições brasileiras
e o meio ambiente. Política e sistema nacional do meio ambiente. Poder de policia e direito
ambiental. Zoneamento ambiental. Responsabilidade ambiental. Estudo de impacto ambiental
do direito brasileiro: conceito; o impacto ambiental do direito estrangeiro; competências;
requisitos do estudo do impacto ambiental. Proteção ambiental: as florestas e sua proteção
jurídica, áreas de preservação permanente e unidades de conservação; Política Nacional de
Recursos Hídricos.; proteção judicial e administrativa do meio ambiente; crimes contra o
meio ambiente. Terras indígenas. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Educação
Ambiental.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MACHADO, P. A, L. Direito Ambiental Brasileiro. 18ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011.
GRANZIERA, M. L.M. Direito Ambiental. 2ª ed. rev. atual. São Paulo: Atlas, 2011.

SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. 11.ed. São Paulo: Saraiva, 2014
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ANTUNES, Paulo de Bessa. Curso de Direito Ambiental.Rio de Janeiro: Renovar
SOUZA, Demétrius Coelho. O meio ambiente das cidades. São Paulo : Atlas,2010
WEYERMULLER, André Rafael. Direito ambiental e aquecimento global. São Paulo :
Atlas,2010
DISCIPLINAS OPTATIVAS
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO
Teoria Geral da Seguridade Social. Custeio da Seguridade Social. Previdência Social:
Beneficiários, Prestações, Benefícios. Processo Administrativo e Judicial. Assistência Social.
Saúde
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

