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1 O Município de Vitória da Conquista 
 

 

 

O Município de Vitória da Conquista situa-se no sudoeste do Estado da Bahia, Mesorregião 

Centro-Sul do Estado, a uma distância de 509 km de Salvador. As principais vias de acesso são 

as seguintes rodovias: BR-116, BA-262, BA-263 e BA-265. Com uma superfície 3.204,5 km², a 

cidade é composta, ainda, pelos distritos de Bate-Pé, Cabeceira da Jiboia, Cercadinho, 

Dantelândia, Iguá, Inhobim, José Gonçalves, Pradoso, São João da Vitória, São Sebastião e 

Veredinha. Considerado como município central da região mencionada, apresenta como 

municípios limítrofes: Cândido Sales, Belo Campo, Anagé, Planalto, Barra do Choça, Itambé, 

Ribeirão do Largo e Encruzilhada.  

 

 

Localização de Vitória da Conquista e da Mesorregião do Centro-Sul baiano (Planalto da Conquista).  
Fonte: Base cartográfica IBGE – 2010 

 

Com altitude é de 923 metros, Vitória da Conquista tem um clima tropical, amenizado pela 

relativa altitude do lugar, e é uma das cidades que registram as temperaturas mais amenas no 

estado da Bahia, chegando a registrar 6,2°C em 2006. Mas já foram registradas temperaturas 

inferiores a 5°C em diversos anos anteriores. Perde em temperatura média apenas para as cidades 

mais altas da Chapada Diamantina, como Piatã. As “chuvas de neblina”, como são chamadas, se 

concentram no período de abril a agosto. Já as “chuvas das águas” (mais intensas e fortes) ficam 

concentradas de outubro a março. 
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A vegetação da região de Vitória da Conquista é distribuída em faixas: Faixa A – Caatinga ou 

cobertura acatingada – Vegetação típica de áreas com deficiências hídricas acentuadas, 

incompatíveis com a cafeicultura. Seus solos são em geral rasos, pedregosos e acidentados; Faixa 

B – Carrasco, também conhecido como “campos gerais” ou cerrado – É uma vegetação baixa, 

mais aberta, típica de terra muito pobre e seca. Essa faixa é considerada inapta à cafeicultura. Ela 

pode ser encontrada também a sudeste da estrada Rio-Bahia; Faixa C – Mata de Cipó. Esta 

cobertura parece ser a predominante no platô. Vem em geral logo abaixo do carrasco. É uma 

vegetação alta, fechada com muitas lianas, ou cipós, epífitas (orquídeas) e musgos (barba de 

mono). Encontram-se muitas madeiras de lei, como pau-de-leite, jacarandá, angico, etc. Também 

farinha-seca, ipê (pau-d’arco) são frequentes. Como vegetação secundária é abundante: corona, 

cipó-de-anta, pitiá, caiçara, avelone, bem como capim corrente ou barra-do-choça, além dos 

amargoso e tricoline; Faixa D – Mata-de-Larga. É a vegetação que predomina logo abaixo da 

Mata-de-Cipó. Muitas vezes aparece em transição com essa. A Mata-de-Larga é mais baixa e mais 

aberta que a de Cipó. Apresenta muita samambaia, sapé, capim Andrequicé e muitas leguminosas. 

São também encontradas muitas palmeiras, planta que falta na Mata-de-Cipó. As áreas de Mata-

de-Larga são mais úmidas. A vegetação secundária e a relva resultante é mais verde na estação 

seca que na Mata-de-Cipó. A cafeicultura deve encontrar condições climáticas satisfatórias em 

terras de Mata-de-Larga. A maior disponibilidade hídrica deve reduzir os problemas com 

incidência de ferrugem. Praticamente esta vegetação encontra-se em toda a região sudeste da Rio-

Bahia; Faixas E e F – Mata Fria e Mata Fluvial Úmida – São as vegetações que aparecem nas 

bordas e nas escarpas sudeste do platô, logo depois da Mata-de-Larga. São áreas úmidas que estão 

sob influência das correntes aéreas frias e úmidas vindas do oceano. Os invernos são muito 

sujeitos a frequentes e prolongados nevoeiros. Em plena estação seca a vegetação herbácea se 

mantém inteiramente verde. A mata não apresenta praticamente nenhuma madeira de lei. 

Predomina a madeira branca (MEDEIROS, 1996). 

 

Seu relevo é, geralmente, pouco acidentado na parte mais elevada, suavemente ondulado, com 

pequenas elevações de topos arredondados. Seus vales são largos, desproporcionais aos finos 

cursos d’água que aí correm, de fundo chato e com cabeceiras em forma de anfiteatro. Ocorrem 

no platô elevações geralmente de encostas suaves (embora existam aquelas com encostas 

íngremes), que podem atingir 1.000m ou mais. A Serra do Periperi, por exemplo, localizada a 
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Norte/Noroeste do núcleo urbano de Vitória da Conquista, tem cota máxima de cerca de 1.109m 

e mínima de 1.000m, enquanto que seu entorno próximo apresenta altitudes que variam de 857 a 

950 metros. Sua bacia hidrográfica é composta pelas Bacia do Rio Pardo e Bacia do Rio de Contas. 

(MEDEIROS, 1996) 

 

A história de Vitória da Conquista foi construída a partir da colonização do território brasileiro, 

entre o século XVIII e o início do século XIX. As políticas de interiorização do governo português 

e a busca por pedras e metais preciosos impulsionaram expedições de bandeirantes a adentrarem 

a faixa de terras entre o Rio Pardo e o Rio das Contas, atualmente pertencentes ao Município de 

Vitória da Conquista (SOUSA, 2001). A ocupação desse território foi marcada pela dizimação da 

população nativa formada, principalmente, pelos índios das etnias Mongoiós (ou Kamakan), 

Pataxós e Ymborés, todos pertencentes ao mesmo tronco: Macro-Jê.  

 

A história narrada no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista informa que 

cada um deles tinha sua língua e seus ritos religiosos. Os Mongoyó costumavam fixar-se numa 

determinada área, enquanto os outros dois povos circulavam mais ao longo do ano. Os Ymboré, 

também conhecidos como Botocudos, tinham pele morena e o hábito de usar um botoque de 

madeira nas orelhas e lábios – daí o nome Botocudo. Gostavam de pintar o corpo com extratos de 

urucum e jenipapo. Eram guerreiros temidos, viviam da caça e da pesca e dividiam o trabalho de 

acordo com o gênero, cabendo às mulheres o cuidado com os alimentos. Os homens ficavam 

responsáveis pela caça, pesca e a fabricação dos utensílios a serem utilizados nas guerras. Já os 

Pataxó não apresentavam grande porte físico. Fala-se de suas caras largas e feições grosseiras. 

Não pintavam os corpos. A caça era uma de suas principais atividades. Também praticavam a 

coleta. Há pouca informação a respeito dos Pataxó. Os relatos afirmam que os Mongoyó ou 

Kamakan eram donos de uma beleza física e uma elegância nos gestos que os distinguiam dos 

demais. Tinham o hábito de depilar o corpo e de usar ornamentos feitos de penas, como os cocares. 

Praticavam o artesanato, a caça e a agricultura. O trabalho também era divido de acordo com os 

gêneros. As mulheres Mongoyó eram tecelãs. A arte, com caráter utilitário, tinha importância para 

esse povo. Eles faziam cerâmicas, bolsas e sacos de fibras de palmeira que se destacavam pela 

qualidade. Os Mongoyó eram festivos, tinham grande respeito pelos mais velhos e pelos mortos. 

 

De acordo com a história narrada no site mencionado, os Ymboré, Pataxó e Mongoyó travaram 
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várias lutas entre si pela ocupação do território. O sentido dessas lutas, porém, não estava ligado 

à questão da propriedade da terra, mas à sobrevivência, já que a área dominada era garantia de 

alimento para a comunidade. Mais tarde, os conflitos seriam travados com os portugueses, durante 

o processo de ocupação da terra para exploração de riquezas naturais. Os combates entre os 

colonizadores e os grupos de indígenas que ofereceram resistência ao projeto colonizador dos 

bandeirantes foram inúteis diante do da superioridade bélica e do efeito devastador das doenças 

trazidas por eles e, por volta de 1752, foi fundado o Arraial da Conquista (SOUSA, 2001). 

 

A Vila de Minas do Rio de Contas desmembrou-se da Vila de Santo Antônio de Jacobina, 

incorporando as terras onde se situava o Arraial da Conquista à sua administração até 1810, ano 

em que o território passou a pertencer à Vila do Príncipe de Sant’Anna do Caetité que, por sua 

vez, havia se desmembrado da Vila de Minas do Rio de Contas. Porém, sob pressão da sociedade 

local em virtude da localização estratégica e do crescimento constante do Arraial, a Vila do 

Príncipe de Sant’Anna do Caetité concedeu território para a criação da Imperial Villa da Victória, 

que posteriormente se transformaria no Município de Vitória da Conquista (ROCHA & FERRAZ; 

2015).  

 

Em 1891, a Imperial Villa da Victória passou à categoria de cidade, recebendo apenas o nome de 

Conquista e, em dezembro de 1943, pelo Decreto-Lei Estadual nº 141/43, posteriormente 

retificado pelo Decreto Estadual 12.978/44, seu topônimo foi modificado, enfim, para Vitória da 

Conquista, em referência à edificação da Cidade mediante o genocídio dos povos indígenas na 

conquista colonizadora (SOUSA, 2001).  

 

Ao longo de sua história, Vitória da Conquista 

perdeu área em consequência da emancipação de 

vários povoados e distritos que se tornaram 

municípios: Poções (1880), Encruzilhada (1921, 

Itambé (1927), Caatiba (1961), Anagé (1962), Barra 

do Choça (1962), Belo Campo (1962) e Cândido 

Sales (1962), razão pela qual sua área territorial atualmente é bem menor do que no período em 

que foi fundada (ROCHA & FERRAZ; 2015).  

 
Imperial Villa da Victória 

Fonte: Base cartográfica IBGE – 2010 
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Atualmente, o Município de Vitória da Conquista possui extensão territorial de 3.704,018 km², 

cujos limites territoriais foram definidos pela Lei Estadual 12.564, de janeiro de 2012, que 

atualizou os municípios que integram o Território de Identidade de Vitória da Conquista, na forma 

da Lei 12.057, de 11 de janeiro de 2011. Quanto à divisão político-administrativa de Vitória da 

Conquista, a Lei Municipal 205/1980, modificada pela Lei 717/93, definiu a área que constitui o 

perímetro urbano, cujas delimitações foram mantidas pela Lei 1.385/2006 – Plano Diretor Urbano 

da Cidade: 

 

Art. 1º Setor urbano 1 - Este setor é delimitado por polígono que tem o vértice inicial na 

nascente do Córrego do Peri-Peri; daí seguindo em linha reta, até a confluência do 

Córrego da Muritiba; daí seguindo pelo Córrego da Muritiba até a sua nascente no 

Saguim; daí, seguindo em linha reta até o Açude “dos Fernandes” no Córrego dos Quatis; 

daí seguindo pelo Córrego dos Quatis, até sua confluência com o Córrego da Barriguda; 

daí seguindo em linha reta, até a confluência do Córrego do Pé de Galinha com o Córrego 

da Santa Rita; daí, seguindo pelo Córrego da Santa Rita, até a sua confluência com o 

Córrego da Lagoa de Baixo; daí seguindo em linha reta, até a confluência do Córrego da 

Serragem com o Córrego do Verruga; daí, seguindo em linha reta até a confluência do 

Córrego do Leão com o Córrego de São Bernardo; daí, seguindo pelo Córrego do São 

Bernardo até a sua confluência com o Córrego da Estiva; até a sua nascente; daí seguindo 

em linha reta até a nascente do Córrego do Saquinho; daí seguindo pelo Córrego do 

Saquinho até a sua confluência com o Córrego do Choça; daí seguindo pelo Córrego do 

Choça até sua confluência com o Córrego do Peri-Peri; daí seguindo pelo Córrego do 

Peri-Peri, até a sua nascente vértice inicial do polígono. 
 

 
Território de Identidade 

Fonte: Base cartográfica IBGE – 2010 

 

Com uma população estimada em 348.718 habitantes, no ano de 2017, de acordo com projeção 

informada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010), ocupando a terceira 
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posição entre as cidades mais populosas da Bahia.  

 

O Censo Demográfico de 2010 revelou que, à época, aproximadamente 89,5% dos munícipes 

residiam na zona urbana e, apenas 10,5% dos munícipes, na zona rural, confirmando uma 

tendência verificada desde a década de 1960.  

 
[...] até meados da década de 50, a população era, na sua maior parte, rural. Os dados 

obtidos no censo de 1940 apontam que a maioria (74,3%) dos moradores do Município 

residia na zona rural, situação que perdurou até a década seguinte, só que com um 

percentual menor, 58,4%. Dez anos depois, em 1960, essa situação estava invertida, 

quando já a maior parte (60,7%) da população morava na zona urbana. Esse percentual 

foi aumentado nas décadas posteriores [...]. Observando-se que, em números relativos 

ou absolutos, a população rural está decrescendo (FERRAZ, 2001, p. 37). 

 

 

 
População Urbana e Rural de Vitória da Conquista (1940 – 2010) 

Fonte: FERRAZ & FERRAZ (2015) 

 

 

A cidade ocupa uma posição privilegiada entre os 

municípios de médio porte, no Estado da Bahia, 

devido a seu desenvolvimento e a sua qualidade de 

vida. O Município de Vitória da Conquista 

centraliza a demanda comercial e de serviços da 

região sudoeste e Serra Geral da Bahia e dos 

municípios vizinhos do norte de Minas de Gerais. 

Abrange um mercado de mais de dois milhões de pessoas e uma população flutuante diária de 

50.000 (cinquenta mil pessoas). 

 

A situação geográfica e a demanda mencionada favorecem a sua posição de polo regional. Vitória 
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da Conquista é uma das cidades que mais crescem no Estado da Bahia, tanto demográfica quanto 

economicamente, posicionando-se entre as maiores cidades do Estado e da Região Nordeste, 

excetuando as regiões metropolitanas. 

 

Segundo os dados do sítio do Município na internet 

(www.pmvc.com.br), “o desenvolvimento da cidade também é 

atestado pelos índices econômicos e sociais. O Índice de 

Desenvolvimento Econômico subiu do 11º lugar no ranking 

baiano, em 1996, para 9º, em 2000. O Índice de Desenvolvimento 

Social deu um salto: subiu do 24º para o 6º lugar. O IDH - Índice 

de Desenvolvimento Humano também saltou do 30º lugar em 1991 

para 18º em 2000. Dos 20 melhores IDH’s baianos, Vitória da 

Conquista foi o que mais melhorou”. 

 

O município pertence à Associação dos Municípios do Sudoeste da 

Bahia – AMUSB e oferece as seguintes atrações turísticas: a) o cristo crucificado da Serra do 

Piripiri, obra do artista Mário Cravo, executada entre os anos de 1980 e 1983. A escultura, de 15 

metros de altura e 12 de largura, identifica os traços fisionômicos do homem sertanejo, rústico 

pelo enfrentamento da fome e da escassez existente na região; b) encontram-se, na cidade, a 

Reserva Florestal do Poço Escuro e o Parque da Serra do Piripiri; c) realizam-se os eventos 

culturais do São João da cidade e o Festival de Inverno, evento oficial da Rede Bahia, afiliada da 

Rede Globo de Televisão; d)  o Museu da História Política, Casa de Régis Pacheco,  contém um 

acervo de quadros de todos os políticos que governaram a cidade, desde a emancipação, e mostra 

a arquitetura da cidade ainda preservada relativa à primeira metade do Século XX. 

 

A economia de Vitória da Conquista desenvolveu-se baseada na atividade pecuária, com a criação 

extensiva de bovinos para a produção de carne. Com a ligação do 

município a rodovia Rio-Bahia, a cidade tornou-se um importante ponto de apoio para o transporte 

de carga e de passageiros. Com o Programa Nacional de Recuperação e Renovação dos Cafezais 

(PRRC), o plantio de café na região de Conquista (com mais de 100 mil hectares de café da espécie 

Arábica) promoveu desenvolvimento surpreendente da 

cidade e região. 

Cristo de Mário Cravo 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

Foto Panorâmica da Cidade de Vitória da Conquista 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 
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Até a década de 1940, a base econômica do município se fundava na pecuária extensiva. A partir 

daí a estrutura econômica e social entraria em um novo estágio, com o comércio ocupando um 

lugar de grande destaque na economia local. Em função de sua privilegiada localização geográfica 

e com a abertura das rodovias Rio-Bahia (atual BR-116) e rodovia Ilhéus-Bom Jesus da Lapa, o 

município pode integrar-se às outras regiões do Estado e ao restante do país e logo passou a 

polarizar quase uma centena de municípios do centro-sul da Bahia e norte de Minas Gerais. A 

cafeicultura sempre foi uma das atividades agrícolas principais da região. No ano de 1975 esta 

cultura foi incrementada com financiamentos subsidiados pelos bancos oficiais, passando a região 

a ser a maior produtora do norte e nordeste do Brasil. No final dos anos 80, o município realça 

sua característica de polo de serviços. A educação, a rede de saúde e o comércio se expandem, 

tornando a cidade a segunda economia do interior baiano. Esse polo variado de serviços atrai a 

população dos municípios vizinhos.  

 

Paralelamente à expansão da lavoura cafeeira, um pólo industrial passou a se formar em Vitória 

da Conquista, com a criação do Centro Industrial dos Ymborés. Nos anos 90, os setores de 

cerâmica, mármore, óleo vegetal, produtos de limpeza, calçados e estofados entram em plena 

expansão e atualmente a cidade conta com 

indústrias como Umbro, Kappa, Bahia Farma, 

Café Maratá, o Grupo Marinho de Andrade, Coca-

Cola, Dilly Calçados, gerando trabalho e renda. O 

Distrito Industrial dos Imborés, atualmente, conta 

com mais de 106 estabelecimentos e cerca de 3500 

empregos diretos.  

 

Nos últimos anos Vitória da Conquista tem se destacado na construção civil e nos setores de 

serviços e comércio. Segundo dados do Sistema Nacional de Emprego (Sine) Bahia e da Agência 

de Desenvolvimento, Trabalho e Renda (ADTR) foram empregadas 8.456 pessoas em 2010.  Esse 

desenvolvimento é corroborado pelo crescimento do PIB per capta do município que salta de R$ 

6.878,00, em 2006, para R$9.854,71 em 2009 (IBGE – 2010). 

 

Além disso, outro setor em expansão é o de lazer. Por possuir temperaturas amenas durante todo 
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o ano, acontece na cidade, o Festival de Inverno Bahia, recebendo grandes nomes da música 

nacional durante três dias de evento que acontece normalmente no mês de agosto. Apesar de não 

ser considerada uma cidade turística, a cidade recebe um grande número de representantes 

comerciais e empresários durante todo o ano. Este fato, somado ao crescimento populacional, 

contribuiu para o surgimento de bares e restaurantes, inclusive aqueles especializados em culinária 

chinesa, japonesa, italiana, francesa e mexicana. A cidade conta com um Shopping Center 

disponibilizando para a comunidade e visitantes uma ampla rede de lojas de departamentos e de 

fast foods conhecidas nacional e internacionalmente. Novos hotéis estão sendo construídos na 

cidade e com o crescimento econômico tornou necessária a construção de um novo aeroporto, 

com conclusão prevista para o segundo semestre de 2019. Logo, o novo aeroporto, ora 

denominado Glauber Rocha, foi inaugurado no dia 23 de julho de 2019. Atualmente a cidade 

disponibiliza voos diários através de quatro empresas de aviação para diversas cidades como São 

Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Brasília, Aracaju, Recife, dentre outras.  

O desenvolvimento harmônico e sustentável representa um desafio a curto e médio prazo, 

dependendo de ações eficazes na área social e nos campos político, econômico e ambiental que 

garantam o seu desenvolvimento de forma equilibrada e segura, para se firmar como eixo de 

desenvolvimento do entorno regional. 

 

De acordo com os dados fornecidos pela Prefeitura Municipal, Vitória da Conquista possui a 6ª 

maior economia da Bahia, com participação de 2,29% no Produto Interno Bruto (PIB) estadual. 

O PIB é a soma de valores de todos os serviços e bens produzidos em determinado local e período, 

além de ser o principal indicador do crescimento 

econômico de uma região. 

 

Reserva Florestal do Poço Escuro 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

 

No ano de 2009, as riquezas produzidas em solo conquistense geraram R$ 3,142 bilhões, um 

aumento de 18,5% em relação ao ano de 2008. Em dez anos, de 1999 a 2009, o PIB municipal 

apresentou um crescimento superior a 340%. Esse crescimento se baseia na expansão de um 

grande conjunto de atividades. 

 

O destaque está no setor de serviços, responsável por mais de 70% do PIB do município. Nessa 

área, o município ocupa a 6ª posição no Estado, com R$ 2,224 bilhões acumulados em 2009. O 

comércio forte e dinâmico e os serviços educacionais e os de saúde contribuem de maneira 

fundamental para o desenvolvimento desse setor. 

 

A construção civil é outro vetor de crescimento, principalmente nos últimos cinco anos e em 

especial após a implementação, por parte do Governo Federal, do programa Minha Casa Minha 

Vida. O setor tem grande participação na geração de empregos, com fortalecimento do mercado 

local. 

 

Diante desse cenário, de acordo com a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da 

Bahia (SEI), a expectativa é de que nos próximos anos o município se torne a 5ª maior economia 

estadual. Ainda, segundo a SEI, o crescimento diversificado possibilita a chegada de novos 

empreendimentos, seja no segmento industrial – indústria de transformação e extração mineral – 

seja no setor de serviços – escolas, universidades, hospitais.  
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Quanto à demanda estudantil, torna-se evidente a necessidade de, a um só tempo, garantir a 

qualidade da formação superior e propiciar condições para que os egressos das instituições de 

ensino superior locais permaneçam na região e ofereçam mão de obra qualificada, visando o 

desenvolvimento regional, a ser consubstanciado sobretudo por meio  de políticas públicas 

resultantes da união de esforços entre os setores público e privado, para o adequado enfrentamento 

dos vários problemas sociais decorrentes da disparidade  de condições econômicas. 

 

A educação se encontra em amplo desenvolvimento na Cidade. Atualmente, existem mais de 400 

escolas de ensino fundamental e médio, entre públicas e privadas e dez instituições de ensino 

superior, nas modalidades de ensino presencial e à distância. Em 1969, a abertura da Faculdade 

de Formação de Professores respondeu à demanda regional por profissionais para o exercício do 

magistério. Na década de 80 é implantada a primeira universidade da cidade, a Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), o que possibilitou aos moradores da região o ingresso ao 

ensino superior sem a necessidade de se deslocarem para a capital em busca de formação 

profissional. A partir da década de 90, a UESB multiplicou o número de cursos, ofertando mais 

de 35 cursos distribuídos em três campi, localizados nas cidades de Vitória da Conquista, 

Itapetinga, situada a 105 km desta e Jequié, a 153km. 

 

Ainda nos anos 2000, foi implantado o campus Anísio Teixeira, da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) o que ampliou 

a diversidade de cursos superiores e o número de vagas no ensino superior, consolidando a cidade 

como polo educacional. Atualmente, estas seis instituições totalizam mais de 12000 (doze) mil 

estudantes universitários. 

 

Entretanto, a população universitária ainda é baixa se consideradas a população total e 

economicamente ativa, havendo a possibilidade e necessidade de ampliação da oferta de cursos, 

para atingir os níveis sugeridos pelo MEC – Ministério da Educação, com o objetivo de 

universalização do acesso à educação superior no Brasil dentro do Plano Nacional de Educação 

– PNE (2011-2020). 
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Em linhas finais de apresentação do município, é possível afirmar que Vitória da Conquista é 

considerada como região que centraliza serviços das mais diversas naturezas, com exploração de 

múltiplas atividades, todas em franco crescimento. Suas características relativas à diversidade de 

vegetação e multicultural estão expressas em seus símbolos 

oficiais. 

 

                      

                                                     

  

Fonte: Prefeitura Municipal de 
 Vitória da Conquista 
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2 A Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista 
 

 

 

2.1 Histórico de Implantação e Desenvolvimento da Instituição 

 

A necessidade social advinda da grande demanda, identificada por meio de fontes secundárias 

(órgãos oficiais), de egressos do Ensino Médio do Norte de Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha, 

Vale do Mucuri e Centro-Sul da Bahia, que não têm oportunidade de ingressar em um curso 

superior, levou um grupo de professores, com ampla experiência em Ensino Superior, a propor a 

construção de um novo tempo para esse nível de ensino na Região Norte Mineira, surgindo desta 

parceria, o Instituto Educacional Santo Agostinho e suas mantidas. 

 

O Instituto Educacional Santo Agostinho (IESA), mantenedora da FASAVIC, é entidade de 

direito privado, com fins lucrativos, sede e foro em Montes Claros, estado de Minas Gerais, com 

Contrato Social registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos do Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas de Montes Claros/MG, sob o nº 5.562-00, Livro A-8, Fl. 136, em 13 de março 

de 2000, CNPJ 03.735.981/0001-03.  

 

O IESA e suas mantidas têm marcado sua trajetória, buscando sempre a excelência do ensino, 

ampliando cada vez mais suas atividades nas áreas de graduação, pós-graduação, iniciação 

científica e extensão e realizando um trabalho de qualidade que já se faz notar pela sua aceitação 

na comunidade acadêmica em Montes Claros-MG. As Faculdades Santo Agostinho, em Montes 

Claros/MG, possuem dois campi, com oferta total de 12 cursos nas áreas da Ciências da Saúde, 

Ciências Exatas e Tecnológicas, Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Jurídicas, dos quais 10 são 

reconhecidos com conceitos de excelência pelo Ministério da Educação. No município de Sete 

Lagoas/MG oferta os cursos nas áreas das Ciências Jurídicas, Ciências Exatas e Tecnológicas e 

Ciências da Saúde, igualmente autorizados com conceitos de excelência pelo Ministério da 

Educação. 

 

A mantida do Instituto Educacional Santo Agostinho em Montes Claros/MG destaca-se no setor 

Educacional como referência de instituições de ensino de qualidade que valoriza as formações 
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humanistas, críticas e reflexivas, priorizando o envolvimento da sua equipe docente, composta 

por profissionais com alta qualificação, oferece avançadas instalações e equipamentos, além de 

propiciar o Ensino, a Iniciação à Pesquisa e a Extensão, integrando teoria e prática, centrada numa 

função política como fator de inovação e mudança.  

 

Para continuar atingindo seus objetivos e firmar-se como instituição de ensino superior de 

referência, têm sido implementadas novas propostas 

educativas, não só pela presença das diversas áreas do 

conhecimento, mas também por novas diretrizes de 

ação, novo espaço de discussão e elaboração intelectual. 

De tal forma que toda a equipe da instituição está 

envolvida com o objetivo de fazer da Instituição um 

centro de excelência do ensino, um "ethos" institucional 

alimentado pela implantação de projetos de iniciação a 

pesquisa, pelo incentivo à produção e divulgação intelectual e pelas atividades de extensão, bem 

como pela qualidade de sua infraestrutura. 

 

Essa realidade institucional está caracterizada não apenas pela abrangência do saber e pela geração 

de condições efetivas de indissociabilidade entre ensino, iniciação à pesquisa e extensão, mas 

também pelo compromisso com um projeto pedagógico qualitativo e com o processo de 

desenvolvimento cultural e científico da comunidade a que servirá, constituindo-se em centro 

irradiador da cultura e do saber. 

 

Competência e inovação trouxeram prestígio e respeito para a Instituição, dando-lhe respaldo para 

que proponha um projeto de expansão, com a abertura de uma mantida no município de Vitória 

da Conquista/BA, para o oferecimento de cursos de graduação e de pós-graduação lato-

sensu/especialização bem como para atuar ostensivamente em atividades de extensão e iniciação 

científica, com o objetivo de ampliar o seu potencial. 

 

Considerando sua experiência na articulação e humanização das atividades acadêmicas, o Instituto 

Educacional Santo Agostinho e suas mantidas, a saber: a Faculdade Santo Agostinho de Vitória 

Fonte: Site Institucional Faculdade Santo Agostinho 
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da Conquista - FASAVIC, credenciada pelo Ministério da Educação por meio da pela Portaria nº 

728, de 25 de agosto de 2014 (D.O.U 26.08.2014), Faculdade de Saúde Santo Agostinho de 

Vitória da Conquista – FASA,  credenciada pelo Ministério da Educação, pela Portaria nº 1.023, 

de 05 de dezembro de 2014 (D.O.U. 08.12.2014) e a Faculdade de Saúde Santo Agostinho de 

Itabuna – FASAI, credenciada pela Portaria nº 445 de 14, de maio de 2018 (D.O.U 15.05.2018). 

 

Em abril de 2019, o Grupo Afya Educacional, através da Afya Participações S.A., inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 23.399.329/0001-72, passou a ser responsável pelo o controle societário e a 

gestão administrativa e acadêmica das Faculdades Santo Agostinho. O grupo nasceu em 2019 da 

incorporação de outras marcas do segmento de educação médica com o objetivo de ser a grande 

parceira destes profissionais em toda a sua jornada de formação. A primeira faculdade de medicina 

do grupo começou a operar há 20 anos, em 1999, no Tocantins, no Norte do país.  

 

A FASAVIC atua em consonância com os pressupostos ético-político-metodológicos do seu 

Projeto Pedagógico Institucional e as diretrizes curriculares do MEC. A Instituição propõe um 

planejamento curricular flexível, com uma organização do conhecimento que priorize a prática 

interdisciplinar. Além disso, que permita o envolvimento de docentes e discentes em atividades 

de Ensino, Iniciação à Pesquisa e Extensão, relacionando essas atividades com as necessidades 

do desenvolvimento econômico, social e proporcionando a seus alunos a oportunidade de 

participação em programas de melhoria das condições de vida da comunidade em que vive. 

 

O compromisso com os princípios de qualidade e de contemporaneidade permite à FASAVIC 

incorporar em seu projeto acadêmico, essencialmente as funções de ensino e extensão, 

contemplando a iniciação à pesquisa em algumas áreas de sua atuação específica, que contribuirão 

para o resultado de um trabalho educacional consubstanciando seu compromisso social mediante 

a efetivação de seus Projetos Pedagógicos de Curso. 

 

A FASAVIC propõe promover e ampliar a formação profissional nas áreas das Ciências Jurídicas, 

das Ciências Exatas e Tecnológicas, das Ciências Sociais Aplicadas e das Ciências Humanas, 

proporcionando um ensino de qualidade dentro de uma visão holística e transformadora 

integrando a teoria e prática, construindo assim um processo formativo, humanizado e cidadão, 
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no qual alunos e professores assumam-se como sujeitos que criam as possibilidades para a 

socialização e produção do saber. O Plano Pedagógico Institucional da FASAVIC foi elaborado 

em consonância com o disposto nos artigos 207 e 225 da Constituição da República Federativa 

do Brasil e Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96. 

 

Considerando ainda o avanço tecnológico e a necessária interiorização do ensino superior, 

procura-se garantir a adoção do ensino à distância, no todo ou em parte dos cursos, possibilitando 

maior participação da sociedade. 

 

Para atingir os objetivos propostos a FASAVIC, embasada nos princípios norteadores para 

concepção dos Projetos Pedagógicos de seus cursos estabelece as políticas de Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

 

2.2 Princípios Norteadores da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista 

 

A Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista é balizada pelos seguintes princípios: 

 

2.2.1 Princípios Pedagógicos 

 

 Promover e ampliar a formação profissional nas diversas áreas de sua atuação, buscando 

um ensino de qualidade dentro de uma visão holística e transformadora, integrando teoria 

e prática; 

 Formar profissionais empreendedores para as diferentes atividades científicas, culturais, 

políticas e sociais, comprometidos com o desenvolvimento das regiões nas quais estiverem 

inseridos; 

 Propor novas pedagogias, tornando os saberes significativos e interessantes, rompendo 

com os limites de uma formação fragmentada, reconstruindo as relações da área específica 

do conhecimento com áreas de saberes correlatos; 

 Promover a produção de conhecimento e sua difusão; 

 Promover a formação de profissionais capazes de se posicionarem de forma consciente e 

crítica diante da realidade social, política, econômica e educacional brasileira; 
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 Contribuir para o desenvolvimento regional, através da formação de profissionais que 

atendam ao mercado de trabalho, de forma diferenciada, para propiciar a melhoria da 

qualidade de vida da população; 

 Institucionalizar mecanismos de incentivo ao aperfeiçoamento teoria e prática no ensino-

aprendizagem, tais como: Programas de Monitoria, Formação de Grupos de Estudo, 

Estágios Supervisionados; 

 Educar para a conservação e a preservação da natureza, inclusive através de projetos de 

desenvolvimento sustentável; 

 Garantir a flexibilização curricular acompanhando as reformas curriculares da graduação 

face às exigências das rápidas transformações sócio econômicas, geopolíticas, culturais e 

tecnológicas da sociedade. 

 Incentivar a interdisciplinaridade e o trabalho multiprofissional adotando estratégias de 

trabalho em grupo em diferentes áreas. 

 Gerar, transmitir e disseminar o conhecimento, com padrões elevados de qualidade; 

 Incentivar projetos sociais na região de sua abrangência, favorecendo o desenvolvimento 

de habilidades sociais e éticas. 

 Trabalhar a educação baseada em competências, construindo o conhecimento (saber) as 

habilidades (saber fazer) e as atitudes e valores (saber ser e conviver). 

 

2.2.2 Princípios Filosóficos 

 

 Contribuir com eficácia para a melhoria da qualidade de vida dos integrantes da 

comunidade acadêmica, bem como das comunidades de sua área de abrangência; 

 Contribuir para a formação de uma consciência ética fundada no aperfeiçoamento 

intelectual, humanístico e espiritual do cidadão e no desenvolvimento de uma capacidade 

crítica ante a sociedade e o Estado; 

 Contribuir para o desenvolvimento científico-tecnológico, econômico, social, artístico, 

cultural e espiritual, calcados na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do 

trabalho, na livre iniciativa, no pluralismo político e na solidariedade humana para a 

construção da sociedade; 
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2.2.3 Princípios Metodológicos 

 

 Garantir que os resultados da avaliação institucional sejam utilizados para reforçar, 

corrigir rumos, capacitar, embasar tomada de decisões, sempre em prol do 

aperfeiçoamento humano e intelectual de toda comunidade acadêmica da FASAVIC e 

identificar parcerias que possam agregar valores ao processo de ensino-aprendizagem e a 

formação pretendida. 

 Funcionar como agente de inovação buscando a implantação de projetos regionais; 

 Promover a interação com a sociedade e com o mundo do trabalho; 

 Manter a indissociabilidade da tríplice função: ensino, iniciação à pesquisa e extensão, 

sem perder de vista sua função social, comprometida com o desenvolvimento e a justiça 

social. 

 Propor estratégias pedagógicas que contribuam para a construção do conhecimento, ao 

invés da transmissão e aquisição de informação; 

 Buscar diversificação didático-pedagógica que privilegiem a pesquisa e extensão como 

instrumentos de aprendizagem, estimulando a atitude científica; 

 Criar grupos para projetos de ensino, pesquisa e extensão que tragam benefícios para a 

qualidade e aperfeiçoamento do ensino ministrado pelos cursos; 

 Criar projetos com atividades de pesquisa, ensino e extensão que oportunize aos 

acadêmicos conhecer melhor o meio onde atuarão futuramente, a realidade dos problemas 

e potencialidades, vivenciando atividades relacionadas à profissão. 

 Estabelecer parcerias com a comunidade, através de convênios e intercâmbios 

institucionais, oportunizando experiências de vida para o acadêmico em sociedade; 

 Estimular e proporcionar a participação dos alunos em atividades de iniciação científica, 

extensão, estágios, apresentação e divulgação (publicação) de trabalhos, órgãos 

colegiados, monitorias, entre outras atividades. 

 Estimular os acadêmicos para a busca da continuidade dos estudos, voltada, 

principalmente, para a atualização dos egressos; 

 Estimular os docentes para o aperfeiçoamento, a troca de experiências, diálogo 

pedagógico, renovação metodológica, buscando estratégias diversificadas, com aulas 

planejadas e utilização de recursos inovadores. 
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2.2.4 Princípios de Gestão 

 

 Manter a unidade de patrimônio e administração, a fim de alcançar níveis superiores de 

eficácia, eficiência e um desenvolvimento harmônico da Instituição em seu conjunto; 

 Buscar autonomia e independência frente às de ordem política, ideológica ou econômica 

que possam desviar a instituição de seus objetivos científicos, culturais, sociais e 

institucionais. 

 Promover e intensificar os mecanismos de cooperação nacional e internacional. 

 

2.3 Diretrizes do Projeto Pedagógico Institucional da FASAVIC 

 

2.3.1 Igualdade de Acesso 

 

I. Lastreada nos valores insculpidos no artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, a admissão à educação superior da FASAVIC está baseada em: mérito, 

capacidade, esforço, perseverança e determinação mostrados pelos jovens que buscam 

o acesso à educação superior, capacidades essas adquiridas anteriormente no ensino 

médio. 

 

II. O acesso à FASAVIC não permitirá qualquer discriminação com base em raça, sexo, 

idioma, religião ou em considerações econômicas, culturais e sociais, nem tampouco 

em deficiências, assegurando o combate ao capacitismo. 

 

III. A FASAVIC diversificará a igualdade de acesso e permanência, para diferentes grupos 

sociais, cada vez mais diversificados, com base na relevância da educação, isto é, em 

termos do ajuste entre o que a sociedade espera da Instituição e o que ela realiza. 

 

2.3.2 Políticas de Ensino 

 

Os perfis dos cursos, orientados pelos seus PPC's, com base no PPI, asseguram consonância com 
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as Diretrizes Curriculares Nacionais de cada curso, favorecendo a formação de profissionais 

multicompetentes e empreendedores, com uma ampla visão crítica da realidade regional, com 

vistas a uma ação transformadora do mundo que os cerca. 

  

Dessa forma, o ensino deve ser inter e transdisciplinar, admitindo, todavia, habilitações 

profissionais específicas e considerando que a base da atuação profissional deve assenta-se em 

sólidos conhecimentos das diversas áreas, relacionadas com cada profissão. 

 

A FASAVIC desenvolve as atividades de ensino buscando uma vinculação com a pesquisa e a 

extensão, garantindo que a atividade de ensino envolva a perspectiva da produção do 

conhecimento e sua contribuição social; que cada atividade de pesquisa se articule com o 

conhecimento existente e seja vinculada com a melhoria da qualidade de vida da população; que 

cada atividade de extensão seja um espaço privilegiado no qual docentes, discentes e comunidade 

articulem a difusão e a produção do conhecimento acadêmico e do conhecimento popular, 

possibilitando uma percepção enriquecida dos problemas sociais, bem como suas soluções de 

forma solidária e responsável.   

 

 

2.4 Áreas de Atuação 

 

Na cidade de Vitória da Conquista, a FASAVIC atua nas áreas das Ciências Jurídicas, Ciências 

Sociais Aplicadas, Ciências Exatas e Tecnológicas e Ciências Humanas. 

 

 

2.5 Missão Institucional 

 

A Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista – FASAVIC tem por missão institucional 

propiciar o ensino, a iniciação à pesquisa e a extensão de qualidade, através de uma sólida 

formação humanística, ética, interdisciplinar e prática, formando indivíduos comprometidos com 

o desenvolvimento econômico, político, social e cultural da sociedade em que estão inseridos. 
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2.6 Compromisso e Valores 

 

A FASAVIC apresenta como compromisso produzir, sistematizar e socializar conhecimentos, 

através de programas de ensino, pesquisa, extensão e de serviços, em especial através da formação 

de profissionais capazes de interagir de forma crítica, criativa e propositiva, política, técnica e 

socialmente. Nesse sentido, erige como valores: a) Ética Empresarial; b) Qualidade no Ensino; c) 

Respeito aos Alunos; d) Valorização dos Funcionários; e) Compromisso com a Sociedade. 

 

2.7 Responsabilidade 

 

Constitui responsabilidade da FASAVIC assegurar ensino de qualidade com sólidas bases 

científicas, interdisciplinaridade e visão atualizada de mundo, domínio e aplicação de tecnologias 

educacionais, formas participativas, uso de metodologias ativas e práticas inovadoras de ensino e 

aprendizagem. 

 

2.8 Visão Institucional 

 

A visão da FASAVIC é constituir-se em núcleo educacional, tecnológico, científico, artístico e 

cultural capaz de ser uma referência para a construção de práticas inovadoras e voltadas à 

excelência do fazer universitário e ao processo de desenvolvimento em suas diversas instâncias e 

formas de manifestações. 

 

2.9 Objetivos Institucionais 

 

 Promover a formação de profissionais capazes de se posicionarem de forma consciente e 

crítica diante da realidade social, política, econômica e educacional brasileira. 

 Contribuir para o desenvolvimento regional, através da formação de profissionais 

competentes e comprometidos com a melhoria de vida da população envolvida. 

 Possuir corpo docente de alto nível com qualificação para oferecer um ensino de 

excelência. 
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 Fortalecer o ensino para consolidar a FASAVIC como centro de referência e de qualidade 

do ensino superior. 

 Promover políticas de apoio e acompanhamento ao discente. 

 

 

2.10 Corpo Docente 

 

O Corpo Docente é considerado como elemento principal e indispensável ao processo educativo, 

seja ele no ensino, pesquisa ou extensão. A qualificação dos docentes da Faculdade Santo 

Agostinho de Vitória da Conquista baseia-se em três perspectivas: Processo de Seleção, Política 

de Capacitação e Plano de Carreira. As três, reunidas, procuram selecionar, estimular e manter os 

professores com maior titulação e com perspectiva de crescimento profissional. 

 

No quadro Docente a meta é manter 100% dos professores com titulação mínima de especialista, 

sendo que destes no mínimo um terço com titulação obtida em programas de pós-graduação 

Stricto Sensu. Na Coordenação dos Cursos, professores com titulação mínima de Especialista e/ou 

Mestre e carga horária de acordo com os referenciais de qualidade do MEC. Serão observadas, 

para a contratação, a experiência no magistério superior e experiência profissional não acadêmica. 

 

O ingresso na carreira docente será feito por exame de títulos e seleção aberta ao público, tendo 

por base as normas fixadas pela Mantenedora, ouvidos os colegiados competentes das instituições 

mantidas, respeitada a legislação pertinente, as normas do Sistema de Ensino e o disciplinamento 

contido nas resoluções vigentes. 

 

A Política de Capacitação Docente (PCD) terá por objetivo promover a melhoria da qualidade do 

ensino, pesquisa e extensão, e só poderá ser alcançada através de cursos de Pós-Graduação Stricto 

Sensu e Lato Sensu, assim como de capacitação e atualização profissional, visando ao 

aprofundamento e aperfeiçoamento dos conhecimentos científicos, tecnológicos e profissionais. 

Os incentivos oferecidos aos seus docentes estão previstos no plano de carreira. 