AMADO, Frederico. Curso de direito e processo previdenciário Curso de direito e processo
previdenciário. 5.ed. Salvador : Juspodivm. 2014.
GONÇALVES, Ionas Deda. Direito previdenciário. 1.ed. São Paulo : Saraiva, 2005.
DALVI, Luciano. Teoria e prática previdenciária. São Paulo : Imperium. 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito
constitucional. 9.ed. São Paulo : Saraiva, 2014.
LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo: Saraiva. (edição atual).
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros.
(edição atual).
HERMENÊUTICA JURÍDICA E APLICAÇÃO DO DIREITO
Panorama histórico da Hermenêutica geral e jurídica. Hermenêutica: definição. Hermenêutica
Jurídica, interpretação jurídica, aplicação e integração do Direito: distinções e relações com a
argumentação jurídica. Interpretação jurídica: a vontade da lei e do legislador. Tipos de
interpretação jurídica: quanto à origem (autêntica, judicial, administrativa, doutrinária);
quanto à natureza (literal ou gramatical, lógico-sistemática, histórica, teleológica, sociológica,
analógica); quanto aos efeitos: estrita ou declarativa, extensiva, restritiva. Lógica do razoável
e interpretação jurídica: método dos métodos de interpretação. Algumas escolas jurídicas e
suas Relações com a Hermenêutica Jurídica: escolas de estrito legalismo ou dogmatismo
(Escola da Exegese, Escola dos Pandectistas, Escola Analítica da Jurisprudência); escolas de
reação ao estrito legalismo ou dogmatismo (Escola Histórica do Direito: Dogmática e
Evolutiva, Escola Teleológica); escolas que se abrem a uma interpretação mais livre (Escola
da Livre Pesquisa Científica, Escola do Direito Livre, Escola Sociológica Americana, Escola
da Jurisprudência de Interesses, Escola Realista Americana, Escola Vitalista do Direito).
Variabilidade da interpretação jurídica conforme o ramo do Direito. A Hermenêutica
Constitucional.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método I : traços fundamentais de uma hermenêutica
filosófica. Tradução de Flávio Paulo Meurer.- 5. ed. - Petrópolis, RJ : Vozes, 2003.
GOMES, Sergio Alves. Hermenêutica jurídica e Constituição no Estado de Direito
democrático.2.ed. Rio de Janeiro : Forense, 2002.
COUTO, Kleber. Direito civil : introdução ao estudo do direito / Kleber Couto.- v.4 Rio de
Janeiro: Tele-jur, v.4. 2005.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método II : complemento e ídice. Tradução de Ênio
Paulo Giachini. Revisão da tradução de Marcia Sá Cavalcante-Schuback. 5. ed. Petrópolis,
RJ: Vozes, v.II. 2002.
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BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da constituição: fundamentos de uma
dogmática constitucional transformadora. 6.ed. São Paulo : Saraiva. 2004.
DIREITO DO MENOR
Estatuto da Criança e do Adolescente. Os direitos fundamentais da infância e da juventude. A
política de atendimento. Os Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente. As entidades de atendimento. As medidas de proteção. A prática do
ato infracional. As medidas pertinentes aos pais ou responsável. O Conselho Tutelar. O acesso
à justiça. A justiça da Infância e da Juventude. A proteção judicial dos interesses individuais,
difusos e coletivos. Os crimes e as infrações administrativas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
QUEIROZ, Ari Ferreira. Direito da criança e do adolescente. 5.ed. Goiânia: IEPC. 2005.
FONSECA, Antonio Cesar Lima da. Direito da criança e o adolescente. São Paulo : Atlas,
2011.
CUNHA JR, Dirley da. Curso de direito constitucional. 8.ed. Salvador : Juspodivm. 2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho. 27.ed. São Paulo:Atlas. 2011.
MAZZUOLI, Valerio de Oliveira (Org). Coletânea de direito internacional. 3 ed. amp. atual.
- São Paulo : RT. 2005.
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil:famílias. 5.ed.
São Paulo: Juspodivim, v.6. 2013.
DIREITO COMUNITÁRIO NO MERCOSUL
Direito da integração no MERCOSUL:
Histórico e evolução. O tratado marco e os
protocolos. Os órgãos institucionais. Competência intergovernamental. O direito de
integração e o direito internacional público. O direito de integração e os direitos nacionais.
Harmonização dos direitos internos e supranacionalidade. Características do direito interno.
Personalidade do direito interno. Competência do direito interno. Conceito e características da
supranacionalidade. Supranacionalidade, soberania e Estado-nação. Harmonização e
aproximação das legislações nacionais. Direito da integração e poder judiciário.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
RECHSTEINER, Beat Walter. Direito internacional privado : teoria e prática. 7.ed. São
Paulo: Saraiva. 2004.
NAZAR, Nelson. Direito econômico e o contrato de trabalho: com analise do contrato
internacional de trabalho. São Paulo: Atlas. 2007.
BRASIL. Legislação de direito internacional. 4.ed. São Paulo : Saraiva, 2011.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AMARAL JUNIOR, Alberto do. Curso de direito internacional público. 2. ed. São Paulo:
Atlas, 2011.
REZEK, José Francisco. O direito internacional no século XXI: textos fundamentais. 1.ed.
São Paulo: Saraiva, 2002.
VAZQUEZ, José Lopes. Comércio exterior brasileiro. 6.ed. - São Paulo: Atlas, 2003.
SISTEMAS POLÍTICOS E ELEITORAIS
Normas constitucionais eleitorais - princípios de direito eleitoral Organização da justiça
eleitoral. Competência da justiça eleitoral. Direitos políticos. Nacionalidade. Cidadania.
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Sufrágio e suas espécies. Alistamento eleitoral. Domicílio eleitoral. Votação e apuração.
Sistemas eleitorais. Inelegibilidade e elegibilidade eleitorais. Perda e suspensão dos direitos
políticos. Partidos políticos. Contencioso eleitoral. Ações eleitorais. Investigação judicial
eleitoral por abuso do poder econômico e/ou político. Ação rescisória eleitoral. Recursos
eleitorais. Recurso contra a diplomação. Minirreforma eleitoral de 2006. Propaganda
eleitoral.Crimes eleitorais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LULA, Carlos Eduardo de. Direito eleitoral. São Paulo: Imperium. 2010.
RAMAYANA, Marcos. Direito eleitoral.- 10.ed. São Paulo:Anhanguera. 2010.
QUEIROZ, Ari Ferreira. Direito eleitoral. 9.ed Goiânia : IEPC. 2005.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRASIL. Constituição da Republica Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de
1988. São Paulo: Saraiva.
BULOS, Uadi Lammêgo. Direito constitucional ao alcance de todos. São Paulo: Saraiva.
FERRARI, Regina Maria Macedo. Efeitos da declaração da inconstitucionalidade. 5.ed. São
Paulo: RT.
ORGANIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Organização Do Ministério Público Segundo A Lei Orgânica Nacional Do Ministério Público.
Órgãos Da Administração. Órgãos De Execução. Órgãos Auxiliares.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo: Saraiva. 2010.
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2002.
SILVA, José Afonso da. Curso De Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros.
2008.
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento
comum: ordinário e sumário. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. v.2.
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de conhecimento. 8. ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 734 p. v.2.
SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. 23. ed. São Paulo:
Saraiva, 2004. 519p. v.2.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRASIL. Constituição da Republica Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de
1988. São Paulo: Saraiva.
BULOS, Uadi Lammêgo. Direito constitucional ao alcance de todos. São Paulo: Saraiva.
Ferrari, Regina Maria Macedo. Efeitos da declaração da inconstitucionalidade. 5.ed. São
Paulo : RT.
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva.
MEDICINA LEGAL
Estudo dos conceitos básicos da Medicina Legal e suas implicações na formação da
consciência jurídica e na prática forense, quer no campo do Direito Penal, quer no campo do
Direito Civil, com enfoque prático: Psicopatologia Forense. Sexologia Forense.
Traumatologia Forense. Asfixiologia. Tanatologia Forense.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FIORELLI, Jose Osmir ; MANGINI, Rosana CathyaRagazzoni. Psicologia jurídica. São
Paulo: Atlas. 2009.
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Prática de processo penal. 26.ed. São Paulo:
Saraiva. 2004.
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal. RT. 6ª ed.2010 - Editora Revista
dos Tribunais.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DOULGAS,Willian. Direito processual penal : prática da defesa criminal. Rio de Janeiro:
Tele - jur, -.(Telejur : cursos jurídicos em vídeo) Número do Curso: 4. 2005.
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. Ed. Lumen Juris, 12ª Ed. 2009.
DIREITO PENITENCIÁRIO
Estudo e compreensão do sistema penitenciário brasileiro e a aplicada legislação de execução
penal à luz dos princípios constitucionais e em confronto com a realidade, com enfoque
prático; e ainda, com estudo de caso de forma interdisciplinar com as disciplinas do mesmo
período da matriz curricular.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ESTEVAM, André; GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Direito penal esquematizado :
parte geral.( Coord. Pedro Lenza). 3.ed. São Paulo: Saraiva. 2014.
BITENCOURT, Cezar Roberto. Código penal comentado. -2.ed. São Paulo: Saraiva. 2004.
JESUS, Damasio E. De. Direito penal: parte geral. 35.ed. v.1 São Paulo : Saraiva. 2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
VARELLA, Drauzio. Estação Carandiru. 2.ed. São Paulo : Companhia das Letras. 1999.
GRECO, Rogério. CURSO DE DIREITO PENAL : PARTE GERAL ARTS 1 AO 120 DO
CP. 16.ed. v.1 São Paulo: Revista dos Tribunais. 2014. )
LIBRAS
Aspectos históricos, culturais, linguísticos, educacionais e sociais de surdez. O processo de
aquisição de leitura e escrita da língua de sinais. Vocabulário em língua de sinais brasileira.
Análise reflexiva da estrutura do discurso em língua de sinais”.
E as bibliografias, básica e complementar, contemplam as seguintes obras:
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BOTELHO, Paula. Linguagem e Letramento na Educação dos Surdos. Autêntica, 2002.
KARNOPP, LODENIR BECKER. Língua de Sinais Brasileira: Estudos Linguísticos. São
Paulo: Artmed, 2003.
SOUZA, Regina Maria & SILVESTRE, Nuria. Educação de Surdos. Summus, 2007.
SANTANA, Ana Paula. Surdez e Linguagem. Summus, 2007.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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CASTRO, Alberto Rainha de, CARVALHO, Ilza Silva de. Comunicação por língua
brasileira de sinais. Distrito Federal: Senac, 2005.
QUADROS, Ronice Muller de Obra: Língua de sinais brasileira: estudos lingüísticos- Porto
Alegre Editor: Artmed: 2004.
BRASIL. Ministério da Educação; SALLES, Heloisa Maria Moreira Lima [et al.]. Ensino de
língua portuguesa para surdos: caminhos para a prática pedagógica. Brasília: MEC/SEESP,
2004.
PROCESSO CONSTITUCIONAL
Conceito e princípios do direito processual constitucional. Ações constitucionais para tutela
dos direitos fundamentais: habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção,
habeas data, ação popular e ação civil pública. Instrumentos constitucionais de controle da
constitucionalidade: ação direta de inconstitucionalidade – ADI, ação direta de
inconstitucionalidade por omissão – ADI p/omissão, ação declaratória de constitucionalidade
– ADC e arguição de descumprimento de preceito fundamental - ADPF.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CUNHA JR, Dirley da. Curso de direito constitucional. 8.ed. Salvador: Juspodivm. 2014.
LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 18 ed. São Paulo: Saraiva. 2014.
MENDES, Gilmar Ferreira ; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito
constitucional. 9.ed. São Paulo: Saraiva. 2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
PUCCINELLI Jr., André. Curso de direito constitucional. 2.ed. São Paulo: Saraiva. 2013.
PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
NERY JUNIOR ,Nelson ; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil
comentado e legislação extravagante.11.ed. São Paulo: RT. 2010.
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Princípios do processo administrativo. Lei 9.784/99. Processo administrativo: fases do
processo, desenvolvimento, recursos, classificação, espécies.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BRASIL. Coletânea de legislação administrativa: constituição federal / Elaborada pela
equipe da Editora Revista dos Tribunais. 10.ed. São Paulo:RT. 2010.
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo :Atlas. 21. Ed. 2010.
GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva. 2010.
SANTOS, J. M De Carvalho. Direito Administrativo. São Paulo: Lumen Juris 2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de direito administrativo. São Paulo: Saraiva.
CRETELLA Júnior, José. Direito administrativo brasileiro. 2.ed. Rio de Janeiro : Forense.
MEIRELLES, Hely Lopes. Curso de direito administrativo. 26.ed. São Paulo : Malheiros,
2004.
DIREITO DAS RELAÇÕES DE TRÂNSITO
Sistema Nacional de Trânsito. Processo Administrativo. Penalidades e Medidas
Administrativas. Veículos. Habilitação. Crimes de Trânsito. Regras de Circulação
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BRASIL. Código de trânsito brasileiro.7.ed. São Paulo : Saraiva. 2003.
CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal : legislação penal especial. 5.ed. v.4 São Paulo:
Saraiva. 2010.
BRASIL. Coletânea de legislação administrativa: constituição federal. 10.ed. São Paulo :RT,
2011.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SIMIONATO, Mônica Chiarella; LICHTENTHAL ,Patrícia Dias. Legislação penal especial.
2.ed. v.32 São Paulo: Atlas. 2011.
MORAES, Alexandre de; SMANIO, GianpaoloPoggio. Legislação penal especial. 10.ed. São
Paulo: Atlas. 2008.
VASCONCELOS, Eduardo A. O que é trânsito. 3.ed. rev. ampl. - São Paulo: Brasiliense.
1998.
PORTUGUÊS JURÍDICO
Português Jurídico, a linguagem jurídica, competência textual, aspectos gramaticais e
normalizações. A linguagem jurídica: o vocabulário jurídico; erros de preciosismo,
rebuscamento ou coloquialismo; dúvidas comuns no uso adequado de expressões jurídicas.
Competência textual: qualidades e defeitos de um texto; princípios de um texto adequado;
diferentes estruturas; linguagem adequada em órgãos públicos; organização do pensamento;
principais erros lógicos e estruturais. Aspectos gramaticais: novo acordo ortográfico; noções
de pontuação, concordância, regência, crase. Normalizações: regras de acordo com a redação
Oficial. Modelo de documentos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
PETRI, Maria Jose Constantino. Manual de linguagem jurídica. 2.ed. São Paulo :Saraiva.
2013.
SABBAG, Eduardo. Português jurídico. São Paulo: Saraiva. Coleção Saberes do Direito.
2012.
HENRIQUES , Antonio ; TRUBILHANO, Fabio. Linguagem jurídica e argumentação :
teoria e prática. São Paulo: Atlas. 2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DAMIÃO, Regina Toledo; HENRIQUES, Antonio. Curso de português jurídico. 11.ed. São
Paulo :Atlas. 2010
TOMASI ,Carolina; MEDEIROS, João Bosco. Português jurídico. São Paulo : Atlas, 2010.
DANTAS, Jeferson Correia. O português e o latim na comunicação jurídica. [gravação de
vídeo] v.2 Rio de Janeiro : Tele-Jur, v.2 Número do Curso: 136.
DIREITO BANCÁRIO
Direito bancário. Evolução histórica do comércio bancário. Organização bancária. Operações
bancárias. Sigilo bancário art. 5º, LV CF. Aplicações do direito do consumidor aos contratos
bancários. Mútuo mercantil bancário. Depósito bancário. Antecipação bancária. Desconto
bancário. Conta corrente bancária. Operação de câmbio. Operações de crédito: Hipotecário,
industrial, rural. Crédito documentado. Abertura de crédito. Operações acessórias:
intermediação bancária na emissão de valores mobiliários, cobrança de títulos virtuais -
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novas tendências - o protesto por indicação, caixas de segurança ou cofres de aluguel.
Leasing financeiro. Modelo de contrato-tipo de câmbio. Alienação fiduciária em garantia.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito bancário. São Paulo : Atlas, 2011.
ABRÃO, Nelson. Direito bancário.13.ed. São Paulo: Saraiva. 2011.
AMARAL JUNIOR, Alberto do. Curso de direito internacional público. 2. ed. São Paulo:
Atlas, 2011.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
REZEK, José Francisco. O direito internacional no século XXI: textos fundamentais. 1.ed.
São Paulo: Saraiva, 2002.
VAZQUEZ, José Lopes. Comércio exterior brasileiro. 6.ed. - São Paulo: Atlas, 2003.
RIOS, Victor Eduardo. Títulos de crédito e contratos mercantis / Victor Eduardo Rios
Gonçalves.- -2.ed. São Paulo : Saraiva, 2005. v.22
CRIMINOLOGIA
Direito Penal e Política Criminal. Teorias penais e teorias criminológicas. Criminologia
etiológica individual. Criminologia etiológica sócio-estrutural. Criminologia crítica
individual. Criminologia crítica sócio-estrutural. Criminalidade e criminalização. Mecanismos
institucionais de criminalização: Lei penal, Justiça Criminal e Prisão. Sistema penal e
desigualdade social. Política criminal alternativa. Temas especiais de Criminologia: Whitecollar crime. Cifra negra da criminalidade. Adolescente infrator. Crime organizado. Polícia e
Segurança pública. Mídia e criminalidade.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FIORELLI, José Osmir. Psicologia jurídica.São Paulo: Atlas,2009
SHECAIRA, Sergio Salomão. Criminologia. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.
JESUS, Damásio E. de. Novíssimas Questões Criminais. 3.ed. São Paulo : Saraiva, 1999.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BOCK, Anna M. Psicologias. São Paulo: Saraiva,1998.
SÁ, Alvino. Augusto. Criminologia clínica e psicologia criminal. São Paulo: Revista dos
Tribunais,2007
TELES, Maria Luíza S. Uma introdução à Psicologia da Educação. Petrópolis: Vozes, 1994.
HISTÓRIA DO DIREITO
Conceito e objeto da disciplina. História e fontes da cultura jurídica do Ocidente. Direito
primitivo. Legislação Oriental. Institutos jurídicos na Ásia. O Direito na Grécia e em Roma:
principais instituições e influência no direito brasileiro. Direito Feudal. Direito Canônico.
Direito Privado Ocidental e sua formação. Direito Positivo Moderno. Sistemas jurídicos
comparados. Direito Brasileiro e sua história. Linhas do pensamento jurídico contemporâneo.
Crítica ao pensamento jurídico contemporâneo. Pluralismo Jurídico.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AZEVEDO, Luiz Carlos de. Introdução à História do Direito. São Paulo. Editora Revista dos
Tribunais. (edição atual).
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KLABIN, Aracy Augusta Leme. História Geral do Direito. São Paulo. Editora Revista dos
Tribunais. (edição atual).
WOLKMER, Antonio Carlos (org.). Fundamentos de história do Direito. Belo Horizonte: Del
Rey. (edição atual). (livro texto).
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
WOLKMER, Antônio Carlos. História do direito no Brasil. 5.ed. Rio de Janeiro : Forense,
214p.
FUSTEL DE COULANGES, Numa Denis. A Cidade Antiga. São Paulo: Martins Fontes.
GAVAZZONI, Aluisio. História do Direito.Rio de Janeiro. Editora Freitas Bastos. (edição
atual).
LOPES, José Reinaldo Lima. O Direito na História: Lições introdutórias. São Paulo. Max
Limonad. (edição atual).
REALE, Miguel. Horizontes do Direito e da História. São Paulo. Saraiva. (edição atual).
DIREITO SANITÁRIO
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo :Atlas. 21.Ed.. 2010.
GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva. 2010.
SANTOS, J. M De Carvalho. Direito Administrativo. São Paulo: Lumen Juris 2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FARIA, Edimur Ferreira de. Curso de direito administrativo positivo. 5.ed. Belo Horizonte :
Del Rey, 521p.
MEIRELLES, Hely Lopes. Curso de direito administrativo. 26.ed. São Paulo : Malheiros,
2004, 1102p.
MELLO, Celso Antônio Bandeira de, 1936-. Curso de direito administrativo. 18.ed. São
Paulo : Malheiros
DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Evolução histórica dos interesses supra individuais no Brasil. Conceito e objeto de cidadania
coletiva. Direito de quarta geração. Interesses ou direitos. Interesses difusos e o meio
ambiente. Patrimônio cultural. O direito do consumidor. Direitos Coletivos. Direitos
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2008.ALMEIDA, João Batista de. A proteção jurídica do consumidor. São Paulo: Saraiva,
2012.
DENSA, Roberta. Direito do Consumidor. Série Leituras Jurídicas. São Paulo: Atlas, 2012
DIREITO ELETRÔNICO
Direito eletrônico, conceito, histórico e perspectivas. A utilização do computador e de redes,
nas atividades jurídicas. O impacto da moderna tecnologia na sociedade. Inteligência
Artificial e Sistemas Especialistas. Aplicações práticas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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São Paulo: Saraiva, 2002.
DIREITO ARBITRAL
A Arbitragem. Arbitragem e Conciliação. Arbitragem Nacional e Internacional. O
compromisso arbitral e a cláusula compromissória. Efeitos da decisão arbitral.
Executoriedade.
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INSTITUIÇÕES DE DIREITO FINANCEIRO
Conceito e autonomia do direito financeiro. Finanças públicas e privadas. Interpretação da
norma financeira. Administração e controle do patrimônio público. Atividade financeira do
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Estado e receitas públicas. Ação governamental, planejamento e orçamento. Elaboração e
execução orçamentária. Sistema Tributário Nacional: princípios constitucionais tributários.
Competência impositiva. Limitações constitucionais ao poder de tributar.
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DIREITO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL
Sistema Econômico Internacional e Direito Internacional Econômico. Acordo Geral sobre
Tarifas e Comércio (GATT): princípios básicos do comércio internacional. A Organização
Mundial do Comércio: características. Acordos Comerciais. Solução de Controvérsias.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MAZZUOLI, Valerio de Oliveira.Direito internacional público. São Paulo : RT,2010
RANGEL, Vicente Marotta. Direito e relações internacionais: legislação internacional
anotada. São Paulo : RT,2010
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São Paulo: Saraiva, 2002.
9. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
O sistema de avaliação, no âmbito do planejamento educacional, possui uma dimensão

específica importante. Ele busca determinar se o que está sendo feito durante o andamento de

uma disciplina é coerente com os objetivos estabelecidos e se resultará no cumprimento destes
objetivos. É através da avaliação que se verifica a presença ou ausência de pré-requisitos para

novas aprendizagens, identificando dificuldades específicas e suas causas, verificando se os
objetivos estabelecidos estão sendo atingidos, e fornecendo dados para aperfeiçoar o processo
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de aprendizagem, classificando os resultados alcançados pelos alunos, de acordo com níveis
de aproveitamento estabelecido. A avaliação é, portanto, uma realimentação para o processo
de controle do curso.

Neste sentido, o Instituto Aphonsiano fundamenta seu processo de avaliação do desempenho
escolar na legislação específica da educação brasileira, em seu Regimento Interno, e nas
posteriores alterações. Tal processo é descrito, sucintamente, a seguir:

As avaliações da aprendizagem e do desempenho escolar são feitas por disciplina, incidindo
sobre a frequência e o aproveitamento das atividades e dos conteúdos ministrados em cada
uma delas.

A frequência às aulas e a participação nas demais atividades escolares são direitos dos alunos
aos serviços educacionais prestados pela Instituição e são permitidas apenas aos alunos

regularmente matriculados, nos termos do contrato de prestação de serviços assinado entre as
partes.

Independente dos demais resultados obtidos é considerado reprovado na disciplina o aluno
que não tenha obtido frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e
demais atividades programadas, independente do resultado das avaliações regulares

denominadas N1 e N2 e prova final, para aqueles que não obtiverem a média mínima exigida
para aprovação.

O aproveitamento escolar é avaliado através do acompanhamento contínuo do aluno e dos

resultados por ele obtidos nas provas escritas ou nos trabalhos de avaliação de conhecimento,

nos exercícios de classe ou domiciliares, nas outras atividades escolares e provas parciais (N1
e N2).

Incumbe ao professor da disciplina ou ao coordenador do curso, quando for o caso, elaborar
os exercícios escolares sob forma de provas de avaliação e demais trabalhos, bem como julgar
e registrar os resultados.
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Os exercícios escolares e outras formas de verificação do aprendizado previstas no plano de
ensino da disciplina, sob forma de avaliação, visam à aferição do aproveitamento escolar do
aluno.

A cada verificação de aproveitamento é atribuída uma nota expressa em grau numérico de
ZERO a DEZ.

Haverá durante cada semestre letivo, 02 (duas) avaliações oficiais, para verificação do
aprendizado em cada disciplina, aplicada ao longo do período letivo de acordo com o
Calendário Escolar, com peso de 80%.

No primeiro e segundo bimestre de cada semestre letivo, o resultado das avaliações oficiais
escritas (N1 e N2) deverão ser disponibilizadas no sistema acadêmico, no prazo de cinco dias
úteis posteriores à data fixada no calendário escolar como data da prova.

Após a aplicação das provas, o prazo para devolução das mesmas aos alunos fica a critério do
professor, entendido, porém, que deve anteceder à divulgação oficial dos resultados feita pela
Instituição.

Atendida a exigência do mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de freqüência às aulas e

demais atividades programadas, o aluno é considerado aprovado na disciplina, no período
letivo, quando obtiver média final (N1 + N2)/2 igual ou superior a 7,0 (sete inteiros).

O aluno que não obtiver média igual ou superior a 7,0, como resultado da (N1+N2)/2 terá o

direito de fazer prova final. Para obter aprovação deverá alcançar média igual ou superior a
6,0 como resultado da (MF+PF)/2.

A média final do semestre será obtida através da média aritmética da das médias das
avaliações parciais oficiais (N1 + N2)/2, sendo a sua composição com peso de 80%,
realizadas nas várias etapas do período letivo e as demais atividades avaliativas, com peso de

20%, como trabalhos escritos, orais, seminários e outros instrumentos de avaliação adotados
pelo professor da disciplina e explicitados no respectivo Plano de Ensino/aulas.

Os alunos reprovados em até 02 (duas) disciplinas poderão cursá-las em regime de turmas
especiais, podendo matricular-se no período subsequente. As turmas especiais deverão ser
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ministradas em horários não coincidentes com os horários normais das aulas e seguirão os
mesmos critérios avaliativos com relação à frequências e notas.

O Aphonsiano poderá oferecer cursos, disciplinas ou atividades programadas em horários
especiais, com metodologia adequada para os alunos reprovados ou em adaptação, ou para

alunos em dependência, como forma de recuperá-los, na forma que se compatibilizem com as
suas atividades regulares. A remuneração e a designação dos professores para os horários
especiais dependerão de negociação específica, preferencialmente com os titulares das
disciplinas.

9.1. TRANSDISCIPLINARIDADE/TRANSVERSALIDADE
De acordo com a Lei n.º 9.795, de 27 de abril de 1999,que institui a Política de Educação
Ambiental, depreende-se que a Educação Ambiental deve ser ministrada

entre os

componentes curriculares dos cursos de graduação como disciplinas, diluída em ementas de
diversas disciplinas ou ainda de forma transversal. Essa transversalidade permeia também os

conteúdos de Direitos humanos e (Resolução CNE/CES 01/2012), a da cultura afro
descendente. Assim, o curso de direito, além da transdisciplinaridade – um trabalho que exige
dos docentes do curso, rigor no planejamento das disciplinas/aula tem cuidado para que se
cumpra as exigências legais com qualidade.

A multidisciplinaridade, também denominada de pluridisciplinaridade, trata do estudo de um
mesmo objeto por várias disciplinas. Por outro lado à interdisciplinaridade, diferentemente da
multidisciplinaridade, promove a troca de informações e de conhecimentos entre disciplinas.

A transdisciplinaridade, no ensinamento de BasarabNicolescu1, constitui o movimento que se
estabelece “entre”, “através” e para “além” das disciplinas cuja dinâmica se consolida na
“coerência”, na “legitimidade” e na “articulação” de saberes que se desdobram de seu difícil
exercício.

Toda essa preocupação é percebível no próprio currículo do Curso de Direito, que oferece as

disciplinas de Direito Ambiental e Direito Agrário, como obrigatórias. Observa-se isso
1

NICOLESCU, Basarab. O manifesto da transdisciplinaridade. Trad. Lucia E.Souza, São Paulo, Ed. Trion, 1999.
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também nos currículos dos outros cursos oferecidos que contemplam conteúdos relacionados
ao meio ambiente e, estes, de forma transversal.

Várias ações relacionadas ao meio ambiente são executadas pela Instituição com o
envolvimento de todos os cursos, através de seus docentes, discentes e sociedade, de forma
transversal, contínua e permanente conforme previsto na Lei 9.795/1999.

Relatamos a seguir como se dá esse envolvimento no dia a dia do Aphonsiano:


Desde 2007 vem sendo executado, sob a responsabilidade institucional,
o

projeto

de

preservação

do

meio

ambiente

denominado

“Reflorestamento e Proteção do Córrego Bruacas” – um projeto que
surgiu da necessidade de um trabalho significativo do Instituto

Aphonsiano com a comunidade sobre a questão ambiental. Embasado
na legislação em vigor (Lei 9795/1999, Decreto 4281/2002 e
Parâmetros Curriculares Nacionais) o projeto é interdisciplinar,

contextualizado, envolvendo diferentes temáticas de acordo com o
problema local, destacando a questão da qualidade de água do

município de Trindade (GO) e a necessidade de reflorestamento das
margens do Córrego Bruacas. O trabalho é realizado com o apoio da
Direção, dos Coordenadores de Curso, Coordenador de Extensão,

Professores, Alunos e Comunidade. O Projeto é estruturado em
reuniões teóricas e atividades práticas (palestras, reflorestamento das

margens do córrego, represamento das águas com a disponibilidade de
uma área reservada para atividades de lazer). O resultado desse

processo já conta com uma cerca protetora que evita a aproximação de
pessoas às margens do córrego, o replantio da mata ciliar nas suas
proximidades e extensão, do represamento das águas com o plantio de


espécies exóticas que embelezam o espaço.

O projeto “Vivenciando e preservando a biodiversidade”, executado

desde 2010 também é uma realidade que demonstra a preocupação e o
desempenho do Instituto Aphonsiano com relação ao meio ambiente. A

comunidade Aphonsiano, anualmente, vai às ruas da cidade de
Trindade para incentivar a comunidade à preservação ambiental.
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Em setembro de cada ano, é realizado o MICCAPHON – Movimento
de Integração Científico Cultural Aphonsiano. É o momento em que a

Instituição divulga para a sociedade todos os seus projetos de

responsabilidade social. São dois dias de atividades extra sala,
realizadas nas instalações de auditórios e barracas instaladas nas

imediações do prédio institucional onde os alunos dos cursos
apresentam em stands, os resultados de seus trabalhos relativos à

responsabilidade social. A partir de 2011, a Instituição vem publicando
os anais do evento. Este documento vem confirmar o trabalho

interdisciplinar com relação ao tema ambiental. Nas programações
contam atividades como: XV Feira de ciência com o tema “Meio
Ambiente: resgate para a cidadania”, organizada pelos alunos do
Colégio Aphonsiano e realizada durante o dia; palestras com o mesmo

tema para os alunos das Faculdades Aphonsiano, realizada no período

noturno. Dos vários Workshops produzidos e com resumos publicados




sobre diversos temas.

O Projeto de Avaliação Institucional (aprovado pelo MEC em 2005)

contém nas suas páginas 23 e 24 a preocupação institucional de avaliar
o desempenho da instituição com relação ao meio ambiente.

No ano de 2012 o CONAJUR (Congresso Jurídico do Aphonsiano)
teve o tema

“Sustentabilidade, Economia Verde e Aspectos

Constitucionais Polêmicos”. Em 2013 e 2014, manteve-se a mesma
postura.

A Lei n.º 11.645 de 10 de março de 2008 e a Resolução CNE/CP n.º 01 de 17 de junho de

2004, que tratam da educação das Relações Ético-raciais e para o Ensino de História e Cultura

Afro-Brasileira e Indígena,também é contemplada de modo multi, interdisciplinar e
transdisciplinar com a adoção no próprio currículo do Curso de Direito da disciplina História

do Direito e Antropologia, bem como nos currículos de outros cursos oferecidos quem
contemplam tais conteúdos, sendo assim, são abordados de forma transversal.
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O projeto MICCAPHON, neste ano de 2014 trabalhará a transversalidade da Educação
Ambiental e Educação das Relações Ético-raciais e para o Ensino de História e Cultura AfroBrasileira e Indígena.
A

participação

dos

alunos

nos

projetos

relativos

a

Educação

Ambiental

e

(MICCAPHON/CONAJUR/Feira de Ciências/Palestras/Workshops etc.) fazem parte da
avaliação para compor a nota discente de N2.

A Matriz Curricular 2014/2 buscou melhorar a qualidade do currículo em três disciplinas
específicas Direito Ambiental, Responsabilidade Civil e Direitos Humanos .

Além disso, o foco do Fórum Jurídico 2014 se dedicou à criminalidade, tema afeto aos
direitos humanos.

10. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DO CURSO
A auto-avaliação institucional, conforme diretrizes da CONAES têm dois objetivos
essenciais:

 avaliar a Instituição como uma totalidade integrada que permite a auto análise

valorativa da coerência entre a missão e as políticas institucionais efetivamente

realizadas, visando à melhoria da qualidade acadêmica e ao desenvolvimento
institucional;

 privilegiar o conceito a cultura da auto-avaliação e sua prática educativa para gerar,
nos membros da comunidade acadêmica, autoconsciência de suas qualidades,

problemas e desafios para o presente e o futuro, estabelecendo mecanismos
institucionalizados e participativos para a sua realização.

Para atingir estes propósitos a Comissão Própria de Avaliação (CPA) do Instituto Aphonsiano

faz adequações nos processos visando sistematizá-los. Com isso, são criados novos
instrumentos avaliativos, implementadas outras metodologias e formas de análise dos dados

coletados, respaldadas nas dimensões contempladas na legislação vigente, em consonância
com os objetivos e a missão institucional do Aphonsiano e respeitando as metodologias
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contidas no Projeto de Avaliação Institucional aprovado pelo Ministério da Educação, que
tem na sua essência os Grupos Focais.

A realização da auto-avaliação se dá com apoio institucional, o que demonstra compromisso

em relação ao processo avaliativo. Os trabalhos são desenvolvidos com ampla divulgação no

âmbito do Instituto, por meio do envolvimento de todos os segmentos da Instituição, no
intuito de identificar potencialidades e fragilidades. Alcança com isto alguns de seus

objetivos, uma vez que produzem conhecimentos que permitem identificar os pontos fortes, as
deficiências e eventuais causas além de suscitar ações específicas para manutenção dos
acertos e correção dos equívocos.

Além disso, fomenta um aumento significativo da consciência pedagógica do corpo docente e

técnico administrativo, fortalecendo a vinculação da Instituição com a sociedade. Isso, sem
mencionar que o Relatório Final Anual da CPA vem sendo utilizado como instrumento
referencial crítico para prover as pessoas envolvidas na identificação das ações destinadas à
superação das dificuldades e a busca constante do aprimoramento institucional.