 

A estrutura do Plano de Carreira Docente é configurada com quatro categorias funcionais 

(Professor Auxiliar, Professor Assistente, Professor Adjunto e Professor Titular), em que cada 



PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO 
CURSO DE DIREITO 

 
 

 

 

 

 

  

 Rua Olívia Flores, nº 200 - Bairro Candeias – (77) 3201-4800 – Vitória da Conquista/BA – CEP: 45028-100  
Site: https://vic.fasa.edu.br 

 

29 

categoria permite a progressão horizontal, desde que observados de forma cumulativas, conforme 

faixas: 

 

I. Auxiliar: 

1- Mínimo título de pós-Graduação com certificado registrado, com carga horária mínima de 360 

horas, obtida em Instituição credenciada; 

2- Experiência no magistério superior ou experiência profissional não acadêmico pedagógico na 

área. 

 

II. Assistente: 

1- Título de Mestrado, Doutorado, Pós-Doutorado ou Livre Docência, devidamente registrado; 

2- Mínimo 5 (cinco) anos de experiência no magistério Superior; 

3- Mínimo 4 (quatro) anos de efetivo exercício da docência nesta IES, com contrato de tempo 

horista, parcial, integral ou dedicação exclusiva. 

 

III. Adjunto: 

1- Título de Mestrado, Doutorado, Pós-Doutorado ou Livre Docência, devidamente registrado; 

2- Mínimo 8 (oito) anos de experiência no magistério Superior; 

3- Mínimo 7 (sete) anos de efetivo exercício da docência nesta IES, com contrato de tempo 

horista, parcial, integral ou dedicação exclusiva. 

 

IV. Titular: 

1- Título Doutorado, Pós-Doutorado ou Livre Docência, devidamente registrado; 

2- Mínimo 14 (quatorze) anos de experiência no magistério Superior; 

3- Mínimo 13 (treze) anos de efetivo exercício da docência nesta IES, com contrato de tempo 

horista, parcial, integral ou dedicação exclusiva. 

  

Somente serão válidos os títulos obtidos cursos e Instituições reconhecidas pelo MEC/CAPES ou 

diplomas estrangeiros revalidado segundo as normas do Sistema Nacional de Ensino 

 

A mudança de nível está regulamentada pelo Plano de Cargos e Salários Docente do Instituto 
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Educacional Santo Agostinho. O Plano de Carreira Docente compreende três regimes de trabalho: 

 

I. Regime integral – Docentes com 40 horas semanais de trabalho na instituição, nelas reservado 

tempo de pelo menos 20 horas semanais destinadas a estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, 

gestão, planejamento, avaliação, projetos e orientação de alunos. 

 

II. Regime parcial – Docentes com 12 a 40 horas semanais de trabalho na instituição, nelas 

reservado pelo menos 25% do tempo para estudos, planejamento, avaliação, projetos, gestão, 

trabalhos de extensão e orientação de alunos-pesquisa. 

 

III. Regime horista – Docentes que ministram aulas, independentemente da carga horária 

contratada ou que não se enquadrem em outros regimes de trabalho acima definidos. 

 

Os Regimes de Trabalho previstos observam, no que tange às exigências básicas para atender os 

padrões de qualidade, o disposto nas diretrizes vigentes pelo Ministério da Educação (MEC). 

 

Ressalta-se que a caracterização dos regimes de contração acima descritos poderão variar 

conforme as normas do Ministério da Educação, expressas no Instrumento de Avaliação de Cursos 

de Graduação presencial e à distância, datado de outubro de 2017. 

 

 

2.11 A Auto Avaliação Institucional 

 

Avaliação institucional é um processo de mensuração de desempenho que visa à melhoria da 

qualidade do ensino, da aprendizagem e do processo de gestão acadêmica. 

 

O Programa de autoavaliação da Faculdade Santo Agostinho da Conquista (FASAVIC) segue as 

orientações gerais para a autoavaliação das Instituições de Ensino Superior através do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Instituído pela Lei n. 10.861, de 14 de 

abril de 2004, o SINAES se fundamenta na necessidade de promover a melhoria da qualidade da 

educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia 
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institucional, da sua efetividade acadêmica e social e, especialmente, do aprofundamento dos seus 

compromissos e responsabilidades sociais. O SINAES define a autoavaliação ou a avaliação 

interna da Instituição como “um processo contínuo por meio do qual uma Instituição constrói 

conhecimento sob sua própria realidade, buscando compreender os significados do conjunto de 

suas atividades para melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância social.”. (INEP: 

6, 2004). 

 

Para articular o modelo de gestão e os indicadores de qualidade às ações avaliativas, recomenda-

se um levantamento preciso de indicadores, que dependem essencialmente dos seus objetivos e 

das metas a serem alcançados, tudo em consonância com a Missão Institucional, aos seus 

princípios e valores. A avaliação assim entendida constitui-se em um eixo condutor institucional 

e da gestão, permitindo o acompanhamento e os ajustes necessários à execução do seu 

planejamento, conforme prevê um dos objetivos contidos em seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional - PDI, qual seja: “o de garantir que os resultados da Avaliação Institucional sejam 

utilizados para reforçar, corrigir rumos, capacitar, embasar tomada de decisões, sempre em prol 

do aperfeiçoamento humano e intelectual de toda comunidade acadêmica”. Desta forma, a 

avaliação institucional da FASAVIC compõe-se de autoavaliação (interna) e avaliação externa. 

 

Considerando a avaliação interna e externa, tem-se uma percepção contínua e subsidiária da 

avaliação, sendo neste caso, uma fonte de dados para a tomada de decisões, aprimoramento, 

mudança ou manutenção das ações executadas ou a serem executadas na Instituição. Trata-se, 

portanto, de um processo “cíclico, criativo, renovador de análise, interpretação e síntese das 

dimensões que definem a Instituição” (INEP: 6; 2004). Para isso, a Comissão Própria de 

Avaliação – CPA da FASAVIC terá como propostas, avaliar, discutir, sugerir e monitorar as ações 

que deverão ser corrigidas na IES ao longo do processo. E, como premissa, o consenso das ações 

na comunidade acadêmica. A avaliação interna será constituída pelo discente, docente, técnico 

administrativo, representada pelos usuários das atividades de graduação. Já o universo da 

avaliação externa será constituído pelo egresso – graduado e pós-graduado – da sociedade civil – 

representada pelos usuários das atividades de pesquisa e extensão – e do mercado de trabalho.  

 

O processo de Avaliação Institucional é estruturado e executado pela CPA e os Comitês de Apoio 
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à Comissão Própria de Avaliação (CA), numa perspectiva de concepção avaliativa que privilegie 

o compromisso com o processo, tanto quanto com os resultados nas suas diversas etapas. E 

buscará, dentre outros pontos: 

 

• a sensibilização da comunidade acadêmica; 

• a discussão dos parâmetros de avaliação; 

• a elaboração/reestruturação dos instrumentos de avaliação com todos os segmentos; 

• a definição dos instrumentos e técnicas; 

• a coleta de dados; 

• a aplicação dos instrumentos; 

• a tabulação dos dados da avaliação; 

• o tratamento qualitativo-quantitativo da análise dos resultados; 

• a divulgação dos resultados; 

• a indicação de ações para aprimoramento do setor; 

• a indicação de ações para aprimoramento do sistema da avaliação interna; 

• a emissão de relatórios; 

• o planejamento e acompanhamento de ações para o aprimoramento dos processos. 

 

A autoavaliação da FASAVIC tem como pressuposto a análise das interfaces e fluxos dos vários 

setores, possibilitando um diagnóstico mais orgânico dos processos. Possui como base, o Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) atendendo as 

dez dimensões preconizadas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES), a saber:  

 

I – a missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

II – a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão;  

III – a responsabilidade social da instituição;  

IV – a comunicação com a sociedade; 

V – as políticas de pessoal; 

VI – organização e gestão da instituição;  

VII – infraestrutura física;  
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VIII – planejamento e avaliação;  

IX – políticas de atendimento aos estudantes; 

X – sustentabilidade financeira.  

 

Esta proposta de Avaliação Interna como parte de um contexto institucional mais amplo é um 

mecanismo que desencadeia o processo para avaliar a qualidade do ensino e os avanços da 

instituição em relação aos seus propósitos de melhorias constantes. Permitirá a todos visualizar 

os três focos que a constitui: as políticas propostas e implementadas; os compromissos 

institucionais e sociais; a gestão e os apoios para o seu desenvolvimento, configurando-se num 

processo que deve servir para o monitoramento das providências e da correção dos rumos, de 

forma coerente e inter-relacionada. 

 

Para a coleta dos indicadores da comunidade acadêmica (discentes, docentes e colaboradores), a 

CPA da FASAVIC utiliza como ferramenta, formulários eletrônicos.  O sistema informatizado 

adotado pela FASAVIC permite que a comunidade acadêmica como um todo acesse os 

questionários por meio de login e senha individual e sem que seja possível sua identificação, 

permitindo desta forma que o usuário tenha confiança no sigilo das informações e respostas dadas 

no processo.  

 

Assim, a FASAVIC trabalha a avaliação em suas diversas dimensões de forma integrada, 

buscando uma coerência dos procedimentos aplicados à Comunidade Acadêmica através de ações 

transformadoras, atendendo ao compromisso social da Instituição cuja proposta consta no PDI da 

IES. Vale ressaltar, que responsabilidades inerentes a cada envolvido serão traduzidas em um 

Plano de Ação proposto pela Comissão Própria de Avaliação (CPA).  

 

Por sua vez, a CPA utiliza como ferramenta para autoavaliação o Sistema Informatizado de 

Avaliação Santo Agostinho (SINASA). Trata-se de um recurso que contribuirá para a coleta e a 

análise dos dados quantitativos, gerados com a aplicação de questionário com formulários 

próprios a todos os segmentos investigados – discentes, docentes, colaboradores da IES. O 

SINASA tem estrutura apropriada para aplicar individualmente os questionários e tabular, com 

segurança e rapidez, os dados. O SINASA possibilitará a sistematização de informações válidas 
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e confiáveis, que estarão sempre disponíveis e que permitirão consultas constantes. 

 

Quanto aos resultados, serão encaminhados aos próprios setores, em forma de relatórios, para 

gerenciamento e tomada de decisões institucionais. Esse círculo virtuoso tem como eixo a 

Avaliação Institucional que, pretende-se, ter a busca de níveis de excelência. 

 

O relatório geral de autoavaliação da FASAVIC, em versão parcial ou integral, conforme se trate 

de ano intermediário ou final do ciclo avaliativo será anualmente postado no sistema e-mec, 

conforme determina o artigo 61-D da Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007(*), 

consolidada e publicada em 29 de dezembro de 2010. 

 

Por fim, os cursos oferecidos pela FASAVIC são avaliados externamente pelo Exame Nacional 

de Desempenho de Estudantes, seja no processo de conhecimento ou renovação. Logo, visando o 

exame ENADE, a IES preocupara-se com a qualidade de ensino e seu processo de melhoria 

contínuo, por meio de ações coordenada pelas coordenações de curso, equipes de trabalho 

voltadas para a implementação e execução de atividades voltadas para a preparação ao aluno 

ENADE, desenvolvendo atividades específicas e direcionadas.  

 

 

2.12 A Infraestrutura 

 

A Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista - FASAVIC é uma instituição com sede 

alugada com endereço à Avenida Olivia Flores, nº 200, Bairro Candeias, Vitória da 

Conquista/BA, CEP: 45.050-480. 

 

A FASAVIC conta com uma estrutura física que atende perfeitamente a comunidade interna e 

externa da IES, assim distribuída: Laboratórios de Ensino, Laboratórios Didáticos Especializados, 

Ambulatório Acadêmico, Departamentos Administrativos e Acadêmicos, Biblioteca e Salas de 

Aula, todos climatizados e dispondo dos móveis e equipamentos inerentes a cada um. Todas as 

salas de aula e laboratórios são equipadas com projetores multimídia (data-show) fixo. 

 



PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO 
CURSO DE DIREITO 

 
 

 

 

 

 

  

 Rua Olívia Flores, nº 200 - Bairro Candeias – (77) 3201-4800 – Vitória da Conquista/BA – CEP: 45028-100  
Site: https://vic.fasa.edu.br 

 

35 

Ressalta-se ainda, que a Instituição possui infraestrutura adaptada para o atendimento aos alunos 

e demais usuários Portadores de Necessidades Especiais- PNE. O seu espaço físico conta com 

banheiros adaptados, rampas de acesso, piso tátil, plataforma de acessibilidade e identificação em 

braile em todas as portas das principais entradas. Conta ainda com vagas prioritárias no 

estacionamento. 

 

A estrutura física da FASAVIC cumpre o disposto no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 

2004, que dispõe sobre a promoção de acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida. 

 

2.12.1 Estrutura Física 

 

Com uma área total de 5.633, m², este espaço é destinado à estrutura do corpo técnico 

administrativo, docente e discentes da Instituição. As funções desempenhadas por cada 

departamento deste Bloco atendem aos setores acadêmico-pedagógico e administrativo da IES. A 

estrutura física possui salas climatizadas e informatizadas com computadores modernos, os quais 

são interligados por meio de rede lógica. 

 

Discriminação Área (m²) 

Atendimento Geral/Protocolo 26,96 

Administrativo: 

Secretaria Acadêmica 

Departamento Financeiro 

Departamento Pessoal 

Recursos Humanos 

Núcleo de Apoio à Gestão 

78,53 

Almoxarifado 36,40 

Auditório 77,58 

Banheiro Masculino 1ºA módulo 1 12,90 

Banheiro Feminino 1ºA módulo 1 12,90 

Banheiro Masculino 2ºA módulo 1 12,90 

Banheiro Feminino 2ºA módulo 1 12,90 

Banheiro Feminino térreo central 12,32 

Banheiro Masculino térreo central 12,88 

Banheiro Familiar Módulo laboratórios 10,84 

Banheiro Feminino Módulo laboratórios 10,88 

Banheiro Masculino térreo módulo 2 13,69 

Banheiro Feminino térreo módulo 2 22,62 
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Banheiro Feminino módulo 2 2º Andar 29,45 

Banheiro Masculino módulo 2 2º Andar 19,17 

Biblioteca 362,53 

Cantina/Convivência 62,20 

Coordenação 12,11 

Copa/cozinha (administrativo) 16,8 

NUPPEXII / NAPED 48,10 

Descanso Docente 25,19 

Direção Geral 19,36 

Coordenação de Graduação e Pós-graduação 8,71 

Laboratório de Informática I 69,05 

Laboratório de Informática II 59,07 

Ouvidoria 8,84 

Recepção Geral 22,10 

NAPPSA 14,11 

Recepção/Secretária das Coordenações 6,35 

Reprografia 20,70 

Salas de Aula 1.066,05  

Sala de Professores 20,54 

T.I. 23,52 

Área de convivência  401,52 

 
As salas de aula possuem capacidade de acomodação de 30 a 90 alunos por sala de aula. São todas 

climatizadas, com projetores multimídias (data show) fixos e sistema de som (fixos e móveis). 

 

A Coordenação de Curso possui uma sala exclusiva para desenvolvimento de suas atividades, 

devidamente climatizada, composta por mesa de trabalho com cadeira altamente confortável, duas 

poltronas para o interlocutor, armários para arquivamento de documentos, acesso à rede internet 

tanto física quanto sem fio, de alta velocidade. A recepção e a secretaria para as coordenações 

possuem espaço físico com as mesmas características.  

 

Os professores possuem à sua disposição salas bem iluminadas em ambientes devidamente 

climatizados, equipados com confortáveis mesas e cadeiras, sendo equipada com 

microcomputadores, acesso à internet por rede física ou wifi e mesa para reuniões. Esta sala 

comporta também escaninhos individuais, para guarda de materiais pessoais. A sala de descanso 

docente dispõe de cadeira massageadora, sofás num espaço reservado para um pequeno repouso 

entre as atividades docentes, televisão, mesa de centro e frigobar.  
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Por fim, o espaço conta, ainda, com ampla e livre cobertura de acesso à internet, por meio dos 

aparelhos de conexão sem fio, os chamados access point, para utilização por meio dos 

computadores pessoais. 

 

2.12.2 Biblioteca 

 

A Biblioteca possui como objetivo proporcionar às Comunidades Acadêmica, Técnica e 

Administrativa o acesso aos recursos informacionais para desenvolvimento do ensino, apoio à 

iniciação à pesquisa e extensão, além de oferecer um acervo especializado que contempla as áreas 

pertinentes aos cursos ministrados pela FASAVIC.  

 

A biblioteca ocupa uma área de 362,53 m² (incluindo o salão de leitura, cabines de estudo em 

grupo e individual, acervo,) distribuída de forma a disponibilizar o livre acesso ao acervo e 

propiciando ao usuário procurar as obras que deseja retirar diretamente nas estantes. Oferece ao 

usuário um ambiente confortável com condições de estudo e pesquisa. 

 

Os usuários da Biblioteca têm disponíveis 64 escaninhos destinados a abrigar todo o material 

pessoal de quem efetua a consulta, enquanto permanecer nas dependências do setor. 

 

A Biblioteca da FASAVIC dispõe de um salão de estudo em grupo que foi criado para o melhor 

conforto dos discentes e docentes, um espaço confortável e climatizado para que possam ter um 

melhor aproveitamento dos estudos, com 06 cabines de estudo individuais. Conta com 6 salas de 

estudo em grupo que acomodam 24 alunos, climatização e lâmpada de emergência.  

 

Os usuários ainda têm à sua disposição 4 terminais de microcomputadores conectados em rede e 

à internet para a realização de atividades acadêmicas dentro da biblioteca. 

 

A Biblioteca da FASAVIC possui 1 (uma) bibliotecária com experiência administrativa na área 

de Biblioteconomia. Esta é responsável pela direção e organização do setor. Conta ainda com 2 

auxiliares de ensino. Além de pessoal de apoio, vigilância, limpeza e manutenção, que estão 

preparados para manter o ambiente limpo e agradável para os usuários. 
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Os serviços prestados aos usuários são: 

 

- Empréstimo domiciliar para alunos de graduação total de 4 obras por 7 dias prorrogáveis; para 

professores total de 5 obras por 10 dias prorrogáveis; funcionários total de 3 obras por 10 dias 

prorrogáveis; 

- Consulta in loco para não usuários registrados (público externo) e empréstimo entre biblioteca 

com formulário próprio com assinatura das bibliotecárias responsáveis; 

- Pesquisa bibliográfica on-line pelos micros de consulta, podendo ser impressa uma listagem, se 

necessário; 

- Serviço de referência, atendimento pessoal ou pelo telefone e/ou e-mail, com esclarecimento e 

orientações sobre as fontes de pesquisas existentes; 

- Orientação via elaboração de referências bibliográficas e fichas catalográficas (on-line) em 

trabalhos acadêmicos, monografias, em complementação aos dados fornecidos pelos professores 

de Metodologia Científica em sala de aula, em consonância com as normas ABNT; 

- Orientação quanto ao uso da biblioteca para otimização do uso dos recursos e materiais 

oferecidos, permitindo o livre acesso às estantes e mobiliários de armazenamento dos materiais 

especiais. São distribuídas aos novos alunos, as normas de utilização da Biblioteca, bem como 

outras informações básicas e úteis contidas no Guia do Aluno; 

- Disponibilização de micros para pesquisa na Internet, além de vários terminais de acesso 

existentes nos Laboratórios de Informática; 

- Empréstimo informatizado: Sistema RM integrado ao Sistema de Controle Acadêmico, com 

cadastro automático do corpo discente. 

 

Para o tratamento técnico do acervo, utiliza-se o Sistema de Classificação - CDU (Classificação 

Decimal Universal), para catalogação o código AACR2 (Código de Catalogação Anglo-

Americana) e para normalização bibliográfica as normas de documentação da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas). 

 

Para o gerenciamento das principais atividades da Biblioteca adota-se: estruturação da base de 

dados bibliográficos, base de dados dos usuários, serviços de empréstimos, consulta, reservas, 

estatísticas e controle patrimonial, utiliza o software específico. O usuário poderá também 
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consultar o acervo e fazer reserva de sua residência ou trabalho através do site da Biblioteca. 

 

Para os serviços de consulta ao acervo, estarão disponibilizados para os usuários 02 (dois) 

terminais de microcomputadores, para acesso à base de dados local. Também estará 

disponibilizada a listagem simplificada de todo o acervo, incluindo autor, título, assunto, número 

de chamada (que representa a localização do livro na estante), garantindo ao usuário o acesso ao 

material demandado. O serviço de empréstimo/reserva será automatizado e disponibilizado 

através de um terminal de atendimento. Em situações adversas, a biblioteca utilizará o sistema 

manual, visando a garantia da prestação do serviço.  

 

A Biblioteca mantem serviço de orientação, assessoria e treinamento para normalização e 

apresentação de trabalhos científicos. O bibliotecário, em parceria com a Coordenação de cada 

curso, realizará semestralmente, treinamento para os acadêmicos. As Normas Técnicas da ABNT 

serão objetos constantes de atualização da Biblioteca. São serviços prestados aos usuários: acesso 

às bases de dados local, CD-ROM e INTERNET; atendimento a iniciação à pesquisa; catalogação 

na fonte; comutação bibliográfica on-line - COMUT; consultas; exposições e mostras; orientação 

sobre normalização de documentação através de conjunto de normas da ABNT; treinamento de 

usuários quanto à utilização dos recursos informacionais disponíveis; empréstimo domiciliar; 

reserva. 

 

O horário de funcionamento da Biblioteca é de segunda a sexta, de 7h00 às 22:30h, e no sábado, 

de 8h às 16:00h. 

 

A Instituição prima pela manutenção de um acervo que atenda os referenciais de qualidade do 

Ministério da Educação, garantindo a indicação mínima de 3 títulos por unidade curricular na 

bibliografia básica e 5 títulos na bibliografia complementar. O acervo é atualizado e renovado, 

com aquisição, sempre que solicitada pela Coordenação dos Cursos. A renovação dos periódicos 

é constante e automática vinculada à indicação do corpo docente, discente e administrativo, cujos 

recursos estão previstos no planejamento econômico - financeiro da Instituição. 

 

2.12.2.1. Acervo 
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O acervo bibliográfico se divide em quatro cursos de graduação e está distribuído em estantes 

para livros do tipo dupla face. Os usuários têm à sua disposição 2 terminais para consulta à base 

de dados na própria biblioteca. O mecanismo de busca pode ser feito por autor, título ou assunto 

e é totalmente informatizado através do software para gerenciamento de bibliotecas denominado 

RM Biblios. A realização de empréstimos, devolução e reservas pode ser operacionalizada em 

computadores disponíveis no balcão de atendimento. 

 

Amplamente utilizado nas rotinas do sistema, qualquer tipo de documento pode ser identificado 

por meio de etiquetas contendo código de barras, produzidas pelo próprio sistema. 

 

O acervo da biblioteca encontra-se em plena expansão. Hoje contamos com os seguintes números: 

995 títulos e 14.164 exemplares, dentre livros, periódicos, obras de referência, monografias e 

materiais especiais. Todo o acervo está registrado e classificado de acordo com a CDD 

(Classificação Decimal de Dewey) e catalogado segundo as normas da AACR2 (Código de 

Catalogação Anglo-Americano). 

 

 

 

O acervo de periódicos especializados disponível na base de dados EBSCO, adquirida pela 

FASAVIC, que a comunidade acadêmica pode acessar, tanto no ambiente da IES, quanto no 

próprio domicílio, por meio de link disponibilizado na área logada do site institucional. 

 

2.12.2.2. Biblioteca Digital 

 

A Biblioteca da FASA oferece também a Minha Biblioteca, um sistema informatizado que 

disponibiliza, em meio digital, títulos universitários na íntegra. O acervo da Minha Biblioteca 

conta com 9.472 títulos. 

 

A plataforma está disponível gratuitamente com acesso ilimitado para todos os alunos, professores 

e funcionários pela página da biblioteca no site da instituição, bem como por meio da Minha 

CURSO 
LIVROS 

TÍTULOS VOLUMES 

DIREITO  215 2.239 
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Biblioteca através do Portal CANVAS, ferramenta esta de utilização do ensino remoto.  

 

A Biblioteca Digital tem como missão disponibilizar ao aluno mais uma opção de acesso aos 

conteúdos necessários para uma formação acadêmica de excelência através de um meio eficiente, 

acompanhando as novas tendências tecnológicas. A FASAVIC, desta forma, está comprometida 

com a formação e o desenvolvimento de um cidadão mais crítico e consciente. 

 

2.12.2.3. Cronograma de Expansão do Acervo 

  

Existe uma política definida de atualização do acervo em nível institucional. O docente solicita as 

suas necessidades à coordenação do curso, esta encaminha aos setores responsáveis (biblioteca e 

setor de compra da FASAVIC).  

 

A Biblioteca da FASAVIC, particularmente, desenvolve uma política de atualização e 

desenvolvimento do acervo, observando: a seleção e aquisição de material bibliográfico. Na 

seleção, a biblioteca recebe e analisa a lista de sugestões dos professores de cada curso, bem como 

as demandas anteriores não atendidas e as estatísticas de uso da biblioteca. No processo de 

aquisição, a biblioteca conta com orçamento anual e realiza 2 (duas) aquisições, sendo uma no 

início do 1º semestre e outra no início do 2º semestre. Nesta rotina, a bibliotecária elabora a lista 

conforme a demanda de cada curso e encaminha ao Departamento de Compras para que se 

proceda à aquisição dentro do calendário em vigor. 

 

A seleção do material bibliográfico é feita com critérios próprios, baseados em normas 

internacionais, observando-se os seguintes parâmetros: 

 

- Adequação à capacidade, necessidades e interesses dos usuários; 

- Atualização de novas edições, a cada ano, pela aquisição dos melhores textos; 

- Preferência por novos títulos, obras de autores consagrados e data atual de publicação; 

- Caracterização do valor histórico das obras, sejam eles legais, fiscais ou culturais; 

- Número de exemplares existentes de cada obra, com verificação da frequência de uso pelos 

usuários; 
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- Prioridade para os conceitos de especificidade, relevância do tema e o princípio utilitário. 

 

Também no ato da aquisição, quando se consolidam as indicações bibliográficas feitas pelo corpo 

docente e coordenação de curso, a bibliotecária avalia se o número de exemplares solicitados é 

viável, fazendo uma comparação no acervo, com apoio de relatórios informatizados, do número 

de exemplares existentes. 

 

Por fim, caso o acervo contenha um número razoável de exemplares, adquire-se em pouca 

quantidade somente para renovação daqueles volumes muito procurados que sofrem desgaste 

natural ou que sofreram restauração e mesmo assim permanecem com utilidade para empréstimos 

e leitura na biblioteca. 

 

2.12.3 Laboratórios 

 

A Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista oferece Laboratórios didáticos com 

ambientes físicos de instalações propícias as atividades dos acadêmicos, a exemplo, o 

desenvolvimento de monitorias, aulas práticas e monografias de várias disciplinas sob orientação 

de docentes, técnico e monitores. 

 

Os Laboratórios possuem técnicos para auxiliar no desenvolvimento das atividades nos 

laboratórios (manutenção de equipamentos, controle de suprimentos, etc.), na organização das 

aulas práticas, no controle do estoque e também na compra de materiais. A aquisição de material 

necessário para as aulas práticas será semestral e conforme a necessidade. Os laboratórios são 

dotados de equipamentos de última geração, correlacionados pedagogicamente com programas 

dos cursos previstos, e em quantidade suficiente para atender à comunidade acadêmica e os 

referenciais de qualidade do Ministério da Educação. 

 

2.12.4 Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação 

 

A infraestrutura tecnológica da FASAVIC é de responsabilidade da Divisão de Tecnologia da 

Informação, que buscará otimizar os objetivos operacionais e estratégicos; disponibilizando 

informações acadêmicas e de biblioteca pela internet como forma de flexibilização de acesso às 
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informações pertinentes à comunidade acadêmica. A Divisão de Tecnologia da Informação 

disponibiliza recursos computacionais em todos os setores; acesso a correio eletrônico interno e 

será responsável pela ampliação do parque computacional para pesquisa, ensino e extensão, e pela 

promoção de serviços de acesso à internet aos colaboradores e comunidade acadêmica criando e-

mail personalizado e conta de acesso. As premissas para elaboração Diretrizes de Tecnologia da 

Informação são: 

 

 Existência de um corpo de analistas de sistemas e técnicos em informática de 

qualidade, capazes de coordenar, implantar, produzir e agregar valor aos recursos 

tecnológicos desta instituição; 

  Existência de um instrumento capaz de avaliar a qualidade dos trabalhos 

realizados;  

 Diretrizes tecnicamente simples para que a Instituição possa entender a 

importância do processo de informatização como ferramenta de apoio ao 

desenvolvimento de suas atividades; 

 Maximização do uso de recursos computacionais através da adoção de ferramentas 

de software livre, desde que haja compatibilidade e homogeneidade com o sistema de 

gestão integrado da Instituição; 

 Manutenção do funcionamento adequado de toda e qualquer infra-estrutura 

computacional que tenha por objetivo o atendimento à pesquisa, ensino e extensão do 

seu corpo acadêmico;  

 Criação de ambiente para disponibilização de informações acadêmicas e de 

biblioteca pela internet, como forma de flexibilização de acesso a informações 

pertinentes à comunidade acadêmica; 

 Disponibilização de recursos computacionais em todos os setores; 

 Disponibilidade de acesso a correio eletrônico interno, como forma segura e 

efetiva de comunicação interna entre os diversos setores; 

 Implantação, teste e validação de Sistema de Gestão Integrado - ERP como forma 

de gestão da informação para tornar a instituição mais ágil; 

 Ampliação do parque computacional para pesquisa, ensino e extensão; 
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 Promoção de serviços de acesso à internet aos colaboradores e comunidade 

acadêmica com criação de e-mail personalizado e conta de acesso. 

 

A FASAVIC disponibiliza Laboratórios de Informática dotados de microcomputadores com 

acesso à Internet, além rede de Internet sem fio em todos os prédios do campus. 

 

A Divisão de Tecnologia da Informação é responsável pela implantação do FASA on line, sistema 

oferecerá praticidade e permitirá ao acadêmico realizar e acompanhar em tempo real suas 

demandas acadêmicas tais como: matrícula, negociação de débitos, requerimentos, programação 

das aulas, lançamentos de frequência, notas, downloads de textos, vídeos e outros conteúdos 

oferecidos extraclasse. Contará ainda com um módulo de gerenciamento para coordenadores de 

cursos que permite acompanhamento do trabalho realizado pelos professores. Além dos sistemas 

on-line, as salas de aula são equipadas com projetores de multimídia. 

 

 

2.12.5 Plano de Promoção de Acessibilidade 

 

 

A FASAVIC tem como objetivo não apenas a busca da qualidade do ensino, mas também o 

desenvolvimento regional, através de investimentos em recursos humanos e recursos físicos; 

cumprindo também sua missão de assegurar o exercício das profissões com responsabilidade 

social e garantindo a atuação em diferentes parcelas da população, de forma a alcançar uma 

sociedade mais justa e absolutamente inclusiva. 

 

A preocupação da FASAVIC com a acessibilidade se inicia com sua estrutura física, favorecendo 

a redução e a eliminação das barreiras arquitetônicas, por meio do entendimento e aplicação das 

normas que definem os parâmetros de construção de espaços acessíveis. Os edifícios contam com 

instalações que garantem a acessibilidade de pessoas com deficiência física, através de dimensões 

referenciais determinadas na NBR 9050/2004, a saber: utilização de sinalização de acessibilidade, 

espaços para mobilidade em cadeira de rodas, rotas acessíveis (rampas), piso táctil, vagas de 

estacionamento reservadas para veículos que conduzam ou sejam conduzidos por pessoas 

deficientes, sanitários e lavatórios acessíveis e portas com vão livre de 0,80 m com maçaneta do 

tipo alavanca.  
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A Estrutura física e online encontram-se adequada aos termos da Portaria nº 3.284 de 07/11/2003, 

Portaria MEC n.º 20 de 22 de dezembro de 2017 e da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2016 

garantindo, portanto, acesso às pessoas com deficiência. 
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3 O Curso de Direito 
 

 

 

 

3.1 Identificação do Curso 

 

Curso Bacharelado em Direito 

Número de Vagas Anuais 300 (trezentas) vagas 

Número de Vagas Semestrais 150 (cento e cinquenta) vagas 

Turnos Matutino e Noturno 

Forma de Ingresso Processo Seletivo 

Sistema de Matrícula Semestral 

Tempo Mínimo de Integralização 10 (dez) semestres 

Tempo Máximo de Integralização 15 (quinze) semestres 

Carga Horária Total 3.702,96 

Local de Funcionamento 
Av. Olívia Flores, nº 200, Bairro Candeias, Vitória da 

Conquista/BA 

 

3.2 Justificativa 

 

3.2.1 Inserção no Projeto Global da Instituição 

 

O Direito pode ser considerado como uma das áreas do conhecimento que mais assume uma 

característica interdisciplinar, a partir da formação de relações dialógicas com as demais 

ciências. O projeto do Curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista 

integra-se ao projeto global da instituição, ao se apresentar à tratativa de temáticas locais e 

regionais, sem perder de vista, no entanto, o surgimento de questões contemporâneas internas e 

internacionais que demandam um olhar jurídico.  

 

Em Vitória da Conquista, o Curso de Direito apresenta um caráter multifacetário, possibilitando 

ao discente uma formação humanística e uma autonomia decisória quanto à construção de sua 

identidade de curso. Nesse sentido, duas grandes áreas recebem destaque, a saber: a) Direito do 

Estado e Cidadania, tendo em vista o perfeito funcionamento dos entes públicos e melhor gestão 

dos recursos destinados a satisfazer as necessidades comunitárias, com inserção de temas 

relativos aos direitos humanos e fundamentais; b) Novos Direitos e Relações Sociais, com ênfase 
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em dois ramos do Direito: b.1) o Direito Empresarial, em virtude da característica comercial e 

industrial da região Sudoeste da Bahia; b.2) o Direito cibernético, dada a necessidade de 

preparação do discente para lidar com os desafios do uso dos meios digitais na sociedade da 

informação contemporânea, na qual estão inseridos.  

 

A composição da estrutura curricular da Instituição proporciona ao corpo discente o 

conhecimento de múltiplas realidades sociais, jurídicas, econômicas e políticas, enriquecendo o 

debate acadêmico. De igual modo, o corpo discente poderá participar, de forma ativa, de 

atividades de seu interesse em qualquer dos cursos ministrados na Instituição, que poderão ser 

consideradas para efeito de cumprimento das atividades complementares. 

 

O Direito na Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista se desponta com relevância 

singular, em razão de agregar sua política de interdisciplinaridade, exigida no contexto global do 

mundo contemporâneo, em que os profissionais egressos do ensino superior enfrentarão os 

desafios do presente e do futuro, notadamente na realização da justiça social.  

 

3.2.2 A Construção Contemporânea da Educação 

 

A educação nacional encontra-se, hodiernamente, em um cenário de crise. Apesar dos inúmeros 

esforços de garantir à população o acesso à educação formal, percebe-se que há um déficit 

significativo, comprometendo o índice de desenvolvimento social. Do ensino fundamental ao 

superior, as vagas disponibilizadas não são capazes de atender a todos, em uma perspectiva 

igualitária, somando-se a esse problema as várias questões relativas à qualidade do ensino. De 

acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domícílios (Pnad) realizada pelo IBGE em 

2011, 1,7 milhão de jovens de 15 a 17 anos estão fora da escola. Dentre os 58% de adolescentes 

de 15 a 17 anos que estão no ensino médio, 75% estão abaixo do nível de proficiência esperado. 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), criado para medir a qualidade do 

aprendizado, está estagnado desde 2011. Auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União 

(TCU) em 2013 revelou que faltam 32 mil professores com formação específica nas disciplinas 

obrigatórias nas escolas públicas de ensino médio. 
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O Estado da Bahia não se distancia dessa realidade. Ao revés, as políticas educacionais 

construídas ao longo de sua história revelam um agravamento do problema. De acordo com os 

relatórios do Programa Todos Pela Educação, fundado no ano de 2006, até o ano de 2017, o 

estado fica aquém dos resultados desejados nas duas metas avaliadas – a Meta 1, que prevê que 

toda criança e jovem de 4 a 17 anos esteja na escola; e a Meta 4, que define que todo jovem de 

19 deve ter concluído o Ensino Médio. A metodologia analisa os dados da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílio (Pnad) de 2015. A Bahia está abaixo a média brasileira em todos os 

indicadores. Nas condições ideais, a Bahia teria 67,6% de concluintes do Ensino Médio com 

idades até 19 anos, mas tem 47,4%. 

 

Os problemas constatados no ensino médio geram impactos no ensino superior, cujo acesso 

continua muito limitado. Alguns avanços sensíveis na área educacional são verificados, em 

virtude das tentativas de democratização do ensino. Nesse sentido, o Portal Brasil, a partir de 

informações do Ministério da Educação, indicou que em 2002, apenas 466,2 mil alunos 

completaram as atividades de graduação em universidades públicas e privadas, número que foi 

ampliado para pouco mais de 837,3 mil alunos, no ano de 2014. Em 2002, os Estados de 
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Tocantins, Amapá e Roraima não contavam com curso de especialização. Nas Regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste, 11 dos 19 Estados tinham até 1.296 alunos de pós-graduação. Em 2014, 

apenas quatro Estados do Norte continuam com números abaixo desse índice, devido à baixa 

densidade populacional. 

 

 Atualmente, na cidade de Vitória da Conquista, instituições que ofertam cursos de ensino 

superior, nas modalidades presencial e à distância, totalizam mais de 12.000 (doze mil) estudantes 

universitários. Entretanto, a população universitária ainda é baixa, uma vez considerada a 

população total e economicamente ativa. Nesse aspecto, salienta-se que há possibilidade e 

necessidade de ampliação da oferta de cursos e vagas, para atingir os níveis sugeridos pelo MEC 

– Ministério da Educação, com o objetivo de universalização do acesso à educação superior no 

Brasil dentro do Plano Nacional de Educação – PNE, para o decênio 2014/2024, instituído pela 

Lei nº 13.005/2014. 

 

No que se refere ao Curso de Direito, são ofertados, em Vitória da Conquista, por instituições: a) 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – com 80 (oitenta) vagas anuais; b) Faculdade de 

Tecnologia e Ciências – com 200 (duzentas) vagas anuais, matutino e noturno; c) Faculdade 

Independente do Nordeste – com 200 (duzentas) vagas anuais, matutino e noturno; d) Faculdade 

Santo Agostinho de Vitória da Conquista – com 300 (trezentas) vagas anuais, e) Faculdade 

Pitágoras – com 100 vagas anuais, f) UNINASSAU – com  240 vagas anuais. 

 

É importante salientar ainda, que o processo de ensino/aprendizagem vem passando por grandes 

alterações nos últimos anos. A relação aluno/professor que sempre foi pautada na presença física, 

vem incorporando recursos tecnológicos, dando espaço para projetos pedagógicos mais dinâmicos 

com a combinação de tipos: presencial e Ead.  

 

Nessas novas organizações dos processos de ensino aprendizagem o modelo híbrido se apresenta 

como uma associação de práticas pedagógicas do ensino presencial e do ensino a distância, 

baseadas em diferentes tecnologias e metodologias, buscando otimizar os resultados dos alunos 

oferecendo um conjunto de ferramentas digitais, que tornam a aprendizagem mais 

individualizada, sem prescindir da relação pessoal/presencial entre o professor e o aluno.   
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3.2.3 O Ensino Jurídico em Perspectiva 

 

O Ministério da Educação, no início dos anos 90, direcionou esforços no sentido de transformar 

o ensino jurídico do País, em uma clara tentativa de evitar a abertura de novos cursos sem a 

qualidade exigida para formação de profissionais de excelência, o que culminou com a Portaria 

1.886/94, norma que regulamenta o funcionamento e estruturação dos cursos jurídicos no Brasil. 

 

No Brasil, os cursos de Direito, desde a sua criação no século XIX, foram destinados à formação 

de profissionais com influência social, para ocupar posições decisórias, principalmente, nos 

espaços de poder. Na década de 60, do século passado, alterações significativas foram 

promovidas, em virtude do contexto socioeconômico delineado à época, possibilitando a criação 

de novos cursos e a ampliação de vagas, principalmente nas regiões sul e sudeste do País. O 

processo de redemocratização da década de 80 exigiu um novo perfil de profissional e, 

consequentemente, gerou uma crise nos cursos de Direito que tiveram que enfrentar as questões 

relativas a uma nova ordem constitucional, além dos conflitos sociais verificados nas múltiplas 

realidades sociais instauradas.  

 

Uma verdadeira cisão foi promovida na década de 80, gerando uma dicotomia no início da década 

subsequente. De um lado, cursos com estruturas curriculares tradicionais, desvinculados e 

descomprometidos com a realidade social, com as temáticas relativas ao pluralismo e destinados 

à reprodução de um conhecimento tecnicista insuficiente às demandas emergentes. O clássico 

modelo juspositivista foi responsável por fortalecer um discurso de ampliação do distanciamento 

entre o Direito e a criticidade, resultando na formação de operadores do Direito, expressão que 

revela um apego ao legalismo. Para além essa realidade, a participação da sociedade e dos alunos 

na construção de estruturas curriculares de efetivação de direitos era percebida como proposta 

distante de um modelo que se pretendia implantar, inviabilizando o amadurecimento, inclusive, 

das instituições democráticas. Somado a essa problemática, constatou-se, ainda, uma dissociação 

entre o curso e os desafios das profissões jurídicas, a crescente judicialização de conflitos, a crise 

ética dos profissionais e das instituições jurídicas, a massificação de cursos descomprometidos 
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com a qualidade, a incipiente produção científica e a ausência de qualificação de docentes na área 

do Direito. 

 

O novo Século exigiu uma transformação urgente, no sentido de atender as necessidades do 

mundo contemporâneo. Em uma percepção de um giro quase copernicano, abandona-se a fórmula 

positivista do operador do Direito, para a construção de profissionais proativos que assumissem 

uma posição de agente transformador das realidades sociais desiguais e imbuídos de um 

sentimento democrático de realização dos direitos estatuídos no contexto constitucional cidadão.  

 

Nesse cenário, dos Cursos de Direito não foi exigida uma mera adaptação ao modelo social, 

jurídico, político e econômico, mas uma verdadeira reformulação de seus fundamentos 

existenciais, a partir de uma abordagem crítica dos conteúdos, bem como da interdisciplinaridade, 

da efetivação de direitos e fortalecimento das garantias constitucionais e das instituições 

democráticas. O resultado não poderia ser distinto: uma nova interpretação da dogmática jurídica, 

por meio de elementos reflexivos, e a criação de oportunidades de diálogos com outras áreas do 

conhecimento.  

 

O contexto delineado permite afirmar que a oferta do Curso de Direito da Faculdade Santo 

Agostinho de Vitória da Conquista, dentro do contexto regional apresentado, configura-se como 

de importância singular. As várias demandas locais e regionais, em crescente e cambiante 

complexidade, no que se relaciona aos aspectos político, social e econômico, estão a exigir o 

trabalho de profissionais do Direito que tenham uma formação de excelência e 

comprometimento com o melhoramento efetivo das condições de vida das comunidades. 