No que tange especificamente ao Sistema de Avaliação do Projeto de Curso, além das

informações oriundas dos Relatórios da CPA, a permanente avaliação e reorganização do
Projeto do Curso de Direito da Instituição, considera as informações do Relatório da

Comissão de Avaliação do Inep para a autorização do curso, as discussões e decisões do
Núcleo Docente Estruturante do Curso, do Colegiado do Curso e do Conselho Superior da

IES – COSUP. São também consideradas as informações e solicitações discentes apresentadas
à Instituição, através dos seus representantes ou de eventuais requerimentos.

O Sistema de Avaliação do projeto do Curso de Direito do Instituto Aphonsiano encontra-se

sob o abrigo do Programa de Avaliação Interna e da Auto-Avaliação que, por sua vez, está

sob a coordenação e a gestão da Comissão Própria de Avaliação Institucional – CPA. Ao
NDE cabe sugerir melhorias ao Colegiado e acompanhar a sua aplicabilidade.

A CPA, de acordo com a legislação vigente, tem como objetivos (1) produzir conhecimentos;

(2) pôr em questão os sentidos do conjunto de atividades e finalidades cumpridas pela
instituição; (3) identificar as causas dos seus problemas e deficiências; (4) aumentar a

consciência e a consistência pedagógica; (5) aumentar a capacidade profissional do corpo
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docente e técnico-administrativo; (6) fortalecer as relações de cooperação entre os diversos
atores institucionais; (7) tornar mais efetiva a vinculação da instituição com a comunidade; (8)

julgar acerca da relevância científica e social de suas atividades e produtos; (9) além de

prestar contas à sociedade, e subsidiar a gestão na tomada de decisões administrativas e
acadêmicas.

Neste sentido, o Sistema de Avaliação do projeto do Curso de Direito consiste no exame dos
aspectos inerentes e necessários à consecução dos seus objetivos, bem como, dos

procedimentos acadêmicos e pedagógicos explicitados no Projeto Pedagógico do Curso. Sua
configuração consiste num processo interno, definido com critérios e padrões institucionais

próprios, em sintonia com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES.
Salienta-se que ele não tem caráter público e propósito de comparação com outras

instituições. Consiste num instrumento fundamental para a gestão do curso, enquanto forma
de busca para a permanente elevação do seu padrão de qualidade, tanto na oferta como nos
seus processos acadêmicos e pedagógicos.

Em síntese, o Sistema de Avaliação do projeto do curso, encontra-se inserido num processo
mais amplo de avaliação e de auto-avaliação institucional, de forma a conduzir os esforços e

os processos institucionais, em suas distintas dimensões, para um padrão qualitativo e

quantitativo de coerência acadêmica e pedagógica, numa perspectiva de aperfeiçoamento
contínuo.

E, nesta perspectiva, os exames avaliativos feitos buscam envolver toda a comunidade

acadêmica, num esforço de diagnosticar os acertos e as falhas institucionais e no curso,

referentes aos aspectos políticos, pedagógicos, administrativos e de infra-estrutura. Este
exame avaliativo tem subsidiado a gestão institucional e do curso quanto às ações acadêmicas
administrativas necessárias.

11. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
A Resolução CNE/CES N° 9, de 29 de setembro de 2004, que Institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito, dispõe em seu artigo 10 que:
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Art. 10. O Trabalho de Curso é componente curricular obrigatório, desenvolvido
individualmente, com conteúdo a ser fixado pelas Instituições de Educação Superior em função
de seus Projetos Pedagógicos.
Parágrafo único. As IES deverão emitir regulamentação própria aprovada por Conselho
competente, contendo necessariamente, critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação,
além das diretrizes técnicas relacionadas com a sua elaboração.

11.1. REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)
Considerado o acima exposto, o Trabalho de Curso é um componente curricular obrigatório
no curso de Direito do Aphonsiano, regulamentando por intermédio dos critérios

estabelecidos pelo NDE e Colegiado do Curso, aprovado pelo COSUP, conforme abaixo
demonstrado:

I - DA DEFINIÇÃO
Art. 1º. O Trabalho de Conclusão de Curso no Instituto Aphonsiano, é um componente
curricular obrigatório do projeto pedagógico do curso de Direito, definido como sendo uma
atividade acadêmica de sistematização do conhecimento sobre um objeto de estudo pertinente

ao curso e ao exercício profissional, que revele leitura, reflexão, interpretação e aplicação,

com o objetivo de estimular o raciocínio crítico, metodológico, científico e sistêmico do
aluno.

II - DOS OBJETIVOS
Art. 2º. O Trabalho de Conclusão de Curso tem por objetivos:

I – proporcionar a geração de conhecimentos sobre determinados fenômenos organizacionais

e sociais que envolvam temas vinculados ao Direito Empresarial e Direitos Transindividuais e
ao exercício profissional;

II – envolver os alunos em atividades de iniciação científica e de pesquisa que possibilitem a

identificação, reunião, tratamento, análise, interpretação e apresentação de informações, com
a utilização de metodologia científica;

III – sistematizar e organizar metodológica e cientificamente o conhecimento adquirido
durante o curso, e a percepção e a visão sobre a dinâmica da realidade;

IV – refletir e propiciar uma nova maneira de ver o mundo, com maior cientificidade,
curiosidade e criatividade, envolvendo disciplina e organização da argumentação;
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V – subsidiar o processo pedagógico e de ensinar do curso, contribuindo para sua
realimentação na revisão do objetivo, perfil, estrutura curricular, conteúdos e sua
integralização, bem como, o sistema de avaliação adotado.
III - DA REALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO
Art. 3º.

O Trabalho de Conclusão de Curso dever ser realizado e elaborado mediante

supervisão e orientação docente, e metodologicamente deve obrigatoriamente atender ao Guia

de Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso do Instituto Aphonsiano, e demais
alterações previstas em leis.

Parágrafo Primeiro: A realização do Trabalho de Conclusão de Curso deverá estar
cronologicamente alinhada ao período definido na estrutura curricular do Projeto Pedagógico
do Curso.

Parágrafo Segundo: A orientação docente que trata o caput do presente artigo deve,
obrigatoriamente, ser realizada por um dos Docentes vinculados ao Instituto Aphonsiano,
com aderência ao tema que está sendo desenvolvido pelo aluno.

IV - DOS CRITÉRIOS, PROCEDIMENTOS E MODALIDADES.
Art. 4º. O Trabalho de Conclusão de Curso do Instituto Aphonsiano é caracterizado segundo
a sua vinculação com os cursos regulares por ela oferecidos, e seus critérios, procedimentos e

modalidades devem atender as premissas contidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais de
cada curso e, em especial, do seu Projeto Pedagógico.

Parágrafo Primeiro – É considerado Trabalho de Conclusão de Curso, para efeitos deste

Regulamento, aquele previsto na estrutura curricular do curso e à luz das diretrizes
pedagógicas contidas no respectivo Projeto Pedagógico, em especial quanto aos critérios e os
procedimentos para sua realização.

Art. 5º. Os temas, objeto de estudo do Trabalho de Conclusão de Curso, nos termos do Artigo

1º deste Regulamento, devem ser organizados de modo a atender a especificidade do Curso de
Direito em conformidade com o seu Projeto Pedagógico.

82

Art. 6º. Em comunicado específico do Coordenador de TCC serão definidos os critérios,
procedimentos, modalidades e os mecanismos de avaliação do Trabalho de Conclusão de
Curso, ouvida a Coordenação Pedagógica.
V - DA ESTRUTURA
Art. 7º. A estrutura para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, do curso de direito

é constituída:

I – pelo Coordenador do Curso;
II – pelo Coordenador do TCC;

III – pelos Professores Orientadores.
Parágrafo Primeiro – O Coordenador de TCC é indicado pelo Coordenador do Curso e a ele
subordinado, ouvida a Coordenação Pedagógica, e nomeado por Portaria pelo Diretor Geral.

Parágrafo Segundo – Os Professores Orientadores devem obrigatoriamente ser Professores
vinculados ao Instituto Aphonsiano, com aderência ao tema desenvolvido no Trabalho de
Conclusão de Curso.

Parágrafo Terceiro – O número máximo de orientandos por docente orientador será definido
em Comunicado Específico pela Coordenação de Curso, ouvida a Coordenação Pedagógica.

Art. 8º. Cabe ao Coordenador do Curso e ao Coordenador de TCC, sempre em consonância
com o presente Regulamento e o Projeto Pedagógico do Curso:

I - Estabelecer os temas para o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso;

II – Definir os critérios e os procedimentos operacionais para a realização do Trabalho de
Conclusão de Curso;

III – Divulgar o calendário das atividades inerentes ao desenvolvimento do Trabalho de
Conclusão de Curso;

IV – Desenvolver os formulários, relatórios e os controles necessários para o adequado
desenvolvimento e acompanhamento do Trabalho de Conclusão de Curso;

V - Manter atualizado o controle dos alunos envolvidos no Trabalho de Conclusão de Curso;
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VI – Manter atualizado o controle dos Trabalhos de Conclusão de Curso desenvolvidos, assim
como os relatórios de desempenho dos alunos e dos Professores orientadores;

VII – Encaminhar para a Secretaria Geral o resultado final das avaliações dos Trabalhos de
Conclusão de Curso dos alunos, para os devidos registros acadêmicos;

VIII – Assinar os documentos e demais formulários relativos ao desenvolvimento do Trabalho
de Conclusão de Curso;

IX - Comunicar para a Coordenação Pedagógica a relação dos Professores Orientadores
envolvidos, com os respectivos orientandos e temas desenvolvidos no Trabalho de Conclusão
de Curso.

VI - DA HABILITAÇÃO E SUBMISSÃO
Art. 9º. O aluno habilitado à realização do Trabalho de Conclusão de Curso, em conformidade
com as diretrizes do Projeto Pedagógico do Curso e da sua estrutura curricular, deverá se

submeter ao presente Regulamento, assim como, ao Comunicado específico da Coordenação
do seu Curso e atender aos demais procedimentos exigidos pela Coordenação de TCC e/ou
novas legislações.

Parágrafo Único – Implica em pendência curricular no curso quando o aluno não atender ao
caput do presente Artigo.

VII - DAS OBRIGAÇÕES DOS PROFESSORES ORIENTADORES
Art. 10. Cabe aos Professores Orientadores:

I – Atender integralmente ao disposto neste Regulamento;

II – Cumprir os prazos e os procedimentos definidos pela Coordenação do Curso e pela
Coordenação de TCC.

VIII - DAS OBRIGAÇÕES DO ALUNO
Art. 11. Cabe ao aluno:

I – Atender integralmente ao disposto neste Regulamento;

II – Cumprir os prazos e os procedimentos definidos pela Coordenação do Curso e pela
Coordenação de TCC.
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IX - DA AVALIAÇÃO
Art. 12. A avaliação do desempenho do aluno no Trabalho de Conclusão de Curso deve levar
em consideração os aspectos conceituais, metodológicos, científicos, técnicos, atitudinais e de
comunicação.

Art. 13. Para fins de atribuição do conceito final e de aprovação no Trabalho de Conclusão de
Curso devem ser considerados os seguintes critérios:

I – É considerado aprovado, o aluno que obtiver conceito final igual ou superior a 7,0 (sete).

II - Caso o aluno obtenha conceito final inferior a 7,0 (sete) e superior a 6,0, poderá refazer o
Trabalho de Conclusão de Curso nos termos deste Regimento e dos demais Comunicados
emanados da Coordenação do Curso e da Coordenação de TCC, num prazo estabelecido pela
Banca Examinadora.

Art. 14. A violação dos direitos autorais, caracterizada em plágios, ou seja, cópia de

publicações, sem menção dos autores, é considerada crime (Lei nº 9610/1998 e Art. 184 do
Código

Penal).

Parágrafo Primeiro - O trabalho de conclusão de curso, no qual for comprovado o plágio
durante o período de orientação, o trabalho deverá ser refeito ou construído outro, dentro do
prazo estabelecido pelo professor orientador.