 

Além dos aspectos explicitados, o Projeto Pedagógico contempla a melhoria da qualidade da 

formação jurídica, em Vitória da Conquista, com investimentos em estrutura física, biblioteca, 

capacitação de professores e realização de eventos e ações de intervenção social, com o objetivo 

de melhorar os índices de qualificação obtidos nas últimas avaliações pelas IES da região. 

 

Por fim, anuncia-se que, neste Projeto Pedagógico, são apresentadas informações gerais sobre o 

Curso de Direito, visando à explicitação dos seus objetivos – estes, exemplificados, sobretudo, 
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por meio das competências e habilidades que o formando da Faculdade Santo Agostinho de 

Vitória da Conquista deverá apresentar quando do seu ingresso no universo profissional – a partir 

dos princípios norteadores de sua organização curricular, de suas atividades e eventos 

extracurriculares, bem como atividades de extensão. Também será divulgado o regimento interno 

da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista, no qual se encontram delineados a 

estrutura e funcionamento do Curso de Direito. Em anexo, serão apresentados os modelos dos 

principais instrumentos normativos disciplinadores das atividades de ensino, pesquisa e extensão 

do Curso de Direito da FASAVIC. 

 

 

3.3 A Concepção do Curso de Direito 

 

Os múltiplos contextos da sociedade contemporânea exigem um perfil de curso de Direito 

comprometido com o atendimento das demandas sociais, com a efetivação de direitos e a 

realização de justiça. Essa é a concepção balizadora da proposta pedagógica presente nesse 

Projeto. Para esse fim, o diálogo democrático e interdisciplinar, decorrente de práticas de ensino 

e aprendizagem destinados à compreensão das complexidades das relações humanas, constitui 

aspecto central do Curso.  

 

A segmentação extremada das áreas jurídicas, notadamente percebida em propostas cartesianas 

e estanques, foi abandonada no presente Projeto Pedagógico do Curso, criando-se, portanto, um 

espaço para uma sólida formação humanística, ética, interdisciplinar e prática, tendo como focos 

de aprimoramento a capacidade de raciocínio, articulação de argumentos, compreensão dos 

fenômenos jurídicos e sociais, conhecimentos dos vários mecanismos jurídicos e 

administrativos, dos conceitos e terminologias peculiares à profissão, bem como solução 

eficiente para os conflitos, judicial ou extrajudicialmente, estribada numa postura crítica e 

reflexiva. 
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Essa concepção de curso está referenciada, inclusive, em seu brasão, ao presentar os símbolos 

da justiça. Ao centro, a marca institucional indica a construção de uma instituição sólida, capaz 

de nortear a construção de conhecimentos transformadores de realidades sociais. A balança, 

Utensílio de origem caldeia, símbolo místico da justiça e da equivalência, do comportamento 

correto, da medida, do equilíbrio; em muitas culturas, representa a imagem da jurisdição, da 

justiça terrena, da “Iustitia” com os olhos vendados, que não se deixa influenciar durante a 

avaliação da culpa (CIRLOT, 1984). A espada, instrumento aplicado contra as injustiças, a 

maleficência e a ignorância. De acordo com Udo Becker (1999), quando associada com o 

símbolo da Justiça, simboliza a decisão, a separação entre o 

bem e mal, sendo misericordiosa com o primeiro e golpeando e punindo o segundo. É a força 

máxima para punir o culpado e perdoar o inocente. A águia, animal conhecido por sua visão 

ampliada e sua coragem, simboliza a perspectiva de construção de novos direitos. Por fim, a 

inscrição Lumina Spargere, máxima latina que significa espalhar a luz do conhecimento, 

revelando a proposta democrática e participativa do curso de Direito da Faculdade Santo 

Agostinho de Vitória da Conquista. 

 

3.4 Os Objetivos do Curso de Direito 

 

O Curso de graduação em Direito proposto pela Faculdade 

Santo Agostinho de Vitória da Conquista tem por objetivo 

geral propiciar a formação de profissionais de excelência, a 

partir dos fundamentos jurídicos teóricos e práticos 

necessários ao exercício da carreira jurídica correspondente, 

com uma visão ética e humanística capaz de promover a compreensão e o enfrentamento das 

transformações políticas, sociais, econômicas e culturais do mundo contemporâneo.  

 

Nesse sentido, o Curso será realizado de forma a estimular o diálogo e o exercício da democracia, 

com o intuito de orientar a formação de profissionais comprometidos com as realidades local e 

regional, bem como de agentes que possam contribuir para o desenvolvimento comunitário, por 

meio da efetivação de direitos. 

 

Fonte: Site Institucional Faculdade Santo Agostinho 
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O Curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho não está restrito à oferta de componentes 

curriculares tradicionais. Sua proposta contempla disciplinas interdisciplinares, demonstrando o 

seu caráter interdisciplinar e a formação ético-humanística indicada como finalidade basilar. 

Nesse cenário, a completude que se pretende alcançar, no que se refere à preparação e à 

conscientização cultural para transformações positivas, será possível por meio do atendimento 

dos seguintes objetivos específicos: 

 

 Estimular uma postura crítica frente ao Direito, para adequá-lo à realidade 

socioeconômica e cultural, inclusive regional; 

 Dar pleno cumprimento ao preceito constitucional da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão, na formação dos futuros profissionais do Direito; 

 Atentar para as alterações teórico-conceituais, com sensibilidade do conhecimento 

jurídico interdisciplinar, visando à solução de problemas novos, para os quais a legislação 

não oferecerá as respostas prévias nas normas consolidadas; 

 Oferecer a prestação de serviços, em especial às parcelas mais carentes da população, 

relacionadas à assistência judicial e extrajudicial nas diversas áreas do Direito através do 

Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ e pelo Núcleo Alternativo de Resolução de Conflitos 

– NARC, dentre outros; 

 Promover a educação continuada como meio de ampliar e atualizar conhecimentos 

jurídicos; 

 Apoiar os estudos do corpo discente, incentivando monitorias de ensino e extensão, bem 

como de projetos e programas de iniciação e pesquisas científicas; 

 Viabilizar a compreensão das desigualdades econômicas, sociais, políticas e culturais, 

com vistas a superar toda e qualquer forma de discriminação e de preconceitos de origem, 

raça, gênero, identidade de gênero, cor, idade e quaisquer outros, assim como erradicar 

a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 

 

 

3.5 Coerência dos conteúdos curriculares com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais - DCN (Pareceres CNE/CES nº 55/2004, nº 211/2004 e nº 757/2020 / 

Portaria 1.886/1994 / Resolução CNE/CES 09/2004 e Resolução CNE/CES 
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05/2018) 

 

O currículo do Curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista foi 

estruturado de forma a cumprir o disposto nas Resoluções CES/CNE nº 9/2004 e nº 05/2018, que 

fixam as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação em Direito, bem como os 

Pareceres CES/CNE nº 55/2004, nº 211/2004 e nº 757/2020, assegurando, no perfil do 

graduando, sólida formação geral, humanística e axiológica, capacidade de análise, domínio de 

conceitos e da terminologia jurídica, adequada argumentação, interpretação e valorização dos 

fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente a 

capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da 

Ciência do Direito, da prestação da justiça e do desenvolvimento da cidadania. 

 

O Curso de Direito possibilita, sem a exclusão de outros, a formação profissional que revela as 

seguintes habilidades e competências: I - leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e 

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

interpretação e aplicação das normas (regras e princípios) do sistema jurídico nacional; III - pesquisa 

e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito; IV - adequada 

atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, administrativas ou judiciais, com a devida 

utilização de processos, atos e procedimentos; V - correta utilização da terminologia jurídica ou da 

Ciência do Direito; VI - utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão 

crítica; VII - julgamento e tomada de decisões; VIII – desenvolvimento da cultura do diálogo e na 

utilização dos meios consensuais de resolução de conflitos; e, IX - domínio de tecnologias e métodos 

para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

 

Neste diapasão, destaca-se a adoção de alguns progressos estatuídos pela Portaria nº. 1886, de 

1994, que se tornaram peças fundamentais para o desenvolvimento do profissional do Direito, 

habilitando-o a obter um almejado sucesso no mercado de trabalho. Como exemplo das 

melhorias proporcionadas pela Portaria, pode-se citar a obrigatoriedade do trabalho de conclusão 

de curso, na forma de Monografia, não sendo descartadas outras modalidades de Trabalho de 

Conclusão de Curso, a ser desenvolvido, conforme regulamentação aprovada pelo Conselho 

Superior da FASAVIC, a partir do 9º período. Preocupada com essa pesquisa individual do 

aluno, a atual estrutura curricular do Curso de Direito tem como disciplina essencial, no 3º 
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período, a Metodologias da Pesquisa Científica, que, além de estimular a produção científica 

desde o início do curso, oferece o embasamento teórico necessário ao acadêmico para 

desenvolver o seu projeto de pesquisa e, ao final, elaborar o Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

Destaca-se, ainda, o Programa Especial de Tutoria (PET), que tem por objetivo propiciar ao 

acadêmico a assistência pedagógica necessária ao bom desenvolvimento do trabalho de conclusão 

de curso, em diferentes áreas da formação jurídica. O programa é desenvolvido em duas etapas. 

Na primeira, os alunos participam de seminários envolvendo temas candentes na jurisprudência e 

doutrina pátrias e estrangeiras, bem como também debatem a devida correlação com a realidade 

local e regional. Na segunda, disporão de acompanhamento tutorial individualizado, com vista a 

auxiliá-los na definição do tema para a produção do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

Da mesma forma, a Prática Jurídica do Direito será valorizada, visto que não é trabalhada 

isoladamente dentro do universo jurídico, sem qualquer relação com outras áreas correlatas. Esta 

inter-relação de cursos proporciona a necessária interdisciplinaridade em um mundo caracterizado 

pela interdependência das atividades, além de estudar os conflitos coletivos, sob outros aspectos, 

que não seja somente o jurídico, porquanto o Direito é um fenômeno social. As atividades práticas 

serão ofertadas, desde o início do Curso, por meio do Núcleo Alternativo de Resolução de 

Conflitos - NARC, destinado à mediação e à conciliação e ao desenvolvimento de ações sociais, 

bem como por visitas técnicas às instituições jurídicas. 

 

Como forma de desenvolver a pesquisa no Curso de Direito da FASAVIC, o Núcleo de 

Investigação e Produção Científica do Curso de Direito, tem por missão promover e estimular a 

iniciação científica, bem como produzir uma Revista na área do Direito, além de implementar 

pesquisas nas áreas de Direito do Estado e Cidadania e das Relações Privadas e Desenvolvimento 

Social, dentre outras. 

 

Diante da preocupação da instituição com a produção escrita do acadêmico e o desenvolvimento 

de seu raciocínio crítico-reflexivo, a FASAVIC dispõe do Núcleo Laboratorial do Curso de 

Direito. O projeto busca melhorar o desempenho dos acadêmicos em relação à escrita. Para tanto, 

em todas as disciplinas, é inclusa atividades avaliativas orientadas de produção de textos para 

aprimorar o espírito crítico do estudante, aumentar sua capacidade reflexiva e incentivar o gosto 
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pela escrita clara, objetiva, coerente e coesa, a curto, médio e longo prazo. As atividades tem como 

ponto fundamental a inter-relação leitura-interpretação-produção. Caberá ao aluno manter um 

portfólio com as produções textuais de cada semestre para que acompanhe sua evolução no 

processo de escrita.  

 

Ademais, o Núcleo Laboratorial de Direito também desenvolve atividades destinadas ao 

fortalecimento da cidadania cultural, trazendo para o debate profissionais de outras áreas do saber, 

e estabelecendo uma relação de interdisciplinaridade entre os diversos campos de conhecimento 

humano, por meio dos quais se torna possível uma compreensão mais rica e lúcida da realidade, 

com a qual o jurista tem que lidar. 

 

Serão considerados de suma importância também, os eventos promovidos pela FASAVIC, que 

procurarão estudar os temas relacionados aos dois eixos temáticos principais do Curso, sendo o 

primeiro o Direito do Estado e Cidadania e o segundo Novos Direitos e Relações Sociais. O 

Programa de Atualização Jurídica é realizado ao longo do semestre letivo, de forma a promover 

o debate de temas atuais e relevantes das ciências jurídicas, dentre outros. Ademais, a FASAVIC 

ainda dispõe do Núcleo de Estudos de Direito Contemporâneo, com o fim de promover diálogos 

entre o Direito e as demais áreas do conhecimento. 

 

Haverá, ainda, a organização e incentivo para viagens, com o objetivo de oferecer experiências 

enriquecedoras à vida acadêmica. Realizar-se-ão, igualmente, atividades que promoverão, entre 

os alunos, a integração, o trabalho em equipe, a diversão, a cultura e a interdisciplinaridade, por 

meio da escolha de temas diversos. Outras atividades inseridas neste objetivo de promoção da 

autonomia do aluno são a Monitoria e a Iniciação à Pesquisa, com introdução dos acadêmicos nas 

atividades docentes. 

 

Ademais, a matriz curricular do curso de Direito da FASAVIC adota, como estratégia de ensino, 

a oferta da disciplina Projeto Integrador, envolvendo os discentes do 2º, 4º, 6º e 8º períodos, cuja 

finalidade e promover o desenvolvimento, de modo interdisciplinar, as competências das 

diferentes áreas e disciplinas jurídicas, a parti da realidade que os cercam, tendo os Direitos 

Humanos como uma de suas premissas, onde desenvolvem pesquisas sob a orientação do 
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professor.  

 

Para o desenvolvimento das áreas de pesquisa, a organização curricular do Curso de Direito foi 

estruturada para contemplar as duas grandes vertentes jurídicas - Direito do Estado e Cidadania 

e Novos Direitos e Relações Sociais - dando possibilidade aos alunos de escolherem o futuro 

campo de atuação. Essas áreas serão trabalhadas juntamente com as disciplinas eletivas, que 

tratam de temas específicos e atuais na seara jurídica para uma formação integral dos futuros 

profissionais do Direito. 

 

A Metodologia de Ensino do Curso de Direito da FASAVIC contempla a possibilidade de 

trabalhar algumas disciplinas de forma interdisciplinar, através de Estudos de Casos, baseados 

na metodologia PBL – Problem-Based Learning. 

 

A FASAVIC prioriza o aperfeiçoamento constante dos seus alunos, razão pela qual priorizará o 

oferecimento, para os egressos, de cursos de extensão de curta duração e de Pós-Graduação na 

área jurídica, com vistas à preparação profissional. 

 

A estrutura curricular do Curso abrange uma sequência de disciplinas e atividades organizadas 

por matrículas semestrais, em uma seriação adequada aos componentes do plano do curso: 

Formação Básica, Formação Profissional, Formação Complementar, além de conteúdos de 

estudos qualitativos, compondo um ciclo comum e um ciclo específico, constituído por conteúdos 

que favorecem os conhecimentos que caracterizam a formação do bacharel em Direito, em seus 

sentidos teórico e prático. As disciplinas são estruturadas em períodos semestrais, seguindo o 

planejamento indicado para a progressiva formação do bacharel em Direito, sem fixação de pré-

requisitos formais, promovendo, dessa forma, maior flexibilização curricular ao discente.  

 
Conteúdo das Diretrizes Curriculares Nacionais/Disciplinas do Curso de Direito 

Conteúdos das diretrizes curriculares 

nacionais do curso de direito 
Disciplinas da matriz curricular  

I - Eixo de Formação Fundamental - tem por 

objetivo integrar o estudante na área, 

estabelecendo as relações do Direito com 

outras áreas do saber, abrangendo 

conhecimento filosófico 

e humanístico, das ciências sociais e das novas 

Teoria Geral do Estado e Ciência Política; 

Teoria Geral do Direito; 

Antropologia e Sociologia; 

História do Direito; 

Língua Portuguesa; 

Direito, Linguagem e Argumentação; 
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tecnologias da informação, abrangendo 

estudos que envolvam conteúdos essenciais. 

Metodologias da Pesquisa em Direito; 

Análise Econômica do Direito; 

Filosofia e Direito; 

Psicologia Jurídica; 

Tecnologia e Gestão do Conhecimento; 

Gestão e Empreendedorismo. 

II - Eixo de Formação Profissional - 

abrangendo, além da perspectiva dogmática, o 

conhecimento e a aplicação, observadas as 

peculiaridades dos diversos ramos do Direito, 

de qualquer natureza, estudados 

sistematicamente e contextualizados segundo 

a evolução da Ciência do Direito e sua 

aplicação às mudanças sociais, econômicas, 

políticas e culturais do Brasil e suas relações 

internacionais, incluindo-se necessariamente, 

dentre outros condizentes com o projeto 

pedagógico. 

Direito Constitucional I, II e III; 

Direito Civil I, II, III, IV, V, VI e VII; 

Direitos Humanos e Relações Étnico-Raciais 

Teoria Geral dos Processos; 

Direito Processual Civil I, II, III e IV; 

Direito Processual Penal I, II e III; 

Direito Penal I, II, III e IV;  

Direito Penal Extravagante; 

Direitos Difusos e Coletivos; 

Educação Ambiental e Sustentabilidade; 

Ética e Deontologia Jurídica; 

Mediação, Conciliação e Arbitragem; 

Direito Previdenciário 

Direito Administrativo I e II;  

Direito Empresarial I e II 

Direito do Trabalho I e II; 

Direito Processual do Trabalho; 

Direito Internacional Público; 

Direito Internacional Privado; 

Direito Tributário I e II. 

 

III - Eixo de Formação Prática - objetiva a 

integração entre os conteúdos teóricos e a 

prática, desenvolvidos nos demais Eixos, 

especialmente nas atividades relacionadas 

com o Estágio Curricular Supervisionado, 

Trabalho de Curso e Atividades 

Complementares. 

 

Eletiva I, II, III; 

Estágio Curricular Supervisionado I, II, III e 

IV (Prática Simulada e Real) 

Trabalho de Conclusão de Curso I e II;  

Projeto Integrador I, II, III e IV; 

Atividades Complementares. 

 

A Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista, em atendimento ao disposto no Decreto 

5.626/2005, ofertará a disciplina de LIBRAS, em caráter de disciplina eletiva, como parte do rol 

das disciplinas do Curso de Direito, com carga horária de 66,6 horas, podendo o aluno escolhê-la 

nos seguintes períodos: 6º, 9º e 10. 

 

Por fim, a FASAVIC, em observância ao Parecer nº 757, de 10 de dezembro de 2020, onde se deu 

a alteração do artigo 5º da CNE/CES nº 05/2018, o qual se preocupa com a interdisciplinariedade 
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e a articulação de saberes, priorizará pela implementação em sua grade curricular, como formação 

técnico-jurídico, oferta de disciplinas de conteúdos referentes às áreas de Direito Financeiro e 

Direito Digital, com atividades destas voltadas à formação prático-profissional, com a finalidade 

de integrar a prática com os conteúdos desenvolvidos, bem como na resolução de situações 

problemas. 

 

3.5.1 Oferta dos componentes curriculares 

 
O curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista, originariamente, 

pautou-se pela oferta dos componentes curriculares na modalidade presencial, nas atividades 

práticas e teóricas. No entanto, a educação superior de modo geral, em razão da pandemia da 

COVID-19, passou a ser ofertada como não presencial e a distância. Uma série de ações 

regulatórias sustenta essa medida. As Portarias do MEC foram ampliadas em sua abrangência 

pelo Parecer CNE/CP nº 5/2020, reconhecido pela Portaria nº 544/2020 do Ministério da 

Educação. Pautada no texto do Parecer, a FASAVIC balizou seu processo educacional não 

presencial. 

 

Com a nova organização do processo de ensino aprendizagem, necessária no período da 

pandemia, a FASAVIC partindo de um programa de qualificação docente, encontrou caminhos e 

sistematizou processos com o objetivo de garantir a oferta das disciplinas teóricas e práticas, 

estágios supervisionados, trabalhos de conclusão de curso, atividades complementares e de 

extensão, avaliações e processos seletivo de ingresso.  

 

Essa maior aplicação de tecnologia e a mediação da Internet, potencializada pelo período 

pandêmico, aproximou de forma definitiva os cursos presenciais dos cursos Ead, apresentando 

para as IES várias possibilidades de criação e aplicação de soluções pedagógicas mais 

individualizadas, identificadas com a cultura da instituição. 

 

Assim, no exercício da autonomia e responsabilidade na condução do Projeto Político Pedagógico 

em consonância com o PDI, respeitando-se os parâmetros e normas legais estabelecidas, com 

destaque e em observância ao disposto na Portaria MEC nº 2.117, de 6 de dezembro de 2019, o 

Curso de Direito da FASAVIC passou a ofertar parte da carga horária do Curso de Direito na 
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modalidade de EaD, distribuída em disciplinas online, híbridas e remotas (aulas síncronas). Essa 

mudança encontra-se sendo aplicada nas duas matrizes em andamento, a observar: 

 

a) Matriz Curricular de 2017.2: de acordo com o estabelecido na regulamentação específica, a 

carga horária Ead não ultrapassará 40% da carga horária total prevista.  

 

b) Matriz Curricular aprovada em 2020.1, as disciplinas abaixo indicadas, que equivalem à 

aproximadamente 20% da carga horária total do Curso, serão ofertadas na modalidade EaD – 

online, híbridas e remotas: 1º Período: Sociologia e Antropologia, Língua Portuguesa e Ciência 

Política e Teoria Geral do Estado; 2º Período: Teoria Geral do Processo; 3º período: Direito 

Constitucional II e Metodologia de Pesquisa Científica; 4º período: Direito Constitucional III e 

Direito Civil III (Teoria Geral dos Contratos); 5º período: Direito Civil IV - Contratos em Espécie 

e Responsabilidade Civil, Tecnologia e Gestão do Conhecimento e Educação Ambiental e 

Sustentabilidade; 6º período: Direito Processual Penal I; 7º período: Gestão e Empreendedorismo, 

Direito Administrativo II e Direitos Humanos e Relações Étnico-Raciais; 8º período: Direito do 

Trabalho II; 9º período: Direito Empresarial II; 10º período: Direito Previdenciário e 

Eletiva III. 

 

Na oferta EaD utiliza-se das seguintes plataformas digitais: 

 

- A plataforma CANVAS: para a criação de um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) 

estruturado especificamente para os alunos do curso, pelos professores de cada um dos 

componentes curriculares, com o acompanhamento do Núcleo de Apoio Pedagógico e 

Experiência Docente (NAPED) e o auxílio técnico do setor de Tecnologia da Informação. 

 

- Plataforma ZOOM: para a realização de reuniões, trabalhos, aulas síncronas e assíncronas. 

 

Um aspecto importante que norteou a escolha dessas plataformas está no acesso. Além da conexão 

por computadores pessoais e notebooks, essas plataformas permitem, por meio de aplicativos, que 

os professores monitorem a evolução de suas turmas e que os alunos acompanhem as aulas e 
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realizem suas atividades através dos celulares e tablets possibilitando assim, uma participação 

mais efetiva e dinâmica. 

 

3.6 Perfil do Egresso 

 

 
O profissional do Direito formado pela Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista - 

FASAVIC deverá ter conhecimento das áreas jurídicas fundamentais do Direito, usar a língua 

portuguesa enquanto instrumento indispensável de trabalho, bem como meio de construção e 

expressão do raciocínio lógico na interpretação de textos, além de desenvolver cultura geral, 

concepção humanista, postura ética, raciocínio crítico e consciência política. 

 

Deverá, também, ter o domínio dos princípios das várias áreas do Direito, sob a perspectiva 

crítica e interdisciplinar, que o capacite a enfrentar as necessidades profissionais. Assim como 

as transformações decorrentes de uma realidade contemporânea em constante mutação. Possuir 

sólida formação humanística, ética, técnica jurídica e prática indispensáveis à compreensão do 

fenômeno jurídico e das transformações sociais. 

 

Pressupõe-se, ainda, que o formando da FASAVIC será capaz de, a partir da pesquisa e 

investigação, equacionar e buscar soluções harmônicas para as demandas individuais e coletivas, 

sendo um verdadeiro defensor dos valores que compõem o Estado Democrático de Direito. 

 

Para a efetivação deste perfil, a FASAVIC procura formar o profissional do Direito, através das 

duas atuais matrizes simultaneamente vigentes, com conhecimentos nas seguintes disciplinas:  

 

I – Conhecimentos nas áreas fundamentais do Direito, iniciando-se no 1º período do Curso de 

Direito, com ênfase à Teoria Geral do Estado e Ciência Política; Teoria Geral do Direito; 

Antropologia e Sociologia; História do Direito; Língua Portuguesa; Direito, Linguagem e 

Argumentação; Metodologias da Pesquisa em Direito; Análise Econômica do Direito; Filosofia 

e Direito; Psicologia Forense. 

 

II – Conhecimento nas disciplinas profissionalizantes, como Direito Civil, Direito Penal, Direito 

Constitucional, Direito Administrativo, Direito do Trabalho, Direito Previdenciário, Direito 
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Tributário, Direito Tributário, Direito Empresarial, Direito Processual (Civil, Penal e 

Trabalhista), dentre outros, o que possibilitará ao egresso enfrentar as necessidades profissionais 

e transformações do mundo contemporâneo. 

 

III – Aplicação do conteúdo teórico das disciplinas referidas à prática, no Núcleo de Prática 

Jurídica, que conta com uma parte simulada e outra real. Ademais, conta também, como forma 

de solucionar situações conflituosas, sem a necessidade de caminhar pelas vias judiciais, com as 

atividades desenvolvidas pelo Núcleo Alternativo de Resolução de Conflitos. Também, 

merecem referência as atividades complementares e a produção acadêmica final. 

 

 

3.6.1 Competências e Habilidades 

 
Para além da formação de um profissional capacitado a atuar no mercado de trabalho local, 

regional e global, com ampla visão do fenômeno jurídico, a FASAVIC, neste projeto 

pedagógico, propicia aos seus acadêmicos as condições para a aquisição e desenvolvimento das 

seguintes competências e habilidades: 

 

a) Leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou normativos, 

com a devida utilização das normas técnico-jurídicas: são desenvolvidas, no plano 

curricular, de maneira direta e específica, por meio das disciplinas Língua Portuguesa e 

Linguagem e Argumentação Jurídicas, inseridas no eixo das disciplinas eletivas. Cabe lembrar 

ainda que a interpretação de texto aliada ao domínio da ortografia, sintaxe e semântica do nosso 

idioma não será apenas estimulada como exigida enquanto requisito básico de aproveitamento 

em todas as disciplinas deste Curso. Além disso, são oferecidas, ao longo do ano letivo, aulas 

de português para aqueles alunos que porventura apresentarem alguma dificuldade na correta 

utilização e compreensão dos mecanismos essenciais da língua pátria; 

 

b) Interpretar e aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, 

observando a experiência estrangeira e comparada, quando couber, articulando o 

conhecimento teórico com a resolução de problemas: essas habilidades são estimuladas por 

meio de uma abordagem crítico-interpretativa necessariamente presente em todas as disciplinas 
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jurídicas. Em sentido estrito, porém, esse processo está radicado na disciplina Hermenêutica 

Jurídica, que é ministrada de modo a estabelecer a articulação consciente entre os elementos 

teóricos do Direito e a sua prática cotidiana, a partir da compreensão do sentido dos princípios 

e enunciados normativos; 

 

c) Pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do 

Direito: a habilidade para a pesquisa e utilização das leis, da doutrina e da jurisprudência 

emergirá naturalmente no processo de ensino-aprendizagem das disciplinas que possuem o 

direito positivo como objeto, por meio de uma metodologia de ensino atenta ao pleno 

desenvolvimento das capacidades dos alunos no que diz respeito ao manuseio fluente das fontes 

do Direito. Para pesquisas de termos, assuntos e problemas jurídicos em meios informatizados, 

os alunos terão amplo acesso aos laboratórios de informática disponíveis na Instituição; 

 

d) Adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, administrativas ou judiciais, 

com a devida utilização de processos, atos e procedimentos: a correta utilização dos meios 

técnico-jurídicos é ponto essencial para o profissional do Direito. Tendo este objetivo, o Núcleo 

de Prática Jurídica conta com uma estrutura voltada para o aprendizado simulado e real da 

prática jurídica, podendo, assim, aplicar a teoria aprendida em sala de aula. A aprendizagem e 

qualificação necessárias para entender e solucionar situações conflituosas tanto judicial como 

extrajudicialmente, constitui enquanto fundamental preocupação da FASAVIC. Os alunos 

promovem o atendimento das necessidades sociais básicas do indivíduo carente, por meio das 

atividades desenvolvidas pelo Núcleo Alternativo de Resolução de Conflitos;   

 

e) Cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos: entendendo a 

importância do uso dos meios mais adequados para a resolução dos conflitos, no alcance da paz 

social, a FASAVIC disponibiliza aos seus alunos, na própria estrutura curricular do Curso, a 

disciplina de Meios Alternativos de Resolução de Conflitos, estimulando a Justiça Multiportas 

na busca pela solução à judicialização de conflitos; 

 

f) Correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito: a correta utilização 

da linguagem, a riqueza vernacular e fluência da comunicação escrita e oral na área do Direito 
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são desenvolvidos e estimulados em sala de aula, por intermédio de todas as técnicas que 

envolvem o processo ensino-aprendizagem, tais como: trabalhos de pesquisa, elaboração 

supervisionada de peças processuais e documentos resultantes das intervenções dos alunos em 

atividades concretas no Estágio de Prática Jurídica e no processo de orientação e preparação da 

Produção Acadêmica Final; 

 

g) Utilização de raciocínio jurídico, argumentação, convencimento e reflexão crítica: o 

desenvolvimento satisfatório e estruturado do raciocínio jurídico, argumentação, convencimento 

e reflexão crítica é o objetivo precípuo das disciplinas pertencentes ao eixo de formação 

fundamental deste Curso de Direito, na medida em que tais matérias têm por escopo apresentar 

ao aluno os pressupostos e problemas básicos da realidade político-social circundante, 

estimulando-o, portanto, a criar de maneira lógica e sustentada suas próprias valorações a respeito 

do meio em que vive. Ademais, as capacidades relacionadas ao convencimento e à argumentação 

jurídica são estimuladas através de um estudo atento das melhores obras do Direito e da 

jurisprudência, especialmente dos acórdãos dos tribunais superiores, que envolvam questões 

complexas e controvertidas; 

 

h) Julgamento e tomada de Decisões: no âmbito das atividades do Direito, as capacidades de 

julgar e tomar decisões, além de, em um primeiro momento, já serem cuidadosamente 

estimuladas nas disciplinas pertencentes ao eixo de formação fundamental, são desenvolvidas de 

maneira concreta no Estágio de Prática Jurídica, bem como nas disciplinas compreendidas pelo 

eixo de formação prática; 

 

i) Domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito: 

a Informática Jurídica, em seu aspecto operacional, constitui um campo de conhecimento 

moderno, que oferece técnicas e métodos extraordinariamente eficientes para o estudo 

permanente, aprofundado e crítico do Direito, além de ensejar o acompanhamento de suas 

transformações com a agilidade e as facilidades que o mundo contemporâneo exige. A pesquisa 

da legislação, da jurisprudência, da doutrina, e o estudo de elementos de prática jurídica, 

especialmente da prática judiciária, está à disposição de todos os alunos devidamente preparados 

para a utilização da Informática para esse fim. Além de estabelecer a necessária relação entre o 



PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO 
CURSO DE DIREITO 

 
 

 

 

 

 

  

 Rua Olívia Flores, nº 200 - Bairro Candeias – (77) 3201-4800 – Vitória da Conquista/BA – CEP: 45028-100  
Site: https://vic.fasa.edu.br 

 

66 

Direito e as modernas tecnologias, este Curso tem presente que a área jurídica, enquanto 

tecnologia de controle social por definição, exige dos seus profissionais um entendimento não 

apenas formal e mecânico dos seus mecanismos e instituições básicas, sob pena de formarmos 

autômatos incapazes de julgar e pensar por si próprios. Daí o comprometimento desta Instituição 

de Ensino com a situação de urgência evidenciada em nosso entorno político regional e global de 

pessoas a um só tempo hábeis na correta utilização das tecnologias sociais e conscientes do 

significado e poder de transformação inerentes às mesmas. 

 

j) Capacidade para comunicar-se com precisão: além do acesso à bibliografia de qualidade para 

pesquisa, incentivo à leitura e uma série de oportunidades para elaboração de textos, os alunos 

são estimulados a participar ativamente das atividades propostas em sala de aula voltadas para a 

capacitação performativa dos futuros profissionais da área jurídica. 

 

Por fim, o egresso, inserido na sociedade da informação, enfrentando mudanças constantes nas 

relações sociais e negociais, cada vez mais mediadas pela tecnologia, deverá conhecer os 

fundamentos do Direito Cibernético, ramo do Direito em franco desenvolvimento.  

 

3.6.2. Colocação profissional 

  

O egresso do Curso de Direito possui um amplo campo de atuação. Pode construir seu caminho 

na iniciativa privada, advogando sozinho, constituindo uma sociedade de advogados, ou, ainda, 

concorrer a uma vaga de trabalho em escritórios de advocacia já estabelecidos ou setores jurídicos 

inseridos na estrutura de gestão das médias e grandes empresas.  

 

Além do patrocínio de causas junto ao Poder Judiciário, a assessoria jurídica vem se constituindo 

como uma alternativa em crescimento. Ainda na esfera privada, os egressos podem aplicar o 

conhecimento e experiência adquiridos nas aulas teóricas e na atuação no Núcleo Alternativo de 

Resoluções de Conflitos – NARC – para, fazendo uso da Justiça Multiportas, manejar a 

conciliação, mediação ou arbitragem, assistindo clientes ou na condição de facilitador, mediador 

ou árbitro. 
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O setor público também oferece oportunidades de colocação, nos diversos concursos públicos que 

são abertos anualmente.  

 

Ademais, atuando nas duas esferas – pública e privada – o egresso também pode optar pela 

carreira acadêmica. 

 

Apesar de todas essas possibilidades, construir uma carreira sólida, requer orientação. Essa é uma 

das funções do Núcleo de Carreiras da FASAVIC, cujo objetivo é ajudar o egresso no seu 

planejamento de carreira, colocando os estudantes em contato com profissionais do Direito de 

diversas áreas de atuação, realizando palestras, promovendo eventos, mas também auxiliando os 

recém formados a montar um currículo e se apresentar de forma mais produtiva nas seleções.  

 

3.7 Formas de Acesso 

 
O ingresso nos cursos de graduação da FASAVIC é feito mediante Processo Seletivo, 

obedecendo-se, em sua aplicação, às normas contidas na legislação vigente. As inscrições no 

processo seletivo são abertas mediante edital, no período determinado pela Instituição. 

 

O Processo Seletivo da FASAVIC tem por objetivo classificar os candidatos no limite das vagas 

distribuídas e adota os seguintes critérios: 

 

I. A seleção para provimento de vagas nos cursos de graduação oferecidos pela FASAVIC 

compreenderá provas de conhecimentos, mediante aplicação de provas objetivas e de 

redação; 

II. Os candidatos serão selecionados por curso/turno, segundo o seu desempenho no 

processo seletivo e de acordo com o número de vagas; 

III. Poderão inscrever-se no processo seletivo da FASAVIC os candidatos que tenham 

concluído o ensino médio ou equivalente; 

IV. O candidato classificado no ENEM poderá utilizar sua nota para fins de classificação no 

Processo Seletivo da FASAVIC; 

V. A nota obtida no ENEM poderá ser aproveitada, proporcionalmente, desde que 
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comprovada e autorizada pelo candidato no ato de sua inscrição, valendo como 

pontuação total da redação. 

VI. Se a nota da prova de redação do ENEM for superior à nota da prova de redação deste 

processo seletivo, aquela prevalecerá. Para se averiguar o resultado equivalente entre a 

nota obtida no ENEM em relação à pontuação total da prova de redação deste Processo 

Seletivo, será utilizada a seguinte fórmula: Nota Final da prova de redação = NE/20; 

VII. A seleção dos candidatos será feita com base nas normas vigentes de avaliação, de 

classificação e de seleção de candidatos ao processo seletivo da FASAVIC; 

VIII. A classificação será feita por ordem decrescente de pontuação; 

IX. Para fins de desempate, no preenchimento das últimas vagas do concurso, serão utilizado 

os critérios abaixo, na seguinte ordem de desempate: 

a. maior número de pontos obtidos na prova de redação; 

b. maior número de pontos obtidos na prova de Língua Portuguesa e Literatura; 

c. maior número de pontos obtidos na Prova de Conhecimentos Gerais e Atualidades; 

d. o mais idoso; 

 

X. O candidato que necessitar de tratamento especial deverá apresentar atestado médico 

descrevendo suas necessidades, para que a Supervisão de Concursos e Relacionamento 

possa estudar a possibilidade de atendê-lo; 

XI. Na impossibilidade de atendimento, a Supervisão de Concursos e Relacionamento 

comunicará ao candidato, através do endereço por ele citado, o indeferimento do pedido; 

XII. De acordo com a legislação em vigor, as provas do processo seletivo abrangerão 

conhecimentos comuns às diversas matérias do ensino médio; 

XIII. A FASAVIC encarrega-se de oferecer aos candidatos catálogo de cursos contendo 

informações detalhadas, o qual encontra-se disponível nas coordenadorias de cursos e no 

Núcleo de Relacionamento Acadêmico. 

 

Por fim, além do Processo Seletivo regular, a Instituição, no limite das vagas existentes e mediante 

processo seletivo, pode aceitar transferência, regular ou ex-ofício, de alunos provenientes de 

Cursos idênticos, afins ou equivalentes, autorizados ou reconhecidos, mantidos por 

estabelecimentos de ensino superior nacionais ou estrangeiros, realizadas as necessárias 

adaptações curriculares, em cada caso, de acordo com as disposições legais vigentes, as normas 
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oficiais regulamento específico. 

 

 

3.8 Relações de Interdisciplinaridade e de Transdisciplinaridade 

 

Os problemas do mundo contemporâneo exigem uma mudança de paradigma dos contextos 

educacionais, dada a insuficiência da abordagem monodisciplinar. Na tentativa de se promover 

uma ampliação da construção cognitiva, foram apresentadas propostas de multidisciplinaridade e 

de pluridisciplinaridade, a partir da consideração da necessidade de análise plural das realidades. 

Ocorre, no entanto, que a simples justaposição de disciplinas se mostrou insuficiente àquele fim. 

 

 A partir da criação de espaços que permitiram a realização da interdisciplinaridade, no sentido 

de elaboração de diálogos entre os conhecimentos acadêmicos, e, de forma ainda mais 

aprofundada, da transdisciplinaridade, responsável pelas interações entre o saber científico e as 

experiências e conhecimentos não formais, o ensino superior passa a delinear um novo paradigma 

educacional, viabilizando a edificação de soluções totalizantes aos problemas complexos. 

 

Assim, nos espaços de desenvolvimento do curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de 

Vitória da Conquista, são realizados projetos interdisciplinares e projetos integradores, por meio 

de debates e encontros direcionados por pesquisadores, professores e profissionais de diversas 

área do conhecimento, para além da participação ativa de membros da sociedade em geral, com 

contribuições significativas a partir do compartilhamento dos saberes e das experiências não 

científicas. 

 

Apesar da complexidade de execução de propostas transdisciplinares, é possível afirmar que esses 

projetos proporcionaram uma ampliação de perspectivas do ensino jurídico, colocando-o em 

contato com as múltiplas realidades não observadas de forma monodisciplinar, conduzindo, 

portanto, a um processo formativo interacional e dialogado, e contribuindo à formação de sujeitos 

com compreensão holística dos contextos sociais. 

 

3.9 Núcleo Laboratorial de Direito 
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Desde a sua formação, o curso de Direito da FASAVIC é ativo nos projetos de pesquisa e 

extensão. As ações do Núcleo Laboratorial do Direito visam promover atividades e ações para a 

formação complementar livre do aluno do curso de Direito. A formação complementar livre se 

caracteriza pela possibilidade de o estudante traçar seu próprio itinerário acadêmico-formativo. 

A participação no Núcleo Laboratorial do Direito dá ao egresso a possibilidade de aprender 

novos jeitos de lidar com a comunidade, auxiliando no desenvolvimento das habilidades 

profissionais. 

 

O Núcleo amplia a possibilidade de escolha do egresso no curso de Direito no que se refere às 

atividades que complementam a sua formação. Estas atividades podem contribuir direta ou 

indiretamente para a formação do profissional de Direito. As atividades de formação 

complementar livre do Núcleo Laboratorial de Direito poderão, posteriormente, compor a 

formação complementar do aluno, conforme estas estejam regimentadas no Plano de Curso de 

Direito da FASAVIC.  

 

Como destaque, o Núcleo Laboratorial, em parceria com outros núcleos, com o apoio dos 

docentes do curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista, promove 

o Projeto Interdisciplinar, cujo projeto se desenvolve com a realização de palestras, debates, 

círculos, vivências, saraus, conferências, rodas de conversas, oficinas e tantos outros formatos 

de atividades, com o objetivo de promover uma cultura de Paz e de transformar o olhar dos 

discentes.  

 

A cada semestre, durante o semester letivo, ocorre uma pausa nas aulas do curso em razão o 

Projeto Interdisciplinar, onde os alunos tem a oportunidade de aprender um pouco mais a respeito 

do viver humano, examinam algumas práticas que podem ser melhoradas e avaliam como o 

debate teórico pode ser acolhido nas atividades jurídicas vindouras.  

 

Ademais, foi identificado pelos docentes do curso de Direito a necessidade de recuperar o 

diálogo para a realização de um texto. Esse texto deve apresentar uma ideia aprendida pelo aluno 

por meio da participação das atividades do Projeto Interdisciplinar e com a orientação dos 

professores. Logo, como auxílio ao discentes na elaboração de resumos, o Núcleo Laboratorial 
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oferece uma oficina de elaboração de resumos para fins de orientação e explanação na construção 

do resumo científico. 

 

Para os alunos ingressantes do primeiro semestre, a partir do ano letivo 2021, o Projeto 

Interdisciplinar passou a consistir em três fases. Em um primeiro momento, as aulas serão 

destinadas para palestras que acontecerão conforme o tema do projeto. Após as palestras, os 

alunos deverão convidar um professor(a) que esteja lecionando em seu período de estudo atual 

para orientá-los na escrita de um resumo simples científico que deverá ser entregue na data 

indicada no Manual do Projeto Interdisciplinar.  

 

Por fim, como inovação, a terceira etapa do projeto consistirá, ao longo do processo de orientação 

e escrita do resumo, com na realização do primeiro Hacklab do curso de Direito, no qual será 

realizado uma competição, com equipes de até 08 (oito) pessoas compostas de diversos períodos 

do curso, onde deverão apresentar uma solução inovadora para um problema que será dado no 

início das atividades do Projeto Interdisciplinar. 

 

 

3.10 Núcleo de Estudos de Direito Contemporâneo - NEDIC 

 

O Núcleo de Estudos de Direito Contemporâneo é destinado à análise e construção de 

conhecimentos jurídicos, estabelecendo um diálogo entre a dogmática e a axiologia jurídicas. 

Nesse sentido, o Núcleo promove uma série de debates de temas relevantes à (re)invenção do 

Direito na sociedade contemporânea, considerando as novas relações sociais e as interferências 

realizadas pelo/no mundo jurídico. 

 

A construção de um Núcleo de Estudos se justifica na necessidade de ampliação dos 

conhecimentos teóricos críticos do Direito, bem como no desenvolvimento de ações práticas na 

comunidade, a partir da implementação de atividades que alcancem o público externo, 

notadamente, as comunidades que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Percebe-

se que, por vezes, os espaços de debates acadêmicos não contribuem com a realização de direitos, 

havendo uma necessidade de ampliação de polos de desenvolvimento de ações democratizantes 
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do Direito. Nesse sentido, o debate sobre o acesso à justiça, em suas múltiplas vertentes e 

perspectivas, constitui um primeiro passo para uma mudança de paradigmas, com a inclusão da 

Faculdade nos espaços comunitários, com vistas ao cumprimento de sua função social extra 

murus. 

 

O Núcleo de Estudos de Direito Contemporâneo possui os seguintes objetivos: a) promover 

associações entre a teoria e a prática do Direito, com vistas à realização de direitos fundamentais; 

b) Discutir o acesso à justiça, com objetivo de implementar medidas de sua democratização; c) 

Debater os obstáculos de acesso à justiça, com a finalidade de promover mecanismos de seu 

solucionamento; d) Desenvolver atividades práticas, promovendo o encontro do estudante de 

Direito com a realidade sociojurídica regional; e) Promover o diálogo entre o Direito e outras 

áreas do conhecimento. Ao alcance desses objetivos, o NEDIC realiza encontros periódicos, com 

espaços de exposição oral por convidados ou exibição de documentários, com posterior debate 

envolvendo o facilitador e os participantes. 

 

 

3.11 Núcleo de Investigação e Produção Científica – NIPC  

 

O eixo de Pesquisa é uma grande ferramenta na construção do conhecimento. Desta forma, 

incumbe a instituição de ensino oferecer melhores condições e estrutura para alcançar os 

objetivos propostos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Assim, o Núcleo de Investigação 

e Produção Científica do Curso de Direito – NIPC emerge como instrumento a fim de 

proporcionar melhor gestão e organização das atividades vinculadas à pesquisa do curso de 

Direito da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista. 

 

O Núcleo de Investigação e Produção Científica do Curso de Direito – NIPC tem por finalidade 

organizar e estruturar o pilar de pesquisa do Curso de Direito, desenvolvendo-se a partir dos 

seguintes objetivos: a) Estruturar bases de dados da produção cientifica do curso de Direito - 

FASAVIC; b) Auxiliar criação de Grupos de Pesquisa; c) Orientar docentes e discentes na criação 

e/ou desenvolvimento de Pesquisa; d) Organizar área de pesquisa, dos projetos temáticos 

vinculados ao curso de Direito; e) Receber propostas de projetos temáticos, realizando juízo 
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inicial e encaminhando à coordenação do curso de Direito; d) Realizar investigações sobre a 

geração e uso da produção científica na área de Direito; e) Fomentar qualificação do quadro 

docente para atender as necessidades de informação científica. 

 

Sua estrutura é organizada com a participação de um Coordenador, indicado pelo Coordenador 

do Curso de Direito, professores e alunos monitores, que possuem as seguintes atribuições: a) 

Estruturar, organizar e arquivar, atividades científicas, em seu inicio ou desenvolvimento, do 

curso de Direito – FASAVIC; b) Orientar a execução das atividades científicas do NIPC; c) 

Auxiliar os projetos, no inicio ou em curso, previstos para atividades científicas; d) Acompanhar 

as atividades de pesquisa desenvolvidas pelo curso de Direito - FASAVIC; e) Elaborar relatórios 

anuais e semestrais para exposição e controle de suas atividades e produtos. 

 

 

3.12 Incentivo à Iniciação Científica e à Extensão 

 

A pesquisa no Curso de Direito da FASAVIC tem como objeto a investigação metodológica e 

sistemática, com a finalidade de ampliar os conhecimentos da comunidade acadêmica. A 

estrutura organizacional da FASAVIC abrange o Núcleo de Investigação e Produção Científica 

– NIPC, que, conforme acima explanado, possui como objetivos o desenvolvimento de pesquisas 

jurídicas e a produção de uma Revista na área do Direito. Esta revista científica é aberta para 

publicação de artigos do corpo docente da FASAVIC e de docentes pesquisadores de Instituições 

do Brasil e do exterior. 

 

O NIPC promove o mapeamento das linhas de pesquisa, desenvolvidas pelos docentes do Curso, 

para que possam ser propostos Programas de Iniciação à Pesquisa, os quais serão 

regulamentados, na FASAVIC. Da mesma forma, constitui-se em objetivo da FASAVIC a 

produção de uma revista acadêmica, para a publicação de artigos dos discentes. 

 

Com o auxílio do corpo docente e do Núcleo de Pesquisa da FASAVIC, é executado ao londo 

do período letivos, atividades periódicas visando a preparação dos discentes ao Trabalho de 

Conclusão de Curso a Produção Acadêmica Final, com objetivo de produzir pesquisas nas 

diversas áreas do saber jurídico e áreas afins. Ademais, para a apresentação dos Trabalhos de 
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Conclusão de Cursos, semestralmente, abre-se as inscrições, aos interessados, com certificação 

de carga horária ao ouvinte, à participação na Semana de Iniciação Científica das Faculdades 

Santo Agostinho de Vitória da Conquista, cujo evento conta com a diversidade de termas 

abordados em cada banca de apresentação dos trabalhos.  

 

Outra referência a ser feita trata-se da monitoria de ensino. O programa de monitoria tem o 

propósito de buscar o aperfeiçoamento do processo de formação profissional e a melhoria da 

qualidade de ensino, através da mediação dos monitores nos processos pedagógicos, criando 

condições para o aprofundamento teórico e o desenvolvimento de habilidades relacionadas à 

atividade introdutória à prática docente, enriquecendo, por conseguinte, sua formação 

acadêmica. 

 

As atividades de extensão do Curso de Direito caracteriza-se, enquanto ações voltadas para a 

comunidade por meio de prestação de serviços, por cursos e atividades exercidas pelo Núcleo de 

Prática Jurídica, pela Direção e Coordenação do Curso. 

 

Por fim, como forma de não restringir o campo de experiências dos discentes ao ambiente da 

FASAVIC, são organizadas, semestralmente, visitas com os discentes para que possam ser 

conhecidos o funcionamento e o ambiente das diversas instituições jurídicas e políticas. 

 

 

3.13 Integração Entre a Graduação e a Pós-Graduação 

 

 
A FASAVIC reconhece a integração entre a Graduação e as Pós-Graduações como fundamental 

para a atuação conjunta destes níveis de conhecimento. A concretização deste objetivo realizar-

se de duas formas. 

 

A primeira constitui-se na possibilidade dos alunos das Pós-Graduações exercerem a atividade 

docente na graduação, por meio do estágio de docência. Momento em que os pós-graduandos 

poderão ministrar uma aula na graduação, promovendo, assim, a aplicação dos conhecimentos 

adquiridos. Torna-se relevante consignar que o estágio de docência não terá a finalidade de 
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provocar a substituição dos professores em suas atividades docentes, mas o de aproximar a pós-

graduação da graduação. Esta experiência deverá efetivar-se em todas as pós-graduações a serem 

implantadas pela FASAVIC que contemplarem a disciplina Docência no Ensino Superior ou 

equivalente. 

 

A segunda forma realizar-se-á na possibilidade dos alunos da graduação frequentarem aulas das 

pós-graduações, desde que convidados pelo professor e autorizado pela Coordenação do Curso de 

Direito, o que contará, também, como atividade complementar da graduação. 

 

3.14 Acompanhamento dos Egressos 

 

A FASAVIC realizará o acompanhamento dos egressos por meio da Avaliação Institucional. 

Serão analisados fatores como satisfação, inserção do egresso no mercado e a área de atuação, a 

pertinência do curso/disciplinas para essa inserção. As informações levantadas serão base para 

ações que de acompanhamento e criação de oportunidades para formação continuada do ex-aluno 

 

O Programa de Acompanhamento dos Egressos do Curso de Direito será destinado à avaliação da 

qualidade da formação oferecida, buscando a continuidade da parceria entre o egresso e a IES, 

por meio de incentivos para participação de cursos de aperfeiçoamento e curso de pós-graduação. 

 

3.14.1 Núcleo de Carreiras 

 

O Núcleo de Carreiras da FASAVIC tem como finalidade o acompanhamento do discente desde 

o seu ingresso até sua colocação no mercado de trabalho, exercendo sua profissão.  

 

Em linhas gerais, são atribuições do Núcleo: 

 

- Estágio: esclarecimento de dúvidas sobre o estágio, celebração de convênios com Órgãos e 

Instituições Públicas e Privadas, captação de vagas, assinatura dos Termos de Compromisso de 

Estágio (TCE), elaboração do Relatório de Acompanhamento de Estágio, seleção dos discentes 

para vagas de estágio extracurriculares acompanhamento discentes. 
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- Esclarecimento de dúvidas e orientação sobre as carreiras jurídicas. 

 

- Promoção de eventos sobre carreiras, permitindo o compartilhamento de experiências entre os 

alunos e profissionais do Direito já estabelecidos no mercado de trabalho.  

 

- Atividades e oficinas com objetivo de orientar os alunos quanto às possibilidades e o 

planejamento da carreira. 

 

- Acompanhamento dos Egressos realizando uma via de contato entre eles e os discentes do Curso. 

 

3.14.2 Núcleo de Atualização em Práticas Jurídicas 

 

O NAPJUR – Núcleo de Atualização em Práticas Jurídicas tem por finalidade a promoção de 

atividades de inovação e de atualização contínua na FASAVIC, com vistas à formação integral 

do discente, para além de estimular a participação do egresso e seu diálogo com os profissionais 

em formação, bem como a atualização constante dos profissionais da área jurídica da região, 

notadamente quando do desenvolvimento da integração entre o Ensino/Prática. 

 

São objetivos do NAPJUR: 

 

1. Estimular o aperfeiçoamento e o desenvolvimento de processos, produtos e tecnologias;  

2. Atuar em sinergia com ambientes promotores de inovação, assim como desenvolver 

mecanismos de geração de soluções contínuas;  

3. Incentivar a constância na atualização de temas da Ciência Jurídica;  

4. Fomentar a iniciação científica e tecnológica de acadêmicos de graduação e pós-graduação 

das unidades de ensino;  

5. Promover a interpretação e a produção de conhecimentos;  

6. Contribuir para o aperfeiçoamento de profissionais da área jurídica;  

7. Fortalecer a qualidade do ensino ofertado;  

8. Promover a transmissão dos resultados das atividades para a sociedade; 

9. Promover o diálogo contínuo entre a vivência acadêmica e o mercado de trabalho, com a 
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participação do egresso e de profissionais da área jurídica; 

10. Contribuir com a formação do discente, por meio de cursos de atualização ministrados por 

profissionais da área, inclusive egressos do Curso de Direito da FASAVIC. 

 

O NAPJUR tem por finalidade o desenvolvimento de atividades formativas complementares e de 

qualificação profissional, por meio de desenvolvimento de cursos teóricos e práticos destinados a 

discentes, egressos e profissionais da área jurídica da região.  

 

Os cursos serão realizados de acordo com as necessidades indicadas pela coordenação do Curso 

de Direito, observando a qualificação profissional e o compartilhamento de experiências. 

 

3.15 Organização Estudantil 

 

A representação estudantil tem por objetivo promover a cooperação entre administradores, 

professores e alunos no trabalho escolar e o aprimoramento da instituição. O Corpo Discente terá 

representação, com direito a voz e voto, no Colegiado de Curso e no Conselho Superior da 

FASAVIC conforme previsto no Regimento Interno da Instituição. 

 

Ademais, a FASAVIC, estimula junto aos discentes, na criação de Centro ou Diretório 

Acadêmico, como órgão de representação estudantil, bem como de Atlética ou agrupamento 

similar, destinado à promoção de atividades esportivas e culturais. 

 

 

3.16 Avaliação do Ensino e da Aprendizagem 

 

 

A avaliação realizada no Curso de Direito, como parte do processo de aprendizagem, busca 

desenvolver e capacitar o aluno a crescer intelectualmente e com autonomia. Assim, a avaliação 

necessita ser contínua, seja em cada disciplina, seja no conjunto de disciplinas de cada período 

letivo. Esta continuidade alia-se à diversidade de técnicas adotadas pelos docentes para 

possibilitar uma aprendizagem mais ampla dos discentes. 
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O regime de avaliação da FASAVIC é contemplapa avaliações parciais, com datas discutidas e 

definidas com os alunos, e expressas nos planos de ensino, que deverão constar, também, os 

critérios de avaliação. 

 

A avaliação formativa é um conjunto de práticas que utiliza diferentes métodos avaliativos para 

medir de maneira profunda e individual o processo de ensino-aprendizado dos estudantes, 

identificando se o estudante realmente está conseguindo aprender a partir do processo 

metodológico praticado e de base para feedbacks. 

 

As provas escritas contém questões escritas objetivas, discursivas e/ou práticas, que têm o 

objetivo de trabalhar a escrita, a argumentação e a resolução de problemas. Nas provas orais 

adota-se técnicas utilizadas também com os alunos, possibilitando trabalhar com a parte 

argumentativa e com a habilidade retórica do aluno. 

 

Os trabalhos individuais ou coletivos são realizados por meio de apresentações em seminários, 

nos vários períodos do Curso. O estudo de caso ou uma situação prática é sempre utilizada 

enquanto meio de avaliação, como forma de compreensão da teoria aprendida nas disciplinas. 

 

As avaliações possuem caráter interdisciplinar, com a realização de uma Avaliação Parcial 

Integrada, atualmente esta sendo contemplada pelo Teste de Proficiência, com questões de todos 

os componentes curriculares, cuja atribuição é definida e padronizada em todas as unidades do 

Grupo Afya. Ademais, estimula-se o desenvolvimento de projetos interdisciplinares, com 

temática central definida pela Coordenação do Curso de Direito depois de ouvida a comunidade 

acadêmica.  

 

3.16.1 Distribuição da Pontuação 

 

O semestre letivo é dividido em duas etapas de avaliação (N1 e a N2). Em cada etapa os 

professores realizam, no mínimo, 2 (duas) avaliações parciais: a) prova, assim identificada a 

atividade individual; b) outras atividades avaliativas. Cada etapa totalizará 50 (cinquenta) 

pontos. Como forma de estimular os alunos, recomenda-se que a distribuição da pontuação seja 

gradativa, iniciando-se com uma pontuação menor, para que a primeira avaliação não 
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desestimule os alunos, possibilitando a sua recuperação quando tiver um baixo rendimento. 

 

O resultado final mínimo, a ser obtido, pelo aluno é de 70 (setenta) pontos. A frequência 

obrigatória mínima de 75 % (setenta e cinco por cento) da carga horária. 

 

O aluno será considerado aprovado quando atingir, conjuntamente, a frequência mínima de 

setenta e cinco por cento da carga horária e aproveitamento mínimo de 70 pontos. O aluno que 

tiver alcançado a frequência mínima e um resultado final menor que 70 e maior ou igual a 40 

pontos será encaminhado ao Exame Final. Os alunos que não alcançarem a frequência mínima 

e/ou obtiverem resultado final inferior a 40 pontos estarão reprovados na disciplina. 

 

3.16.2 Exame Final 

 

 

Após a realização do Exame Final pelo aluno a nota será somada com o seu resultado final e 

divido por 2, obtendo-se assim, a média final do aluno no semestre.  

 

Para a média final do aluno será considerada a nota 60, assim, a média final obtida entre o 

resultado final e o Exame Final deverá ser igual ou maior 60 pontos par a aprovação. Caso o 

aluno não alcance os 60 pontos de média final, estará reprovado na disciplina. 

 

3. 16. 3 Revisão de Prova 

 

As avaliações aplicadas pelos professores, depois de devidamente corrigidas serão devolvidas 

aos alunos, que poderão recorrer desta no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento. O 

recurso de prova deverá ser formalizado mediante o preenchimento de um formulário próprio, 

necessitando ser justificado e fundamentado, comprovado a partir da prova original e recolhida 

à respectiva taxa.  

 

O julgamento é realizado pelo Conselho Superior da FASAVIC, caso não seja revista pelo 

professor da disciplina, e em seguida, para o dia do julgamento, convocado o requerente para 

efetuar a sua sustentação oral e pessoalmente do recurso. Esta participação do aluno, antes do 

julgamento pelo Conselho Superior, além de possuir evidente finalidade pedagógica, 
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possibilitará a prática de outras habilidades do aluno. Após a sustentação oral, realiza-se o 

julgamento pelo Conselho Superior. 

 

3. 16. 4 Prova de Segunda Chamada 

 

Caso o aluno falte alguma avaliação (N1 ou N2) por motivo devidamente justificado poderá, 

mediante solicitação através do portal do aluno, com recolhimento de taxa, fazer uma avaliação 

de segunda chamada, que deverá concatenar todo o conteúdo do semestre. 

 

 A aplicação da prova de segunda chamada é feita no fim do semestre letivo, nas datas indicadas 

no calendário acadêmico, preferencialmente utilizando questões objetivas e discursivas. Após a 

computação da segunda chamada na nota do aluno (N1 ou N2), realiza-se a apuração do resultado 

final, para que o aluno possa saber se precisará ou não de fazer o exame final.  

 

3.17 Avaliação do Projeto do Curso 

 

O Curso de Direito para realizar sua auto avaliação, adota como base o PDI - Plano de 

Desenvolvimento Institucional, o Plano Pedagógico Institucional e as seguintes Dimensões: 

organização didático-pedagógica, o perfil do corpo docente e as instalações físicas. 

 

A Avaliação do Curso é um mecanismo que desencadeia o processo para avaliar a qualidade do 

ensino e os avanços em relação aos seus propósitos e melhorias constantes, prevendo o retorno 

para os interessados dos resultados e das providências de curto, médio e longo prazo, inclusive, 

das responsabilidades inerentes a cada envolvido, traduzido em um Plano de Ação. 

 

O Projeto é estruturado e executado por meio dos Comitês de Apoio - CA's, com apoio da 

Coordenação do Curso e da CPA, numa perspectiva de concepção avaliativa que privilegie o 

compromisso com o processo, tanto quanto com os resultados, nas suas diversas etapas: 

 

a. Sensibilização da comunidade acadêmica; 

b. Composição dos CA's com representação de todos os segmentos e mandato de 2 anos; 

c. Discussão dos parâmetros de avaliação; 
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d. Elaboração e definição dos instrumentos, técnicas e número de respondentes; 

e. Aplicação dos instrumentos; 

f. Tabulação dos dados da avaliação; 

g. Tratamento qualitativo-quantitativo da análise dos resultados; 

h. Divulgação dos resultados; 

i. Indicação de ações para aprimoramento do setor; 

j. Emissão de relatórios; 

k. Planejamento e acompanhamento de ações para o aprimoramento dos processos. 

 

A ferramenta utilizada para a autoavaliação é o envio de formulários específicos aos segmentos 

da comunidade acadêmica. Trata-se de um recurso que contribui para a coleta e a análise dos 

dados quantitativos e qualitativos, com a aplicação de questionário online a todos os segmentos 

investigados, a saber, discentes, docentes e colaboradores da IES.   

 

O sistema informatizado adotado pela FASAVIC permite que a comunidade acadêmica como 

um todo acesse os questionários por meio de login e senha individual e sem que seja possível 

sua identificação, permitindo desta forma que o usuário tenha confiança no sigilo das 

informações e respostas dadas no processo.  

 

A autoavaliação da FASAVIC trabalha com a sistematização de informações válidas e confiáveis 

que são armazenadas em um banco de dados, e os resultados disponibilizados a quem de direito. 

Destaca-se que são enviados para os gestores, após conferência, os resultados que deverão ser 

repassados aos professores (em caráter individual); aos representantes técnico-administrativos e 

acadêmicos, chegarão de maneira consolidada.   

 

O universo da avaliação interna é composta por docentes, técnico-administrativos, discentes e 

coordenadores de curso. O universo da avaliação externa será constituído do egresso graduado e 

pós-graduado, sociedade representada pelos usuários das atividades de pesquisa e extensão e do 

mercado de trabalho. Os resultados da Avaliação de Curso serão utilizados para o gerenciamento 

do Curso, a tomada de decisões e a elaboração de planejamentos estratégicos. 

 



PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO 
CURSO DE DIREITO 

 
 

 

 

 

 

  

 Rua Olívia Flores, nº 200 - Bairro Candeias – (77) 3201-4800 – Vitória da Conquista/BA – CEP: 45028-100  
Site: https://vic.fasa.edu.br 

 

82 

Para auxiliar na tomada de decisão o Curso de Direito contará também com Núcleo Docente 

Estruturante - NDE nos termos da Resolução CONAES n. 1 de 17 de junho de 2010 e respectivo 

Parecer n. 4 de 17 de junho de 2010, que constitui de um grupo de docentes, com atribuições 

acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e contínua 

atualização do Projeto Pedagógico do Curso. 

 

 

3.18 Organização didático-pedagógica do Curso 

 

 

O Curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho da Conquista, para a consecução de sua 

finalidade e objetivos educacionais, apresenta-se organizacionalmente estruturada da seguinte 

forma: 

 

I. Coordenação de Curso; 

II. Colegiado do Curso de Direito; 

III. Núcleo Docente Estruturante. 

 

 

3.18.1 Coordenação do Curso de Direito 

 

A Coordenação do Curso de Direito é cargo administrativo pedagógico, sendo indicado, ad nutum, 

pelo(a) Diretor(a) da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista. 

 

São atribuições da Coordenação do Curso: 

 

I.  Coordenar as atividades de ensino de graduação; 

II.  Estabelecer uma agenda para atendimento dos alunos de graduação; 

III.  Estabelecer mecanismos de acompanhamento pedagógico dos alunos de graduação; 

IV.  Estabelecer uma agenda para atendimento dos docentes; 

V.  Estabelecer mecanismos de acompanhamento e avaliação das atividades dos docentes; 

VI.  Estabelecer mecanismos de acompanhamento e avaliação das atividades de ensino de 

graduação; garantir a organicidade da matriz curricular do curso; articular teorias e práticas nas 
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integrações entre as áreas básicas e a área profissional; 

VII.  Aprovar, no início de cada semestre letivo, o planejamento pedagógico dos componentes 

curriculares do curso; 

VIII.  Organizar e manter atualizado um banco de dados com os programas das disciplinas do 

curso, incluindo semestre/ano de oferta, carga horária teórica, carga horária prática, ementa, 

programa, referências bibliográficas atualizadas, metodologia de ensino, critérios de avaliação e 

docente(s) responsável(eis); 

IX.  Propor, antes do início de cada semestre letivo, à Direção Acadêmica, o horário de aulas 

de cada período do curso, articulados com os demais cursos da IES; 

X.  Propor ações que visem a melhoria da qualidade do ensino de graduação, incluindo 

práticas pedagógicas inovadoras; 

XI.  Realizar a Proposta de Disciplina com o acadêmico durante a efetivação da matrícula no 

âmbito do curso, articulado com a Secretaria Acadêmica e demais setores envolvidos; 

XII.  Exercer o poder Disciplina/módulo/unidades no âmbito de sua competência; 

XIII.  Cumprir prazos referentes a recursos e processos acadêmicos; 

XIV.  Propor à Direção Acadêmica, convênios para viabilizar estágios curriculares ou 

extracurriculares do respectivo curso; 

XV.  Supervisionar e notificar a Direção Acadêmica e ao Departamento de Pessoal a frequência 

dos docentes integrantes do curso, nas diferentes atividades acadêmicas de responsabilidade dos 

mesmos; 

XVI.  Apresentar à Diretoria Acadêmica proposta de projetos de ensino; 

XVII.  Apresentar à Coordenadoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação proposta de projetos 

de pesquisa, de extensão e de pós-graduação. 

XVIII.  Apresentar à Diretoria Acadêmica proposta de programas curriculares e extracurriculares 

que visem o crescimento acadêmico do aluno; 

XIX.  Exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas ou delegadas pelos Órgãos Superiores 

da FASA 

XX.  Representar a FASA, por designação da Diretoria Acadêmica, em eventos internos e 

externos relacionados à atividade de graduação; e 

XXI.  Propor à Diretoria Acadêmica mudanças ou reformas curriculares, conforme disposto nas 

normas gerais do Ensino de Graduação da Faculdade. 
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SEMESTRE COORDENADOR 

2016.2 – 2017.1 Me. Manoel Augusto Sales Figueira 

2017.1 – 2019.1 Dr. Luciano de Oliveira Souza Tourinho 

2019.2 – 2020.2 Me. Luciana de Oliveira Figueira 

2021.1 – Atual Esp. José Elias Seibert Santana Junior 

 

Por fim, a coordenação do Curso de Graduação em Direito da FASAVIC atual possui formação 

acadêmica em Direito, contemplando o requisito mínimo de especialista, com regime de trabalho 

integral, em exercício na Instituição desde o período letivo de 2019.2, com 8 anos de atuação 

profissional fora do magistério na advocacia. 

 

3.18.2 Colegiado do Curso de Direito 

 

O Colegiado de Curso de Direito possui como função precípua deliberar e normatizar sobre 

matéria curricular e didático-pedagógica do curso, competindo-lhe: 

 

I. Fixar o perfil do curso e as diretrizes gerais das disciplinas, com suas ementas e respectivos 

programas; 

II. Elaborar o currículo do curso e suas alterações com a indicação das disciplinas e respectiva 

carga horária, de acordo com as diretrizes curriculares emanadas do Poder Público e 

submeter a Coordenadoria de Ensino, Pesquisa e Extensão para análise e parecer e 

encaminhamento ao Conselho Superior para aprovação; 

III. Decidir sobre aproveitamento de estudos e de adaptações, mediante requerimento dos 

interessados; 

IV. Colaborar com os demais órgãos acadêmicos no âmbito de sua atuação; e, 

V. Exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem delegadas pelos demais 

órgãos. 

 

O Colegiado de Curso é presidido pelo(a) coordenador(a) de curso e será constituído de: 

 

a. Um presidente, sendo este o Coordenador de Curso; 

b. Um professor eleito por seus pares; 
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c. Um professor eleito pelos discentes; 

d. Um representante discente eleito por seus pares; 

e. Um representante discente eleito pelos professores. 

 

Os representantes do corpo docente e discente terão mandato de 2 (dois) anos. 

 

São atribuições do Colegiado de Curso: 

 

a. Aprovar projeto pedagógico do curso; 

b. Coordenar e acompanhar as atividades acadêmicas de cada curso; 

c. Realizar avaliações periódicas do curso, em consonância com a Avaliação Institucional; 

d. Analisar, avaliar e aprovar o currículo dos cursos e suas alterações; 

e. Analisar, avaliar e aprovar os planos de ensino das disciplinas do curso, propondo 

alterações quando necessárias; 

f. Deliberar sobre os pedidos de prorrogação de prazo para a conclusão dos cursos; 

g. Deliberar, em grau de recurso, sobre decisões do Presidente do Colegiado de Curso; 

h. Aprovar planos, projetos de ensino, pesquisa e extensão a serem realizados; 

i. Opinar sobre aproveitamentos de estudos, transferências, adaptações de alunos 

transferidos, Dispensa de disciplina, cancelamento e trancamento de matrícula; 

j. Aprovar o calendário anual do curso e acompanhar seu cumprimento; 

k. Propor as normas de funcionamento dos estágios curriculares e acompanhar a execução;  

l. Opinar sobre monitorias; 

m. Apreciar e aprovar projetos de cursos de especialização, aperfeiçoamento e extensão; 

n. Prestar assessoria didático-pedagógica a professores e alunos; 

o. Sugerir modificação didático-pedagógica do curso; 

p. Elaborar o seu regimento interno. 

q. Exercer as demais atribuições conferidas por lei e no Regimento da Instituição. 

 

Composição do Colegiado do Curso de Direito 2016.2 

Presidente – Coordenador de Curso Manoel Augusto Sales Figueira 

Professor eleito por seus pares José Ricardo de Souza Rebouças Bulhões 

Professor eleito pelos discentes Leila Maria Prates Teixeira Mussi 
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Representante discente eleito por seus pares Matheus Cirqueira Abrantes Dourado 

Representante discente eleito pelos 

professores 

Israel dos Santos Cardoso  

 

Composição do Colegiado do Curso de Direito 2017.1 

Presidente – Coordenador de Curso Luciano de Oliveira Souza Tourinho 

Professor eleito por seus pares José Ricardo de Souza Rebouças Bulhões 

Professor eleito pelos discentes Leila Maria Prates Teixeira Mussi 

Representante discente eleito por seus pares Matheus Cirqueira Abrantes Dourado  

Representante discente eleito pelos 

professores 

Israel dos Santos Cardoso 

 

Composição do Colegiado do Curso de Direito 2017.2 – 2019.1 

Presidente – Coordenador de Curso Luciano de Oliveira Souza Tourinho 

Professor eleito por seus pares José Ricardo de Souza Rebouças Bulhões 

Professor eleito pelos discentes Leila Maria Prates Teixeira Mussi 

Representante discente eleito por seus pares Arthur Brandão Nogueira 

Representante discente eleito pelos 

professores 

Israel dos Santos Cardoso 

 

Composição do Colegiado do Curso de Direito 2019.2 – 2020.2 

Presidente – Coordenadora de Curso Luciana de Oliveira Figueira 

Professor eleito por seus pares Ana Maria Pereira de Souza  

Professor eleito pelos discentes Leila Maria Prates Teixeira Mussi 

Representante discente eleito por seus pares Andreia de Menezes 

Representante discente eleito pelos 

professores 

Mikael Morais 

 

Composição do Colegiado do Curso de Direito 2021.1 - Atual 

Presidente – Coordenadora de Curso José Elias Seibert Santana Junior 

Professor eleito por seus pares Ana Maria Pereira de Souza  

Professor eleito pelos discentes Vago – Em processo de Eleição 

Representante discente eleito por seus pares Andreia de Menezes 

Representante discente eleito pelos 

professores 

Mikael Morais 

 

 

 

 

FLUXOGRAMA DE ENCAMINHAMENTO DAS DECISÕES 
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3.18.3 Núcleo Docente Estruturante 

 

Conforme a Resolução CONAES n. 1 de 17 de junho de 2010 e respectivo Parecer n. 4 de 17 

de junho de 2010, o Núcleo Docente Estruturante – NDE constitui-se de um grupo de docentes, 

com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção, 

consolidação e contínua atualização do Projeto Pedagógico do Curso. 

 

Neste sentido, são atribuições do NDE do Curso de Graduação em Direito da Faculdade Santo 
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Agostinho em Vitória da Conquista – FASAVIC: 

 

a. Contribuir para acarga consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

b. Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino 

constantes no currículo; 

c. Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, 

oriundas da necessidade da graduação, de exigências do mercado de trabalho e 

afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso; 

d. Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Direito. 

 

A composição do Núcleo Docente do Curso de Direito é integrada exclusivamente por docentes 

com ampla experiência em gestão de curso e análise curricular, regime de trabalho integral ou 

parcial, e titulação de pós-graduação stricto sensu e/ou lato sensu, ou seja, dos 5 (cinco) 

professores, 1 (um) é doutor, e 4 (quatro) são mestres ou especialistas, conforme demonstrado no 

quadro abaixo: 

 

Composição do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Direito 2016.2 – 2017.1 

Professor Titulação Regime de Trabalho 

Clara Carolina Souza Santos Mestre Parcial 

Daniela Santos Magalhães Mestre Parcial 

Jakcson Apolinário Yoshiura Mestre Parcial 

Luciano de Oliveira Souza Tourinho Doutor Integral 

Manoel Augusto Sales Figueira Mestre Integral 
 

 

Composição do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Direito 2017.1 - 2019.1 

Professor Titulação Regime de Trabalho 

Clara Carolina Souza Santos Mestre Parcial 

Daniela Santos Magalhães Mestre Parcial 

Jakcson Apolinário Yoshiura Mestre Parcial 

Luciana de Oliveira Figueira Mestre Parcial 

Luciano de Oliveira Souza Tourinho Doutor Integral 

 

Composição do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Direito 2019.2 – 2020.2 

Professor Titulação Regime de Trabalho 

Clara Carolina Souza Santos Mestre Parcial 

Daniela Santos Magalhães Mestre Parcial 
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Jakcson Apolinário Yoshiura Mestre Parcial 

Luciana de Oliveira Figueira Mestre Integral 

Luciano de Oliveira Souza Tourinho Doutor Parcial 

 

Composição do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Direito 2021.1 – Atual 

Professor Titulação Regime de Trabalho 

Fadja Mariana Fróes Rodrigues Mestre Parcial 

Daniela Santos Magalhães Mestre Parcial 

Jakcson Apolinário Yoshiura Mestre Parcial 

José Elias Seibert Santana Junior Especialista Integral 

Luciano de Oliveira Souza Tourinho Doutor Parcial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUXOGRAMA DE ENCAMINHAMENTO DAS DECISÕES 



PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO 
CURSO DE DIREITO 

 
 

 

 

 

 

  

 Rua Olívia Flores, nº 200 - Bairro Candeias – (77) 3201-4800 – Vitória da Conquista/BA – CEP: 45028-100  
Site: https://vic.fasa.edu.br 

 

90 

 

 

 
 

 

 

 

3.19 Organização Curricular  
 

3.19.1 Proposta Curricular 

 

 

A proposta de estrutura curricular do Curso de Direito da FASAVIC foi desenvolvida em 

consonância com a antiga Portaria nº 1.886/94, e atualizada nos termos da Resolução nº 5/2018, 
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coerente com os objetivos propostos, o currículo estabelece que nos três primeiros períodos, as 

disciplinas propedêuticas deverão ser cursadas, proporcionando uma introdução do fenômeno 

jurídico, porém em uma análise mais ampliada e interdisciplinar das questões suscitadas. Assim, 

o conhecimento científico será dialogado sob a perspectiva crítica e humanista.  

 

A partir do segundo período, as disciplinas que visam a profissionalização do futuro profissional 

do Direito são articuladas de forma a trabalhar a teoria e a prática, inclusive com as atividades 

do Núcleo Alternativo de Resolução de Conflitos, abrindo-se uma ampla possibilidade de 

experiências nas áreas pública e privada. As disciplinas eletivas, por sua vez, destinam-se a dar 

uma maior especificidade técnica-profissional. 

 

Reforce-se que esta reestruturação tem a finalidade de procurar formar profissionais com 

conhecimentos sólidos na área jurídica, porém com a perspectiva crítica e interdisciplinar. 

Assim, valoriza-se a formação humanística, ética, técnica jurídica e prática indispensáveis à 

compreensão do fenômeno jurídico e das transformações sociais. 

 

A flexibilização da estrutura curricular é percebida a partir da ausência de disciplinas que 

constituem pré-requisitos formais, bem como pela oferta dos Disciplinas Eletivas, na mais nova 

matriz curricular, nos 6º, 9º e 10º períodos. Esses componentes são escolhidos pelos discentes, 

de acordo com seus interesses específicos, destinando-se a sua formação, de modo democrático 

e plural. 

 

Nos últimos períodos – 7º ao 10º, as disciplinas de Estágio Supervisionado é ofertada aos 

discentes, com a nomenclatura Estágio Curricular Supervisionado – Práticas Jurídicas Real e 

Simulada, totalizando 200 (duzentas) horas de atividades dessa natureza. Ressalte-se que o 

discente poderá, de forma voluntária, participar das atividades do Núcleo Alternativo de 

Resolução de Conflitos, com ênfase na resolução de conflitos por meios alternativos, 

acompanhando as mediações e conciliações, desde o primeiro período do Curso. 

 

Nos dois últimos períodos do Curso, o aluno desenvolverá o Trabalho de Conclusão de Curso, 

disciplina que é intitulada como Produção Acadêmica Final/Trabalho de Conclusão de Curso, 
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com apresentação de trabalho científico em modalidades diversas, nos termos do Parecer 

CNE/CES 211/2004 e Resolução CNE/CES 09/2004, bem como do Regulamento do Trabalho 

de Conclusão de Curso. 

 

3.19.2 Currículo Pleno Proposto 

 

 

A estrutura curricular do Curso contempla, de forma equilibrada, a formação fundamental, social, 

ética, teórica e prática, em um total de 3.702,96 horas de atividades acadêmicas, a serem 

integralizadas em pelo menos 10 semestres, e no máximo de quinze semestres, em conformidade 

com o disposto no Parecer CNE/CES 08/2007 e na Resolução CNE/CES 02/2007. 

 

3.19.3 Estrutura Curricular 
 

 

Atualmente, a estrutura curricular aprovada, adotada e implementada, desde o período de 2020.1, 

pelo curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista, compõem-se da 

seguinte matriz curricular:   

 

1º PERÍODO 

COMPONENTE CURRICULAR TIPO CH  ESTÁGIO 

Teoria Geral do Direito PR 66,66 - 

Sociologia e Antropologia ON 33,33 - 

Língua Portuguesa ON 33,33 - 

Filosofia e Direito PR 33,33 - 

Ciência Política e Teoria do Estado (híbrida) PR 66,66 - 

Análise Econômica do Direito PR 33,33 - 

Direito, Linguagem e Interpretação PR 66,66 - 

Total         333,30  - 

2º PERÍODO 
COMPONENTE CURRICULAR TIPO CH  ESTÁGIO 

Direito Constitucional I PR 66,66 - 

História do Direito PR 33,33 - 

Projeto Integrador I PI 33,32 - 

Direito Civil I - Parte Geral PR 66,66 - 

Teoria Geral do Processo (híbrida) PR 66,66 - 

Direito Penal I - Parte Geral  PR 66,66 - 

Total         333,29  

3º PERÍODO 

COMPONENTE CURRICULAR TIPO CH ESTÁGIO 
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Direito Constitucional II PR 66,66 - 

Direito Civil II - Direito das Obrigações PR 66,66 - 

Direito Processual Civil I PR 66,66 - 

Direito Penal II - Parte Geral II PR 66,66 - 

Metodologia de Pesquisa Científica ON 66,66 - 

Total 333,30          

4º PERÍODO 

COMPONENTE CURRICULAR TIPO CH  ESTÁGIO 

Direito Constitucional III PR 66,66 - 

Direito Civil III - Teoria Geral dos Contratos PR 66,66 - 

Direito Processual Civil II PR 66,66 - 

Direito Penal II - Parte Especial I PR 66,66 - 

Psicologia Forense PR 33,33 - 

Projeto Integrador II PI 33,32 - 

Total 333,29 - 

5º PERÍODO 

COMPONENTE CURRICULAR TIPO CH  ESTÁGIO 

Direito Civil IV - Contratos em Espécie e 

Responsabilidade Civil (híbrida) 
PR 66,66 

- 

Direito Processual Civil III PR 66,66 - 

Direito Penal IV - Parte Especial PR 66,66 - 

Tecnologia e Gestão do Conhecimento ON 33,33 - 

Direito Internacional Pùblico PR 33,33 - 

Direitos Difusos e Coletivos PR 33,33 - 

Educação Ambiental e Sustentabilidade ON 33,33 - 

Total 333,30 - 
    

6º PERÍODO 

COMPONENTE CURRICULAR TIPO CH  ESTÁGIO 

Direito Civil V - Direito das Coisas PR 66,66 - 

Direito Processual Civil IV PR 33,33 - 

Direito Processual Penal I (híbrida) PR 66,66 - 

Direito Administrativo I PR 66,66 - 

Projeto Integrador III PI 33,32 - 

Eleitva I PR 66,66 - 

Total       333,29    - 

7º PERÍODO 

COMPONENTE CURRICULAR TIPO CH  ESTÁGIO 

Direito Civil VI - Direito de Família PR 66,66 - 

Direito Processual Penal II PR 66,66 - 

Gestão e Empreendedorismo ON 33,33 - 

Direito Administrativo II (híbrida) PR 66,66 - 

Direito do Trabalho I PR 33,33 - 

Direitos Humanos e Relações Étnico-Raciais ON 33,33 - 

Estágio Curricular Supervisionado I (Prática 

Simulada) 
PR 33,33 

- 

Estágio Curricular Supervisionado I (Prática Real) ES  50,00 
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Total 383,30 50,00 

8º PERÍODO 

COMPONENTE CURRICULAR TIPO CH  ESTÁGIO 

Direito Civil VII - Direito das Sucessões PR 66,66 - 

Direito Empresarial I PR 66,66 - 

Direito Processual Penal II PR 33,33 - 

Direito do Trabalho II (híbrida) PR 66,66 - 

Direito Tributário I PR 33,33 - 

Projeto Integrador IV PI 33,32 - 

Estágio Curricular Supervisionado II (Prática 

Simulada) 
PR 33,33 

- 

Estágio Curricular Supervisionado II (Prática Real) ES  50,00 

Total         383,29  50,00 

9º PERÍODO 

COMPONENTE CURRICULAR TIPO CH  ESTÁGIO 

Direito Empresarial II (híbrida) PR 66,66 - 

Trabalho de Conclusão de Curso I PR 33,33 - 

Direito Processual do Trabalho PR 66,66 - 

Eletiva II PR 33,33 - 

Direito Tributário II PR 66,66 - 

Ética e Deontologia Jurídica PR 33,33 - 

Estágio Supervisionado III (Prática Simulada) PR 33,33 - 

Estágio Supervisionado III (Prática Real) ES  50,00 

Total         383,30  50,00 

   

10º PERÍODO 

COMPONENTE CURRICULAR TIPO CH  ESTÁGIO 

Mediação, Concliação e Arbitragem PR 33,33 - 

Direito Previdenciário (híbrida) PR 66,66 - 

Eletiva III (híbrida) PR 66,66 - 

Direito Internacional Privado PR 66,66 - 

Trabalho de Conclusão de Curso II PR 33,33 - 

Direito Penal Extravagante PR 33,33 - 

Estágio Curricular Supervisionado IV (Prática 

Simulada) 
PR 33,33 

- 

Estágio Curricular Supervisionado (Prática Real) ES  50,00 

Total  383,30 50,00 

 

ELETIVAS 

DISICIPLINAS TIPO CH 

Língua Brasileira de Sinais PR 66,66 
Direito Ambiental PR 66,66 

Direito Urbanístico e Proteção ao Patrimônio 

Histórico e Cultural 
PR 66,66 

Biodireito e repercussões civis PR 33,32 

Direito Penal Econômico PR 66,60 

Processo Constitucional PR 66,60 
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Direito do Consumidor HB 33,32 

Direito Econômico e Financeiro PR 66,60 

Direito Comunitário e Relações Internacionais HB 33,32 
Medicina Legal PR 66,60 

 

ESTÁGIO JURÍDICO – PRÁTICAS REAL E SIMULADA 

Processos Cíveis 

Processos Penais 

Processos Trabalhistas 

Processos Administrativos 

Processos Empresariais 

Processos Tributários 

Processos Previdenciários 

Processos nos Tribunais 

 

COMPONENTE CH 

Atividades Complementares 170 

Atividades Práticas 66,64 

Estágios Jurídicos 200 

Disciplinas Curriculares 3.266,32 

Total 3.702,96 

 
 

Todavia, encontra-se também vigente e em período de transição, matriz aprovada no período 

letivo de 2017.2. Isso decorre, em razão da aquisição da IES pelo grupo Afya, a qual passou a ser 

responsável pelo o controle societário e a gestão administrativa e acadêmica das Faculdades Santo 

Agostinho, e que trouxe a sua própria matriz curricular (acima exposta), aprovada e 

implementada, desde o período letivo de 2020.1. Porém, esta nova estrutura curricular somente 

atingiria aos novos alunos.  