Parágrafo Segundo - O trabalho de conclusão de curso, no qual for comprovado o plágio após
a entrega ou na apresentação será atribuída a nota zero (0,0) ao trabalho com registro em ata e
o aluno deverá matricular-se no período seguinte para elaborar e apresentar um novo trabalho.

Art. 15. Comprovada falsa autoria, ou seja, trabalho realizado por outro autor que não seja o
registrado no Comunicado do Trabalho de Conclusão de Curso emitido pela Coordenação de
TCC, o aluno é reprovado com registro ocorrido em ata, devendo matricular-se no período
seguinte para elaborar e apresentar um novo trabalho.

Parágrafo Único - Os itens avaliativos com os respectivos pesos que compõem a avaliação do

Trabalho de Conclusão de Curso, para fins de atribuição do conceito final, estão descritos
neste Regulamento.
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X - DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 16. É permitido ao aluno ocupar de forma exclusiva e integral um período letivo para

desenvolver o Trabalho de Conclusão de Curso mediante anuência prévia da Coordenação do
Curso.

Art. 17. Cabe ao Coordenador do Curso e ao Coordenador de TCC a responsabilidade pelas
proposições de melhoria do presente Regulamento.

Art. 18. O presente Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso entra em vigor na data
de sua aprovação pelo COSUP.

Conforme é mencionado no Art. 6º do Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso do
Instituto Aphonsiano, será definido, em Comunicado específico do Coordenador de TCC, os

critérios, procedimentos, modalidades e os mecanismos de avaliação do Trabalho de
Conclusão de Curso, ouvida a Coordenação do curso e Coordenação Pedagógica.

11.2 PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CURSO
I – DAS MODALIDADES E CRITÉRIOS

1. O Trabalho de Curso é componente curricular obrigatório do Curso de Direito do Instituto
Aphonsiano devendo o mesmo ser iniciado pelos alunos regularmente matriculados no nono
semestre do referido curso.

2. O Trabalho de Curso deverá ser realizado sob orientação de um professor vinculado ao
Instituto Aphonsiano.

Parágrafo Primeiro – O Trabalho de Curso deverá ser realizado individualmente pelo aluno,
respeitado o mínimo de 40 (quarenta) e máximo de 75 páginas.

Parágrafo Segundo – É obrigatória a formalização do Trabalho de Curso através de formulário
específico, devidamente assinado pelo aluno, pelo professor orientador, pelo Coordenador de

Trabalho de Conclusão de Curso e pelo Coordenador do Curso. No formulário deverá estar
citada a área a ser objeto de estudo.
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Parágrafo Terceiro – O Trabalho de Curso deverá ser submetido a correção gramatical por
profissional competente, sendo de responsabilidade do acadêmico a comprovação desta
através de declaração com firma reconhecida.

Parágrafo Quarto - O Trabalho de Curso deverá ser iniciado no 9º período, quando será
elaborado o projeto e o primeiro capítulo da monografia, e deverá ser finalizado no 10º

período, com a apresentação e argüição por banca composta de pelo menos dois professores.
Nos casos de interrupção de Trabalho de Curso, por motivos alheios ao proposto pelo

professor orientador, o mesmo deverá ser desenvolvido no semestre subseqüente. Igual

procedimento será adotado quando o orientando não conseguir nota igual ou superior a 7,0
(sete) na primeira apresentação ou nota inferior a 6,0 na segunda apresentação se autorizada
pela Banca Examinadora (vide Artigo 13, inciso II).

3. As temáticas do Trabalho de Curso deverão estar vinculadas a pelo menos uma das
seguintes áreas temáticas descritas pela CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de

Pessoal de Nível Superior e CNPQ – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e

Tecnológico: Direito, Teoria do Direito, Teoria Geral do Direito, Teoria Geral do Processo,
Teoria do Estado, História do Direito, Filosofia do Direito, Lógica Jurídica, Sociologia

Jurídica, Antropologia Jurídica, Direito Público, Direito Tributário, Direito Penal, Direito
Processual Penal, Direito Processual Civil, Direito Constitucional, Direito Administrativo,

Direito Internacional Público, Direito Privado, Direito Civil, Direito Comercial, Direito do
Trabalho, Direito Internacional Privado e Direitos Especiais.

Parágrafo Primeiro – Além das modalidades citadas no caput do presente artigo, inclui-se a
temática: Direito Ambiental, Direito do Consumidor, Direito do Estado e Direitos Humanos.
II – DOS PROCEDIMENTOS
1. Cada turma de Trabalho de Curso contará com um Professor Orientador, cuja área de
interesse seja a mesma da relacionada no parágrafo terceiro do Artigo 7º deste Regulamento.

2. Para a realização do Trabalho de Curso, cada aluno deve elaborar um Projeto de Trabalho
de Curso, em concordância com o Professor Orientador, nos seguintes componentes: Tema,

Justificativa, Problemática, Objetivo Geral, Objetivos Específicos, Hipóteses, Fundamentação
Teórica, Metodologia, Cronograma e Bibliografia.

Parágrafo Primeiro – O Projeto de Trabalho de Curso deverá ser entregue ao Coordenador de
Trabalho de Conclusão de Curso em data previamente divulgada pelo mesmo, no final do
nono semestre do Curso de Direito.

Código de campo alterado
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Parágrafo Segundo – O Projeto de Trabalho de Curso deverá conter em seu cronograma as

atividades previstas para o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso, a
fundamentação teórica e pelo menos três obras de doutrinadores que tratem do assunto.

Parágrafo Terceiro – O Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso deverá conter assinatura
do aluno proponente e do professor orientador.

3. O Trabalho de Conclusão de Curso deve atender aos objetivos estabelecidos no
Regulamento do TCC, observando os comunicados divulgados pelo Coordenador de Trabalho
de Conclusão de Curso.

4. O Trabalho de Curso deve seguir as definições estabelecidas no Guia para Elaboração do
Trabalho de Conclusão de Curso do Instituto Aphonsiano.

5. O Trabalho de Curso deverá ser defendido conforme calendário estabelecido pela
Coordenação, perante banca examinadora composta de pelo menos dois professores.

Parágrafo Único – A Banca Examinadora será presidida pelo professor orientador e composta
por, no mínimo, mais um professor.

6. A definição do segundo membro da Banca Examinadora é de responsabilidade do professor
orientador, ouvido a Coordenação de TCC.

7. É facultado ao orientando convidar um terceiro membro da banca, desde que especialista
no assunto. Neste caso, o aluno deverá comunicar, por escrito, com antecedência de10 (dez)
dias da data da defesa e mediante apresentação de mini currículo do convidado.
III . DAS COMPETÊNCIAS
1. Compete ao Coordenador do Curso, além das obrigações descritas no Art. 8º do
Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso do Instituto Aphonsiano:

a) Aprovar disposições complementares, ouvida a Coordenação Pedagógica.

b) Aprovar a lista de Professores Orientadores e seus respectivos orientandos.

c) Deliberar sobre casos omissos a este comunicado e ao Regulamento do Trabalho de
Conclusão de Curso do Instituto Aphonsiano.

2. Compete ao Coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso, além das obrigações
descritas no Art. 8º do Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso do Instituto
Aphonsiano:

a) Responsabilizar-se pelos registros acadêmicos relacionados ao Trabalho de Curso.

88
b) Cumprir e fazer cumprir o Projeto de Trabalho de Curso estabelecido em concordância

com o aluno, o Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso do Instituto Aphonsiano,
bem como, as normas complementares a este documento.

c) Instruir os alunos e Professores Orientadores quanto ao correto preenchimento dos

formulários necessários para a sistematização do Trabalho de Curso e do Projeto de Trabalho
de Curso, bem como, outros documentos que, eventualmente, sejam necessários.

d) Realizar reuniões periódicas com o grupo de alunos, orientando-os quanto aos critérios a

serem observados e às condições necessárias para a boa realização das atividades envolvidas
no Trabalho de Curso.

e) Aprovar os Projetos de Trabalho de Curso e suas eventuais alterações.

3. Compete ao Professor Orientador, além das obrigações descritas no Art. 10º do
Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso do Instituto Aphonsiano:

a) Orientar o aluno na elaboração do Projeto e do Trabalho de Curso, bem como, de outros
relatórios que forem solicitados.

b) Orientar o aluno no desenvolvimento de suas atividades.

c) Fornecer ao Coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso, sempre que solicitado,
informações sobre o andamento dos trabalhos sob sua orientação.

d) Avaliar bimestralmente a atuação e dedicação do aluno sob sua orientação nas respectivas
atividades do Trabalho de Conclusão de Curso.

e) Auxiliar o Coordenador de Trabalho de Curso nas atividades que lhe forem solicitadas.

4. Compete ao aluno, além das obrigações descritas no Art. 11º do Regulamento do Trabalho
de Conclusão de Curso do Instituto Aphonsiano:

a) Atender integralmente ao disposto neste documento.

b) Comparecer às reuniões convocadas pelo Coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso
e aos encontros de orientação agendados pelo Professor Orientador.

c) Apresentar ao Coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso e/ou Professor Orientador,
nos prazos estabelecidos, todos os relatórios e demais documentos acadêmicos solicitados.

d) Cumprir fielmente o planejamento informado no Projeto de Trabalho de Curso,
justificando toda eventual alteração que se fizer necessária.

e) Realizar todas as avaliações previstas e solicitar, quando couber, a revisão dos resultados
obtidos junto ao Coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso.
IV DAS AVALIAÇÕES
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1. O acompanhamento das atividades do Trabalho de Curso será realizado pelo Professor
Orientador e pelo Coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso.

2. O controle de freqüência do aluno de Trabalho de Curso em suas atividades teóricas e/ou

práticas e nas reuniões previamente agendadas, será realizado, respectivamente, pelo
Professor Orientador e pelo Coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso.

3. Os itens avaliativos que compõem a avaliação do Trabalho de Curso, bem como seus
respectivos pesos, são os seguintes:

a) Projeto de Trabalho de Curso. Este item avaliativo corresponderá a vinte por cento (20%)
da nota final.

b) Freqüência às reuniões e encontros de orientação promovidos e controlados,

respectivamente, pelo Coordenador de Trabalho de Curso e Professor Orientador. Este item
avaliativo corresponderá a dez por cento (10%) da nota final.

c) Apresentação e defesa do Trabalho de Conclusão de Curso para banca examinadora. Este
item avaliativo corresponderá a setenta por cento (70%) da nota final.

4. Conforme o Art. 13º deste Regulamento é considerado aprovado o aluno que obtiver

conceito final igual ou superior a sete (7.0), ressalvada a segunda apresentação (quando
autorizada pela Banca Examinadora), na qual o orientando deverá obter nova igual ao
superior a 6,0.
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12. ESTÁGIO CURRICULAR/PRÁTICA JURÍDICA
A Resolução CNE/CES 09/2004, de 29 de setembro de 2004, que institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito, dispõe em seu artigo 7º que

Art. 7º O Estágio Supervisionado é componente curricular obrigatório, indispensável à
consolidação dos desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil do
formando, devendo cada instituição, por seus colegiados próprios, aprovar o
correspondente regulamento, com suas diferentes modalidades de operacionalização.
§ 1º O Estágio de que trata este artigo será realizado na própria instituição, através do
Núcleo de Prática Jurídica, que deverá estar estruturado e operacionalizado de acordo
com regulamentação própria, aprovada pelo conselho competente, podendo, em parte,
contemplar convênios com outras entidades ou instituições e escritórios de advocacia;
em serviços de assistência judiciária implantados na instituição, nos órgãos do Poder
Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública ou ainda em departamentos
jurídicos oficiais, importando, em qualquer caso, na supervisão das atividades e na
elaboração de relatórios que deverão ser encaminhados à Coordenação de Estágio das
IES, para a avaliação pertinente.
§ 2º As atividades de Estágio poderão ser reprogramadas e reorientadas de acordo com
os resultados teórico-práticos gradualmente revelados pelo aluno, na forma definida na
regulamentação do Núcleo de Prática Jurídica, até que se possa considerá-lo
concluído, resguardando, como padrão de qualidade, os domínios indispensáveis ao
exercício das diversas carreiras contempladas pela formação jurídica.

Neste sentido, o Instituto Aphonsiano tornou o Estágio Supervisionado um componente
curricular obrigatório no curso de Direito, regulamentando-o por intermédio do seu

NDE/Colegiado de Curso. O Instituto Aphonsiano criou ainda, de acordo com o parágrafo
segundo do artigo 7º da referida Resolução, o Núcleo de Práticas Jurídicas no intuito de

concentrar e organizar as atividades multidisciplinares de articulação entre a teoria e a prática

no curso de Direito, em sintonia com o Projeto Pedagógico de Curso e com as Diretrizes
Curriculares

Nacionais.