 

A estrutura curricular vigente desde 2017.2 e ainda ofertada, prevista para ser concluída em 

2024.2, conta com carga horária total de atividades acadêmicas de 4.080 horas-aula, a serem 

integralizadas em pelo menos 10 semestres, e no máximo de quinze semestres, em conformidade 

com o disposto no Parecer CNE/CES 08/2007 e na Resolução CNE/CES 02/2007, compõem-se 

da seguinte matriz curricular: 

 

 

1º PERÍODO 

COMPONENTE CURRICULAR TIPO CH  ESTÁGIO 

Teoria Geral do Estado e ciência Política PR 80,00 - 
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Sociologia Geral PR 40 - 

Língua Portuguesa PR 40 - 

Criminologia PR 40 - 

Teoria do Direito PR 80 - 

Antropologia PR 40 - 

Metodologias da Pesquisa em Direito PR 40 - 

História do Direito PR 40 - 

Total         400,00  - 

2º PERÍODO 
COMPONENTE CURRICULAR TIPO CH  ESTÁGIO 

Teoria da Constituição PR 80 - 

Teoria do Direito Privada PR 80 - 

Teoria do Direito Penal PR 40 - 

Sociologia Jurídica PR 40 - 

Hermenêutica Jurídica PR 40 - 

Fisolofia Geral PR 40 - 

Linguagem e Argumentação Jurídica PR 40 - 

Economia Jurídica PR 40  

Total         400,00  

3º PERÍODO 

COMPONENTE CURRICULAR TIPO CH ESTÁGIO 

Direito Constitucional I PR 80 - 

Teoria dos Processo PR 80 - 

Atos, Fatos e Negócio Jurídico PR 80 - 

Direito Penal I PR 80 - 

Filosofia do Direito e Ética PR 40 - 

Psicologia Jurídica PR 40 - 

Direitos Humanos e Cidadania PR 40 - 

Total 440,00          

4º PERÍODO 

COMPONENTE CURRICULAR TIPO CH  ESTÁGIO 

Direito Constitucional II PR 80 - 

Direito das Obrigações PR 80 - 

Direito Processual Civil I PR 80 - 

Direito Penal II PR 80 - 

Ética Profissional PR 40 - 

Meios Alternativos de Resolução de Conflitos PR 40 - 

Direito, Meio Ambiente e Sustentabilidade PR 40  

Total 440,00 - 

5º PERÍODO 

COMPONENTE CURRICULAR TIPO CH  ESTÁGIO 

Jurisdição Constitucional PR 40 - 

Direito Processual Civil II PR 80 - 

Direito Penal III PR 80 - 

Direito Processual Penal I PR 80 - 

Teoria dos Contratos PR 40 - 
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Direito Administrativo I PR 80 - 

Tópicos Especiais I PR 40 - 

Total 440,00 - 
    

6º PERÍODO 

COMPONENTE CURRICULAR TIPO CH  ESTÁGIO 

Direito Processual Civil III PR 80 - 

Direito Processual Penal II PR 80 - 

Direito Administrativo II PR 80 - 

Teoria do Direito Empresarial e Direito Societário PR 80 - 

Contratos em Espécie PR 40 - 

Direito Penal IV PR 80 - 

Total 440,00   - 

7º PERÍODO 

COMPONENTE CURRICULAR TIPO CH  ESTÁGIO 

Direito das Famílias PR 80,00 - 

Direito Processual Penal III PR 40,00 - 

LEgislação Penal Especial PR 40,00 - 

Direito Processual Civil IV PR 40,00 - 

Direito do Trabalho I PR 80,00 - 

Propriedade Industrial e Títulos de Crédito PR 80,00 - 

Direito da Infância e da Adolescência PR 40,00 - 

Tópicos Especiais II PR 40,00 - 

SAJU I - Estágio Supervisionado I (Prática real e 

simulada) 
PR - 

100,00 

Total 440,00 100,00 

8º PERÍODO 

COMPONENTE CURRICULAR TIPO CH  ESTÁGIO 

Direito das Sucessões PR 80,00 - 

Falência e Recuperação de Empresas PR 80,00 - 

Direito da Execução Penal PR 80,00 - 

Direito do Trabalho II PR 40,00 - 

Teoria do Direito Tributário PR 80,00 - 

Direito das Relações de Consumo PR 40,00 - 

Tópicos Especiais III PR 40,00 - 

SAJU II - Estágio Supervisionado I (Prática real e 

simulada) 
PR - 

100,00 

Total 440,00 100,00 

9º PERÍODO 

COMPONENTE CURRICULAR TIPO CH  ESTÁGIO 

Direitos Reais PR 80,00 - 

Produção Acadêmica Final I PR 40,00 - 

Direito Processual do Trabalho PR 80,00 - 

Direito Coletivo do Trabalho PR 40,00 - 

Direito Internacional Público PR 80,00 - 

Tributos em Espécie PR 80,00 - 

SAJU III - Estágio Supervisionado I (Prática real e PR - 100,00 
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simulada) 

Total 400,00 100,00 

   

10º PERÍODO 

COMPONENTE CURRICULAR TIPO CH  ESTÁGIO 

Direito da Seguridade Social PR 80,00 - 

Responsabilidade Civil PR 40,00 - 

Direito Internacional Privado PR 40,00 - 

Direito Eleitoral PR 40,00 - 

Produção Acadêmica Final II PR 40,00 - 

SAJU IV - Estágio Supervisionado I (Prática real e 

simulada) 
PR - 

100,00 

Total  240,00 100,00 

 

ELETIVAS 

DISICIPLINAS TIPO CH 

Língua Brasileira de Sinais PR 40,00 
Direito, Literatura e Cinema PR 40,00 

Interesses Difusos e Coletivos PR 40,00 

Biodireito PR 40,00 

Línguas Estrangeiras Aplicadas PR 40,00 
Direito Desportivo PR 40,00 

Temas Contemporâneos de Direitos Humanos PR 40,00 

Justiça Restaurativa PR 40,00 

Multicuturalismo, Diversidades e Direito PR 40,00 
Direito Cibernético e Tecnologias PR 40,00 

Empreendedorismo Jurídico PR 40,00 

Tópicos Avançados de Hermenêutica Jurídica PR 40,00 

Medicina Legal e Perícias Médicas PR 40,00 
 

ESTÁGIO JURÍDICO – PRÁTICAS REAL E SIMULADA 

Processos Cíveis 

Processos Penais 

Processos Trabalhistas 

Processos Administrativos 

Processos Empresariais 

Processos Tributários 

Processos Previdenciários 

Processos nos Tribunais 

 

COMPONENTE CH 

Atividades Complementares 300 

Atividades Práticas 200 

Estágios Supervisionado 200 

Atividades Teóricas 4.080 

Total 3.702,96 
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3.20 Ementas e Referências Bibliográficas  
 

 

As ementas apresentam o conteúdo a ser abordado em cada disciplina, bem como seu enfoque e 

sua perspectiva. As referências básicas e complementares estão dispostas de forma a imprimirem 

uma qualidade de excelência ao curso, sendo atualizadas de forma constante, a fim de ser mantida 

a associação entre teoria e prática. Logo, as referências bibliográficas abaixo especificadas, 

encontram-se em consonância com a atual matriz curricular, que se encontra em processo de 

transição, a saber: 

 

1º SEMESTRE 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR CH 

Teoria Geral do Direito 66,66 

Sociologia e Antropologia 33,33 

Língua Portuguesa 33,33 

Filosofia e Direito 33,33 

Ciência Política e Teoria do Estado (híbrida) 66,66 

Análise Econômica do Direito 33,33 

Direito, Linguagem e Interpretação 66,66 

 

TEORIA DO DIREITO Carga Horária: 66,66 horas 

Ementa 

 

Especificidade do Direito: origem, conceitos fundamentais, problemas e temas relevantes. 

Direito, Sociedade e Estado. Natureza e Cultura. Ciências afins do Direito. Evolução histórica 

e clássicos do pensamento jurídico. Principais correntes do pensamento jurídico 

contemporâneo. Categorias jurídicas. Lei e norma jurídica. Direito e moral. Direito, equidade 

e justiça. Fontes do Direito: estatais e não estatais. Direito objetivo e Direito subjetivo. Direito 

positivo e Direito natural. Relações jurídicas: sujeitos do Direito. Enciclopédia jurídica. 

Direito público e privado. 

 

Referencial Básico 

 

ASCENSÃO, José de Oliveira. Introdução à ciência do direito. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2001. 

 

DINIZ, Maria Helena. Compêndio de Introdução à Ciência do Direito. São Paulo: Saraiva, 

1997. 
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FERRAZ, Tercio Sampaio Jr. Introdução ao Estudo do Direito – Técnica, decisão, 

dominação. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

 

Referencial Complementar 

 

HABERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional – A sociedade aberta dos Interpretes da 

Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da 

Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 

1997. 

 

KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 6. ed. Trad. João Baptista Machado. São Paulo: 

Martins Fontes, 2000. 

 

MARMOR, Andrei. Direito e Interpretação. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

 

NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. Manual de introdução ao estudo do direito. 10. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011. 

 

REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

 

TEORIA GERALDO ESTADO E CIÊNCIA 

POLÍTICA 
Carga Horária: 66,66 horas 

Ementa 

Sociedade e Estado. Formas de Estado. O Estado moderno. Formas de governo. Sistemas de 

governo. Regimes políticos. O estudo do poder. Legalidade e legitimidade do poder político. 

Estado e democracia. Separação dos poderes. Sufrágio e sistemas eleitorais. Partidos 

Políticos, Grupos de pressão e opinião pública. Revolução. O estado e suas funções. O Estado 

contemporâneo, economia e as relações internacionais. Estado democrático de direito social. 

O Estado e os direitos humanos. 

 

Referencial Básico 

 

BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da política. 

Tradução de Marco Aurélio Nogueira. 13. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2012. 

 

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

 

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

Saraiva, 2013. 

 

Referencial Complementar 

 

ARENDT, Hannah. O que é política. Tradução de Reinaldo Guarany. 5. ed. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2004. 
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CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito constitucional: teoria do estado e da constituição, 

direito constitucional positivo. v. 1. 21. ed. rev. atual. e ampl. Belo Horizonte: Del Rey, 2015. 

 

RIBEIRO, Renato Janine. A democracia. 2. ed. São Paulo: Publifolha, 2002. 

 

RIBEIRO, Renato Janine. A república. 2. ed. São Paulo: Publifolha, 2001. 

 

STRECK, Lênio Luís; MORAIS, José Luís Bolzan de. Ciência política e teoria geral do 

estado. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. 

 

 

SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA Carga Horária: 33,33 horas 

Ementa 

 

Conceitos e métodos de antropologia e sociologia. As correntes fundamentais de 

Antropologia. As correntes fundamentais da Sociologia. Temáticas fundamentais da 

Antropologia e Sociologia: religião, Antropologia do parentesco e Sociologia da família, 

gênero, raça e etnia, globalização, política, economia e trabalho, consumo, desigualdade 

social, comunicação de massa. 

 

Referencial Básico 

 

ASSIS, Olney Queiroz; KÜMPEL, Vitor Frederico. Manual de antropologia jurídica. SP: 

Saraiva, 2011.  

 

FERREIRA, Delson. Manual de Sociologia: dos clássicos a sociedade da informação, São 

Paulo: Atlas, 2010.  

 

GIL, Antônio Carlos. Sociologia Geral, São Paulo: Atlas, 2011.  

 

Referencial Complementar 

 

NOVAES, Regina Reyes; LIMA, Roberto Kant de (Org.). Antropologia e direitos humanos. 

Niterói: Ed. UFF/ABA, 2001. v.1 . 

 

ROCHA, José Manuel de Sacadura. Antropologia Jurídica - Geral e do Brasil. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. 

 

KOTTAK, Conrad Phillip. Espelho para a humanidade: uma introdução concisa à 

antropologia cultural, Porto Alegre: AMGH, 2013.  

 

SCHAEFER, Richard T. Sociologia, Porto Alegre: AMGH, 2014.  

 

MCQUAIL, Denis. Teorias da comunicação de massa, Porto Alegre: Penso, 2013.  
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FILOSOFIA E DIREITO Carga Horária: 33,33 horas 

Ementa 

Fundamentos gerais da Filosofia do Direito e principais escolas do pensamento filosófico 

jurídico. Tendências contemporâneas da filosofia do direito. Senso moral e consciência 

moral. Abrangência da ética e construção ética dos direitos humanos. 

 

Referencial Básico 

 

BITTAR, Eduardo Carlos Bianca; ALMEIDA, Guilherme Assis de. Curso de filosofia do 

direito. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

MORRISON, Wayne. Filosofia do direito: dos gregos ao pós-modernismo. Tradução de 

Jefferson Luís Camargo. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2012. 

NADER, Paulo. Filosofia do Direito. 25. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. 

 

Referencial Complementar 

 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. Tradução de Alfredo Bosi e Ivone Castilho 

Benedetti. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

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

3ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 

OLIVEIRA, Manfredo A. de. (org.) Correntes fundamentais da ética contemporânea. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. 

CHAUÍ, Marilena de Sousa. Convite à filosofia. 14. ed. São Paulo: Ática, 2012. 

VELOSO, Waldir de Pinho. Filosofia do direito. São Paulo: IOB Thomson, 

2005.ANDRADE, Christiano José. O Problema dos Métodos da Interpretação Jurídica, Ed. 

Revista dos Tribunais. – 1992. 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA Carga Horária: 33,33 horas 

Ementa 

 

Tipos e gêneros textuais discursivos, texto, contexto e intertextualidade; aspectos gramaticais 

fundamentais; coesão e coerência 

 

Referencial Básico 

 

FIORIN, José Luís; SAVIOLI, Francisco Platão. Lições de texto: leitura e redação. 5. ed. 

São Paulo: Ática, 2006. 

 

SABBAG, Eduardo. Português jurídico. São Paulo: Saraiva, 2012. (Coleção Saberes do 

Direito, 52).  

 

VELOSO, Waldir de Pinho. A língua portuguesa renovada. São Paulo: Hucitec, 2010. 
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Referencial Complementar 

 

COSTA, Návia. Comunicação Jurídica - Linguagem, Argumentação e Estrutura Textual. 4. 

ed. Leme – São Paulo: Mundo Jurídico, 2017. 

 

KOCH, Ingedore Grunfield Villaça. A coesão textual. 22. ed. São Paulo: Contexto, 2013. 

 

LIMA, Carlos Henrique da Rocha. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de 

Janeiro: J. Olímpio, 2003. 

 

MEDEIROS, João Bosco. Português instrumental: contém técnicas de elaboração de 

trabalho de conclusão de curso (TCC). 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos e resenhas. 

12. ed. São Paulo: Atlas, 2014.  

 

 

ANÁLISE ECONOMICA DO DIREITO Carga Horária: 33,33 horas 

Ementa 

A Teoria Econômica. Conceitos Econômicos: generalidades. Análise Econômica do Direito 

(AED). Fundamentos e Caracterização da Análise Econômica do Direito. Propriedade e a 

AED. Contratos e a AED. Responsabilidade Civil e a AED. Tributário e a AED. Teoria 

Econômica da Regulação. A Constituição e a AED. Entre a legalidade e a eficiência. 

 

Referencial Básico 

 

ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2012.  

MOREIRA, José Octávio de Campos; JORGE, Fauzi Timaco. Economia: notas 

introdutórias.2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

PASSOS, Carlos Roberto Martins; NOGAMI, Otto. Princípios de economia. 5. ed. rev. e 

ampl. São Paulo: Pioneira, 2004. 

 

Referencial Complementar 

 

COSTA, Fernando Nogueira. Economia monetária e financeira: uma abordagem pluralista. 

São Paulo: Makron Books, 1999. 

GREMAUD, Amaury Patrick; VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval de; TONETO 

JÚNIOR, Rudinei. Economia brasileira contemporânea. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

GIOVANNI, José Ruy; BONJORNO, José Roberto. Matemática uma nova abordagem: 

progressões. 2. ed. São Paulo: FTD, v.2. 2011. 

VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval de et al. Manual de economia. 6. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011. 

SOUZA, Nali de Jesus de. Desenvolvimento econômico. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

DIREITO, LINGUAGEM E ARGUMENTAÇÃO Carga Horária: 66,66 horas 
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Ementa 

Português aplicado. Componentes do Processo de Comunicação. Habilidades para o sucesso 

da comunicação. Comunicação do corpo. O texto como interlocução. 

 

Referencial Básico 

 

CARNEIRO, Maria Francisca. Metodologia Jurídica - Elementos de Lógica, Técnica, 

Argumentação e Linguagem Para Pesquisadores. Curitiba: Juruá, 2017. 

COSTA, Návia. Comunicação Jurídica - Linguagem, Argumentação e Estrutura Textual. 4. 

ed. Leme – São Paulo: Mundo Jurídico, 2017. 

KOCH, Ingedore Grunfield Villaça. A coesão textual. 22. ed. São Paulo: Contexto, 2013. 

 

Referencial Complementar 

 

ANGELIM, Regina Cabral. Polifonia e argumentação no discurso jornalístico opinativo. Rio 

de Janeiro, UFRJ, Faculdade de Letras, 1996. 

ASCOMBRE, Jean Claude & DUCROT, Oswald. L´argumentation dans la langue. 2eme e. 

Bruxelles: Pierre Mardaga, 1988. 

ATIENZA, Manuel. As razões do Direito: teorias da argumentação jurídica. São Paulo: 

Landy, 2000. 

BESSA, José Cezinaldo Rocha. (Re)pensando a citação em textos acadêmicos científicos. 

SIGNU: Estudos da Linguage, Lodrina, n. 14/2, p. 421 – 439, ez. 2011. 

BITAR, Eduardo C. B. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática da monografia para 

o curso de Direito. 2 ed, São Paulo: Saraiva, 2002. 

ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica. São Paulo: Landy, 2001. 

 

 

 

2º SEMESTRE 
 

COMPONENTE CURRICULAR CH  

Direito Constitucional I 66,66 

História do Direito 33,33 

Projeto Integrador I* 33,32 

Direito Civil I - Parte Geral 66,66 

Teoria Geral do Processo (híbrida) 66,66 

Direito Penal I - Parte Geral  66,66 

* O conteúdo dependerá da seleção do projeto, conforme edital. 

 

CONSTITUCIONAL I Carga Horária: 66,66 horas 

Ementa 

 

Teoria Geral da Constituição. Princípios Fundamentais da República Federativa do Brasil. 

Poder Constituinte: espécies e características. Direitos Fundamentais. 
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Referencial Básico 

 

CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito constitucional: teoria do estado e da constituição, 

direito constitucional positivo. v. 1. 21. ed. rev. atual. e ampl. Belo Horizonte: Del Rey, 2015. 

 

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito 

constitucional. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 40. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2017. 

 

Referencial Complementar 

 

BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da constituição: fundamentos de uma 

dogmática constitucional transformadora. 7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2014. 

 

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 2016. 

 

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

Coimbra: Almedina, 2012.  

 

CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso De Direito Constitucional. 12. ed. Salvador: JusPodivm, 

2018. 

 

FERREIRA FILHO, Manuel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 40. ed.  São Paulo: 

Saraiva, 2015. 

 

 

DIREITO CIVIL I – PARTE GERAL Carga Horária: 66,66 horas 

Ementa 

 

Noções Gerais sobre o Direito. A Lei de Introdução ao Código Civil. O Código Civil 

Brasileiro. Das Pessoas: Pessoas Naturais: Personalidade. Capacidade. Emancipação. 

Direitos da Personalidade Comoriência. Registro Civil das Pessoas Naturais. Pessoas 

Jurídicas. Conceito. Natureza Jurídica. Classificação, despersonalização. Domicílio. Bens. 

Classificação dos bens. Bem de Família. Fatos, atos e negócios jurídicos: Fato jurídico; 

Negócio jurídico; conceito, classificação, interpretação. Elementos, pressupostos e requisitos 

do negócio jurídico; Planos de existência, validade e eficácia do negócio jurídico: 

modalidades, forma, defeitos, prova e nulidades. Atos ilícitos e abuso de Direito. Prescrição. 

Decadência. 

 

Referencial Básico 

 

FARIAS, Cristiano Chaves de, ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Parte Geral 

e LINDB. v. 1. 15. ed. Salvador: JusPodivm, 2017.  
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GAGLIANO, Pablo Stolze, PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Manual de Direito Civil. 

Volume único. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  

 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Parte Geral. v. 1. 15. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017. 

 

Referencial Complementar 

 

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

Paulo: Saraiva, 2016.  

 

GOMES, Orlando; BRITO, Edvaldo. Introdução ao direito civil. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2016. 

 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: introdução ao direito civil: teoria 

geral do direito civil. ed. rev . e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2016. 

 

TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil. ed. São Paulo: Método, 2016.  

 

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil - Parte Geral. Vol. I. 18. Ed. 2017. 
 

TEORIA GERAL DO PROCESSO Carga Horária: 66,66 horas 

Ementa 

 

Noções iniciais de direito processual. O direito processual na fase instrumentalista, 

adversarial e cooperativa. Os princípios do direito processual. Efetividade da tutela 

jurisdicional. Jurisdição. Competência. Ação e respectivas condições. Elementos da 

demanda. Processo, relação jurídica processual e pressupostos processuais. Procedimentos: 

visão panorâmica. Atos e vícios processuais. Os sujeitos do processo: o juiz, o membro do 

Ministério Público, o advogado, o defensor público, o advogado do Estado. O processo como 

instrumento de efetivação de direitos humanos. 

 

Referencial Básico 

CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido 

Rangel. Teoria Geral do Processo. 30. edição. São Paulo: Malheiros, 2014. 

 

DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. vol. 1. Salvador: JusPodivum, 2015. 

 

GRECO, Leonardo. Instituições de Processo Civil. vol. I. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2015. 

 

Referencial Complementar 

CAPPELLETTI, Mauro. Acesso à justiça. Porto Alegre: Sergio Fabris, 2002.  

 

IHERING, Rudolf Von. A luta pelo direito. Rio de Janeiro: Forense, 2009. 
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MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. ARENHART, Sergio Cruz. Novo curso 

de processo civil. v 1 – teoria do processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. 

 

MEDINA, Paulo Roberto de Gouvêa. Teoria Geral do Processo. 2. ed. Salvador: Ed. 

JusPodivm, 2016. 

 

NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na constituição. 12. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2016. 

 

 

 

 

DIREITO PENAL I Carga Horária: 66,66 horas 

Ementa 

 

Princípios do Direito Penal. Fontes e interpretação das Leis Penais. Aplicação da Lei Penal 

no tempo - Tempo e Lugar do Crime. Aplicação da Lei Penal no Espaço. Eficácia de Sentença 

Estrangeira. Contagem de Prazo e Frações da Pena. Conflito Aparente de Normas. Crime. 

Tipicidade. Elementos Subjetivos do Crime: dolo e culpa. Crimes qualificados pelo resultado. 

Ilicitude. Culpabilidade. Crime Consumado e tentativa. Teoria do Erro - Erro de tipo e erro 

de proibição. 

 

Referencial Básico 

GRECO, Rogério. Curso de direito penal. 20. ed. Niterói: Impetus, 2018. 

 

CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro. 16. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2018. 

 

Referencial Complementar 

 
BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. São Paulo: Martin Claret, 2016. 
 
FOUCAULT, M. RAMALHETE, R. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 39. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2011. 
 
ZAFFARONI, Eugênio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal 
brasileiro: parte geral. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. 
 
BITENCOURT, Cézar Roberto. Tratado de direito penal : parte geral 1. 23. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2017. 
 
GOMES, Luiz Flávio; MOLINA, Antônio Garcia-Pablos de. Criminologia. 8. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. 
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CARVALHO, Salo de. Antimanual de criminologia. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

 

HISTÓRIA DO DIREITO Carga Horária: 33,33 horas 

Ementa 

 

História e Direito. História do Direito Geral: direito arcaico, antigo, romano, medieval, 

moderno e contemporâneo. História do Direito no Brasil. A construção histórica dos direitos 

humanos. 

 

Referencial Básico 

 

CASTRO, Flávia Lages de. História do direito geral e do Brasil. 10. ed. rev. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2016. 

 

REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2005. 

ok 

WOLKMER, Antônio Carlos. Fundamentos de história do direito. 8. ed. Belo Horizonte: 

Del Rey, 2014. 

 

Referencial Complementar 

 

CICCO, Cláudio de. História do Direito e do Pensamento Jurídico. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 

2017. 

 

COULANGES, Fustel de. A cidade antiga: estudos sobre o culto, o direito, as instituições 

da Grécia e de Roma. Tradução de Jonas Camargo Leite e Eduardo Fonseca. São Paulo: 

Hemus, 2005. 

 

DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporâneo. 5. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2014. 

 

FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 3. ed. 

rev. Porto Alegre: Globo, 2001. 

 

WOLKMER, Antônio Carlos. História do direito no Brasil. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2014. 

 

 

 

3º SEMESTRE 
 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR CH 
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Direito Constitucional II (híbrida) 66,66 

Direito Civil II - Direito das Obrigações 66,66 

Direito Processual Civil I 66,66 

Direito Penal II - Parte Geral II 66,66 

Metodologia de Pesquisa Científica 66,66 

 

 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL II (Direitos 

Fundamentais, Controle de Constitucionalidade e 

Ações Constitucionais) 

Carga Horária: 66,66 horas 

Ementa 

 

Direitos e garantias fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, 

Nacionalidade e direitos políticos. Ações Constitucionais. Controles de constitucionalidade 

difuso e concentrado. Ações de controle de constitucionalidade. 

 

Referencial Básico 

DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. Sao 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 

 

MENDES, Gilmar Ferreira;Coelho, Inocencio Martires;Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso 

de direito constitucional. 9ed. Sao Paulo: Saraiva, 2014. 

 

SARLET, Ingo Wolfgang;Marinoni, Luiz Guilherme;Mitidiero, Daniel. Curso de direito 

constitucional. 3ed. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 

 

Referencial Complementar 

Boucault, Carlos Eduardo de Abreu. Os Direitos humanos e o direito internacional. Rio de 

Janeiro: Renovar, 1999. 

 

Comparato, Fabio Konder. A Afirmacao historica dos direitos humanos. 6ed. Sao Paulo: 

Saraiva, 2008. 

 

Faria, Jose Eduardo. Direitos humanos, direitos sociais e justica. Sao Paulo: Malheiros, 1998. 

 

Guerra Filho, Willis Santiago. Processo constitucional e direitos fundamentais. 2ed. Sao 

Paulo: Celso Bastos, 2001. 

 

Mendes, Gilmar Ferreira;Coelho, Inocencio Martires. Hermeneutica constitucional e direitos 

fundamentais. Brasilia: Brasilia Juridica, 2002. 

 

 

METODOLOGIA CIENTÍFICA Carga Horária: 66,66 horas 

Ementa 
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As formas de conhecimento, bem como o papel da ciência, metodologia e iniciação científica 

no ensino superior. Tipos de pesquisa, métodos e procedimentos basilares, análise de 

dados em pesquisas quantitativas e qualitativas. Técnicas de revisão de literatura, leitura e 

fichamento voltadas para a elaboração de trabalhos acadêmicos em geral, com ênfase em 

resenhas, projetos de pesquisa, relatórios técnico-científicos, artigos técnico-científicos e 

monografias. Normas para elaboração de documentos da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, especialmente as que se referem à apresentação gráfica de trabalhos, citações, 

referências, sumários e resumos. Ética na pesquisa. 

 

Referencial Básico 

 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia 

cientifica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

MEDEIROS, João Bosco. Redação cientifica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 

12.ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

 

Referencial Complementar 

 
ANDRADE, Maria Margarida. Introdução à metodologia do trabalho científico: 
elaboração de trabalhos na graduação. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
CARVALHO, Maria Cecília M. de. Construindo o saber: metodologia científica fundamentos e 
técnicas. 22.ed.. Campinas: PAPIRUS, 2010. 
 
ITPAC. Normas para apresentação de trabalhos acadêmicos. Org. Kátia Guimarães; Meiriliane Leocádio 
Simone Diniz. Disponível em:< 
http://www.itpac.br/Conteudo/Arquivo.ashx?url=/Biblioteca/TCC_manual_ITPAC_2011.pdf>. Acesso em: 
02 jul. 2016. 
 
MARCOPITO, Luiz Francisco; SANTOS, Francisco Roberto Gonçalves. Um guia para o leitor de artigos 
científicos na área da saúde. São Paulo: Atheneu, 2006. 
 
SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 12.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 

 

 

DIREITO DAS OBRIGAÇÕES Carga Horária: 66,66 
horas 

Ementa 

 

Conceito e princípios do Direito das Obrigações. Obrigações: conceito, elementos 

constitutivos, fontes e classificação. Espécies de obrigações. Transmissão das obrigações. 

Adimplemento e extinção das obrigações. Inadimplemento das obrigações. Perspectivas do 

Direito das Obrigações e direitos humanos. 
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Referencial Básico 

 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: teoria geral das obrigações. 14. ed. 

rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017.  

  

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil II - Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral 

dos Contratos. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2015.  

 

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. 

Vol. 2. 18 ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  

 

Referencial Complementar 

 

CHAVES, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Vol. 2. 12 

ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora Juspodivm, 2018.  

 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil brasileiro: teoria geral das obrigações. 31 ed. 

São Paulo: Saraiva, 2016.  

 

GOMES, Orlando. BRITO, Edvaldo. Obrigações. 18 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.  

 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil teoria geral das obrigações. 24. 

ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2016. 

 

RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Obrigações. 8. ed. Rio de Janeiro, 2015.  

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL I Carga Horária: 66,66 horas 

Ementa 

 

Conceito de Direito Processual Civil. Denominação e natureza jurídica do Processo Civil. 

Fontes das normas processuais. Interpretação da norma processual. Eficácia da lei processual 

no espaço e no tempo. Princípios gerais de Direito Processual. Jurisdição. Ação. 

Competência. Processo. Prazos. Intervenção de terceiros. Sujeitos do Processo. Petição 

Inicial. Audiência de Conciliação e Mediação. Respostas do Réu. Direito processual civil e 

efetivação de direitos humanos. 

 

Referencial Básico 

 

CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

2017. 

 

THEODORO JR., H. Curso de Direito Processual Civil. 47. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2016, Vol. I, II, III.  
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WAMBIER, L. R.; TALAMINI, E.; ALMEIDA, F. R. C. Curso Avançado de Processo Civil. 

16 ed. São Paulo: RT, 2016, Vol. I, II e III. 

 

Referencial Complementar 

 

DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodivum, 2015, v. 1. 

 

GRECO, Leonardo. Instituições de Processo Civil. vol. I. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2015.  

 

NEVES, Daniel Amorim Assunção. Manual de Direito Processual Civil. 9. Salvador: 

JusPodivm, 2017.   

 

MEDINA, J. M. G. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3.ed. São Paulo: RT. 2016. 

 

SOUZA, B. P. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 

2016.  

 

 

DIREITO PENAL II Carga Horária: 66,66 horas 

Ementa 

 

Concurso de pessoas. Classificação das infrações penais. Punibilidade. Teoria da pena. Penas 

no sistema penal brasileiro. Medidas de segurança. Persecução criminal: ação penal. 

Concurso de crimes. Efeitos da condenação. Reabilitação. Suspensão condicional da pena. 

Livramento condicional. Extinção da punibilidade. Sistema prisional e direitos humanos. 

 

Referencial Básico 

 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. Parte geral. 23. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017. 

 

GRECO, Rogério. Curso de direito penal – parte geral. Vol. I. 19. ed. Niterói: Impetus, 2017. 

 

PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro. 15. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2017. 

 

Referencial Complementar 

 

CARNELUTTI, Francesco. O problema da pena. São Paulo: Pillares, 2015.  

 

FOUCAULT, M. RAMALHETE, R. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 39. ed. 

Petrópolis: Vozes, 2011. 
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NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito penal. Parte geral. Vol. I. São Paulo: Forense, 

2017. 

 

TOURINHO, Luciano. Justiça restaurativa e crimes culposos: contributo à construção de 

um novo paradigma jurídico-penal no Estado constitucional de Direito. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2017.  

 

ZAFFARONI, Eugênio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal 

brasileiro: parte geral. Vol. I. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 

 

 

4º SEMESTRE 
 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR CH  

Direito Constitucional III (híbrida) 66,66 

Direito Civil III - Teoria Geral dos Contratos 

(híbrida) 
66,66 

Direito Processual Civil II 66,66 

Direito Penal III - Parte Especial I 66,66 

Psicologia Forense 33,33 

Projeto Integrador II* 33,33 

* O conteúdo dependerá da seleção do projeto, conforme edital. 

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL II Carga Horária: 66,66 horas 

Ementa 

 

Processo e procedimento. Tutelas de urgência e evidência. Fase de saneamento. Fase 

probatória: noções gerais, produção antecipada de prova, depoimento pessoal, confissão, 

exibição de documento ou coisa, prova documental, prova testemunhal, prova pericial, 

inspeção judicial. Sistema de provas do Código de Processo Civil e garantia aos direitos 

humanos. A instrução. A Audiência de Instrução e Julgamento. Fase decisória: a sentença. 

Coisa julgada. Sistema de precedentes. Recursos. 

 

Referencial Básico 

 

THEODORO JR., H. Curso de Direito Processual Civil. 47. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2016, Vol. I, II, III.  

 

MARINONI, L. G.; ARENHART, S. C. Manual do Processo de Conhecimento. 10 ed. São 

Paulo: RT, 2016.   

 

WAMBIER, L. R.; TALAMINI, E.; ALMEIDA, F. R. C. Curso Avançado de Processo Civil. 
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16 ed. São Paulo: RT, 2016, Vol. I, II e III. 

 

Referencial Complementar 

 

ALVIM, Eduardo Arruda. LEITE, George Salomão. STRECK, Lênio. Hermenêutica e 

jurisprudência no Código de Processo Civil: coerência e integridade. 2. ed. São Paulo. 

Saraiva educação, 2018.  

 

DONIZETE, Elpídio. Curso didático de Direito Processual Civil. 21. ed. Atlas. 2017.  

 

GRECO, Leonardo. Instituições de Processo Civil.  Vol.2. 3. ed. Forense, 2015.  

 

MONTENEGRO FILHO, M. Curso De Processo Civil. 12. ed. Atlas. 2016.  

 

SANTOS, Ernani Fidélis. Manual de Direito Processual Civil. Vol 1. 16. ed. Saraiva, 2016.  

 

 

 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL III (Organização do 

Estado) 

Carga Horária: 66,66 horas 

Ementa 

 

Organização do Estado. Organização dos poderes: poder legislativo, poder executivo, poder 

judiciário e funções essenciais à justiça. Defesa do Estado e das Instituições democráticas. 

 

Referencial Básico 

 

Barroso, Luis Roberto. Curso de direito constitucional contemporaneo: os conceitos 

fundamentais e a construcao do novo modelo. 4ed. Sao Paulo: Saraiva, 2013. 

 

Mendes, Gilmar Ferreira;Coelho, Inocencio Martires;Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso 

de direito constitucional. 9ed. Sao Paulo: Saraiva, 2014. 

 

Sarlet, Ingo Wolfgang;Marinoni, Luiz Guilherme;Mitidiero, Daniel. Curso de direito 

constitucional. 3ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 

 

Referencial Complementar 

Bonavides, Paulo. Curso de direito constitucional. 28ed. vol. 1. Sao Paulo: Malheiros, 2013. 

 

Canotilho, Jose Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituicao. 7ed. vol. 1. 

Coimbra: Almedina, 2003. 

 

Comparato, Fabio Konder. A Afirmacao historica dos direitos humanos. 6ed. Sao Paulo: 

Saraiva, 2008. 
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Haberle, Peter. Hermeneutica constitucional: a sociedade aberta dos interpretes da 

constituicao, contribuicao para a interpretacao pluralista e procedimental da constituicao. 

Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002. 

 

Silva, Jose Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 37ed. Sao Paulo: Malheiros, 

2014. 

 

 

Direito Civil III - Teoria Geral dos Contratos Carga Horária: 66,66 horas 

Ementa 

 

Visão estrutural do contrato. Principiologia do direito contratual. Formação dos contratos. 

Estipulações contratuais em relação a terceiros. Classificação dos contratos. Contrato 

preliminar Contratos atípicos. Interpretação dos contratos. Vícios redibitórios. Evicção. 

Extinção do contrato. Exceção de contrato não cumprido. Teoria da Imprevisão e resolução 

por onerosidade excessiva. Inadimplemento e responsabilidade civil contratual. 

 

Referencial Básico 

 

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

contratos: teoria geral. v. 4. t. 1. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

  

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: contratos e atos unilaterais. v. 3. 11. 

ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017.  

 

TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil. 4. ed. rev. atual. eampl. São Paulo: Método, 

2015. 

 

Referencial Complementar 

 

AMENDOLARA, Leslie;  QUARTIER, Latin. Técnicas de Elaboração de Contratos - 3ª Ed. 

2008. 

 

ASSIS, Araken de. Resolução do contrato por inadimplemento. 4ª. ed. rev. e atual. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2004. 

 

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria das obrigações contratuais e 

extracontratuais. 22ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. v.3 

 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: contratos. 11ª. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2004. v.3. 

 

RODRIGUES, Sílvio. Direito civil: dos contratos e das declarações unilaterais de vontade. 

v. 3. 30ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. v.3. 
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DIREITO PENAL III – PARTE ESPECIAL I Carga Horária: 66,66 horas 

Ementa 

 

Direitos humanos e sistema penal. Dos crimes contra a pessoa. Dos crimes contra o 

patrimônio. Dos crimes contra a propriedade imaterial. Dos crimes contra a organização do 

trabalho. Dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. 

 

Referencial Básico 

 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Vol. II. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 

2018.  

 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Vol. III. 14. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2018. 

 

GRECO, Rogério. Curso de Direito penal – parte especial. Vol. II. 16. ed. Rio de Janeiro: 

Impetus, 2018. 

 

PRADO, Luiz Regis Prado. Curso de Direito penal brasileiro. Parte Especial. Vol. II. 16. ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. 

 

Referencial Complementar 

 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2016. 

 

DAMASIO, Jesus Evangelista. Manual de Direito Penal. Volume Único. São Paulo: Saraiva, 

2019. 

 

DELMANTO, Celso; DELMANTO, Roberto. Código Penal Comentado. Editora Rio de 

Janeiro: Renovar, 2017.  

 

FILHO, Vicente Jalil M.S. Greco. Código Penal Comentado: doutrina e jurisprudência. 2 

ed. São Paulo: Minha Editora,. 2019.  

 

NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 19. ed. São Paulo: Forense, 2019.  

 

 

PSICOLOGIA FORENSE Carga Horária: 33,33 horas 

Ementa 
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História da Psicologia. Teorias Psicológicas do século XX. Noções de desenvolvimento da 

personalidade humana.  Interface entre Psicologia e Direito. Psicologia Jurídica no Brasil. 

Psicopatologia e processos jurídicos. Psicologia Jurídica e as questões da infância e 

juventude. Psicologia Jurídica e o direito de família. Toxicodependências. Psicologia 

aplicada ao Sistema Prisional e os direitos humanos. 

 

Referencial Básico 

 

DAVIDOFF, L. L. Introdução à psicologia. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2001.ok 

 

FIORELL, J. O.; MANGINI, R. C. R. Psicologia jurídica. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2011.ok 

 

ZIMERMAN, D.; COLTRO, A. C. M. (Orgs.). Aspectos psicológicos na prática jurídica. 3. 

ed. Campinas: Millennium, 2010.ok 

 

Referencial Complementar 

 

BRITO, L. M. T. de. (Orgs.). Temas de psicologia jurídica. 4. ed. Rio de Janeiro: Relume 

Dumará, 2002. 

 

CARVALHO, M. C. N. de; FONTOURA, T.; MIRANDA, V. R. Psicologia jurídica: temas 

de aplicação II. Curitiba: Juruá, 2011. 

 

GONÇALVES, H. S.; BRANDÃO, P. E. (Orgs.). Psicologia jurídica no Brasil. 3. ed. Rio 

de Janeiro: Nau, 2011. 

 

FIORELLI, J. O.; FIORELLI, M. R.; MALHADAS JR., M. J. O. Psicologia aplicada ao 

direito. 3. ed. São Paulo: LTr, 2010.   

 

PAULO, Beatrice Marinho. Psicologia na prática jurídica - a criança em foco. 2. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012. 

 

 

 

5º Semestre 

 

 
COMPONENTE CURRICULAR CH  

Direito Civil IV - Contratos em Espécie e 

Responsabilidade Civil (híbrida) 
66,66 

Direito Processual Civil III 66,66 

Direito Penal IV - Parte Especial 66,66 

Tecnologia e Gestão do Conhecimento 33,33 

Direito Internacional Pùblico 33,33 

Direitos Difusos e Coletivos 33,33 
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Educação Ambiental e Sustentabilidade 33,33 

 

 

 

 

 
DIREITO CIVIL IV - CONTRATOS EM ESPÉCIE E 

RESPONSABILIDADE CIVIL 

Carga Horária: 66,66 horas 

Ementa 

 

A responsabilidade na teoria geral do direito. Evolução histórica da responsabilidade civil. 

Obrigação x responsabilidade. Ato lícito, ilícito e abuso de direito. O pluralismo funcional 

da responsabilidade civil.  Análise econômica da responsabilidade civil. Pressupostos do 

dever de indenizar. Classificação das espécies de responsabilidade civil. A responsabilidade 

extracontratual subjetiva e objetiva. A responsabilidade contratual. Responsabilidade pré-

contratual e pós contratual. O dano patrimonial e o dano extrapatrimonial. Configuração e 

arbitramento do dano moral e do dano estético. A teoria da perda de uma chance. As 

excludentes de responsabilidade civil. A responsabilidade do estado. A responsabilidade nas 

relações de consumo. A responsabilidade dos profissionais liberais. O contrato de seguro de 

responsabilidade civil do profissional liberal. A responsabilidade contratual aplicada. 

 

Referencial Básico 

 

Azevedo, Álvaro Villaça. Teoria geral das obrigações e responsabilidade civil. – 12. ed. – 

São Paulo: Atlas, 2011. – (Curso de direito civil) 

 

Cavalieri Filho, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 13. ed. – São Paulo: Atlas, 2019.  

 

Tartuce, Flávio. Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil. 13. ed. 

rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018. 

 

Referencial Complementar 

 

Andrighi, Fátima Nancy [coord]. Responsabilidade civil e inadimplemento no direito 

brasileiro. São Paulo: Atlas, 2014. 

 

Carrá, Bruno Leonardo Câmara Responsabilidade civil sem dano: uma análise crítica: limites 

epistêmicos a uma responsabilidade civil preventiva ou por simples conduta. – São Paulo: 

Atlas, 2015 

 

Donnini, Rogério. Responsabilidade civil pós-contratual no direito civil, no direito do 

consumidor, no direito do trabalho, no direito ambiental e no direito administrativo. – 3. ed. 

rev., ampl. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2011. 

 

Lisboa, Roberto Senise. Responsabilidade civil nas relações de consumo. – 3. ed. – São 
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Paulo: Saraiva, 2012. 

 

Rosenvald, Nelson. As funções da responsabilidade civil: a reparação e a pena civil. 3. ed. – 

São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

 
TECNOLOGIAS E GESTÃO DO CONHECIMENTO Carga Horária: 33,33 horas 

Ementa 

 

Estudo da Tecnologia da Informação (dados x informações, computador: origem, 

funcionamento e componentes básicos. Hardware e software). Softwares de elaboração de 

documentos, elaboração de apresentações e elaboração de planilhas eletrônicas. Navegação 

na internet. Conceitos de gestão e conhecimento. A informação como base para o 

conhecimento, Relações entre Informação e Conhecimento. O lugar das tecnologias de 

informação e de comunicação (TICs) nos processos socioeconômicos contemporâneos: 

paradigmas tecnológicos, inovação, tecnologia e desenvolvimento. A Tecnologia da 

informação aplicada à gestão do conhecimento. 

 

Referencial Básico 

 

MANZANO, André Luiz N. G.; MANZANO, Maria Izabel N. G. Estudo dirigido de 

informática básica. 7. ed.. 7. ed.. São Paulo: Erica, 2009 

  

MANZANO, André Luiz N. G.; MANZANO, Jose Augusto N. G. Estudo dirigido de Excel 

XP avançado. 7.ed.. São Paulo: ABDR, 2012 

  

BIZELLI, Maria Helena S. Sahão; BARROSO, Sidineia. Informática passo a passo: para 

terceira idade e iniciantes. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2011 

 

Referencial Complementar 

 

MARÇULA, Marcelo; BENINI FILHO, Pio Armando. Informática: conceitos e aplicações. 

4. ed. 4. ed. . São Paulo: Erica, 2014.  

 

CAPRON, H. L. ; JOHNSON, J.A.  INTRODUÇÃO Á INFORMÁTICA. 8. Ed. Pearson, 

2004. Virtual - pearson  

 

GUERREIRO, Karen Menger da Silva. Gestão de processos com suportes em tecnologias da 

informação. Intersaberes, 2013. Virtual - pearson  

 

ARAÚJO, Luis Cesar G. de. Organização sistemas e métodos e as tecnologias de gestão 

organizacional. 5. ed. V. 1.. 5. ed.. São Paulo: Atlas, 2011. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE Carga Horária: 33,33 horas 

Ementa 

 

Ecologia; Características gerais da atmosfera, água e solo; Poluição do ar, água e solo; 

Legislação Ambiental; Recursos Florestais; Resíduos Sólidos; Agricultura e Meio Ambiente; 

Geoprocessamento Ambiental; Saneamento; Saúde Pública; Agenda 21; Meio Ambiente 

Urbano; Construções Sustentáveis; Energia e Meio Ambiente; Sistemas de Gestão 

Ambiental; Gestão Ambiental Empresarial; Licenciamento Ambiental e Educação 

Ambiental.    

 

Referencial Básico 

BARSANO, Roberto, P., BARBOSA, Pereira, R. (06/2013). Meio Ambiente - Guia Prático 

e Didático, 2nd edição. p. 15 – 33.  

 

ROSA, Henrique, A., FRACETO, F., MOSCHINI-CARLOS, organizadores, V. -. (01/2012). 

Meio Ambiente e Sustentabilidade. p. 88-102.  

 

SANTOS, dos, M. A. (05/2017). Poluição do Meio Ambiente. p. 3-23.  

 

Referencial Complementar 

BARBIERI, Carlos, J. (06/2007). Gestão Ambiental Empresarial, 2ª EDIÇÃO. Cap. 5;6 e 8. 

[Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502111967/ 

 

BARSANO, Roberto, P., BARBOSA, Pereira, R., IBRAHIN, Dias, F. I. (06/2014). 

Legislação Ambiental, 1st edição. p. 57-68. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521619/  

 

IBRAHIN, Dias, F. I. (06/2014). Introdução ao Geoprocessamento Ambiental, 1st edição. 

Cap. 1;4 e 5. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521602/ 

 

Kleinbach, R.A.H.|. M. (04/2014). Energia e meio ambiente, 5th edição. [Minha Biblioteca].  

 

SARLET, Wolfgand, I. (7/2015). Constituição e legislação ambiental comentada, 1ª edição. 

p. 635-749 [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502626492/  

 

 

 

 
DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO Carga Horária: 33,33 horas 

Ementa 

  

A sociedade internacional. Definição de Direito Internacional Público. Relações entre o 

direito internacional e o direito interno. Fundamento do direito internacional. Evolução 
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histórica do direito internacional. Universalidade das normas internacionais. Fontes do 

Direito Internacional Público: costume. Princípios gerais do direito. Analogia. Equidade. 

Fontes do Direito Internacional Público: tratados. Fontes do direito internacional: atos 

unilaterais. Resoluções das organizações intermediárias. Codificação do direito 

internacional. Pessoas internacionais. O Estado como pessoa internacional. Reconhecimento 

de estado. Sucessão de Estados. Direitos e deveres fundamentais dos Estados. Restrições aos 

direitos fundamentais dos Estados. Intervenção de humanidade. Responsabilidade dos 

Estados. Coletividades não-estatais. Introdução às organizações internacionais. Organização 

das Nações Unidas. Organizações internacionais especializadas da ONU. Funcionários 

internacionais. 

 

Referencial Básico 

 

ACCIOLY, Hildebrando. NASCIMENTO E SILVA, G.E.do. CASELLA, Paulo Borba. 

Manual de direito internacional público.24.ed. São Paulo: Saraiva, 2019.  

 

GUERRA, Sidney. Direito internacional público. 12.ed. São Paulo; Saraiva, 2019. 

 

REZEK, Francisco. Direito internacional público. 17.ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 

 

Referencial Complementar 

 

MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. 11. ed. São Paulo: 

Forense, 2018. 

 

MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direito dos tratados. 2.ed. São Paulo: Forense, 2014. 

 

MIRANDA, Jorge. Curso de direito internacional público. São Paulo: Forense, 2019. 

 

MONTEIRO, marco Antonio Corrêa. Tratados internacionais de direitos humanos e direito 

interno. São Paulo: Saraiva, 2011. 

 

VARELLA, Marcelo D. Direito internacional público. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 2019. 

 

 

 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL III Carga Horária: 66,66 horas 

Ementa 

 

Execução e cumprimento de sentença. Natureza e objeto. Títulos executivos. Fraude à 

execução. Liquidação de sentença. Espécies de execução. Suspensão e extinção da execução. 

Remição, impugnação, exceção de pré-executividade. Procedimento dos juizados especiais 

cíveis estaduais, federais e da fazenda pública. Cumprimento de decisões judiciais e 

efetivação de direitos humanos. 

 

Referencial Básico 
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THEODORO JR., H. Curso de Direito Processual Civil. 47. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2016, Vol. I, II, III.  

 

MARINONI, L. G.; ARENHART, S. C. Manual do Processo de Conhecimento. 10 ed. São 

Paulo: RT, 2016.  

 

WAMBIER, L. R.; TALAMINI, E.; ALMEIDA, F. R. C. Curso Avançado de Processo Civil. 

16 ed. São Paulo: RT, 2016, Vol. I, II e III.  

 

Referencial Complementar 

 

ALVIM, Eduardo Arruda. LEITE, George Salomão. STRECK, Lênio. Hermenêutica e 

jurisprudencia no Codigo de Processo Civil: coerência e integridade. 2. ed. São Paulo. 

Saraiva, 2018. 

 

LUNARDI, Fabrício Castagna. Curso de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. 

 

MARCATO, Antônio Carlos. Procedimentos especiais. 17. edição. São Paulo: Atlas, 2018. 

 

MONTENEGRO FILHO, M. Curso De Processo Civil. Vol I, II, III, 11. ed. São Paulo: Atlas. 

2016. 

 

NISHIYAMA, Adolfo Mamoru. Prática de Direito Processual Civil. 7. Ed. São Paulo: Atlas, 

2015. 

 

 

 
DIREITO PENAL IV Carga Horária: 66,66 horas 

Ementa 

 

Dos crimes contra a dignidade sexual. Dos crimes contra a família. Dos crimes contra a 

incolumidade pública. Dos crimes contra a paz pública. Lei de Organização Criminosa. Dos 

crimes contra a fé pública. Dos crimes contra a administração pública. Inovações da Parte 

Especial do Código Penal e a proteção de direitos humanos. 

 

Referencial Básico 

 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Vol. IV. 12. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2018. 

 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Vol. V. 12. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2018. 
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GRECO, Rogério. Curso de Direito penal – parte especial. Vol. III. 15. ed. Rio de Janeiro: 

Impetus, 2018. 

 

 

Referencial Complementar 

 

CAPEZ, Fernando. PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 7ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 

 

PRADO, Luiz Regis Prado. Curso de Direito penal brasileiro. Parte Especial. Vol. II. 16. ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.MB 

 

GRECO, Filho Vicente. JALIL, Mauricio Schaun. Código Penal comentado. São Paulo: 

Manole Ltda. 2016. 

 

NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 18 ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2018 

 

NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito penal. Vol. 3 - Parte Especial. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Forense (Grupo Gen), 2018 

 

 

 

 
DIREITO DIFUSOS E COLETIVOS Carga Horária: 66,66 horas 

Ementa 

Origem e evolução do conceito de interesse coletivo. Direitos coletivos em sentido lato. 

Espécies de interesses coletivos: difusos, coletivos em sentido estrito e individuais 

homogêneos. Processo Civil Coletivo. Legitimação Ativa. Competência. Coisa Julgada. 

Liquidação e Execução. Litigância de Interesse Público 

 

Referencial Básico 

 

DONIZETTI, Elpídio; CERQUEIRA, Marcelo Malheiros. Curso de processo coletivo: 

contém jurisprudência temática e índice alfabético de assuntos. São Paulo: Atlas, 2010.  

GRINOVER, Ada Pellegrini et.al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado 

pelos autores do anteprojeto. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011.  

MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, 

consumidor, patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses. São Paulo: Saraiva, 

2018  

 

Referencial Complementar 

ANDRADE, Adriano; MASSON, Cleber Rogério; ANDRADE, Landolfo. Interesses 

difusos 

e coletivos: esquematizado. Vol 2. 3. ed. São Paulo: Método, 2020.  

ANDRADE, Adriano; MASSON, Cleber Rogério; ANDRADE, Landolfo. Interesses 
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difusos 

e coletivos: esquematizado. Vol 1. 10 ed. São Paulo: Método, 2020. 

MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição coletiva e coisa julgada: teoria geral das 

ações coletivas. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.  

ZAVASCKI, Teori Albino. Processo Coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva 

de direitos. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 

 

 

 

6º Semestre 

 
COMPONENTE CURRICULAR CH  

Direito Civil V - Direito das Coisas 66,66 

Direito Processual Civil IV 33,33 

Direito Processual Penal I (híbrida) 66,66 

Direito Administrativo I 66,66 

Projeto Integrador II* 33,32 

Eleitva I 66,66 

* O conteúdo dependerá da seleção do projeto, conforme edital. 

 

 

 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL IV Carga Horária: 33,33 horas 

Ementa 

 

Procedimentos especiais previstos no Novo Código de Processo Civil. Dos procedimentos 

especiais de jurisdição voluntária. 

 

Referencial Básico 

 

THEODORO JR., H. Curso de Direito Processual Civil. 47. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2016, Vol. I, II, III.  

 

MARINONI, Luis Guilherme, Sérgio Cruz Arenhart. Procedimentos especiais. 3. ed., rev. e 

atual. São Paulo: Editora dos Tribunais, 2011. 

 

WAMBIER, L. R.; TALAMINI, E.; ALMEIDA, F. R. C. Curso Avançado de Processo Civil. 

16 ed. São Paulo: RT, 2016, Vol. I, II e III. 

 

Referencial Complementar 

  

ALVIM, Eduardo Arruda. LEITE, George Salomão. STRECK, Lênio. Hermenêutica e 

jurisprudencia no Codigo de Processo Civil: coerência e integridade. 2. ed. São Paulo. 

Saraiva, 2018. 
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LUNARDI, Fabrício Castagna. Curso de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 2016.  

 

MARCATO, Antônio Carlos. Procedimentos especiais. 17. edição. São Paulo: Atlas, 2018.  

 

MONTENEGRO FILHO, M. Curso De Processo Civil. Vol I, II, III, 11. ed. São Paulo: Atlas. 

2016.   

 

NISHIYAMA, Adolfo Mamoru. Prática de Direito Processual Civil. 7. Ed. São Paulo: Atlas, 

2015.  

 

 

 
DIREITO ADMINISTRATIVO I Carga Horária: 66,66 horas 

Ementa 

 

Introdução ao Direito Administrativo. Princípios do Direito Administrativo. Administração 

Pública e direitos humanos. Organização Administrativa. Poderes da Administração. Órgãos 

Públicos. Agentes Públicos. Atos Administrativos. 

 

Referencial Básico 

 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 31. Ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 

 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. 43. Ed. São Paulo: Malheiros, 

2018. 

 

MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 33. Ed. São Paulo: 

Malheiros, 2018. 

 

Referencial Complementar 

 

ALEXANDRE, Ricardo. Direito administrativo. 3. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 

Forense; São Paulo: Método, 2017. 

 

ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de direito administrativo. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 

 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 32. Ed. São Paulo: 

Atlas (Grupo Gen), 2018.  

 

MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 12. Ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 

 

OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Precedentes no direito administrativo. Rio de 

Janeiro: Forense, 2018. 
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DIREITO PROCESSUAL PENAL I Carga Horária: 66,66 horas 

Ementa 

Processo penal e direitos humanos. Neoconstitucionalismo e processo penal constitucional. 

Sistemas processuais. Leis e processo penal no tempo e no espaço. Interpretação da lei 

processual penal. Garantismo e intervenção penal. Princípios fundamentais do processo 

penal. Persecução criminal: investigação criminal, ação penal e ação civil ex delicto. 

Jurisdição e competência. Das provas: teoria das provas, teoria das provas ilícitas e provas 

em espécie. Medidas cautelares. Direitos e garantias constitucionais e convencionais relativos 

à tutela da liberdade. Prisões. Liberdade provisória. 

Referencial Básico 

 

OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2018. 

 

TÁVORA, Nestor. ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 13. 

ed. Salvador: Jus Podivm, 2018. 

 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 18. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2018. 

 

Referencial Complementar 

  

CASARA, Rubens R. R. Mitologia Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2015. 

 

LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2018.  

 

MOUGENOT, Edilson. Curso de processo penal. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  

 

RANGEL, Paulo C. Direito processual penal. 26. ed. São Paulo: Gen/Atlas, 2018. 

 

ROSA, Alexandre Morais da. Guia do Processo Penal conforme a teoria dos jogos. 4. ed. 

São Paulo: Empório do Direito, 2017.  

 

DIREITOS REAIS Carga Horária: 66,66 horas 

Ementa 

  

Direito das coisas. Posse: origem e efeitos. Classificação, aquisição e perda. Efeitos. Proteção 

interdital. Função social da posse. Propriedade: fundamento, conceito, limitações e função 

social, aquisição e perda. Propriedade e direitos humanos. Propriedade fiduciária. Direitos 

autorais. Conceito, histórico, legislação. Direitos morais e patrimoniais. Limitações. 

Arrecadação. Direito imobiliário urbanístico. Parcelamento do solo e incorporações. Estatuto 

da cidade. Desapropriação por interesse social. Direitos de vizinhança. Condomínio. Direitos 

reais sobre coisas alheias. Direitos de gozo. Direito real de aquisição. Direitos reais de 

garantia. Propriedade e direitos humanos. 
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Referencial Básico 

 

GAGLIANO, Pablo Stolze, PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Manual de direito civil. Volume 

único. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Vol. IV. Direitos Reais. 26.ed. 

São Paulo: Saraiva, 2019. 

 

TARTUCE, Flávio. Direito civil. Direito das coisas. Vol. 4. 11.ed. São Paulo: Forense, 2018. 

 

Referencial Complementar 

 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Comentários ao estatuto da cidade. 5. ed. São Paulo: 

Atlas, 2013. 

 

GODOY, Cláudio Luiz Bueno et al. PELUZO, Cezar (coord.). Código civil comentado: 

doutrina e jurisprudência. 12. ed. Barueri: Manoel, 2018. 

  

GOMES, Orlando. Direitos reais. 21. ed. São Paulo: Forense, 2018.  

 

LISBOA, Roberto Senise. Manual de Direito Civil. Vol. 4. Direitos Reais e Direitos 

Intelectuais. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 2013.  

 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil. Reais. Vol. 4. São Paulo: Atlas, 2019.  

 

 

 

7º Semestre 

 

 
COMPONENTE CURRICULAR CH  

Direito Civil VI - Direito de Família 66,66 

Direito Processual Penal II 66,66 

Gestão e Empreendedorismo 33,33 

Direito Administrativo II (híbrida) 66,66 

Direito do Trabalho I 33,33 

Direitos Humanos e Relações Étnico-Raciais 33,33 

Estágio Curricular Supervisionado I (Prática 

Simulada) 
33,33 

Estágio Curricular Supervisionado I (Prática Real) 50,00 

 

 
DIREITOS HUMANOS E RELAÇÕES ÉTNICO-

RACIAIS 

Carga Horária: 33,33 horas 

Ementa 



PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO 
CURSO DE DIREITO 
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Conceito, Origem, História e Evolução dos Direitos Humanos. Direitos Humanos na Prática. 

Direitos Humanos no Brasil. Os Direitos mais Violados. Minorias de Ontem e Hoje. Papel 

dos Direitos Humanos na Proteção das Minorias. O que é Diversidade? Direitos e Desafios 

da Diversidade. Inclusão e Tolerância à Diversidade. Minorias e grupos vulneráveis. Cultura 

e história afro-brasileira e indígena: relações étnico-raciais. Construção da Identidade Social. 

O Papel da Educação na Diversidade e nos Direitos Humanos. 

 

 

 

Referencial Básico 

BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Ética, Educação, Cidadania e Direitos Humanos. Barueri: 

Manole, 2004. 

 

DIGIÁCOMO, Murilo José; DIGIÁCOMO, Ildeara Amorim. Estatuto da criança e do 

adolescente anotado e interpretado. Curitiba: Ministério Público do Estado do Paraná. Centro 

de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente, 2013.  

 

RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1995. 

 

Referencial Complementar 

ASSIS, Luiz Gustavo Bambini. A gênese da tolerância e os direitos fundamentais na 

Constituição Brasileira CURY, Carlos Roberto Jamyl. A gestão democrática na escola e o 

direito à educação. RBPAE – v. 23, n. 3, p. 483-495, set./dez. 2007. Disponível em: 

<http://www.seer. ufrgs.br/rbpae/article/viewFile/19144/11145>. Acesso em: 17 set. 2016. 

 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Educação em Direitos Humanos: fundamentos 

teóricometodológicos. 2007 MICHELS, Maria Helena. Gestão, formação docente e 

inclusão: eixos da reforma educacional brasileira que atribuem contornos à organização 

escolar. Revista Brasileira de Educação, v. 11, Rua Líbero Badaró, 293, Conjunto 15A 

Centro – São Paulo, SP – 01009-907 Tel.: 55 11 3101-9043 n. 33 set./dez. 2006. disponível 

em: <http://www. 

scielo.br/pdf/%0D/rbedu/v11n33/a03v1133.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2016. 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Ética e cidadania: construindo valores na escola e na 

sociedade. Brasília: Ministério da Educação, SEIF, SEMTEC, SEED, 2003.  

 

PIERUCCI, Antonio Flávio. Ciladas da diferença. São Paulo: Editora 34, 1999. 

 

PIOVESAN, Flávia. Ações afirmativas no Brasil: desafios e perspectivas. Estudos 

Feministas, Florianópolis, setembro-dezembro, 2008. Disponível em: <http:// 

www.scielo.br/pdf/ref/v16n3/10.pdf>. Acesso em: 25 ago. 2016. 

 

 
DIREITO DAS FAMÍLIAS Carga Horária: 66,66 horas 

Ementa 



PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO 
CURSO DE DIREITO 
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Direito das Famílias. As múltiplas formas de família. A família na perspectiva civil-

constitucional. O casamento: planos da existência, validade e eficácia. Invalidade do 

Casamento: nulidade e anulabilidade. Impedimentos para casamento. União Estável. 

Parentalidade e genética. Situação dos filhos. Autoridade Parental. Regime de bens. 

Alimentos. Guarda, Adoção, Tutela e Curatela. Dissolução do casamento: Divórcio. 

Aspectos processuais no direito de família. A família e seus reflexos na ordem internacional. 

Direitos humanos e direito das famílias. 

 

Referencial Básico 

 

DIAS, Maria Berenice. Curso de Direito das Famílias. 12. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2018.  

 

GAGLIANO, Pablo Stolze, PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Manual de direito civil. Volume 

único. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

RIZZARDO, Arnaldo. Direito de Família. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. 

 

Referencial Complementar 

  

CALDERÓN, Ricardo. Princípio da afetividade no direito de família. 2. ed. São Paulo: 

Forense, 2017. 

 

CALMON, Rafael. Direito das famílias e processo civil: interação, técnicas e procedimentos 

sob o enfoque do Novo CPC. São Paulo: Saraiva, 2017.  

 

MADALENO, Rolf. Manual de Direito de Família. 2. ed. São Paulo: Forense, 2019.  

 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Direito de família. Vol. V. 25. 

ed. São Paulo: Forense, 2019.  

 

TARTUCE, Flávio. Direito civil: direito de família. Vol. 5. 14. ed. São Paulo: Forense, 2019.  

 

 

 
DIREITO PROCESSUAL PENAL II Carga Horária: 66,66 horas 

Ementa 
 

Questões e processos incidentes. Sujeitos do processo. Comunicação dos atos processuais. 

Processo e Procedimento. Procedimentos comuns ordinário, sumário e sumaríssimo. 

Procedimento especial do Tribunal do Júri. Outros procedimentos especiais: crimes contra a 

honra e crimes funcionais. Sentença Penal. Nulidades. Processo penal como instrumento de 

tutela de direitos humanos. 



PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO 
CURSO DE DIREITO 
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OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2018. 

 

TÁVORA, Nestor. ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 13. 

ed. Salvador: Jus Podivm, 2018.  

 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 18. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2018.  

 

Referencial Complementar 

  

CASARA, Rubens R. R. Mitologia Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2015. 

 

LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 

 

MOUGENOT, Edilson. Curso de processo penal. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  

 

RANGEL, Paulo C. Direito processual penal. 26. ed. São Paulo: Gen/Atlas, 2018. 

 

ROSA, Alexandre Morais da. Guia do Processo Penal conforme a teoria dos jogos. 4. ed. 

São Paulo: Empório do Direito, 2017. 

 

 

 

 
GESTÃO E EMPREENDEDORISMO Carga Horária: 33, 33 horas 

Ementa 

 

Conceito de empreendedorismo e empreendimento. Perfil do empreendedor. Geração de 

Ideias. Busca de Informações. Mecanismos e procedimentos para criação de empresas. 

Gerenciamento de negociação. Qualidade de competitividade. Marketing pessoal e 

empresarial. Gestão de empreendimentos. O plano de negócio. Avaliação de mercado. 

 

Referencial Básico 

 

AZEVEDO, J. H., Como iniciar uma empresa de sucesso, Qaulity Mark, Rio: 1992 

DRUCKER, P. Inovação e Espírito Empreendedor. Prática e Princípios. Editora Pioneira 

administração e Negócios. 

 

Referencial Complementar 

 

FARREL, Larry C. Entrepreneursthip - Fundamentos de Organizações empreendedoras. 

Editora, Atlas. 



PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO 
CURSO DE DIREITO 
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RESNIK, P. A bíblia da pequena empresa. Editora Makron Books, São Paulo, 1991. 

 

 

 
DIREITO ADMINISTRATIVO II Carga Horária: 80 horas 

Ementa 

 

Serviços Públicos e diretos humanos. Contratos Administrativos. Licitação. Controle da 

Administração Pública. Intervenção do Estado na Propriedade. Atuação do Estado no 

Domínio Econômico. Bens Públicos. Processo Administrativo. Improbidade Administrativa. 

 

Referencial Básico 

 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 31. Ed. São Paulo: Saraiva, 2018.  

 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. 43. Ed. São Paulo: Malheiros, 

2018.  

 

MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 33. Ed. São Paulo: 

Malheiros, 2018.  

 

Referencial Complementar 

 

ALEXANDRE, Ricardo. Direito administrativo. 3. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 

Forense; São Paulo: Método, 2017.  

 

ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de direito administrativo. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.  

 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 32. Ed. São Paulo: 

Atlas (Grupo Gen), 2018. 

 

MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 12. Ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 

 

OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Precedentes no direito administrativo. Rio de 

Janeiro: Forense, 2018. 

 

 

 
DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO  Carga Horária: 66,66 horas 

Ementa 

 

Fundamentos e Formação Histórica do Direito do Trabalho. Princípios Relativos ao Capital 

e ao Trabalho. Direitos Humanos e a Constitucionalização do Direito do Trabalho. Relação 

de Trabalho e de Emprego. Contratos de Trabalho e de Emprego. Sujeitos do Contrato. 

Duração do Trabalho. Remuneração e salário. Alteração, Suspensão, Interrupção e Extinção 



PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO 
CURSO DE DIREITO 
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do Contrato de Trabalho. Terceirização trabalhista. Prescrição e decadência no Direito do 

Trabalho. Responsabilidade por verbas trabalhistas. Períodos de descanso: intervalos, 

repouso semanal e intervalos. Férias anuais remuneradas. Estabilidades e garantias de 

emprego. Indenizações rescisórias. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Direitos 

Humanos e a Organização Internacional do Trabalho. 

 

Referencial Básico 

 

CAIRO JUNIOR, José. Curso de Direito do Trabalho. 16. ed. Salvador: JusPodivm, 2019. 

 

DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2019. 

 

MARTINS, Sérgio Pinto. Manual de Direito do Trabalho. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. 

 

Referencial Complementar 

  

BEZERRA LEITE, Carlos Henrique. Curso de Direito do Trabalho. 9. Ed. São Paulo: 

Saraiva, 2018.  

 

JORGE NETO, Francisco Ferreira. CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa 

Cavalcante. Direito do Trabalho. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2019.   

 

MARTINEZ, Luciano. Curso de Direito do Trabalho. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 

 

ROMAR, Carla Tereza Martins. Direito do Trabalho Esquematizado. 5. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2018. 

 

SOUZA JUNIOR, Antonio Umberto de. O novo direito do trabalho doméstico. São Paulo: 

Saraiva, 2015. 

 

 

 

 

 
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

I PRÁTICA SIMULADA 
Carga Horária: 33,33 horas 

Ementa 

 

Prática jurídica civil simulada. Elaboração de petição inicial, instauração do processo, defesa 

no processo, audiência, sentença de primeira instância. 

 

  

Referencial Básico 

 



PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO 
CURSO DE DIREITO 
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CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

2017. 

 

DIAS, Maria Berenice. Curso de Direito das Famílias. 12. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2018. 

 

GAGLIANO, Pablo Stolze, PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Manual de direito civil. Volume 

único. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

Referencial Complementar 

  

 

CALMON, Rafael. Direito das famílias e processo civil: interação, técnicas e procedimentos 

sob o enfoque do Novo CPC. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

DI MAURO, Renata Giovanoni. Procedimentos civis no Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

ROCHA, Felippe Borring. Manual dos juizados especiais cíveis estaduais: Teoria e Prática. 

9. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

TARTUCE, Fernanda. DELLORE, Luiz. Manual de prática civil. 13. ed. São Paulo: Método, 

2017. 

 

TOURINHO NETO, Fernando da Costa. FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias. Juizados Especiais 

Estaduais. Cíveis e Criminais. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

I  

PRÁTICA REAL  

Carga Horária: 100 horas 

Ementa 

 

Estágio obrigatório supervisionado realizado no Núcleo de Prática Jurídica, desenvolvido por 

meio de orientação e atendimento jurídico à comunidade em situação de vulnerabilidade 

social.  

 



PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO 
CURSO DE DIREITO 
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Referencial Básico 

 

CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

2017. 

 

DIAS, Maria Berenice. Curso de Direito das Famílias. 12. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2018.  

 

GAGLIANO, Pablo Stolze, PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Manual de direito civil. Volume 

único. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

Referencial Complementar 

  

 

CALMON, Rafael. Direito das famílias e processo civil: interação, técnicas e procedimentos 

sob o enfoque do Novo CPC. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

DI MAURO, Renata Giovanoni. Procedimentos civis no Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

ROCHA, Felippe Borring. Manual dos juizados especiais cíveis estaduais: Teoria e Prática. 

9. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

TARTUCE, Fernanda. DELLORE, Luiz. Manual de prática civil. 13. ed. São Paulo: Método, 

2017. 

 

TOURINHO NETO, Fernando da Costa. FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias. Juizados Especiais 

Estaduais. Cíveis e Criminais. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

 

 

8º Semestre 

 

 
COMPONENTE CURRICULAR CH  

  

Direito Civil VII - Direito das Sucessões 66,66 

Direito Empresarial I 66,66 

Direito Processual Penal III 33,33 

Direito do Trabalho II (híbrida) 66,66 

Direito Tributário I 33,33 

Projeto Integrador IV* 33,32 

Estágio Curricular Supervisionado II (Prática 

Simulada) 
33,33 

Estágio Curricular Supervisionado II (Prática Real) 50,00 

* O conteúdo dependerá da seleção do projeto, conforme edital. 



PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO 
CURSO DE DIREITO 
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DIREITO DAS SUCESSÕES Carga Horária: 66,66 horas 

Ementa 

 

Sucessão: conceito e Fundamentos. Abertura da Sucessão. Tempo e Lugar da Sucessão. 

Consequências da abertura da sucessão. Planejamento Sucessório e Inventário: Disposições 

Testamentárias e Planejamento Sucessório. Legados e Instituição de Herdeiros ou Aumento 

da Respectiva Fração Correspondente. Direito de Acrescer. Aspectos gerais da ineficácia e 

da invalidade testamentária. Contratos Versando Sobre a Herança de Pessoa Viva. 

Fundamentos para a Vedação. Negócios Admissíveis. Contratos entre Herdeiros. Invalidade 

e Redução do Testamento. Caducidade do Testamento e Problemas de Planejamento 

Sucessório. Partilha. Problemas Sucessórios Decorrentes da Partilha. Inventário e 

Arrolamento. Inventário por Instrumento Público. 

  

Referencial Básico 

 

PEREIRA, Caio Mário da Silva.  Instituições de direito civil. Vol. VI. Direito das sucessões. 

24. ed. São Paulo: Forense, 2019. 

 

RIZZARDO, Arnaldo. Direito das sucessões. 11. ed. São Paulo: Forense, 2019. 

 

TARTUCE, Flávio. Direito Civil. Direito das sucessões. 12. ed. São Paulo: Forense, 2019.  

 

Referencial Complementar 

 

FARIA, Mário Roberto Carvalho de. Direito das sucessões. Teoria e prática. 9. ed. São 

Paulo: Forense, 2019. 

 

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

7. Direito das sucessões. São Paulo: Saraiva, 2019.  

 

GOMES, Orlando. Sucessões. São Paulo: Forense, 2019. 

 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. Vol. 7. Direito das sucessões. São 

Paulo: Saraiva, 2019. 

 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: sucessões. Vol. 6. São Paulo: Atlas, 2019. 

  

 

 
DIREITO PROCESSUAL PENAL III Carga Horária: 40 horas 

Ementa 

 



PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO 
CURSO DE DIREITO 
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Teoria geral dos recursos. Recursos criminais em espécie. Ações autônomas de impugnação: 

habeas corpus, mandado de segurança e revisão criminal. Tribunal Penal Internacional e a 

tutela de direitos humanos. 

 

Referencial Básico 

 

OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2018. 

 

TÁVORA, Nestor. ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 13. 

ed. Salvador: Jus Podivm, 2018. 

 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 18. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2018. 

 

Referencial Complementar 

  

CASARA, Rubens R. R. Mitologia Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2015.  

 

LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 

 

MOUGENOT, Edilson. Curso de processo penal. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

RANGEL, Paulo C. Direito processual penal. 26. ed. São Paulo: Gen/Atlas, 2018. 

 

ROSA, Alexandre Morais da. Guia do Processo Penal conforme a teoria dos jogos. 4. ed. 

São Paulo: Empório do Direito, 2017.  

 

 

 
DIREITO DO TRABALHO II Carga Horária: 33,33 horas 

Ementa 

  

Direito Coletivo do Trabalho: denominação, definição, conteúdo, função, conflitos coletivos 

e sua resolução. Direito Coletivo do Trabalho e sua relação com as dimensões dos direitos 

humanos. Princípios especiais do Direito Coletivo do Trabalho. Direito Coletivo e Sindicato. 

Negociação Coletiva Trabalhista. A greve no Direito Coletivo. Arbitragem e Mediação no 

Direito Coletivo.  

 

Referencial Básico 

 

CAIRO JUNIOR, José. Curso de Direito do Trabalho. 16. ed. Salvador: JusPodivm, 2019.  

 

DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2019.  

 



PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO 
CURSO DE DIREITO 
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MARTINS, Sérgio Pinto. Manual de Direito do Trabalho. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.  

 

Referencial Complementar 

  

BEZERRA LEITE, Carlos Henrique. Curso de Direito do Trabalho. 9. Ed. São Paulo: 

Saraiva, 2018. 

 

JORGE NETO, Francisco Ferreira. CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa 

Cavalcante. Direito do Trabalho. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2019. 

 

MARTINEZ, Luciano. Curso de Direito do Trabalho. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 

 

ROMAR, Carla Tereza Martins. Direito do Trabalho Esquematizado. 5. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2018.  

 

SOUZA JUNIOR, Antonio Umberto de. O novo direito do trabalho doméstico. São Paulo: 

Saraiva, 2015. 

 

 

 
 DIREITO EMPRESARIAL I Carga Horária: 66,66 horas 

Ementa 

 

Do ius mercatorum ao Direito Empresarial: percurso histórico. Princípios, fontes, problemas 

e temas relevantes. Obrigações comuns aos empresários. A microempresa e o empresário de 

pequeno porte: disciplina jurídica. O estabelecimento empresarial. O empresário individual. 

A Empresa individual de responsabilidade limitada. Direito societário: sociedade limitada, 

sociedade anônima e sociedades menores. Operações societárias e relações entre sociedades. 

Nome Empresarial e Propriedade Industrial. Direitos humanos e o ambiente empresarial. 

 

Referencial Básico 

 

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial – Direito de Empresa. Vol. 1. 21. ed. 

São Paulo: RT, 2017 

 

CARVALHOSA, Modesto; WARDE JR, Walfrido Jorge. Tratado de Direito Empresarial. 

Vol, 1. Teoria Geral da Empresa. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. 

 

CARVALHOSA, Modesto; FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes; GONÇALVES 

NETO, Alfredo de Assis. Tratado de Direito Empresarial. Vol, 2. Empresa Individual de 

Responsabilidade Limitada e Sociedades de Pessoas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.  

 

Referencial Complementar 

 



PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO 
CURSO DE DIREITO 
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CARVALHOSA, Modesto; KUYVEN, Fernando. Tratado de Direito Empresarial. Vol, 3. 

Sociedades Anônimas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. 

 

MAMEDE, Gladston. Direito Empresarial Brasileiro – A empresa e a atuação empresarial. 

Vol. 1. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2018. 

 

NEGRÃO, Ricardo. Curso de Direito Comercial e de Empresa – Teoria geral da Empresa e 

Direito Societário. Vol. 1.  14. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 

 

TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial - teoria geral e direito societário. Vol. 

1. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2020. 

 

TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial - teoria geral e direito societário. Vol. 

1. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 

 

 

 
TEORIA DO DIREITO TRIBUTÁRIO Carga Horária: 66,66 horas 

Ementa 

 

Direito Tributário: fontes, princípios e conceitos fundamentais; problemas e temas 

relevantes; fundamentos históricos e constitucionais. Conceito de Tributo. Espécies e 

classificação jurídica dos tributos. Validade, vigência e eficácia das normas tributárias. 

Interpretação das normas tributárias. Fontes do direito tributário. Princípios constitucionais 

tributários. Imunidades tributárias. Lei complementar em matéria tributária. Normas gerais 

de Direito Tributário. O Poder de Tributar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. 

Regra-matriz de incidência tributária – hipótese tributária: o fato jurídico tributário. Regra-

matriz de incidência tributária – consequente da norma: a relação jurídica tributária. 

Obrigação tributária. Sujeito ativo. Sujeição passiva tributária. Contribuintes. Responsáveis. 

Substituição tributária. Crédito tributário e lançamento tributário. Suspensão da exigibilidade 

do crédito tributário. Extinção do crédito tributário. Decadência e prescrição no Direito 

Tributário. Garantias do crédito tributário e administração tributária. Ilícitos e sanções 

tributárias. 

  

Referencial Básico 

 

AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. 

 

BALEEIRO, Aliomar. DERZI, Misabel. Direito tributário brasileiro. CTN Comentado. 14. 

ed. São Paulo: Forense, 2018. 

 

SABBAG, Eduardo. Direito tributário essencial. 6. ed. São Paulo: Método, 2019. 

 

Referencial Complementar 

  

CARNEIRO, Cláudio. Processo tributário: administrativo e judicial. 5. ed. São Paulo: 
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Saraiva, 2019. 

 

CASSONE, Vittorio. Direito tributário. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2019. 

 

MARCÃO, Renato. Crimes contra a ordem tributária, econômica e relações de consumo. 2. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2019. 

 

MAZZA, Alexandre. Manual de direito tributário. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. 

 

PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. 

 

 
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

II - PRÁTICA SIMULADA 
Carga Horária: 33,33 horas 

Ementa 

 

Prática jurídica civil simulada. Procedimentos especiais. Elaboração de recursos, execução e 

cumprimento de sentença. 

 

  

Referencial Básico 

 

CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

2017. 

 

DIAS, Maria Berenice. Curso de Direito das Famílias. 12. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2018.  

 

GAGLIANO, Pablo Stolze, PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Manual de direito civil. Volume 

único. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

Referencial Complementar 

  

 

CALMON, Rafael. Direito das famílias e processo civil: interação, técnicas e procedimentos 

sob o enfoque do Novo CPC. São Paulo: Saraiva, 2017.  

 

DI MAURO, Renata Giovanoni. Procedimentos civis no Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

ROCHA, Felippe Borring. Manual dos juizados especiais cíveis estaduais: Teoria e Prática. 

9. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

TARTUCE, Fernanda. DELLORE, Luiz. Manual de prática civil. 13. ed. São Paulo: Método, 

2017. 
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TOURINHO NETO, Fernando da Costa. FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias. Juizados Especiais 

Estaduais. Cíveis e Criminais. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

 

 

 
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

II - PRÁTICA REAL  
Carga Horária: 50 horas 

Ementa 

 

Estágio obrigatório supervisionado realizado no Núcleo de Prática Jurídica, desenvolvido por 

meio de orientação e atendimento jurídico à comunidade em situação de vulnerabilidade 

social.  

 

  

Referencial Básico 

 

CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

2017. 

 

DIAS, Maria Berenice. Curso de Direito das Famílias. 12. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2018.  

 

GAGLIANO, Pablo Stolze, PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Manual de direito civil. Volume 

único. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

Referencial Complementar 

  

 

CALMON, Rafael. Direito das famílias e processo civil: interação, técnicas e procedimentos 

sob o enfoque do Novo CPC. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

DI MAURO, Renata Giovanoni. Procedimentos civis no Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

ROCHA, Felippe Borring. Manual dos juizados especiais cíveis estaduais: Teoria e Prática. 

9. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

TARTUCE, Fernanda. DELLORE, Luiz. Manual de prática civil. 13. ed. São Paulo: Método, 

2017. 

 

TOURINHO NETO, Fernando da Costa. FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias. Juizados Especiais 

Estaduais. Cíveis e Criminais. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
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9º Semestre 

 
COMPONENTE CURRICULAR CH  

Direito Empresarial II (híbrida) 66,66 

Trabalho de Conclusão de Curso I 33,33 

Direito Processual do Trabalho 66,66 

Eletiva II 33,33 

Direito Tributário II 66,66 

Ética e Deontologia Jurídica 33,33 

Estágio Supervisionado III (Prática Simulada) 33,33 

Estágio Supervisionado III (Prática Real)  

 

 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I Carga Horária: 33,33 horas 

Ementa 

  

Projetos de pesquisa, intervenção, inovação e extensão: definição, modelos e elementos. 

Tema. Planejamento, organização e desenvolvimento do projeto de Pesquisa. Texto 

científico. Normas da ABNT. 

 

Referencial Básico 

 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: 

elaboração de trabalhos na graduação.  10. ed.  São Paulo: Atlas, 2010.4. 
 

HENRIQUES, Antonio. MEDEIROS, João Bosco. Metodologia científica na pesquisa 

jurídica. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 

 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia 

científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

Referencial Complementar 

 

FRANÇA, Júnia Lessa et al. Manual para normalização de publicações técnico- científicas. 

9. ed. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2011. 

 

GIL. Antônio Carlos. Como elaborar Projetos de Pesquisa. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2018.  

 

GONÇALVES, Hortência de Abreu. Manual de projetos de pesquisa científica. 2. ed. São 

Paulo: Avercamp, 2007. 

 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 7. ed. São 

Paulo: Atlas, 2017. 
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SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: 

Cortez, 2010. 

 

 

 
ÉTICA E DEONTOLOGIA JURÍDICA Carga Horária: 33,33 horas 

Ementa 

 

O Direito e a Ética: a deontologia jurídica. Ética Profissional no âmbito das diversas 

profissões jurídicas. A ética do Advogado: Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados 

do Brasil; Código de Ética e Disciplina da OAB; Regulamento Geral do Estatuto da 

Advocacia e da OAB. Profissões jurídicas e a tutela dos direitos humanos. 

 

Referencial Básico 

 

GONZAGA, Álvaro de Azevedo. NEVES, Karina Penna. BEIJATO JR. Roberto. Estatuto 

da Advocacia e Novo Código de Ética e Disciplina da OAB Comentados. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017. 

 

MAMEDE, Gladston. A advocacia e a ordem dos advogados do Brasil. 6. ed. São Paulo: 

Atlas, 2014. 

 

NALINI, José Renato. Ética geral e profissional.  13. ed. São Paulo: revista dos Tribunais, 

2016. 

 

Referencial Complementar 

 

ALMEIDA, Guilherme Assis de. CHRISTMANN, Martha Ochsenhofer. Ética e Direito - 

Uma Perspectiva Integrada. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

ARAUJO JÚNIOR, Marco Antonio. Ética Profissional. V. 10. Col. Elementos do Direito. 8. 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. 

 

BARBOSA, Rui. O dever do advogado. 2. ed. São Paulo: Edipro, 2012. 