O

Superior/Colegiado do Curso.

Regulamento

do

NPJ

foi

aprovado

pelo

Conselho

REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE PRÁTICA JURÍDICA
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º. Este regulamento disciplina as atividades do estágio de prática jurídica

supervisionada pela instituição de ensino, previsto no Art. 7º da Resolução CNE/CES Nº. 09

de 29/09/2004, a ser desenvolvido nos quatro últimos semestres letivos do Curso de Direito
do Instituto Aphonsiano de Ensino Superior.
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Art. 2º. As atividades de Prática Jurídica/Estágio Supervisionado são obrigatórias e

exclusivamente práticas, devendo proporcionar ao estudante a participação em situações reais
de vida e trabalho nas profissões da área das Ciências Jurídicas, e em situações simuladas.
CAPÍTULO II
DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Art. 3º. O programa da Prática Jurídica/Estágio Supervisionado é realizado sob a

responsabilidade do Instituto Aphonsiano de Ensino Superior e deve ser desenvolvido através
das seguintes atividades:

I. estudos e pesquisas das diversas áreas das Ciências Jurídicas e respectivas

profissões;

II. atividades práticas supervisionadas de assistência jurídica;
III. atividades simuladas da prática jurídica;
Art. 4º. O conteúdo programático das atividades da Prática Jurídica/Estágio

Supervisionado é definido, semestralmente pela coordenação do NPJ, distribuídas no Plano de
Atividades.

Parágrafo único - O plano deve definir conteúdo das atividades, metodologias a serem

adotada, bibliografia de apoio e processo de avaliação contínua do desempenho do estagiário.

Art. 5º. A definição do conteúdo de cada disciplina ou atividade deve levar em conta

as mudanças e perspectivas do mercado de trabalho e o ambiente sociocultural em que o curso
é ministrado, podendo ser ajustado quando se fizer necessário.
CAPÍTULO III
DOS

ÓRGÃOS

RESPONSÁVEIS

SUPERVISIONADO

PELA

PRÁTICA

JURÍDICA

/ESTÁGIO

Art. 6º. São responsáveis pelo planejamento, organização, realização e avaliação do

Estágio de Prática Jurídica, supervisionado pela Instituição:
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I. A coordenação do NPJ;
II. Coordenadoria do Curso de Direito.
SEÇÃO I
DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA
Art. 7º. Ao Núcleo de Prática Jurídica compete:
I. promover a realização dos estágios curriculares e extracurriculares da área das

Ciências Jurídicas, obedecidas as normas aprovadas pelos órgãos competentes do
Aphonsiano, nos termos regimentais;

II. analisar e opinar no processo de credenciamento de serviços e organizações

jurídicas, para efeito de realização de atividades de Prática Jurídica/Estágio Supervisionado,

III. oferecer infra-estrutura de apoio para todas as atividades práticas do estágio,

incluindo recursos humanos, bibliográficos, materiais e instalações físicas adequadas;
IV. participar do processo de avaliação global do estagiário.

V. analisar os processos relativos a assinaturas de acordos, convênios, contratos ou

similares, destinados a oferecer campo de estudos, pesquisas e extensão para estagiários;

VI. promover as medidas administrativas e acadêmicas indispensáveis à realização dos

processos curriculares e extracurriculares da Prática Jurídica/Estágio Supervisionado;

VII. promover, semestralmente, eventos para avaliação dos estágios, objetivando

aperfeiçoar a realização dos mesmos.

Art. 8°. O Núcleo de Prática Jurídica é composto por:
I. coordenação do Núcleo de Prática Jurídica;
II. equipe de professores orientadores;
III - Coordenador do curso
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Parágrafo Único– A coordenação do Núcleo de Prática Jurídica é subordinada à Coordenação
do Curso de Direito;

Art. 9°. A Coordenação Geral do Núcleo de Prática Jurídica é exercida pelo Coordenador de
Estágio.

Art. 10. A Prática Jurídica/Estágio Supervisionado são atividades de responsabilidade da
coordenação do NPJ.

Art. 11. A coordenação do NPJ é designada pelo Diretor Geral do Aphonsiano, dentre
professores do Curso de Direito, devendo ter experiência de prática advocatícia e experiência

em administração de estágios e no mínimo o título de especialista e lhe será atribuída a carga
horária de 20 horas semanais.

Art. 12. Compete à coordenação do NPJ:
I. cumprir e fazer cumprir esse regulamento;
II. coordenar o Núcleo de Prática Jurídica;
III. implementar as decisões do coordenador do curso de direito do Aphonsiano;
IV. assinar as correspondências, declarações e demais documentos relativos ao Núcleo de
Prática Jurídica;

V. elaborar os modelos de formulários utilizados no Núcleo de Prática Jurídica;
VI. elaborar, semestralmente, plano de distribuição das diversas atividades atinentes a Prática
Jurídica/ Estágio Supervisionado, entre os professores orientadores;
VII. designar substituto no caso de falta de professor (es) do NPJ;
VIII. elaborar cronograma das reuniões ordinárias e convocar para as reuniões
extraordinárias;

IX. discutir com a coordenação do curso proposição de projetos de trabalhos interdisciplinar
a serem desenvolvidos conjuntamente com outros cursos do

Aphonsiano, órgãos públicos,
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entidades classistas, organizações não governamentais, fundações, empresas de economia
mista, entre outros;

X. dar parecer sobre a viabilidade didática e prática de projetos alternativos de estágio
curricular, encaminhados por professores;

XI. analisar e aprovar propostas de novos campos de estágios;
XII. propor modificações na pauta de visitas e atividades simuladas do estágio e discuti-las
com o coordenador do curso ;

XIII. encaminhar ao coordenador do curso as indicações de convênios de estágios;
XIV. aprovar a realização de atividade externa de Prática Jurídica/Estágio Supervisionado em

escritório de advocacia, órgão, entidade ou empresa conveniados com o Aphonsiano, que
possa vir complementar a formação profissional especializada do aluno;

XV. autorizar a participação de estagiário em programa alternativo de estágio ;
XVI. aprovar a composição de equipes e escalas de horários dos estagiários junto ao Núcleo
de Prática Jurídica, de forma a manter uma distribuição equitativa de acadêmicos nos diversos
horários de funcionamento do mesmo e entre os professores orientadores;

XVII. proceder à distribuição dos alunos matriculados no Estágio, em turmas a serem
conduzidas pelos professores orientadores;

XVIII. coordenar as atividades e freqüências dos professores orientadores.
Art. 13. Os professores orientadores de prática jurídica/estágio supervisionado devem ser

integrantes ao quadro de docentes do curso de Direito do Aphonsiano, devendo ser inscrito na
ordem dos advogados, seção Goiás, competindo-lhes principalmente:

I. orientar previamente o aluno em sala de aula antes de ir para o Campo de Estágio e para o

plantão no NPJ, no preenchimento de procuração, ficha de atendimento(entrevista) e ainda,
em sala, na elaboração de petição, acompanhar e avaliar os estagiários sob sua
responsabilidade, nas visitas, nas audiências e sessões e nas atividades simuladas e reais;
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II. efetuar o controle de freqüência da Prática Jurídica/ Estágio Supervisionado, dos
estagiários pertencentes às turmas pelas quais for responsável quanto aos trabalhos
desenvolvidos;

III. acompanhar a elaboração das peças processuais, corrigi-las juntamente com os estagiários,

dentro do prazo de 10 dias depois de recebido o caso concreto, recebido em entrevista no

escritório modelo, quando iniciais, e, até o antepenúltimo dia do vencimento do prazo quando
for interlocutória e recursal. Encaminhar as petições ao protocolo judicial devidamente
corrigidas;

IV. apresentar ao Coordenador de estágio, para análise, propostas de alterações da pauta de
visitas, atividades simuladas e reais;

V. fiscalizar a aplicação dos critérios constantes do roteiro de atendimento de clientes pelo
estagiário;

VI. exigir do estagiário os relatórios das audiências realizadas e cópias das sentenças dos
processos liquidados, se for o caso;

VII. desempenhar todas as demais atividades inerentes ao estágio;
VIII. desempenhar todas as demais atividades decorrentes de sua função, e cumprir outras
determinações emanadas do coordenador do Núcleo de Prática jurídica;

IX. determinar e acompanhar o preenchimento de todos documentos que o clientes tiver que
assinar e não permitir em hipótese alguma que qualquer documento seja assinado em branco,
mesmo que este tenha que ser preenchido a mão;

X. acompanhar o aluno na entrevista, de forma a colher do entrevistado todas as informações
imprescindíveis para a propositura da ação e/ou resposta/defesa do réu;

XI. acompanhar as ações propostas, inclusive fazer as audiências em conjunto com o
estagiário;

XII. exigir do estagiário atualização do andamento das ações mediante apresentação de

extrato; dos relatórios, termo de compromisso, apólice de seguro e outros documentos
exigidos pelo concedente.
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§ 1º - Todas as atividades de orientação, acompanhamento, avaliação e coordenação atinentes
ao Estágio Supervisionado são consideradas atividades docentes.

Art. 14. O Núcleo de Prática Jurídica, para cumprir além das funções didático-pedagógicas,
exerce também funções técnico-administrativas imprescindíveis ao cumprimento da missão
do Estágio e para tanto conta a seguinte estrutura operacional :
I. recepção;
II. secretaria;
III. sala de leitura;
IV. sala de reunião e projeção;
V. laboratório de prática jurídica;
VI. escritório modelo;
Art. 15. Compete ao Recepcionista:
I. recepcionar os clientes que buscam os serviços do Núcleo de Prática Jurídica; via Serviços
de Assistência Jurídica (SAJU)

II. encaminhar os clientes ao SAJU para triagem.
IV. encaminhar as comunicações a coordenação e professores orientadores do Núcleo de
Prática Jurídica.

Art. 16. Compete à Secretaria do Núcleo:
I. manter arquivos de toda a correspondência recebida e expedida, bem como de toda a
documentação e legislação referentes ao estágio;

II. expedir todas as declarações e certidões pertinentes ao estágio, com o visto do
Coordenador do Estágio;

III. manter arquivo de controle de todos os convênios que o Aphonsiano firmar ou assinar
para estágios na área do Direito, bem como cópias dos termos de compromisso, devidamente
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assinado pelas partes de todos os aluno que estiverem realizando seus estágios/prática com
base nesses convênios; além das demais exigências previstas na Lei 11.788 de 25/09/2008
IV. divulgar as ofertas de estágio extracurricular;
V. manter arquivo com cópias de todos os processos ajuizados através do Núcleo, que devem
ser atualizados pelos estagiários;

VI. manter arquivo de autos findos;
VII. manter cadastro de clientes do Núcleo, que deve ser atualizado com base nos dados
fornecidos pelos estagiários a cada novo atendimento ou ato processual;

VIII. manter agenda atualizada das audiências referentes aos processos ajuizados através do
Núcleo de Prática Jurídica..

Parágrafo único - As informações atualizadas são fornecidas pelo estagiário.;
IX. acompanhar, juntamente com estagiários e professores orientadores, as publicações
oficiais;

X. atender ao coordenador do núcleo e aos professores orientadores, nas suas solicitações,
desde que compatíveis com as atribuições da Secretária;

XI. organizar e responsabilizar-se pelo cronograma de reserva de sala de reunião e projeção
do Núcleo de Prática Jurídica;

XII. agendar espaços físicos da instituição para o desenvolvimento de variadas atividades da
Prática Jurídica/ Estágio Supervisionado;

XIII. desempenhar as demais atividades de sua competência e as que lhe forem solicitadas
pelo professor Coordenador do Estágio.

Art. 17. A sala de leitura é o espaço destinado aos alunos matriculados na Prática
Jurídica/Estágio Supervisionado para estudo e pesquisa bibliográfica necessários ao
desenvolvimento das atividades específicas do estágio.
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Art. 18. A sala de reunião e projeção é o espaço destinado às reuniões administrativas,

pedagógicas ou de trabalho e ainda à projeções de transparências, vídeos e outros recursos
didáticos, que se fizerem necessários à complementação da formação prática dos estagiários.