 

BITTAR, Eduardo C. B. Curso de Ética Jurídica - Ética Geral e Profissional. 13. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2016. 

 

MEDINA, Paulo Roberto de Gouvêa. Comentários ao Código de Ética e Disciplina na OAB. 

Rio de Janeiro: Forense, 2016. 
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ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO  

III – PRÁTICA SIMULADA 
Carga Horária: 33,33 horas 

Ementa 

 

Prática jurídica penal simulada. Inquérito policial. Denúncia. Queixa-crime. Defesa escrita. 

Defesa prévia em ritos especiais. Memoriais. Recurso. Revisão Criminal. Requerimentos em 

procedimentos executórios. 

  

Referencial Básico 

 

KNIPPEL, Edson Luz. Prática penal. 7. ed. São Paulo: Método, 2019.  

 

NOVAES, Felipe. BELLO, Rodrigo. Manual de prática penal. 4. ed. São Paulo: Método, 

2019.  

 

SANTOS, Elaine Borges Ribeiro dos. Prática penal: como requerer. Do inquérito policial 

até a mais alta corte brasileira. São Paulo: Método, 2012. 

 

Referencial Complementar 

  

 

ISHIDA, Válter Kenji. Prática jurídica de execução penal. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2019.  

 

OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2018. 

 

TÁVORA, Nestor. ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 13. 

ed. Salvador: Jus Podivm, 2018.  

 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 18. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2018.  

 

LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 

 

MOUGENOT, Edilson. Curso de processo penal. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  

 

 

 

 
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO  

III - PRÁTICA REAL  
Carga Horária: 50 horas 

Ementa 

 

Estágio obrigatório supervisionado realizado no Núcleo de Prática Jurídica, desenvolvido por 

meio de orientação e atendimento jurídico à comunidade em situação de vulnerabilidade 

social.  
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Referencial Básico 

 

KNIPPEL, Edson Luz. Prática penal. 7. ed. São Paulo: Método, 2019.  

 

NOVAES, Felipe. BELLO, Rodrigo. Manual de prática penal. 4. ed. São Paulo: Método, 

2019.  

 

SANTOS, Elaine Borges Ribeiro dos. Prática penal: como requerer. Do inquérito policial 

até a mais alta corte brasileira. São Paulo: Método, 2012. 

 

Referencial Complementar 

  

 

ISHIDA, Válter Kenji. Prática jurídica de execução penal. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2019.  

 

OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2018. 

 

TÁVORA, Nestor. ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 13. 

ed. Salvador: Jus Podivm, 2018. 

 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 18. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2018. 

 

LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 

 

MOUGENOT, Edilson. Curso de processo penal. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

 

 

 
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO Carga Horária: 66,66 horas 

Ementa 

  

Teoria do Direito Processual do Trabalho. Jurisdição e Competência. Organização e 

Funcionamento da Justiça do Trabalho. Ministério Público do Trabalho. Ações Trabalhistas. 

Processo e procedimentos na Justiça do Trabalho. Dissídios individuais e coletivos. Ações 

especiais admissíveis no processo do trabalho. Recursos. Execução. 

 

Referencial Básico 

 

JORGE NETO, Francisco Ferreira. CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa. Direito 

processual do trabalho. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2018.  

 

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 17.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2019.  
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SANTOS, Enoque Ribeiro. HAJEL FILHO, Ricardo Antonio Bittar. Curso de direito 

processual do trabalho. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2019.  

 

Referencial Complementar 

 

ALMEIDA, Amador Paes de. Curso prático de processo do trabalho. 24.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2019.  

 

DANI, Marcos Ulhoa. Direito processual do trabalho no TST: teoria e práticas modernas. 

São Paulo: Forense, 2018.  

 

GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Direito do trabalho, seguridade social e processo civil. 

São Paulo: Saraiva, 2019.  

 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. NASCIMENTO, Sônia Mascaro. Curso de direito 

processual do trabalho. São Paulo: Saraiva, 2014 

 

ROMAR, Carla Teresa Martins. Direito processual do trabalho esquematizado. São Paulo: 

Saraiva, 2019. 

 

 

 
DIREITO TRIBUTÁRIO II  Carga Horária: 66,66 horas 

Ementa 

  

Impostos federais. Impostos estaduais. Impostos municipais. Taxas. Contribuições especiais. 

Empréstimos compulsórios. 

 

Referencial Básico 

 

AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.  

 

BALEEIRO, Aliomar. DERZI, Misabel. Direito tributário brasileiro. CTN Comentado. 14. 

ed. São Paulo: Forense, 2018. 

 

SABBAG, Eduardo. Direito tributário essencial. 6. ed. São Paulo: Método, 2019. 

 

Referencial Complementar 

  

CARNEIRO, Cláudio. Processo tributário: administrativo e judicial. 5. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2019.  

 

CASSONE, Vittorio. Direito tributário. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2019. 

 

MARCÃO, Renato. Crimes contra a ordem tributária, econômica e relações de consumo. 2. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2019.  
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MAZZA, Alexandre. Manual de direito tributário. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.  

 

PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.  

 

 

 
DIREITO EMPRESARIAL II Carga Horária: 66,66 horas 

Ementa 

 

Títulos de Crédito. Teoria Geral e Títulos em Espécie. Direito Falimentar: evolução histórica, 

disposições gerais e conceitos fundamentais. Falência: conceito, pressupostos, efeitos e 

processo falimentar. A recuperação de empresa: conceito, espécies e procedimentos. 

  

Referencial Básico 

 

MAMEDE, Gladston. Direito Empresarial Brasileiro – Falência e recuperação de empresas. 

Vol. 4. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2019. 

 

TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial – Falência e Recuperação de 

Empresas. Vol. 2. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 

 

TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial – Falência e Recuperação de 

Empresas. Vol. 3. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2020. 

 

Referencial Complementar 

 

ALMEIDA, Amador Paes. Curso de Falência e Recuperação de Empresas. 28. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2016 

 

CAMPINHO, Sérgio. Curso de direito comercial: falência e recuperação de empresa. 9.ed. 

São Paulo: Saraiva Educação, 2018 

 

FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de direito comercial. São Paulo: Atlas, 2019.mb 

 

MAMEDE, Gladston. Direito Societário – Sociedades Simples e Empresárias. Vol 1. 11. ed. 

São Paulo: Atlas, 2019 

 

SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. 

São Paulo: Saraiva, 2018. 

 

 

 

10º Semestre 
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COMPONENTE CURRICULAR CH  

Mediação, Concliação e Arbitragem 33,33 

Direito Previdenciário (híbrida) 66,66 

Eletiva III (híbrida) 66,66 

Direito Internacional Privado 66,66 

Trabalho de Conclusão de Curso II 33,33 

Direito Penal Extravagante 33,33 

Estágio Curricular Supervisionado IV (Prática 

Simulada) 
33,33 

Estágio Curricular Supervisionado (Prática Real) 50,00 

 

 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO Carga Horária: 66,66 horas 

Ementa 

  

Direito da Seguridade Social: conceito, evolução histórica, fontes e princípios. Natureza 

Jurídica do Direito da Seguridade Social. Direito Previdenciário: a lei previdenciária no 

tempo e no espaço. Princípios. O sistema de seguridade social na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 e os direitos humanos: princípios constitucionais, previdência 

social, saúde e assistência social. Regime geral de previdência social: segurados e 

dependentes. Benefícios. Acidente de trabalho. Relação de custeio. Direito processual 

previdenciário. Órgãos administrativos e sua competência jurídica. 

 

Referencial Básico 

 

CASTRO, Carlos Alberto Pereira de. LAZZARI, João Batista. Manual de direito 

previdenciário. 22.ed. São Paulo: Forense, 2019. 

 

DIAS, Eduardo Rocha. MACEDO, José Leandro Monteiro. Curso de direito previdenciário. 

São Paulo: Método, 2019. 

 

LEITÃO, André Studart. MEIRINHO, Augusto Grieco Sant’Anna. Manual de direito 

previdenciário. São Paulo: Saraiva, 2019.  

 

Referencial Complementar 

  

BRAGANÇA, Kerlly Huback. Manual de direito previdenciário. 8. ed. São Paulo: Forense. 

 

EDUARDO, Ítalo Romano. EDUARDO, Jeane Tavares Aragão. Curso de direito 

previdenciário: teoria, jurisprudência e questões. São Paulo: Método, 2019 

 

GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Direito do trabalho, seguridade social e processo civil. 

São Paulo: Saraiva, 2019.   
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SANTOS, Marisa Ferreira dos. Direito previdenciário esquematizado. São Paulo: Saraiva, 

2019. 

 

VIANNA, João Ernesto Aragonés. Curso de direito previdenciário. São Paulo: Atlas, 2014. 

 

 

 
DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO Carga Horária: 33,33 horas 

Ementa 

  

Direito internacional privado: conceito, denominação, noção e fundamento. Natureza das 

normas jusprivativas internacionais. Objeto do direito internacional privado. Sistemas 

doutrinários. Direito internacional privado e o direito internacional público: relações entre 

ambos. Fundamento do direito internacional privado. Repartição Internacional das 

Competências Legislativas. Fontes do direito internacional privado. Conceito e classificação: 

internas, internacionais, convencionais e jurisprudenciais. Conflitos, especialmente entre as 

fontes internas e internacionais. Análise dos principais elementos de conexão do sistema de 

Direito Internacional Privado Brasileiro. Aplicação do direito estrangeiro. Conflito de leis 

em matéria de direito das obrigações em matéria de direito das sucessões. As pessoas 

jurídicas: sociedades e fundações. 

 

Referencial Básico 

 

BASSO, Maristela. Direito internacional privado. São Paulo: Atlas, 2019.  

 

MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional privado. São Paulo: 

Forense, 2019.  

 

RECHSTEINER, Beat Walter. Direito internacional privado: teoria e prática. 20. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2019. 

 

Referencial Complementar 

 

CIGNACCO, Bruno Roque. Fundamentos de comércio internacional para pequenas e 

médias empresas. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

CRETELLA NETO, José. Curso de direito internacional econômico. São Paulo: Saraiva, 

2012.  

 

DEL’OLMO, Florisbal de Souza. JAEGER JUNIOR, Augusto. Curso de direito 

internacional privado. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.  

 

DOLINGER, Jacob. TIBURCIO, Carmen. Direito internacional privado. 13. ed. São Paulo: 

Forense, 2019. 
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SOUSA, José Meireles de. Fundamentos do comércio internacional. São Paulo: Saraiva, 

2009.  

 

 

 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II Carga Horária: 33,33 horas 

Ementa 

  

Desenvolvimento de projeto orientado. Apresentação de resultados de pesquisa, intervenção, 

inovação e extensão. Elaboração de texto final: artigo, monografia e relatórios de intervenção, 

inovação e extensão. Texto científico. Normas da ABNT. 

 

Referencial Básico 

 

BITTAR, Eduardo C. B. Metodologia da Pesquisa Jurídica. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2017 

 

HENRIQUES, Antonio. MEDEIROS, João Bosco. Metodologia científica na pesquisa 

jurídica. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2017 

 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos da metodologia 

científica. São Paulo: Atlas, 2003. 

 

Referencial Complementar 

 

ABNT.NBR 6023. Informação e documentação: referências - elaboração. Rio de janeiro, 

2002 

 

ABNT.NBR 10520. Informação e documentação: citação em documentos - apresentação. 

Rio de janeiro, 2002. ABNT. NBR 15282. Informação e documentação: projeto de pesquisa 

- apresentação. Rio de Janeiro, 2005 

 

FRANÇA, Júnia Lessa et al. Manual para normalização de publicações técnico- científicas. 

9. ed. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2011. 

 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho 

científico: procedimentos básicos, pesquisas bibliográfica, projeto e relatório, publicações 

e trabalhos científicos. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: 

Cortez, 2011. 

 

 

 
 Carga Horária: 33,33 horas 
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ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

IV- PRÁTICA SIMULADA 

Ementa 

 

 Práticas jurídicas trabalhista, tributária, administrativa e previdenciária simuladas.  

  

Referencial Básico 

 

BARTINE, Caio. Manual de prática tributária. 6. ed. São Paulo: Método, 2019. 

 

CARNEIRO, Cláudio. Processo tributário: administrativo e judicial. 5. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2019. 

 

CISNEIROS, Gustavo. Manual de audiência e prática trabalhista. 4. ed. São Paulo: método, 

2019. 

 

 

Referencial Complementar 

  

BRAGANÇA, Kerlly Huback. Manual de direito previdenciário. 8. ed. São Paulo: Forense. 

 

GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Direito do trabalho, seguridade social e processo civil. 

São Paulo: Saraiva, 2019.  

 

JORGE NETO, Francisco Ferreira. CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa 

Cavalcante. Direito do Trabalho. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2019.  

 

MARTINEZ, Luciano. Curso de Direito do Trabalho. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 

 

OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Precedentes no direito administrativo. Rio de 

Janeiro: Forense, 2018.  

 

 

 
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

IV - PRÁTICA REAL  
Carga Horária: 50 horas 

Ementa 

 

Estágio obrigatório supervisionado realizado no Núcleo de Prática Jurídica, desenvolvido por 

meio de orientação e atendimento jurídico à comunidade em situação de vulnerabilidade 

social.  

  

Referencial Básico 

 

BARTINE, Caio. Manual de prática tributária. 6. ed. São Paulo: Método, 2019. 
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CARNEIRO, Cláudio. Processo tributário: administrativo e judicial. 5. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2019. 

 

CISNEIROS, Gustavo. Manual de audiência e prática trabalhista. 4. ed. São Paulo: método, 

2019. 

 

 

Referencial Complementar 

  

BRAGANÇA, Kerlly Huback. Manual de direito previdenciário. 8. ed. São Paulo: Forense. 

 

GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Direito do trabalho, seguridade social e processo civil. 

São Paulo: Saraiva, 2019.  

 

JORGE NETO, Francisco Ferreira. CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa 

Cavalcante. Direito do Trabalho. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2019.  

 

MARTINEZ, Luciano. Curso de Direito do Trabalho. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 

 

OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Precedentes no direito administrativo. Rio de 

Janeiro: Forense, 2018.  

 

 

 
DIREITO PENAL EXTRVAGANTE Carga Horária: 33,33 horas 

Ementa 

 

Constitucionalização do Direito Penal. Interpretação das leis penais conforme a Constituição 

da República Federativa do Brasil. Análise crítica da legislação penal e a nova ordem 

constitucional. Direito Penal e Direitos Humanos. Tópicos das Leis Penais Especiais: Lei de 

Drogas (Lei 11343/2006). Lei de Crimes Hediondos (Lei 8072/90). Lei de Tortura (Lei 

9455/97). Lei de Terrorismo (Lei 13260/2016). Estatuto do Desarmamento (Lei 

10826/2003). Lei de Organização Criminosa (Lei 12850/2013). Disposições Penais do 

Estatuto do Idoso (Lei 10741/2003). Disposições Penais do Código de Trânsito Brasileiro 

(Lei 9503/97). Lei de Interceptação Telefônica (Lei 9296/96). Disposições Penais da Lei 

Maria da Penha (Lei 11340/2006) 

 

Referencial Básico 

 

BRASILEIRO, Renato. Legislação criminal especial comentada. Salvador: JusPodivm, 

2019.  

 

NUCCI, Guilherme. Leis penais e processuais penais comentadas. v. 1. 11. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2018.  
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NUCCI, Guilherme. Leis penais e processuais penais comentadas. v. 2. 10. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2017.  

 

Referencial Complementar 

  

CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. 

(Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedi- na, 2013.  

 

FERNANDES, Valéria Diez Scarance Lei Maria da Penha: o processo penal no caminho da 

efetividade: abordagem jurídica e multidisciplinar. São Paulo: Atlas, 2015.  

 

GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Legislação penal especial: crimes hediondos – drogas 

– terrorismo – tortura – armas de fogo – contravenções penais – crimes de trânsito. 14. ed. 

– São Paulo: Saraiva Educação, 2018.  

 

MASSON, Cleber; MAÇAL, Vinicius. Lei de Drogas aspectos penais e processuais. Rio de 

Janeiro: Método, 2019. 

 

MONTEIRO, Antonio Lopes. Crimes hediondos: texto, comentários e aspectos polêmicos. 

10. ed. rev. e atual. de acordo com as Leis n. 13.142 e 13.104, de 2015, e n. 12.978/2014. São 

Paulo: Saraiva, 2015.  

MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM Carga Horária: 33,33 horas 

Ementa 

 

Acesso à Justiça e métodos alternativos de resolução de conflitos. Fundamentos 

constitucionais dos meios alternativos de resolução de conflitos e direitos humanos. 

Princípios norteadores dos meios alternativos. Mediação. Conciliação. Arbitragem. 

Negociação/Transação. As relações entre os árbitros e o Poder Judiciário. Justiça 

Restaurativa. Compromisso de ajustamento de conduta nas ações coletivas. 

 

Referencial Básico 

 

CALMON, Petronio. Fundamentos da Mediação e da Conciliação. 3. ed. Brasília: Gazeta 

Jurídica, 2015. 

 

SCAVONE JUNIOR, Luiz Antonio. Manual de Arbitragem - Mediação e Conciliação. 7. 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. 

 

TARTUCE, Fernanda. GABBAY, Daniela. FALECK, Diego. Meios Alternativos de Solução 

de Conflitos. Rio de Janeiro: FGV, 2016. 

 

Referencial Complementar 

 

GUERRERO, Luis Fernando. Os Métodos de Solução de Conflitos e o Processo Civil – de 

Acordo Com o Novo CPC. São Paulo: Atlas, 2016. 
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MANCUSO, Rodolfo De Camargo. Acesso À Justiça - Condicionantes Legítimas E 

Ilegítimas. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 

 

NUNES, Juliana Raquel. A Importância da Mediação e da Conciliação Para o Acesso À 

Justiça. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. 

 

SPENGLER, Fabiana Marion. SPENGLER NETO, Theobaldo. Mediação, conciliação e 

arbitragem. Rio de Janeiro: FGV, 2016. 

 

TOURINHO, Luciano. Justiça restaurativa e crimes culposos: contributo à construção de 

um novo paradigma jurídico-penal no Estado constitucional de Direito. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2017. 

 

 

 
ELETIVAS 

DISICIPLINAS TIPO CH 

Língua Brasileira de Sinais PR 66,66 

Direito Ambiental PR 66,66 

Direito Urbanístico e Proteção ao Patrimônio 

Histórico e Cultural 
PR 66,66 

Biodireito e repercussões civis PR 33,32 
Direito Penal Econômico PR 66,60 

Processo Constitucional PR 66,60 

Direito do Consumidor HB 33,32 

Direito Econômico e Financeiro PR 66,60 

Direito Comunitário e Relações Internacionais HB 33,32 

Medicina Legal PR 66,60 

 

 
DIREITO COMUNITÁRIO E RELAÇÕES 

INTERNACIONAIS 

CARGA HORÁRIA 33,33H   

Ementa 

 

Direito Comunitário. Direito da Integração. Entidades supranacionais. Soberania. Direito 

Comunitário na União Européia. Organização. Fontes normativas. A Constituição européia. 

Direito da Integração no Mercosul. Organização. Fontes normativas. Harmonização das 

ordens jurídicas nacionais. Resolução de conflitos. Direito da Integração e Poder Judiciário 

 

Referencial Básico 

  

Accioly, Elizabeth. Mercosul e União Européia: estrutura jurídico-institucional. 2. ed. 

Curitiba: Juruá, 1999. Baptista, Luiz Olavo. O Mercosul, suas instituições e ordenamento 

jurídico. São Paulo, LTr, 1998. 

Almeida, Paulo Roberto. Mercosul : fundamentos e perspectivas. São Paulo. LTr, 1997.  
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Referencial Complementar 

 

ARNAUD, J. (org.), Globalização e Direito I – impactos nacionais, regionais e 

transnacionais, ed. Lúmen Júris, Rio de Janeiro, 2ª ed., 2005 

- ALMEIDA (J. G. A.), Dez anos de Mercosul, éd. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2005 

- KLOR (A. D.), PIMENTEL (L. O.), KEGEL (P. L.), BARRAL (W.), Solução de 

controvérsias OMC, União Européia e Mercosul, éd. Konrad-Adenauer, Rio de Janeiro, 

2004, 240 p 

Andrade, Averaldo Gaspar Lopes. O Mercosul e as relações de trabalho. São Paulo. LTr, 

1993. 

 

 

 
DIREITO ECONÔMICO E FINANCEIRO CARGA HORÁRIA 66,66H   

Ementa 

 

Temas de direito econômico. Constituição econômica. Ordem jurídico-econômica. 

Intervenção do Estado no domínio econômico. Empresa e poder econômico. Atividade 

financeira do Estado. Conceito e objeto do Direito Financeiro. Despesa pública e receita 

pública. Crédito público. Orçamento público. Princípios de Direito Financeiro. Elaboração, 

execução e controle da execução orçamentária. Plano plurianual. Diretrizes orçamentárias. 

Orçamento anual. Responsabilidade fiscal 

 

Referencial Básico 

 

GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituiçao de 1988. 10ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2005.  

LEOPOLDINO DA FONSECA, Joao Bosco. Direito econômico. 5 ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2004. 

OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro. 2a ed. São Paulo. Revista dos 

Tribunais. 2009. 

  

Referencial Complementar 

 

SOUZA, Washington Peluso Albino de. Teoria da Constituiçao Econômica. Belo Horizonte: 

Del Rey, 2002.  

VENÂNCIO FILHO, Alberto. A intervençao do Estado no domínio econômico. Rio de 

Janeiro: Renovar, 1998. 

TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 15aed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2008. 

BALEEIRO, Aliomar. Atualiz. CAMPOS, Djalma de. Uma Introdução à Ciência das 

Finanças. 16ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. 
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PROCESSO CONSTITUCIONAL Carga Horária:  66,66 horas 

Ementa 

 

Remédios Constitucionais: Generalidades e Espécies. Habeas Corpus. Habeas Data. 

Mandado de Segurança. Mandado de Injunção. Ação Popular. Ação Civil Pública. Direito de 

Petição e de Certidão. Controle de Constitucionalidade: Conceitos Gerais. Das Diversas 

Espécies de Controle de Constitucionalidade. Ações de Controle de Constitucionalidade 

Difuso e Concentrado. Controle de convencionalidade e a tutela internacional de direitos 

humanos. 

 

Referencial Básico 

 

DIMOULIS, Dimitri; LUNARDI, Soraya. Curso de Processo Constitucional. 4 ed. São 

Paulo: Atlas. 2016. 

 

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito 

constitucional. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 

 

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 41. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2018. 

 

Referencial Complementar 

 

BARCELLOS, Ana Paula de. Curso de Direito Constitucional. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2019. 

 

BARROSO, Luis Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 8. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2019. 

  

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2018. 

 

PADILHA, Rodrigo. Direito constitucional. 5. ed. São Paulo: Método, 2018. 

 

TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 

 

 

 

 
DIREITO PENAL ECONÔMICO 

 

Carga Horária: 33, 33 horas 

Ementa 

 

Crimes contra o sistema financeiro (evasão de divisas), a ordem econômica (cartel) e a ordem 

tributária (sonegação e contrabando). Lavagem de Dinheiro. Poderes de investigação da CPI. 
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Interceptação telefônica. Habeas Corpus. 

 

Referencial Básico 

 

PRADO, Luiz Regis: Direito Penal Econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009; 

BALTAZAR JUNIOR, José Paulo: Crimes Federais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2009. SILVA-SANCHEZ, Jesús Maria: A expansão do Direito Penal. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2002.  

 

Referencial Complementar 

 

CALLEGARI, André Luís: Direito Penal Econômico e lavagem de dinheiro – aspectos 

criminológicos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. 

NUCCI, Guilherme de Souza: Leis Penais Especiais Comentadas. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2009. 

TORTIMA, José Carlos: Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional – uma contribuição 

ao estudo da Lei nº 7.492/86. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000 

 

 

 
BIODIREITO  E REPERCUSSÕES CIVIS Carga Horária: 33,33 horas 

Ementa 

 

Biodireito e suas fontes imediatas (Bioética e Biogenética). Microbiodireito e 

Macrobiodireito. Questões ético-jurídicas: aborto, esterilização humana artificial, saúde 

física e mental, transfusão de sangue, transplante de órgãos e tecidos humanos. Direito à 

morte digna. Eutanásia, distanásia, ortotanásia e mistanásia. Experimentação em seres 

humanos, engenharia genética, clonagem, manipulação genética e seus limites, reprodução 

assistida. Uso medicinal de drogas. Biodireito, Direitos Humanos e dignidade humana. 

Biodireito e sua repercussão civil. 

 

Referencial Básico 

 

DINIZ, Maria Helena. O estada atual do biodireito. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

MEIRELLES, Jussara Maria L.de. Biodireito em discussão. Curitiba: Juruá, 2007. 

 

SCALQUETTE, Ana Cláudia S. SCALQUETTE, Rodrigo Arnoni. Biotecnologia, Biodireito 

e Saúde: novas fronteiras da ciência jurídica. Vol. 2. Indaiatuba: Editora Foco, 2019. 

 

Referencial Complementar 

 

 

DALL’AGNOL, Darlei. Bioética. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005. 
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GOZZO, Débora. LIGIERA, Wilson Ricardo (org). Bioética e direitos fundamentais. São 

Paulo: Saraiva, 2012. 

 

MARTINS-COSTA, Judith. LUDWIG, Letícia (org.) Bioética e responsabilidade. Rio de 

Janeiro: Forense, 2009. 

 

MARTINS, Leonardo. SCHLINK, Bernhard. Bioética à luz da liberdade científica: estudo 

de caso baseado na decisão do STF sobre a constitucionalidade da Lei de Biossegurança e 

no direito comparado alemão. São Paulo: Atlas, 2014. 

 

SILVA, José Vitor da. Bioética: visão multidimensional. São Paulo: Iátria, 2010. 

 
DIREITO 

 URBANÍSTICO E PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO 

ARTÍSCICO E CULTURAL 

Carga Horária: 33, 33 horas 

Ementa 

 

Direito Urbanístico: conceito, objeto e relações com as outras áreas do conhecimento. A 

dinâmica das cidades. Cidades sustentáveis. Plano Diretor. Estatuto da Cidade e instrumentos 

urbanísticos. Proteção ao patrimônio artístico e cultural. Uso e ocupação do solo. 

Zoneamento. Parcelamento do solo. Código de Obras. Licenças urbanísticas. Parcerias 

urbanísticas. Regularização fundiária 

 

Referencial Básico 

 

CARVALHO FILHO, José dos Santos de. Comentários ao Estatuto da Cidade. 5ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2013.  

CORREIA, Fernando Alves. Manual de Direito do Urbanismo. 4ª ed. Almedina: Coimbra, 

2012.  

COSTA, José Marcelo Ferreira da. Licenças Urbanísticas. Belo Horizonte: Forum, 2004.  

 

 

Referencial Complementar 

 

DALLARI, Adilson Abreu e FERRAZ, Sérgio. Estatuto da Cidade (Comentários à Lei 

Federal 10.257/2001). São Paulo: Malheiros, 2006.  

DI SARNO, Daniela Campos Libório. Elementos de direito urbanístico. São Paulo: Manole, 

2003. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de Construir. 10ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005. 

 _________. Direito Municipal Brasileiro. 15ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011.  

SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 7ª ed, 2ª tiragem. São Paulo: 

Malheiros, 2015. 
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DIREITO AMBIENTAL Carga Horária: 66,66 horas 

Ementa 

 

Teoria do Direito Ambiental. Tutela constitucional do meio ambiente. Repartição de 

competências. Política e sistema nacional do meio ambiente. Responsabilidades civil, 

administrativa e penal do meio ambiente. Diversidade, meio ambiente, patrimônio cultural e 

direitos humanos. Projetos, planejamento e licenciamento ambiental. Educação ambiental e 

sustentabilidade. Unidades de conservação. Código Florestal. 

 

Referencial Básico 

 

FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 17. ed. ampl. São 

Paulo: Saraiva, 2017. 

 

SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.ok 

 

THOMÉ, Romeu. Manual de direito ambiental. 6. ed. rev. e ampl. Salvador: JusPodivm, 

2016. 

 

Referencial Complementar 

 

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2017.ok 

 

AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. Compromisso de ajustamento de conduta ambiental. 

5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 

 

FREITAS, Marcio Luiz Coelho de. Proporcionalidade, Bem Jurídico e Tutela Penal do Meio 

Ambiente. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2015. 

 

HADDAD, Paulo Roberto. Meio Ambiente, Planejamento e Desenvolvimento Sustentável. 

São Paulo: Saraiva, 2016. 

 

STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade civil ambiental: as dimensões do dano 

ambiental no direito brasileiro. 3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017. 

 

 

 
DIREITO DO CONSUMIDOR Carga Horária: 33,33 horas 

Ementa 

 

Noções introdutórias: conceitos de consumidor, fornecedor e formação da relação de 

consumo. Direitos básicos dos consumidores e princípios fundamentais, da qualidade dos 

produtos e serviços e a proteção do consumidor. Responsabilidade civil pelo fato e pelo vício 

do produto e do serviço. Defeito do produto/serviço. Excludentes da responsabilidade civil 

no CDC. Riscos de desenvolvimento. O Estado como fornecedor. Desconsideração da 
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personalidade jurídica. As práticas abusivas no mercado de consumo. Os bancos de dados do 

consumo. A proteção contratual no código de defesa do consumidor. O acesso a justiça e o 

código de defesa do consumidor. 

  

Referencial Básico 

 

FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de direitos do consumidor. 14. ed. São Paulo: 

Atlas, 2019. 

 

TARTUCE, Flávio. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito do consumidor. 

Vol. Único. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 

 

THEODORO JUNIOR, Humberto. Direitos do consumidor. 9. ed. São Paulo: Forense, 2019. 

 

Referencial Complementar 

  

 

AFONSO, Luiz Fernando. Publicidade abusiva e a proteção do consumidor idoso. São 

Paulo: Atlas, 2013. 

 

DONNINI, Rogério. Responsabilidade civil pós-contratual. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

 

MARCÃO, Renato. Crimes contra a ordem tributária, econômica e relações de consumo. 2. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2019.  

 

NUNES, Rizzatto. Curso de direito do consumidor. São Paulo: Saraiva, 2019. 

 

SILVA NETO. Orlando Celso da. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São 

Paulo: Forense, 2019. 

 

 

 

 
MEDICINA LEGAL  Carga Horária: 66,66 horas 

Ementa 

 

Introdução ao Estudo da Medicina Legal. A aplicabilidade da Medicina na prática do Direito 

Penal e do Direito Processual Penal. Conhecimentos de Traumatologia, Tanatologia e 

Sexologia Forenses. Psiquiatria Forense, doenças e perturbações mentais e as suas 

consequências na aplicação da sanção penal. Perícias criminais e Peritos. Lesões corporais 

leves, graves e gravíssimas. Identificação e distinção de Homicídios, suicídios e acidentes. 

Crimes sexuais. Documentos médico-legais. Conhecimentos de Antropologia e Odontologia 

Forenses. Medicina Legal e direitos humanos. 

 

Referencial Básico 
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BITTAR, Neusa. Medicina Legal e Noções de Criminalística. 7 ed. Salvador: Juspodivm, 

2018. 

 

CROCE, Delton; CROCE JÚNIOR, Delton. Manual de Medicina Legal. 8 ed.São Paulo: 

Saraiva, 2012. 

 

FRANÇA, Genival Veloso de. Medicina Legal.  11 ed. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 2017. 

 

Referencial Complementar 

 

AVELAR, Luiz Toledo. BORDONI, Leonardo Santos. CASTRO, Marcelo Mare de. Atlas 

de Medicina Legal. Rio de Janeiro: Medbook, 2014. 

 

COUTO, Rodrigo Camargos. Perícias em Medicina e Odontologia Legal.  Rio de Janeiro: 

Medbook, 2011. 

 

FRANCELIN. Antônio Edison. Medicina Legal e o Positivismo Jurídico. Coleção Saberes 

do Direito, vol. 59. Editora Saraiva, 2014. 

 

HERCULES, Hygino, de C. Medicina Legal: texto e atlas. 2 ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 

2014. 

 

VANRELL, Jorge Paulete. Manual de Medicina Legal. Tanatologia. 5 ed. São Paulo: JH 

Mizuno, 2016.  

 

 

 
LIBRAS Carga Horária: 66,66 horas 

Ementa 

A Língua Brasileira de Sinais: características básicas da fonologia. Noções de léxico, de 

morfologia e de sintaxe com apoio de recursos audiovisuais; noções de variação. Praticar 

Libras, visando aquisição de vocabulário da área medica. 

 

Referencial Básico 

 

VIEIRA, M. I. et al. LIBRAS: conhecimento além dos sinais. São Paulo: Pearson Prentice 

Hall, 2011. 

FELIPE, T. A. Libras em contexto: curso básico. 9. ed. Rio de Janeiro: WalPrint, 2009.  

SEGALA, S. R.; KOJIMA, C. K. A imagem do pensamento: libras. São Paulo: Escala 

Educacional, 2012. 

 

Referencial Complementar 

QUADROS, R. M. de. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre: 

Artmed, 1997. 

QUADROS, R. M. de.; CRUZ, C. R. Língua de sinais: instrumentos de avaliação. Porto 
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Alegre: Artmed, 2011. 

FRIZANCO, M. L. E.; HONORA, M. Livro ilustrado de língua brasileira de sinais: 

desvendando a comunicação usada pelas pessoas com surdez. São Paulo: Ciranda Cultural, 

2010. 

SKLIAR, C. (Org.). Atualidade da educação bilíngue para surdos: processos e projetos 

pedagógicos. 3. ed. Porto Alegre: Mediação, 2009. 

SEGALA, S. R.; KOJIMA, C. K. A imagem do pensamento: libras. São Paulo: Escala 

Educacional, 2012. 

 

 

 

3.21 Adequação Curricular (DCN nº 5/2018) 
 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista, 

na busca permanente da atualização e adequação à realidade político-pedagógica brasileira, 

destaca que o curso, em sua matriz curricular atual, encontra-se em consonância, no todo ou em 

parte, com as adequações trazidas pela DCN nº 5, de 17 de dezembro de 2018. 

 

3.21.1 Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnicoraciais e para 

o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena 

 

A FASAVIC, com o fim de atender as diretrizes atinentes a Resolução nº 05/2018, na qual institui 

os componentes curriculares nacionais no Curso de Graduação em Direito, relacionada as 

exigências políticopedagógicas à oferta de disciplinas em “Educação das Relações Étnico-

raciais”, dispõe da presenta matéria em sua matriz curricular, ofertada para os alunos do 7º 

período, com carga horária de 33,33 horas aula, ofertada na modalidade online, denominada como 

Direitos Humanos e Relações Étnico-Raciais. 

 

3.21.2 Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012, que estabelece Diretrizes Nacionais para a 

Educação em Direitos Humanos 

 

A FASAVIC, com o fim de atender a Resolução nº 01/2012, relacionada as exigências 

políticopedagógicas à oferta de disciplinas voltada para a Educação em Direitos Humanos, na 

formação para a vida e como forma de organização social, cultural, econômica e política, no 
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exercício diário dos Direitos Humanos, dispõe da presenta matéria em sua matriz curricular, 

ofertada para os alunos do 7º período, com carga horária de 33,33 horas aula, ofertada na 

modalidade online, denominada como Direitos Humanos e Relações Étnico-Raciais. Além disso, 

a temática da Educação em Direitos Humanos é discutida, de forma transversal e interdisciplinar, 

nas disciplinas como Direito Penal, Direito do Trabalho, Direito Constitucional, Direito Civil, 

Direito Processual Penal, dentre outras. 

 

3.21.3 Políticas voltadas para a Educação Ambiental (Lei nº 9.795/1999 e Decreto nº 

4.281/2002) 

 

Visando a formação jurídica e humanística dos alunos, a disciplina de Direito Ambiental, prevista 

na matriz curricular da FASAVIC, é ofertada no 5º período do Curso de Direito, com carga horária 

de 33,33 horas-aula, na modalidade online, denominada como Educação Ambiental e 

Sustentabilidade. A presente disciplina, tem por objetivo fomentar a necessidade de mudança de 

comportamentos da sociedade nas atuais e futuras gerações, na busca de interrelacionar o Direito 

Ambiental às demais ciências jurídicas. Ademais, a discutisse na disciplina conteúdos atinentes 

às políticas ambientais.  Além disso, a temática da Educação Ambiental e Sustentabilidade é 

discutida, de forma transversal e interdisciplinar, na disciplina de Direito Urbanístico e Proteção 

ao Patrimônio Histórico e Cultural. 

 

Por fim, a grande curricular ainda compõe, de forma complementar e específica, a disciplina 

eletiva de Direito Ambiental, com carga horária de 66,66 horas-aula, onde os discentes podem 

optar pela disciplina nas Eletivas ofertadas nos 6º, 9º e 10º períodos. 

 

 

3.21.4 Disciplina de Libras (Decreto nº 5.626/2005)  

 

Em atendimento ao Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, os discentes do Curso de Direito 

da FASAVIC, podem optar em cursar a disciplina de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, 

constante na matriz curricular vigente, como disciplina Eletiva, cuja carga horário é de com carga 

66,66 horas-aula, na modalidade de ensino presencial ou remota, onde o processo de escolha é 
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disponibilizada tanto aos alunos dos períodos diurno e noturno. 

 

Por fim, destaca-se que os conteúdos abordados e trabalhados nos demais compotentes que fazem 

parte da matriz curricular, procura-se abordar de forma vertical ou horizontal a temática sobre 

Líbras. 

 

3.22 Revisão Curricular 

 

Nas reuniões de Coordenações, Colegiado e do Núcleo Docente Estruturante são discutidas, na 

pauta, a revisão curricular. Ato contínuo, tendo sido apresentada eventual proposta de revisão, 

esta é levada e discutida em reunião com o corpo docente do curso de Direito da FASAVIC, com 

os professores das áreas de formação objeto da revisão, ocasião em que todas as inovações 

relativas aos aspectos teóricos, tecnológicos e mercadológicos, bem como sua bibliografia básica 

ou complementar, são devidamente avaliadas e, quando pertinentes, inseridas no contexto 

acadêmico de sala de aula. 

 

3.23 Educação à Distância 

 

A Educação a Distância (EaD) não é algo tão novo assim, pois ela remonta aos tempos bíblicos, 

quando os homens recebiam as mensagens divinas e assim teriam que segui-las. Sem 

desconsiderar a importância destas passagens, foi somente em 1728, na cidade de Boston, Estados 

Unidos, que um professor chamado Caleb Philipps enviava por correspondência materiais de 

ensino e tutoria. 

 

A EaD se caracteriza pela flexibilidade com relação ao seu espaço e ao seu tempo disponível para 

estudar. A metodologia adotada respeita o ritmo de vida do aluno, sem prejuízo à qualidade do 

ensino. Um curso de graduação a distância é essencialmente diferente do que é concebido em sua 

modalidade presencial. A principal diferença é que o aluno não tem que estar na sala de aula todo 

dia e no mesmo horário, assistindo a aula.  Logo, o discente tem liberdade para estudar no local e 

no horário que lhe for mais conveniente e adequado, escolhendo os conteúdos que esteja disposto 

a estudar naquele momento.   
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Com o avanço das telecomunicações, tornou possível a Faculdade Santo Agostinho de Vitória da 

Conquista – FASAVIC/Afya ampliar o alcance de atuação, utilizando tecnologia educacional de 

ponta para levar a milhares de estudantes, nas disciplinas e/ou cursoso ofertadas em EaD/Online, 

formação e informação com a mesma qualidade encontrada em suas salas de aula na modalidade 

presencial.  

 

O modelo EaD da IES está atenta aos recursos tecnológicos emergentes. Logo, as disciplinas 

online dispõem de material interativo, de forma responsiva, isto, possibilitando ao aluno acessar 

o conteúdo de qualquer computador, tablet ou smartphone. Oferece a portabilidade do ensino. Em 

qualquer lugar, em qualquer hora, o aluno pode acessar o conteúdo e estudar.  

 

Por fim, acredita-se que a oferta de disciplinas EaD, possa, de fato, contribuir para uma educação 

de qualidade, crítica, efetiva e, acima de tudo, capaz de responder, positivamente, às mudanças 

tecnológicas e sociais atuais, bem como às necessidades e às expectativas de nossos alunos. 

 

3.23.1 Estrutura de Ensino disponível nas disciplinas Online e Híbrida 

 

Nas disciplinas ofertas pela FASAVIC, na modalidade online e/ou híbrida, encontra-se disponível 

dois tipos de tutoria:  

 

 Tutoria Online; 

 Monitoria Presencial.  

 

A tutoria (mentoring) para EAD, trata-se de um método interativo de acompanhamento 

pedagógico utilizado para orientar e tirar dúvidas dos alunos durante o desenvolvimento das 

atividades acadêmicas. A equipe de tutoria da IES acompanha e comunica-se contínua e 

sistematicamente com os alunos, planejando, dentre outras coisas, o desenvolvimento dos seus 

estudos e contribuindo para a resolutividade das dúvidas e problemas que possam ocorrer durante 

o processo. 
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Os tutores designados para as disciplinas online, são responsáveis por toda a mediação do 

processo de ensino-aprendizagem que acontece no Ambiente Virtual de Aprendizagem, a qual se 

dá pela Plataforma CANVAS. Entre suas responsabilidades, está a moderação dos Fóruns de 

Discussão, proporcionando a interação entre os próprios alunos e entre aluno e o tutor. Nos 

Fóruns, os alunos poderão emitir suas opiniões, construir argumentos, dirimir dúvidas 

relacionadas ao conteúdo disponibilizado e revisar conceitos. Logo, os tutores respondem a 

eventuais dúvidas e postam suas considerações a respeito das discussões. Os temas dos Fóruns 

serão predefinidos pelo tutor online responsável pela disciplina. 

 

Ainda, nas disciplinas online, há a presença do professor conteúdista, o qual possui experiência 

comprovada na disciplina e trabalha de acordo com as diretrizes do Projeto Pedagógico do Curso. 

É o responsável pelo acompanhamento da disciplina, além de responsável pela seleção dos 

Módulos de Aprendizagem que fazem parte de cada disciplina.    

 

Este profissional é responsável pela confecção de todo o conteúdo teórico, e este material deve 

refletir seu saber, mas também estar de acordo com as necessidades do projeto da disciplina online 

ou híbrida ao qual está atendendo.  

 

O professor tutor da FASAVIC/Afya Educacional é o autor do conteúdo das disciplinas 

ministradas a distância, sendo o responsável pela elaboração de todo o conteúdo digital. Ademais, 

são atribuições, dentre outras:  

 

 Elaborar materiais didáticos, incluindo: desafios, exercícios, aplicações práticas, vídeos 

aulas, e outros para consecução da disciplina com qualidade;  

 Atualizar conteúdos, exercícios, e outras atividades em reedições das disciplinas;  

 Caso seja uma reedição de disciplina, cumprir os prazos para entrega da atualização do 

material;  

 Seleção dos materiais complementares (vídeos, textos, sites etc) para consecução da 

disciplina com qualidade;  

 Elaborar provas e outras atividades em reedições das disciplinas;  

 Planejar os aspectos didáticos do curso, incluindo as atividades utilizando metodologias 
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ativas de aprendizagem;  

 Selecionar e indicar os módulos de Aprendizagem de áreas afins objetivando aperfeiçoar 

a qualidade do ensino; 

 Reunir-se periodicamente por meio digital, com a equipe de Tutores online para 

planejamento e acompanhamento da disciplina;  

 Mediar junto aos tutores online soluções e aprofundamentos, quando couber; 

 Acompanhar as atividades dos tutores durante a realização da disciplina no ambiente 

virtual. 