Art. 19. O Laboratório de Prática Jurídica é o local destinado à redação e digitação dos
relatórios da atividade audiências e vistas, das peças processuais da atividade simulada e da
atividade do caso concreto para todas as disciplinas do Estágio, possuindo para viabilizar seu

funcionamento cinco (5) computadores e mobília que comporte tais máquinas e garantam o
conforto dos alunos que a utilizam;

Art. 20. A avaliação das atividades da Prática Jurídica/ Estágio Supervisionado desenvolvidas
nas disciplinas cumpridas no Laboratório de Prática Jurídica é efetuada de acordo com a

legislação vigente e o Regimento Interno de Aphonsiano levando em consideração os

relatórios das visitas, das audiências e sessões orientadas e o desempenho nas atividades
simuladas, bem como outros indicadores e instrumentos que constem dos respectivos Planos
de Ensino e da Lei nº11788/2008.

Art. 21. O NPJ é utilizado para o atendimento de pessoas carentes da comunidade, cadastradas

pelo SAJU, elaboração de peças processuais e acompanhamento dos respectivos processos,
atuação nas promotorias comunitárias, justiça itinerante, justiça ativa, justiça educativa e
outros programas se houver.

§ 2º - O atendimento no NPJ abrange todas as áreas do direito e se destina à população
carente, cadastrada no SAJU ou que atende os requisitos da Assistência Judiciária Gratuita.

§ 3º - Para fins de atendimento junto ao NPJ os alunos aptos a Prática Jurídica/ Estágio
Supervisionado serão divididos em turmas de no mínimo 08 (oito) e no máximo 25 (vinte e
cinco) sob a responsabilidade do professor orientador.;

Art. 22. O NPJ funciona durante o ano letivo, com horário de atendimento ao público,
conforme calendário divulgado no início de cada semestre letivo..

Parágrafo Único – Nos períodos de recessos forenses e letivos

haverá plantão, com a

finalidade de prestar assistência de urgência, acompanhar processos em andamento ou realizar
audiência dos processos que tramitam durante as férias letivas e forenses.

99
Art. 23. A avaliação das atividades da Prática Jurídica/Estágio Supervisionado a serem
cumpridas no NPJ é efetuada pelo professor orientador e fundamentada na Lei nº 11.788/2008
Art. 24. A Estrutura física do NPJ conta com:
I – quatro (4) salas de atendimento individual;
II – uma (1) sala de espera;
III – Sanitários.
CAPÍTULO IV
DOS ESTAGIÁRIOS
Art. 25. São considerados estagiários, para os efeitos deste regulamento, todos os

alunos do curso matriculados nas disciplinas: Prática Forense I, Prática Forense II, Prática
Forense III e Prática Forense IV.

Art. 26. Cabe ao estagiário:
I. participar de projetos de pesquisa, programas de extensão, trabalhos simulados ou

execução de tarefas em situações reais de trabalho;

II. desenvolver todas as atividades programadas, sob a orientação de professor

orientador, devendo participar de atendimento a partes, elaboração de peças processuais e
acompanhamento dos respectivos processos, abrangendo as áreas cível e comercial, penal e
pública , trabalhista e previdenciária.

III. submeter-se a processos de avaliação continuada e global, buscando a melhoria de

seu desempenho acadêmico-científico e de iniciação profissional;

IV. auto-avaliar-se, como parte do processo de avaliação global de seu desempenho;
V. apresentar relatórios periódicos, segundo normas do NPJ, de suas atividades

práticas, sob supervisão de um profissional docente;

VI. realizar, com zelo, dedicação e espírito profissional, todas as atividades
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programadas;
VII. cumprir as normas internas do Núcleo de Prática Jurídica.
CAPÍTULO V
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
letivo.

Art. 27. O processo de avaliação do estagiário é global e terminal em cada semestre
Parágrafo único. O estagiário somente pode ser promovido para a etapa seguinte se

tiver sido aprovado, na mesma atividade, no semestre letivo anterior.

Art. 28. O processo de avaliação de desempenho obedece às normas gerais,

estabelecidas no Regimento Interno do Aphonsiano, além de normas complementares,
aprovadas pelo Conselho Superior- (COSUP) sendo considerado aprovado o aluno que:

I. obtiver conceito S (Suficiente) , representado por nota igual ou superior a 7,0 (sete)
II. tiver conseguido freqüência igual ou superior a 75% das atividades programadas.
Art. 29. É considerado reprovado o aluno que obtiver conceito I (Insuficiente),

representado por nota inferior a 7,0 (sete).

Parágrafo Primeiro - É considerado reprovado, igualmente, o aluno com freqüência

inferior a 75% das atividades programadas.

Parágrafo Segundo - Não existe prova final, nem 2ª chamada para as avaliações de

desempenho das atividades da prática jurídica/estágio supervisionado.

CAPÍTULO VI
DAS ATIVIDADES EXTERNAS
Art. 30. As atividades de Prática Jurídica/ Estágio Supervisionado podem ser

realizadas na própria instituição, através do NPJ, contemplar convênios com outras entidades
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ou instituições e escritórios de advocacia; em serviços de assistência judiciária implantados
na instituição, nos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública
ou ainda em departamentos jurídicos oficiais em organizações públicas ou privadas.

Parágrafo Único - Em qualquer caso e mediante a supervisão das atividades, a

elaboração dos relatórios e encaminhamento à coordenação do NPJ para avaliação pertinente.

Art. 31. O NPJ é o órgão responsável pelo planejamento, execução e avaliação da

Prática Jurídica/ Estágio Supervisionado, realizado em organizações externas.
CAPÍTULO VII
DO ESTÁGIO EXTRACURRICULAR

Art. 32. O estágio profissional de advocacia no Aphonsiano poderá ser realizado

configurando-se como estágio extracurricular e funcionando na forma prevista nas normas
estabelecidas pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e mediante
convênio específico, firmado entre a OAB, com as seguintes finalidades:

I. cumprir o estabelecido na Lei nº. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB), no

que se refere ao Estágio Profissional de Advocacia;

II. permitir ao acadêmico a inscrição como estagiário da OAB;
III. desenvolver atividades práticas típicas de advogado e o estudo do Estatuto da

Advocacia e da OAB e do Código de Ética e Disciplina.

Parágrafo único. O estágio profissional de advocacia somente poderá ser realizado

após a assinatura do convênio previsto neste artigo.
CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 33. Os casos omissos neste regulamento serão analisados pelo Colegiado do

Curso e NDE.

Art.34 Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho
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Superior da Aphonsiano.
NORMAS PARA UTILIZAÇÃO DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA.












O acesso ao NPJ só é permitido com o uso do crachá de estagiário.

Somente os alunos matriculados na Prática Jurídica/Estágio Supervisionado podem
utilizar os computadores do laboratório do NPJ.

Somente podem ser digitados e impressos no laboratório do NPJ trabalhos
relacionados aos componentes curriculares acima citados.

As impressoras serão utilizadas para a impressão de documentos internos do NPJ e
petições (1 cópia de cada) a serem protocoladas, conforme necessidade.

As pesquisas na internet devem se restringir aos sites de conteúdo jurídico. O acesso a
qualquer página que não se enquadrar nesse requisito será bloqueado.

A manutenção dos computadores e impressoras, bem como o auxílio em caso de

dúvidas sobre a sua utilização é de responsabilidade dos funcionários do CPD do
Aphonsiano.

Os telefones do NPJ serão de uso exclusivo dos serviços realizados pelo NPJ e sob o
controle da secretaria.

Não é permitida a retirada de livros da sala de leitura em nenhuma hipótese, inclusive
para professores.

Os materiais de uso pessoal, tais como: caneta, lápis, papel chamex, borracha,
pendrive, CDs e outros, são de responsabilidade do aluno estagiário.

Não será permitida a entrada de alunos no NPJ que não estejam usando trajes
adequados ao ambiente forense.

A inobservância dessas normas pode acarretar processo administrativo disciplinar conforme
as normas internas Art.76 e Art. 77 do Regimento Interno do Aphonsiano.
13. CORPO DOCENTE
13.1.TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE
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O Corpo docente do Curso de Direito possui titulação compatível com a qualidade que exige
para o curso, conforme demonstrado no quadro a seguir:
Percentuais da Titulação Docente
Titulação
Graduação
Especialização
Mestrado
Doutorado
Total
Fonte: Recursos Humanos, 2014.

Nº. de Docentes
08
10
24

Percentual de Docentes
44,45%
55,55%
100,00%

13.2.NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Direito foi constituído, cumprindo a legislação
vigente.

A sua composição, conforme Regimento e de, pelo menos 25% do Corpo Docente do Curso e,
no mínimo 40% de Docentes da área do Direito.

13.3. REGULAMENTO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
O Regulamento do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Aphonsiano é comum para todos
os cursos.

CAPÍTULO I
Das considerações preliminares
Art.1º. O presente Regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do Núcleo
Docente Estruturante (NDE) dos Cursos de Graduação do Instituto Aphonsiano de Ensino
Superior.

Art.2º. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão deliberativo

responsável pela

discussão, concepção e aprovação do Projeto Pedagógico do respectivo Curso e outras
atividades correlatas, inclusive a implantação do mesmo.
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CAPÍTULO II
Das atribuições do Núcleo Docente Estruturante (NDE)
Art.3º. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante (NDE):


Discutir, elaborar e aprovar o Projeto Pedagógico do Curso definindo sua concepção e



Estabelecer o perfil profissional do egresso do curso;



Atualizar periodicamente o Projeto Pedagógico;



Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação da Congregação do



Supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso definidas pelo



Analisar, avaliar e aprovar semestralmente, os Planos de Ensino e Planos de Aula dos



Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando o estabelecido pelo



Acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando a Coordenação do Curso



fundamentos;

Curso, sempre que necessário;
Projeto Pedagógico

componentes curriculares;
Projeto Pedagógico;

e Coordenação Pedagógica a necessidade de docentes.

Aprovar as atividades do Curso junto ao MICCAPHON – Movimento de Integração
Cientifico Cultural.

CAPÍTULO III
Da constituição do Núcleo Docente Estruturante
Art. 4º. O Núcleo Docente Estruturante será constituído de:


O Coordenador do Curso, como seu presidente;

105


Por no mínimo 5(cinco) docentes do curso.

Art.5º. A indicação dos representantes docentes será feita pela congregação do curso , ouvida
a Coordenação Pedagógica.
CAPÍTULO IV
Da titulação e formação acadêmica dos docentes do Núcleo Docente Estruturante
Art.6º. Os docentes que compõem o NDE(Núcleo Docente Estruturante) devem possuir,
preferencialmente, titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto senso.
CAPÍTULO V
Do regime de trabalho dos docentes do Núcleo Docente Estruturante
Art. 7º. Os docentes que compõem o Núcleo Docente Estruturante (NDE) são contratados em
regime de horário integral e/ou parcial.
CAPÍTULO VI
Das atribuições do presidente do Núcleo Docente Estruturante (NDE)
Art. 8º. Compete ao Presidente do Núcleo Docente Estruturante (NDE):


Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade;



Representar oNúcleo Docente Estruturante(NDE) junto aos órgãos da instituição;



Encaminhar as deliberações do Núcleo;



Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo Núcleo
Docente Estruturante(NDE) e um representante do corpo docente para secretariar e
lavrar as atas;

Coordenar a integração com os demais Coordenadores e setores do IAESup, quando
necessário.
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CAPÍTULO VII
Das reuniões
Art. 9° O Núcleo Docente Estruturante (NDE) reunir-se-á, ordinariamente, por convocação

de iniciativa do seu Presidente, 1(uma) vezes por semestre e, extraordinariamente, sempre que
convocado pelo Presidente ou pela maioria de seus membros titulares.

Art. 10. As decisões do Núcleo Docente Estruturante (NDE) serão tomadas por maioria
simples de votos, com base no número de presentes.
CAPÍTULO VIII
Das disposições transitórias
Art. 11. Os percentuais relativos à titulação e regime de trabalho dos componentes do Núcleo
Docente Estruturante (NDE) deverão ser garantidos pela Instituição.
CAPÍTULO IX
Das disposições finais
Art. 12. Os casos omissos serão resolvidos pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) ou o
COSUP – Conselho Superior.

Art. 13. O presente Regulamento entra em vigor após aprovação pela congregação, ouvida a
Coordenação Pedagógica.