 

A tutoria, no modelo de EAD do FASAVIC, é realizada durante o desenvolvimento das atividades 

assíncronas de aprofundamento e/ou de ampliação dos conteúdos. As dúvidas enviadas pelos 

alunos, através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), são respondidas pelos tutores e, 

caso necessário, pelo professor da disciplina. 

 

Na monitoria presencial, na modalidade de disciplinas híbridas, o professor da disciplina fica 

responsável por metade da carga horária desta, oportunidade na qual ministrará aulas com 

conteúdos conexos e organizados, de acordo com o plano de ensino montado para a disciplina, 

tirará dúvidas dos alunos, bem como ficará responsável pela elaboração e aplicação de 90% das 

avaliações da disciplina, distribuídas em atividades avaliativas e provas. 

 

A tutoria e a monitoria presencial atuam a partir do Núcleo de Educação a Distância – NEAD da 

FASAVIC, mediando o processo pedagógico com estudantes temporal e/ou geograficamente 

distantes, vinculados aos polos de EAD credenciados. 

 

3.23.2 Núcleo de Educação à Distância (NEAD) 

 

O Núcleo de Educação a Distância é um setor criado pela Afya EDUCACIONAL, no qual a 

Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista é parte integrante do grupo, que tem como 

objetivo básico gerenciar todas as rotinas referentes à esta modalidade de ensino (online e 

híbridas). Nele estão alocados profissionais que se envolvem diretamente com a gestão de curso, 

de materiais didáticos, de tecnologia da informação e outros relacionados.  
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3.23.3 Ambiemte Virtual de Aprendizado (AVA) 

 

A ausência de um espaço físico, como uma sala de aula real, com cadeiras, carteiras, quadro, 

tutores e alunos não significa que o aluno está isolado. Nas disciplinas de Educação à Distância 

(online ou híbridas), os alunos poderão interagir com os tutores e os demais alunos por intermédio 

da Internet, em um ambiente virtual cujo objetivo é oferecer espaços destinados à disposição de 

conteúdo, às orientações de estudos, à realização de atividades e comunicação com tutores e 

demais alunos da disciplina.  

 

A plataforma utilizada pela Afya Educacional é o CANVAS. Esta plataforma permite o acesso 

identificado por meio de login e senha pessoal. Os níveis de acesso e operação dentro do ambiente 

são determinados pelo setor de TI e Coordenação Pedagógica, os quais os alunos são orientados 

no início de cada semestre letivo com as reuniões do NEAD, para fins de explanação de como se 

desenvolve as disciplinas online e híbridas, métodos de avaliação, carga horária, material de 

apoio, prazos dos módulos de ensino, dentre outros.  

 

O CANVAS é o ambiente virtual que o aluno utilizará como seu espaço de sala de aula. Para 

acessá- lo, o aluno precisará de um computador conectado à internet. Após conectar-se à internet 

por meio de navegador, o discente encontrará todas as disciplinas nas quais está matriculado. 

 

Com o acesso do aluno ao AVA, o aluno e o professor/tutor também terão acesso às disciplinas 

online ou híbridas nos quais estão vinculados. Logo, ao acessar uma determinada disciplina, dará 

acesso às aulas, aos materiais de apoio, aos fóruns de discussão, ao chat e a demais conteúdos 

previstos. 

 

Por fim, é através deste Ambiente Virtual de Aprendizagem que os alunos poderão interagir com 

os tutores das disciplinas, cujo objetivo é oferecer espaços destinados à disposição de conteúdo, 

às orientações de estudos, à realização de atividades e comunicação com coordenadores, tutores 

e demais alunos das disciplinas à distância. 
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3.23.4 Titulação, Formação e Atribuição do Professor e Tutor 

 

Os professores e tutores responsáveis pela disciplinas online ou híbridas, possuem formação na 

seara do Direito, com titulação mínima de especialista. Dentre os papéis relevantes designados 

aos professores de disciplinas online, dois merecem destaque: a construção e o acompanhamento 

da disciplina. Assim, o professor que participa da construção é o responsável pela seleção e 

organização dos materiais da disciplina, interligando as referências e objetos educacionais 

presentes no AVA à prática de estudo a ser executada pelo aluno. 

 

O professor também desempenha a execução da disciplina durante os módulos. Ademais, cabe ao 

professor a atribuição de produzir as avaliações presenciais e novos recursos para a disciplina, 

como questionários e outras atividades avaliativas. Por fim, também lhe cabe a orientação e o 

esclarecimento de aspectos de conteúdos ao tutor, para que este auxilie os alunos e a interação 

com os estudantes, quando requisitado pelo coordenador ou tutor. 

 

 

3.23.5 Interação entre tutores, docentes e coordenadores de curso 

 

A interação tem espaço privilegiado nas disciplinas online e híbridas disponibilizadas pela 

FASAVIC/Afya, compartilhando descobertas, apoiando uns aos outros na resolução de 

problemas, trabalhando cooperativamente em projetos. Estas são habilidades visadas pelo curso.  

 

Tais habilidades têm ainda um papel significativo na abordagem dos conflitos que emergem nas 

turmas. Ao serem encaradas como desafios, as situações de conflito permitem identificar suas 

causas, disciplinar a busca de soluções e capacitar para lidar com a discordância, com o desacordo. 

Aprender a trabalhar de forma cooperativa e a lidar de maneira eficiente com os conflitos são 

habilidades necessárias ao papel de qualquer ator social.  

 

O que interessa em um processo de ensino-aprendizagem é a construção/reconstrução do 
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conhecimento. A seleção dos métodos e a proposição de atividades são tarefas relevantes da 

prática educacional. Logo, privilegia-se em propor atividades que levem os alunos a vivenciarem 

experiências, que os exponha a determinados tipos de situações, problemas reais ou suas 

representações, a fatos/fenômenos, teorias, conflitos catalisadores de esforços de cooperação, 

dentre outros. 

 

3.23.6 Experiência em EaD do corpo de tutores do curso 

 

As experiências trazidas pelo corpo de tutores em EaD, nas disciplinas online e híbridas, ofertadas 

pela FASAVIC/Afya, no curso de graduação em Direito, agregam valor na forma de promover a 

utilização adequada do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação, com a finalidade de 

melhor desenvolver o processo de mediação pedagógica efetiva, de modo a assegurar a qualidade 

do ensino, na retirada de dúvidas dos alunos, bem como no atendimento aos estudantes das 

disciplinas oferecidos pela instituição na modalidade a distância. 

 

Isto posto, o corpo de tutores desempenham um papel de fundamental importânciano processo de 

ensino-aprendizagem nas disciplinas online, vez que cabe a ele o controle e mediação na 

construção do conhecimento, contribuindo na qualidade de ensino do curso de modo eficiente e 

sintonizado com as tendências e exigências da Educação a Distância.  

 

3.23.7 Avaliação de Aprendizagem 

 

A avaliação da aprendizagem verifica se foram atingidas as competências e habilidades propostas 

para os diferentes componentes curriculares previstos no curso. Além processo formal, a avaliação 

da aprendizagem, no modelo de disciplinas online e híbridas, contempla também o caráter 

formativo, permitindo ao aluno aprender ao longo do processo avaliativo e analisar seu 

desempenho no desenvolvimento dos conteúdos avaliados, permitindo o redirecionamento da sua 

conduta ainda durante o processo.  

 

A composição final da avaliação resulta da soma das avaliações de aprendizagem, valorizando 

não apenas a apropriação dos conhecimentos e habilidades como a autonomia, responsabilidade, 
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capacidade crítica, disponibilidade para o autoestudo e independência intelectual.   

 

A variabilidade dos instrumentos é um princípio considerado no processo de avaliação, estando 

definidos no modelo de EAD os instrumentos avaliativos considerados mais adequados. 

 

 

3.23.8 Formatação das Disciplinas Online e Híbridas 

 

A formatação e o desenvolvimento das disciplinas na modalidade online da FASAVIC, a partir 

de um módulo introdutório, são organizadas com calendário de todas as etapas pré-definidas, datas 

de avaliação, início e final das disciplinas, estas apresentadas aos alunos em reunião de orientação 

realizada pela equipe do NEAD, estruturada em 4 módulos, exercícios de autocorreção, fóruns, 

aulas síncronas e assíncronas, dentre outros, conforme apresentado nas figuras abaixo. 
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A disciplina online se inicia, em data já pré-estabelecida (figura acima), com a disponibilização 

ao aluno, no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) dos seguintes materiais: (i) o Plano de 

Atividades (Plano de Ensino) da disciplina; e (ii) o Roteiro para Realização das Atividades de 

cada unidade didática relacionada à disciplina.  

 

Cada disciplina online abrange, em seu método avaliativo, de atividades obrigatórias e exercícios 

de fixação, separadas por módulo, fórum de discussão, uma atividade dissertativa e, por fim, um 

simulado para a Avaliação Final da disciplina, todas estas realizadas pelo Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) e acompanhadas pelo professor da disciplina e equipe de tutoria, conforme 

estrutura apresentada na figura abaixo. 
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Para as disciplinas ofertadas pela FASAVIC na modalidade híbrida, cuja composição se dá de 

forma Presencial + e-Learning, a formatação e desenvolvimento também se assemelham às 

disciplinas online, se iniciando com um módulo introdutório, organizadas com calendário 

contendo todas as etapas pré-definidas, datas de avaliação, início e fim das disciplinas, estas 

apresentadas aos alunos em reunião de orientação realizada pela equipe do NEAD, estruturada 

em 4 módulos distribuídos em 20 semanas, contendo exercícios de autocorreção, fóruns, aulas 

síncronas e assíncronas, dentre outros, conforme apresentado nas figuras abaixo. 
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Por fim, muito semelhante à disciplina online, a disciplina ofertada na modalidade híbrida 

abrange, em seu método avaliativo, exercícios de fixação, separadas por módulo, com questões 

randomizadas, um conjunto de três atividades-padrão, a escolha do professor, todas estas 

realizadas pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e acompanhadas pelo professor da 

disciplina e equipe de tutoria, conforme estrutura apresentada na figura abaixo. 
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3.23.9 Prevalência da Avaliação Presencial para as disciplinas EAD 

 

As disciplinas online possuem um sistema de avaliação, sistematicamente organizados e 

estruturados, objetivando o crescimento do aluno no processo de ensino-aprendizagem e 

avaliação, conforme distribuição apresentada nas figuras do item 3.23.8. Em sua composição, as 

avaliações dispõem de questões objetivas e dissertativas, com atividades de autocorreções, fóruns 
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de discussão, simulado e avaliação final. 

O processo de avaliação da disciplina online, em sua maior parte, é realizada através do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem – AVA. Todavia, a avaliação final é realizada de forma presencial, nas 

dependências da FASAVIC, sendo adotado pela IES a prevalência das avaliações presenciais nas 

disciplinas ofertadas na Educação a Distância - EAD. 

 

A avaliação final, a ser realizada presencial, observa as seguintes etapas: 

  

 Agendamento de Provas: estará disponível para o aluno, próximo as datas da avaliação 

final, um sistema para agendamento de provas. Este sistema, permitirá que o aluno faça 

o agendamento do melhor dia e horário para realizar sua prova presencial das disciplinas 

a distância, de acordo com um quadro de dias e horários a ser disponibilizado pela 

FASAVIC; 

 Local da avaliação: em dia e horário dos agendamentos realizados pelos alunos, estes 

são recepcionados pela equipe administrativa e de professores na FASAVIC, sendo 

encaminhados para o local de realização da prova, a qual poderá ser nas salas de aula ou 

nos laboratórios de informática; 

 Termino da prova: ao término da avaliação presencial, os professores e o pessoal de 

apoio conferirá se os alunos conclusão corretamente a avaliação final, bem como no 

preenchimento dos seus dados de identificação. 

 

Ademais, os laboratórios de informática da FASAVIC ficam disponíveis na unidade durante o 

período de funcionamento, onde esta estrutura fica disponível ao aluno para, também, a realização 

das avaliações pela plataforma AVA. 

 

Por fim, em decorrência do atual cenário acometido pela Covid-19, com a suspensão das aulas 

presenciais, sendo estas substituídas provisoriamente pela modalidade de aula remota, a avaliação 

final das disciplinas online passaram a ser realizadas, provisoriamente, pelo Ambiente de 

Aprendizado Virtual.  
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3.23.10 Material de apoio das disciplinas EAD 

 

Para que o aluno tenha acesso a todo conteúdo e material didático de apoio da disciplina, através 

do Ambiente Virtual de Aprendizado - AVA, aquele os encontrará no botão denominado módulos 

que, na sequência, será apresentada todo o conteúdo de aprendizagem por módulo onde poderá 

navegar e escolher o que deseja estudar no momento. 

  

Ao cliclar no conteúdo, o aluno tem acesso a resumos (arquivos em PDF), material que auxilia o 

aluno no aprofundamento do conteúdo da disciplina. Clicando em videoaula, terá acesso a áudio 

aulas da disciplina on-line, a qual possui 20 áudio aulas/Podcast (formatação em mp3). Ademais, 

ao acessar a parte de Exercícios, o aluno terá acesso a questionários auto corrigíveis que conterão 

questões no modelo ENADE, bem como na parte de tarefas, o Professor Tutor insere avaliação 

complementar para execução pelo aluno, oportunidade na qual o tutor on-line terá autonomia para 

acrescentar conteúdos que julgarem pertinentes. 

 

Por fim, no campus destinado ao Fórum, o aluno terá acesso aos fóruns de discussão para postar 

suas contribuições no fórum temático, onde a cada 5 aulas fica disponível 1 fórum de discussão 

pontuável, sendo o total de 4 fóruns.  

 

  

3.24 Equipe Multidisciplinar 
 

 

A Equipe Multidisciplinar da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista – FASAVIC 

se trata da equipe responsável pela concepção, produção e disseminação de tecnologias, 

metodologias e os recursos educacionais para a educação a distância e terá previsão de plano de 

ação documentado e implementado e processos de trabalho formalizados. Ademais, os objetivos 

traçados para esta equipe, constituída por profissionais de diferentes áreas do conhecimento, é a 

concepção, produção e disseminação de tecnologias, metodologias e os recursos educacionais 

para a Educação a Distância e prevê o plano de ação documentado e implementado e processos 

de trabalho formalizados. 
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Ademais, a Equipe Multidisciplinar, após nomeação da Diretoria Acadêmica, com atuação 

baseada em seu regulamento (anexo), constitui-se pelos seguintes membros: 

 

 01 Líder da Equipe Multidisciplinar, sendo este membro integrante do NEAD; 

 01 membro representante da Direção Acadêmica; 

 Docentes vinculados nas disciplinas ofertadas na modalidade online, sendo estes os 

professores-tutores responsáveis pelas disciplinas online; 

 01 membro da Equipe de Produção de Conteúdo; 

 01 membro integrante da área Pedagógica. 

 

Por fim, a Equipe Multidisciplinar é responsável pelo planejamento, a elaboração, o 

desenvolvimento, a validação e a publicação do material didático, visando a disponibilização de 

materiais com linguagens da educação à distância, com o desenvolvimento e aplicação de sistemas 

para internet, suporte técnico e criações gráficas e audiovisuais e sua acessibilidade metodológica 

e instrumental, além de prever linguagem inclusiva e acessível. 

 

 
Composição do Colegiado do Curso de Direito 2020.1 

 

Líder da Equipe Multidisciplinar Isabela Arruda Soares 

Representante Técnico Administrativo Manuella Gondin 

Representantes Docente Prof. José Elias Seibert e Prof.ª Ana Maria 

Representante da Equipe de TI Nilmar Pereira 

Representante Pedagógico Priscila Honorato 

Representante da Equipe de apoio ao discente Josefine Ribeiro 

Representante das Coordenações de Curso de 

Graduação 

Nilton Meira 

 

 

Composição do Colegiado do Curso de Direito 2020.2 

 

Líder da Equipe Multidisciplinar Isabela Arruda Soares 

Representante Técnico Administrativo Manuella Gondin 

Representantes Docente Prof. José Elias Seibert e Prof.ª Ana Maria 

Representante da Equipe de TI Nilmar Pereira 

Representante Pedagógico Priscila Honorato 

Representante da Equipe de apoio ao discente Josefine Ribeiro 
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Representante das Coordenações de Curso de 

Graduação 

Nilton Meira 

 

Composição do Colegiado do Curso de Direito 2021.1 

 

Líder da Equipe Multidisciplinar Isabela Arruda Soares 

Representante Técnico Administrativo Manuella Gondin 

Representantes Docente Prof. José Elias Seibert e Prof.ª Ana Maria 

Representante da Equipe de TI Nilmar Pereira 

Representante Pedagógico Priscila Honorato 

Representante da Equipe de apoio ao discente Josefine Ribeiro 

Representante das Coordenações de Curso de 

Graduação 

Nilton Meira 

 

Composição do Colegiado do Curso de Direito 2021.2 

 

Líder da Equipe Multidisciplinar Isabela Arruda Soares 

Representante Técnico Administrativo Manuella Gondin 

Representantes Docente Prof. José Elias Seibert e Prof.ª Ana Maria 

Representante da Equipe de TI Nilmar Pereira 

Representante Pedagógico Priscila Honorato 

Representante da Equipe de apoio ao discente Josefine Ribeiro 

Representante das Coordenações de Curso de 

Graduação 

Nilton Meira 

 

 

3.25 Quadro Docente do Curso  
 

 

O quadro docente constitui um dos principais sustentáculos de um programa educacional. Os 

professores do curso de Direito da FASAVIC são suficientes em número e reúnem competências, 

habilidades e experiências associadas a todos os componentes da estrutura curricular. As 

qualificações são adequadas às atividades que desenvolvem e foram selecionados, mediante 

processo público previsto no Regimento da Instituição, levando-se em consideração as 

características regionais em que está inserido o Curso, bem como a concepção pedagógica 

proposta. Ademais, leva-se em consideração a experiência na docência no ensino superior. 

 

O docente é contratado de acordo com as normas constantes no Plano de Carreira Docente, após 

o processo de seleção, presidido pelo Coordenador do Curso, com a participação de um docente, 
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um representante da Coordenação de Pesquisa, Ensino e Extensão e um representante do 

Departamento de Desenvolvimento Humano ou órgão equivalente. 

 

A FASAVIC possui a pretensão de formação de um quadro docente com qualificação 

reconhecida, preferencialmente mestres e doutores, com perfil destinado ao desenvolvimento de 

atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

 

 

3.26 Atividades do Estágio Supervisionado – NPJ (Resolução CNE/CES 09/2004) 

 

 

3.26.1 Descrição do Núcleo De Prática Jurídica - NPJ 

 

O Núcleo de Prática Jurídica – NPJ, subordinado à Coordenação do Curso de Direito da 

FASAVIC, foi implantado em consonância com a Portaria n. 1.886/94 e Resolução n. 09/04 do 

Ministério da Educação e, principalmente, em harmonia com o projeto didático-pedagógico da 

Instituição que propõe um estágio pleno. O Projeto didático-pedagógico traz ínsita a articulação 

entre ensino, pesquisa e extensão, visando à formação de profissionais capazes de desenvolver 

crítica e habilmente suas atividades nas diferentes áreas do Direito. 

 

O Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) é o órgão de apoio à Prática Jurídica desenvolvida no 

âmbito das disciplinas em geral e de supervisão das disciplinas de Práticas Jurídicas, bem como 

das atividades complementares consistentes em estágios profissionais de caráter externo, 

obrigatório ou facultativo, do Curso de Graduação em Direito das Faculdades Santo Agostinho 

de Vitória da Conquista (FASAVIC). 

 

As atividades de estágio são essencialmente práticas e proporcionam ao estudante a participação 

em situações simuladas e reais de vida e trabalho, vinculadas à sua área de formação, bem como 

na análise crítica destas, visando preparar o discente ao exercício das profissões jurídicas, 

mediante as seguintes diretrizes: I – Ética profissional; II – Emprego da técnica jurídica no maior 

número possível de componentes curriculares do Curso de Direito; III – Visão geral das carreiras 

jurídicas; IV – Contato com a realidade os indivíduos envolvidas nos conflitos jurídicos; V – 

Aproveitamento acadêmico; VI – Participação do discente de forma efetiva; VII – Orientação do 
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estudante em formação. 

 

A ênfase da ética profissional e sua prática perpassar por todas as atividades vinculadas ao 

estágio. As atividades do estágio objetivam, em todas as suas variáveis, a articulação de ensino, 

pesquisa e extensão e de estímulo à publicação docente e discente no âmbito da Graduação. 

 

Compõe o Núcleo de Práticas Jurídicas - NPJ os seguintes órgãos e serviços: a) Serviço de 

Assistência Jurídica (SAJU); b) Núcleo Alternativo de Resolução de Conflitos (NARC).  

 

O Serviço de Assistência Jurídica Gratuita – SAJU tem por objetivo promover a inserção do 

acadêmico na prática jurídica real, além de oferecer uma prestação de serviços jurídicos à 

população carente da comunidade local. O assistido do SAJU será pessoa necessitada no sentido 

legal, ou seja, àquela que goza da concessão de assistência jurídica gratuita, estabelecida pelo 

inciso LXXIV do artigo 5° da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro 

de 1988 e regulamentada pela Lei Federal n. 1.060/50. Na realidade, a pessoa que não tem 

condições de pagar honorários de advogado, de perito, taxas judiciárias, emolumentos e custas 

processuais, encontra no SAJU o acesso à informação e à Justiça. 

 

Nesse sentido, o assistido do SAJU receberá orientação de caráter preventivo ou direcionado à 

conciliação. Além disso, ele recebe a assistência jurídica, no caso da necessidade de propositura 

de ações judiciais ou de defesa nas ações que se encontram em curso (cíveis, criminais e 

trabalhistas). Tudo isso visando a resguardar e defender os interesses do assistido. 

 

No que se refere ao ensino, trata-se de um campo de estágio curricular supervisionado do Curso 

de Direito que tem como foco a interdisciplinaridade, no qual os acadêmicos possuem acesso às 

práticas de diversas áreas, tais como Direito Tributário, Empresarial, Civil, Trabalhista e Direito 

Penal. 

 

O NPJ é o laboratório do estagiário, pois é no âmbito da prática que o acadêmico faz “os 

experimentos” e apresenta os resultados da sua pesquisa e do seu aprendizado. Destarte, é o 

estudo pragmático que aliado à teoria proporciona ao acadêmico-estagiário o desenvolvimento 
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de diversas habilidades e competências, imprescindíveis ao exercício da futura profissão, 

visando a sua inserção no mercado de trabalho. 

 

Importante frisar que no NPJ se busca o aprimoramento pessoal do acadêmico, principalmente, 

no que se refere à técnica, ao relacionamento interpessoal, à responsabilidade, ao zelo e respeito 

ético-profissional. 

 

No âmbito do NPJ busca-se oferecer aos acadêmicos uma formação profissional capaz de atender 

às exigências de um novo século. Uma formação pautada no respeito à dignidade da pessoa 

humana e no compromisso ético-profissional. 

 

No Núcleo Alternativo de Resolução de Conflitos são realizados atendimentos, no âmbito 

jurídico, conciliações, negociações e mediações com a finalidade de resolver conflitos, de forma 

célere e eficaz, a fim de evitar a judicialização de demandas que poderão ser sanadas por meio 

da mútua compreensão das partes.  

 

No Núcleo de Práticas Jurídicas são realizados, simultaneamente, o Estágio Supervisionado 

relativo às disciplinas de Práticas Jurídicas Real e Simulada, o Estágio Profissional de 

Advocacia, bem como o acompanhamento de estágios desenvolvidos em órgãos públicos e 

instituições privadas. 

 

 

3.26.2 Objetivos do Núcleo de Práticas Jurídicas 

 

 

a) Geral 

 

 

O Núcleo de Prática Jurídica - NPJ estabelece uma relação entre a teoria e a prática, e destina-se 

a proporcionar ao corpo discente atividades simuladas e reais, necessárias a sua formação 

acadêmica, levando-se em conta as mudanças políticas, sociais, econômicas e culturais, 

decorrentes da própria dinâmica da sociedade, que exigem revisões normativas, de conduta e de 
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uma nova visão do direito. 

 

b) Específicos 

 

 

a. Promover as atividades de estágio buscando, em todas as suas variáveis, a articulação 

entre ensino, pesquisa e extensão. 

b. Propiciar atividades de estágio relativas à prática jurídica real e à prática jurídica 

simulada. 

c. Oferecer uma formação pautada no respeito à dignidade da pessoa humana e no 

compromisso ético-profissional. 

d. Buscar o aprimoramento pessoal, principalmente, no que se refere à técnica, ao 

relacionamento interpessoal, à responsabilidade, ao zelo e respeito ético-profissional. 

e. Promover a ligação entre a teoria estudada em sala de aula e a prática jurídica, visando 

proporcionar o desenvolvimento de diversas habilidades e competências, 

imprescindíveis ao exercício da futura profissão, tendo em vista a inserção no mercado 

de trabalho.  

f. Promover a interdisciplinaridade, com atividades que possibilitam o desenvolvimento de 

competências e habilidades inerentes à prática da conciliação, ao relacionamento 

interpessoal e à formação de uma conduta ético-profissional. 

g. Prestar serviços jurídicos e sociais à comunidade local, visando, principalmente, a 

população carente. 

 

 

3.26.3 Prática Jurídica Simulada 

 

 

A prática jurídica simulada consiste em oficinas de textos jurídicos e de estudo de 

jurisprudências, análise de autos findos, visitas orientadas, audiências simuladas, palestras com 

profissionais do direito sobre a prática forense e metodologia de estudo de casos. Estimula-se a 

participação ativa do corpo discente nos procedimentos simulados, funcionando em todos os 

polos da relação processual e do procedimento judicial, sob a orientação do professor/orientador. 

Realização de júri simulado com atuação, dentre outras funções, como promotor de justiça, 

defensor, juiz, jurado, oficial de justiça, sempre sob a orientação e supervisão de professores. 
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Também são realizadas do 7º ao 10º períodos aulas práticas das disciplinas profissionalizantes 

do curso, quais sejam: direito processual civil, direito processual penal, direito processual do 

trabalho, direito processual administrativo, direito processual tributário e direito processual 

constitucional.  

 

3.26.4 Núcleo de Práticas Jurídicas Virtual 

 

Em março de 2020, a educação superior de modo geral, em razão da pandemia da COVID-19, 

passou a ser ofertada como não presencial e a distância. Logo, uma série de ações regulatórias 

sustentam essa medida. As Portarias do MEC foram ampliadas em sua abrangência pelo Parecer 

CNE/CP nº 5/2020, reconhecido pela Portaria nº 544/2020 do Ministério da Educação. Pautada 

no texto do Parecer, a FASAVIC balizou seu processo educacional não presencial. 

 

Neste sentido, com a finalidade de manter o processo de ensino-aprendizagem prático dos alunos 

que estejam cursando as disciplinas de Estágio Supervisionado, foi implementado o projeto NPJ 

Virtual, o qual passou a ser desenvolvimento no final do mês de abril de 2020, de iniciativa do 

Núcleo Alternativo de Resolução de Conflitos – NARC, em parceria com o Núcleo de Práticas 

Jurídicas – NPJ, Serviço de Atendimento Jurídico – SAJU e o Núcleo de Carreiras. 

 

O Núcleo de Práticas Jurídicas Virtual (NPJ Virtual) foi estruturado para atender as atividades 

práticas reais, ofertadas no âmbito dos componentes curriculares de Serviço de Atendimento 

Jurídico, compondo a carga horária obrigatória da referida disciplina, durante o período de 

restrições ou vedações de atividades presenciais, de acordo com normas federais, estaduais e 

municipais. 

 

Neste interstício, foi elaborada a Instrução Normativa do Núcleo de Práticas Jurídicas nº 

01.2020, dispondo sobre a implantação, o funcionamento, as etapas para a composição da carga 

horária, orientação e regulamentação do NPJ Virtual aos discentes, professores orientadores e 

quadro administrativo, aprovada e publicada em 01 de junho de 2020 (ANEXO). 
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O projeto objetivou-se em prover a manutenção do atendimento e acesso à justiça aos 

hipossuficientes da comunidade local, em todos os seus aspectos (econômico, social, cultural), 

bem como o aprendizado e a formação dos alunos. Como ferramenta de comunicação e 

atendimento à comunidade, ora assistidos, elegeu-se o aplicativo WhatsApp, em razão deste ser 

a ferramenta mais acessível e de fácil manuseio para todos. 

 

Não obstante, continuará a ser utilizado como projeto de extensão, com oferecimento de carga 

horária de atividade curricular complementar, com participação voluntária dos discentes, no 

período de funcionamento regular presencial do Núcleo de Práticas Jurídicas, nos semestres 

subsequentes após o período da pandêmia da Covid-19 e o retorno dos atendimentos práticos na 

modalidade presencial.  

Por fim, o NPJ Virtual será utilizado como instrumento complementar às atividades presenciais, 

no sentido de ampliar as modalidades de atendimento aos assistidos, bem como o acesso à justiça. 

 

 

3.27 Trabalho de Conclusão de Curso – Produção Acadêmica Final (Parecer 

CNE/CES 211/2004 e Resolução CNE/CES 09/2004) 

 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é entendido como uma produção intelectual dos 

alunos e caracteriza-se como uma fase de consolidação dos fundamentos científicos, técnicos e 

culturais do profissional em formação e deve ser considerado como um exercício de formulação 

e sistematização de ideias e de aplicação dos métodos de investigação científica, sendo 

obrigatório para conclusão da graduação. 

 

Tendo em vista o amplo universo de ação do acadêmico de Direito, é importante que este seja 

capacitado para a realização de um trabalho científico. Neste contexto, o TCC se destaca como 

um importante instrumento pedagógico de apoio metodológico à realização de um projeto que 

contribua na formação profissional do aluno. No âmbito acadêmico, as atividades do TCC como 

mediadoras das relações teórico-práticas, possibilitam que no próprio cotidiano dos alunos-

professores se construa um novo saber. Os procedimentos e as técnicas que dão suporte ao 

desenvolvimento do processo de pesquisar se constituem meios para promover uma formação 
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intelectual rigorosa, crítica e sintonizada com o tempo, além de estimular a busca ativa do 

conhecimento. 

 

Quanto ao projeto, este deve ter relevância científica, tecnológica ou educacional, e também 

deve proporcionar ao estudante de Direito a capacidade de ler e interpretar artigos, comparar 

métodos, estimulando o desenvolvimento do pensamento científico e da criatividade. 

 

O projeto do TCC é elaborado pelos graduandos, de acordo com as determinações do NDE e do 

Colegiado e da normatização específica do curso. A elaboração do projeto de pesquisa, sua 

execução e respectiva produção acadêmica serão orientadas por um professor, escolhido pelos 

graduandos com aprovação pelo professor da disciplina de TCC e pelo Coordenador de Curso. 

 

O Professor de TCC irá orientar os alunos nos aspectos metodológicos. Esse professor tem por 

atribuição orientar o aluno para que o trabalho se desenvolva e se apresente de forma correta, 

inteligível, com parâmetros estruturados, plausíveis, sem plágios, convincente de acordo com 

normas específicas de redação de textos técnicos e/ou acadêmicos. Essa orientação é realizada 

durante as aulas de TCC, que consistem em aulas de atendimento coletivo ou individual. O 

professor orientador será o responsável pelas instruções necessárias para o desenvolvimento da 

pesquisa individual. 

 

Os projetos de TCC envolvendo seres humanos direta ou indiretamente deverão ser submetidos 

à apreciação de um Comitê de Ética em Pesquisa, credenciado pela Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa (CONEP) em consonância com a resolução CNS Nº 466/12. A execução do projeto 

somente terá início após a respectiva aprovação. 

 

No 10º período, o acadêmico desenvolverá a sua Produção Acadêmica Final/Trabalho de 

Conclusão de Curso, com orientação individualizada do professor indicado, que o avalia durante 

todo o processo de escrita, bem como submete-se à avaliação final do professor da disciplina de 

Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

Dentre os deveres dos acadêmicos, destacar-se-á a frequência às reuniões com os professores 
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orientadores, entrega dos relatórios parciais, o cumprimento do cronograma e prazos 

estabelecidos, apresentação para a defesa no dia e hora determinados e cumprimento das 

determinações do Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

Ao final, o acadêmico deve fazer a defesa pública do Trabalho de Conclusão de Curso perante 

uma banca composta por professores indicados pelo Professor Coordenador da disciplina de 

Trabalho de Conclusão de Curso. Por fim, se aprovado, deverá entregar uma cópia da versão 

definitiva do Trabalho de Conclusão de Curso e uma via digitalizada para registro e depósito 

junto à Biblioteca e à Coordenação do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

 

3.28 Atividades Complementares 

 
A partir das Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação do Ministério da Educação, as 

Atividades Complementares passaram a figurar como importante componente dos Cursos 

Superiores de Graduação, tanto na organização de seus programas de formação, quanto na 

flexibilização curricular. 

 

As Atividades Complementares deverão aprofundar o nível de conhecimento do aluno para além 

dos limites naturais do Curso que, independentemente de sua própria estrutura pedagógica, não 

tem como esgotar todos os conhecimentos relacionados com a formação e o exercício 

profissional, e com base no princípio de que o aluno é o agente da aprendizagem, é estimulado 

a aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com sua educação, sendo estas 

atividades um dos mecanismos que proporcionarão a participação do aluno na construção do 

saber com experiências inovadoras. O currículo pleno do curso atribui uma parcela de sua carga 

horária total para a realização de tais atividades, totalizando 170 horas. 

 

A possibilidade de frequentar cursos, seminários e outros eventos viabiliza ao aluno perceber a 

comunicação entre as diversas áreas do conhecimento jurídico. A proposta também permite ao 

discente a participação na formação do seu currículo, atendendo à necessidade de diversificação 

do conhecimento, no tempo disponível para a conclusão do curso. 
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A carga horária das atividades complementares é distribuída em atividades direcionadas para o 

ensino, pesquisa, extensão, representação estudantil e iniciação ao trabalho de forma equilibrada 

e diversificada, garantindo os princípios norteadores da educação superior, e cumprindo os 

requisitos de comprovação (formas de aproveitamento) por meio de certificados e/ou declarações 

que são apresentados pelo aluno, mediante deferimento da Coordenação de Curso, órgão 

competente para a condução, organização e controle de tais atividades. 

 

A correspondência entre carga horária para cada uma das atividades foi objeto de discussão pelo 

Núcleo Docente Estruturamte - NDE e segue abaixo indicada.  

 

 

BAREMA DE ATIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARES 

 

 

GRUPO 01 

ATIVIDADES DE ENSINO 

Atividade Período/CH 
Carga Horária 

Máxima (Horas) 

Carga Horária 

Comprovada 

01 

Disciplinas afins ao curso, cursadas na 

própria instituição, não previstas em seu 

currículo. 

Carga 

horária da 

disciplina 

100 

 

02 

Disciplinas afins ao curso cursadas em 

outra instituição, não previstas em seu 

currículo. 

Carga 

horária da 

disciplina 

50 

 

03 
Disciplina eletiva, além daquelas que 

compõem o currículo pleno do Curso. 

Carga 

horária da 

disciplina 

100 

 

04 

Monitoria em componentes curriculares 

específicos em cursos de graduação da 

própria instituição. 

Semestral 100 

 

05 

Tutoria em projetos educacionais, técnico-

científico, socioambiental, artístico-

cultural e de educação profissional. 

Semestral 100 

 

06 
Participação em programas ou cursos de 

iniciação à docência. 
Semestral 100 

 

07 

Participação em curso de natureza 

acadêmica, técnico-científico, 

socioambiental, artístico-cultural e de 

educação profissional. 

Carga 

horária do 

curso 

100 

 

08 Intercâmbio acadêmico. Semestral 100  

09 Programa de educação tutorial. Semestral 100  

10 
Aprendizagem à distância / cursos 

correlatos à área do próprio curso. 

Horas 

constantes no 

certificado 

100 
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11 
Participação em grupos de estudos 

devidamente registrados na FASA. 

Horas 

constantes no 

certificado 

50 

 

12 Cursos de língua estrangeira. 

Horas 

constantes no 

certificado 

100 

 

13 Cursos de outra natureza. 

Horas 

constantes no 

certificado 

100 

 

14 Cursos de aperfeiçoamento. 

Horas 

constantes no 

certificado 

100 

 

15 
Premiação de trabalho acadêmico de 

ensino. 

5h por 

prêmio 
50 

 

16 Visita técnica. 

2h por visita 

horas 

constantes no 

certificado. 

100 

 

 

TOTAL PARCIAL 

 

 

 

 

GRUPO 02 

ATIVIDADES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E CRIAÇÃO 

Atividade Período/CH 
Carga Horária 

Máxima (Horas) 

Carga Horária 

Comprovada 

01 
Participação em projetos de iniciação 

científica PIBIC / PIBIT na FASA/Afya. 
Semestral 100 

 

02 
Publicação técnico-científica de resumo 

simples.  

2h por 

produção 
50 

 

03 
Publicação técnico-científica de resumo 

expandido. 

5h por 

produção 
50 

 

04 
Publicação técnico-científica de artigo 

científico não indexado. 

10h por 

produção 
50 

 

05 
Publicação técnico-científica de artigo 

científico indexado. 

30h por 

produção 
90 

 

06 
Apresentação de pôster/banner em evento 

científico nacional. 

2h por 

apresentação 
60 

 

07 
Comunicação oral em evento técnico-

científico nacional. 

4h por 

apresentação 
60 

 

08 
Apresentação de pôster/banner em evento 

científico internacional. 

3h por 

apresentação 
60 

 

09 
Comunicação oral em evento técnico-

científico internacional. 

6h por 

apresentação 
60 

 

10 
Publicação/organização de livro sem 

ISBN. 
30h por livro 90 

 

11 
Publicação/organização de livro com 

ISBN. 
50h por livro 150 

 

12 Publicação de capítulo de livro sem ISBN. 10h por 100  
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capítulo 

13 Publicação de capítulo de livro com ISBN. 
20h por 

capítulo 
100 

 

14 
Produção de material didático-pedagógico, 

instrucional ou tecnológico. 

10h por 

produção 
50 

 

15 
Produção de obra cinematográfica ou 

documentária.  

10h por 

produção 
50 

 

16 
Exposição coletiva artístico-cultural ou 

técnico-científico. 

2h por 

exposição 
20 

 

17 
Exposição individual artístico-cultural ou 

técnico-científico. 

4h por 

exposição 
20 

 

18 
Curadoria de exposição artístico-cultural 

ou técnico-científico. 

4h por 

curadoria 
20 

 

19 
Publicação de catálogo de exposição 

artístico-cultural ou técnico-científico. 

6h por 

publicação 
30 

 

20 

Participação como ouvinte em sessão de 

defesa de trabalho de conclusão de curso 

na respectiva área. 

2h por 

sessão. 
20 

 

21 

Participação como ouvinte em sessão de 

defesa de dissertação de mestrado na 

respectiva área. 

4h por 

sessão. 
20 

 

22 

Participação como ouvinte em sessão de 

defesa de tese de doutorado na respectiva 

área. 

6h por 

sessão. 
30 

 

21 

Premiação de trabalho em evento 

acadêmico de pesquisa, inovação ou 

criação. 

5h por 

prêmio 
50 

 

 

TOTAL PARCIAL 

 

 

 

PO 03 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

Atividade Período/CH 
Carga Horária 

Máxima (Horas) 

Carga Horária 

Comprovada 

01 
Organização de programa ou projeto de 

extensão. 

Horas 

constantes no 

certificado 

100 

 

02 
Participação em programa ou projeto de 

extensão, orientado por docente da FASA. 

Horas 

constantes no 

certificado 

80 

 

03 

Participação em campanha desportiva, de 

atenção a grupos vulneráveis e outras 

atividades de caráter humanitário e social. 

Horas 

constantes no 

certificado 

100 

 

04 

Participação em evento técnico-científico, 

socioambiental, de assistência médica, 

artístico-cultural, estudantil e de extensão. 

Horas 

constantes no 

certificado 

100 

 

05 

Participação em equipe, seleção desportiva 

e como representante da FASA em 

torneios internos e externos. 

Horas 

constantes no 

certificado 

60 
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06 
Realização de trabalho voluntário em 

organizações da sociedade civil. 

Horas 

constantes no 

certificado 

100 

 

07 Monitoria em projeto de extensão. 

Horas 

constantes no 

certificado 

100 

 

08 Organização de evento. 

Horas 

constantes no 

certificado 

100 

 

09 
Premiação de trabalho em evento, 

programa ou projeto de extensão. 

5h por 

prêmio 
50 

 

 

TOTAL PARCIAL 

 

 

 

GRUPO 04 

ATIVIDADES DE REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL 

Atividade Período/CH 
Carga Horária 

Máxima (Horas) 

Carga Horária 

Comprovada 

01 
Representação em órgãos colegiados da 

FASA. 
Anual 120 

 

02 
Suplente de representação estudantil em 

órgãos colegiados da FASA. 
Anual 60 

 

03 
Representação estudantil em Centro 

Acadêmico. 
Anual 100 

 

04 
Representação estudantil em Liga 

Acadêmica 
Anual 100 

 

05 
Representação estudantil em Atlética 

Estudantil. 
Anual 100 

 

06 
Voluntário em ações das entidades 

estudantis. 

Horas 

constantes no 

certificado 

50 

 

07 

Participação em comissão instituída por 

órgão colegiado e setores diretivos da 

FASA. 

Horas 

constantes no 

certificado 

50 

 

08 
Representação estudantil em entidades 

civis. 

Horas 

constantes no 

certificado 

50 

 

09 
Representação estudantil como liderança 

de turma. 
Semestral 30 

 

 

TOTAL PARCIAL 

 

 

 

 

GRUPO 05 

ATIVIDADES DE INICIAÇÃO AO TRABALHO 

Atividade Período/CH 
Carga Horária 

Máxima (Horas) 

Carga Horária 

Comprovada 

01 Participação em atividade de iniciação em Semestral 100  
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trabalho técnico profissional. 

02 
Realização de estágio extracurricular, 

desenvolvido na área do Curso. 
Semestral 100 

 

03 
Participação como integrante de Empresa 

Júnior. 
Semestral 100 

 

04 

Bolsista ou voluntário de apoio técnico em 

atividades administrativas na FASA ou em 

outras instituições conveniadas. 

Semestral 100 

 

 

TOTAL PARCIAL 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARES 

Grupo Carga Horária Comprovada 

01 Atividades de ensino  

02 Atividades de pesquisa, inovação e criação  

03 Atividades de extensão  

04 Atividades de representação estudantil  

05 Atividades de iniciação ao trabalho  

 

TOTAL 

  

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 