13.4.COORDENAÇÃO DO CURSO
O Curso de Direito do Aphonsiano tem um Coordenador de Curso que, com o apoio do

Núcleo Docente Estruturante, administram as atividades do Curso. Com o órgão deliberativo,
tem-se o Colegiado do Curso, composto por representação docente e discente.
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14. BIBLIOTECA
14.1.INFRA-ESTRUTURA E ACERVODA BIBLIOTECA
No IAESup, a biblioteca é um espaço comum a todos os cursos

A biblioteca do Instituto Aphonsiano de Ensino Superior organiza, processa e disponibiliza
documentação e informação aos usuários e encontra-se instalada em prédio próprio com 650
m2 e sua estrutura física compreende:

Espaço Físico da Biblioteca Aphonsiano
DESCRIÇÃO

Disponibilização do Acervo
Leitura
Estudo Individual
Estudo em Grupo
Sala de Vídeo
Administração e Processamento Técnico do Acervo
Recepção e Atendimento ao Usuário
Acesso à Internet
Consulta ao Acervo
Guarda volume
Banheiro
Circulação e Acessos
TOTAL
Fonte: Biblioteca Aphonsiano, 2014.

N.º
2
1
19
2
1
1
1
1
1
1
4
1
35

É um espaço situado no primeiro e no segundo andar do prédio, com rampas seguras e

com inclinação adequada para p ortad ores d e deficiências. Quase todo o ambiente está
protegido contra o sol visto que a construção foi feita adequadamente. A iluminação conta
com luminárias distribuídas uniformemente tornando o ambiente propício para leitura.
A Política de aquisição, expansão e atualização do acervo é um processo decisório
fundamentado no controle bibliográfico da literatura em oferta e de acordo com a necessidade
da população usuária potencial. É uma atividade séria e fundamental na formação de um
acervo de qualidade e visa atender aos objetivos de ensino, pesquisa e extensão dos cursos
oferecidos.
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Semestralmente, antes do inicio das aulas, o bibliotecário faz uma análise escrita da
situação da biblioteca, considerando os objetivos da Instituição, currículos dos cursos, plano
de ensino docente, número de alunos matriculados e de professores, acervo existente,
atualização do acervo, consultas por assunto e por curso, empréstimo, metas propostas e
atingidas.
Participam da Política de Aquisição da Biblioteca do Instituto Aphonsiano de Ensino
Superior a bibliotecária, coordenadores dos cursos e NDE, corpo docente, direção e outras
coordenações, onde se estabelece as prioridades para a aquisição fazendo cumprir a missão
Institucional. O principal indicador à aquisição de livros é o plano de ensino/aula docente,
atualizado semestralmente.
QUADRO DEMONSTRATIVO DO ACERVO DA BIBLIOTECA
ÁREA

LIVROS
TÍTULOS
VOLUMES

48
146
389
Ciências Sociais e Humanas
8316
Linguística, Letras e Artes
613
TOTAL
9514
Fonte: Biblioteca Aphonsiano, 2014.
Ciências Agrárias

Ciências Biológicas e da Saúde
Ciências Exatas e Tecnológicas

64
412
882
35985
3748
41091

PERIÓDICOS POR TÍTULO
NACIONAIS/ESTRANGEIROS

2
4
3
74
2
83

4
4

Outras Informações:





Cadastro de usuário informatizado
Cadastro de acervo informatizado
Cadastro de periódicos informatizado
Circulação (empréstimo e reserva) informatizada.

A Biblioteca é gerenciada pelo AINFO software de controle de bibliotecas, possui uma

interface amigável, contempla a informatização de livros, periódicos, fitas VHS, DVDs, CD–
ROM e diversos suportes de materiais informacionais, além do cadastro de usuários e
instituições.

As redes de informações às quais a biblioteca está integrada são as seguintes:
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 Informatização AINFO, catálogo on-line.
 Base de dados:

 Comut: Comutação bibliográfica - que permite a obtenção de cópias de documentos

técnico-científicos disponíveis nos acervos das principais bibliotecas brasileiras e em
serviços de informação internacionais;

 Na home page da Biblioteca há diversos endereços eletrônicos de sites de pesquisas,
além de uma lista vasta de periódicos eletrônicos; bases e bancos de dados on-line;
monografias; dissertações e teses; bibliotecas virtuais ,como por exemplo, SCIELO e
bibliotecas com catálogos on-line.

O acervo geral tem a seguinte composição:
Item
Livros
Periódicos Nacionais
Periódicos Estrangeiros
CD-ROMs
Fitas de Vídeo/DVD’s
TOTAL

Títulos

Volumes

38
2
345
712
10.611

3.349
252
362
738
45.792

9514

41091

Dentro desta perspectiva a Biblioteca do Instituto Aphonsiano de Ensino Superior, é um setor

dinâmico cuja missão é promover o ensino pesquisa e extensão, por meio da socialização do
conhecimento e do saber, contribuindo para formação de indivíduos capazes de promover a
transformação e o desenvolvimento da sociedade.

O acervo da Biblioteca Aphonsiano é formado por bibliografias básicas, adquiridas na
proporção de um exemplar para oito alunos previstos para cada turma, e complementares

referidas nos programas das disciplinas que compõem os cursos existentes na instituição,

obras dos autores clássicos da área, publicações mais recentes e áreas correlatas. Os materiais
existentes apresentam em diversos formatos e suportes e estão todos devidamente tombados,
carimbados, cadastrados e disponíveis para consulta informatizada via Intranet e Internet.

Fazem parte também da coleção da Biblioteca Aphonsiano , dissertações, teses, monografias,
publicações científicas produzidas por

discentes ,docentes e corpo administrativo da

instituição, trabalhos de conclusão de curso, anais de simpósios realizados e outras
publicações que dão visibilidade à memória científica e tecnológica da instituição.
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A

Biblioteca

Aphonsiano

é

integrante

do

sistema

de

comutação

(COMUT).Realiza empréstimo Inter bibliotecário, ou seja, entre bibliotecas.

bibliográfica

A área física da biblioteca conta rampa para acesso, espaço para coleção do acervo geral,

referência e periódicos, área de estudos em grupo e individual, local para materiais especiais,
para pesquisas em meio eletrônico e sistema antifurtos para segurança do patrimônio.

A Biblioteca Aphonsiano promove anualmente a Semana do Livro e da Biblioteca com intuito
de reforçar laços entre comunidade acadêmica e biblioteca e despertar o gosto e o prazer pela
leitura. Este evento denomina-se a Imbatível Magia do Livro (I, II, III, IV, V...).

A Aphonline: Revista Eletrônica do Aphonsiano, ISSN n°2237 2369 é um projeto também

desenvolvido pela biblioteca,

cujo conteúdo pode ser

www.aphonsiano.edu.br link biblioteca- revista eletrônica.

acessado pelo endereço:

Acompanhando o crescimento natural da Instituição, a expansão física da biblioteca é feita
levando em consideração as orientações da norma de Acessibilidade de pessoas portadoras de

deficiência a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos - ABNT NBR
9050:2004.

O nome da responsável pela Biblioteca Aphonsiano é a bibliotecária Edilane Neves, cujo
número de registro é: CRB1/1910.É auxiliada pelas funcionárias:Maria de Souza , Bruna
Bueno e pelo vigia do guarda-volumes, Jaime Sabino.
Horários de funcionamento
A biblioteca funciona de 2ª (segunda feira) a 6ª(sexta feira), das 14h00min às 22h20min, Aos
sábados, das 08h00min às 11h00min.
Acervo e organização
O Acervo da Biblioteca Aphonsiano encontra-se ordenado por assunto de acordo com a CDU

– Sistema de Classificação Decimal Universal, e catalogado segundo o código de catalogação
AACR2.

Código de campo alterado
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No acervo geral a consulta é de livre acesso às estantes.
Todo acervo está devidamente carimbado e tombado como patrimônio da instituição.
Informatização
O acervo da biblioteca encontra-se todo informatizado, o software utilizado é o
desenvolvidopela Embrapa denominado AINFO, o qual possui uma interface amigável,
contempla a informatização de livros, periódicos, fitas VHS, DVDs, CD –ROM e diversos
suportes de materiais informacionais,além do cadastro de usuários e instituições.

O acervo da biblioteca encontra - se também na disponível na Internet por meio do site
www.aphonsiano.edu.br, link biblioteca.

Na home page da Biblioteca há diversos endereços eletrônicos de sites de pesquisas, além de
uma lista vasta de periódicos online.

A busca pode ser feita por de assunto, autor e título. Há terminais de computadores na

biblioteca para essas consultas e funcionários treinados e disponíveis para auxiliar os usuários
em eventuais dúvidas.

Multimídia e acesso a internet
A biblioteca conta ainda com uma sala de multimídia e Internet com 10 (dez) computadores

exclusivos para fins de pesquisa, com o acesso de bases de dados em CD ROM e Internet,

disponíveis a alunos, professores e funcionários. O atendimento é feito por ordem de chegada,
o prazo para o uso de cada equipamento é de uma hora.
Comutação bibliográfica - COMUT
A Bilblioteca Aphonsiano mantém convênio com Programa de Comutação Bibliográfica –

COMUT quepermite a obtenção de cópias de documentos técnico-científicos disponíveis nos

acervos das principais bibliotecas brasileiras e em serviços de informação internacionais.
Entre os documentos acessíveis, encontram–se periódicos, teses, anais de congressos,

Código de campo alterado
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relatórios técnicos e partes de documentos. De posse dos dados do documento, os pedidos
poderão ser feitos através do e-mail bibliotecaaphonsiano@gmail.com
Biblioteca Central/COMUT.

ou diretamente à

14.2. OUTROS ESPAÇOS FÍSICOS DA INSTITUIÇÃO
A Associação Trindadense de Educação e Cultura, mantenedora do Instituto Aphonsiano de

Ensino Superior é proprietária de uma área de 52.100,0m2 para as futuras instalações físicas
da ASTEC. Contando com 26.955,87m2 de área construída e 2.213,45m2 de área em

construção. A ASTEC conta ainda com 20.000,0m2 de área disponível para ampliações
futuras.

Espaço Físico - Campus Aphonsiano

Descrição

Áreas Administrativas

Banheiros / Sanitários / Vestiários/Incluindo os do Ginásio

Área (m2)

1.320,30

640,25

Estacionamentos / Jardins / Calçadas / Ruas

3.852,00

Halls, Auditórios e Centro de Convenções

4.500,00

Circulação e Outros

Laboratórios (c/ áreas de apoio)
Áreas em construção

2.560,00
2.342,25
3.500,00

Áreas Disponíveis para Ampliações

20.000,00

Bibliotecas / Salas de Estudos / Videotecas

1.232,00

Praça de alimentação

3.000,00

Secretarias/Salas de Professores / Coordenações / Apoio Acadêmico
Salas de Aula

Ginásio de Esportes

Área total dos espaços físicos (m2)

600,00

Capacidade
4.000
-

4.636,80

6886

6.124,27

700

54.307,87

-

14.3. SERVIÇOS
Serviços de reprografia

Atualmente o IAESup conta com dois prestadores de serviço de reprografia para os alunos

dos diversos cursos, os quais oferecem serviços de xérox simples e coloridas, ampliações e
reduções, diversos tipos de encadernações, entre outros.
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Nas proximidades do campus do IAESup também são oferecidos outros serviços dessa
natureza, de iniciativa privada, externalidades positivas advindas do projeto Aphonsiano.

Para o atendimento da necessidade acadêmico-administrativa da Associação Trindadense de

Educação e Cultura e de suas mantidas, a mesma conta com um Departamento de
Mecanografia, responsável por tais serviços.
Lanchonete

 Área de alimentação e lazer – um espaço que contempla a cantina, área livre com
mesas/cadeiras e outras convivências. Nesse mesmo espaço são realizadas as férias do
empreendedor e outros eventos.

 Espaço de Convivência entre prédios.
15. REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE
Instituto Aphonsiano de Ensino Superior está atento à Portaria Ministerial nº. 1.679/99, e as

suas dependências estão adequadas para garantir o acesso e a comodidade dos alunos com

deficiências como: rampas com inclinação adequada, elevador com espaço suficiente para

cadeirantes, instalações sanitárias apropriadas, estacionamento reservado e portas com espaço
físico suficiente para a circulação.

Trindade, junho de 2014.

