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APRESENTAÇÃO 

 
O Curso de Direito do Centro Universitário de Anápolis (UniEVANGÉLICA) 

desenvolve uma proposta curricular cuja ênfase é a formação humanística e técnico-
científica, com vistas à autonomia profissional e intelectual de seus graduandos. Para 
isso, recorre aos princípios da construção do saber, da flexibilidade curricular e da 
multidisciplinaridade como fundamentos para a consolidação do Projeto Pedagógico do 
Curso. O currículo baseia-se nos paradigmas da ética e da cidadania, numa visão global 
da realidade social que evidencia a responsabilidade e o compromisso institucional com 
a comunidade.  

 
A opção pela Ética como eixo principal do Projeto Pedagógico do Curso 

justifica-se na medida em que este saber filosófico perpassa o exercício do Direito 
quotidianamente, em razão de relevantes decisões que se projetam sobre a vida social 
passarem quase sempre pela análise e julgamento dos operadores do Direito. Sendo 
assim, o sentido da responsabilidade ética e social parece ser ainda mais enfático nesta 
profissão, o que só pode tornar este tipo de debate um exercício indispensável para a 
formação de novos profissionais (no âmbito do ensino jurídico) e para o 
acompanhamento prático e profissional dos operadores do Direito (no âmbito das 
comissões de ética profissional). 
 

É importante assinalar que este Projeto Pedagógico, sem perder de vista o 
enfoque positivista, reflete também algumas concepções de autores clássicos como 
Chaim Perelman (Argumentação, Lógica e Direito, 2009), John Rawls (Ética, 
Instituições, Direitos e Deveres, 2001), Jurgen Habermas (Razão Comunicativa e 
Direito, 2007) e Miguel Reale (Lições Preliminares do Direito).  
 

Com efeito, Perelman (2009) analisa o raciocínio jurídico e a influência dos 
argumentos nas decisões judiciais, desenvolvendo um estudo sobre a lógica de 
argumentos não formais. Para esse autor, considerando que a Lei não é o único 
significado do Direito, o intérprete não deve analisar os fatos apenas com a visão 
positivista e legalista de Kelsen, ou seja, apenas com base no comando legal. Deve 
realizar essa análise admitindo a possibilidade de valorações que surgem no decorrer 
da prática judiciária. Essa lógica jurídica se destina ao exame das operações 
intelectuais do jurista. Portanto, é relevante, para a compreensão do Direito, analisar as 
diferentes aplicações das leis e das regras lógicas universais na ciência jurídica.  

 
Perelman (2009) defende, ainda, que, por ser a lógica jurídica intimamente 

ligada à ideia que se faz do Direito, é importante uma reflexão sobre a evolução do 
Direito para o exame das técnicas de raciocínio próprias dessa área do conhecimento, 
qualificadas por ele de Lógica Jurídica. Essa proposta busca, portanto, transformar a 
legislação em vigor em um Sistema de Direito, ou seja, fornecer um instrumento o mais 
perfeito possível, que conteria o conjunto das regras do Direito. 

 
Para este Projeto Pedagógico, são consideradas, ainda, as concepções de 

Alf Ross (2009), que defende uma construção realista do conceito de Direito, com o 
objetivo de se obter esse conhecimento por meio de uma abordagem empírica. Nesse 
contexto, o Direito consiste num conjunto de fatos, pois é constituído pelas decisões 
proferidas pelos juízes, ao julgarem situações concretas. Corresponde, portanto, à sua 



 

 

própria aplicação. Ross (2009) baseia o Direito na interpretação dos fatos sociais, 
criticando a doutrina do jus-naturalismo. A corrente realista jurídica está ligada ao 
positivismo lógico. Observa-se que Ross (2009), em suas propostas, desconsidera 
questões que não possuem, na dimensão jurídica, embasamento científico. Desta 
forma, a concepção básica da obra do autor é o desenvolvimento do conhecimento 
empírico no plano jurídico, buscando o Direito na realidade fática. Assim, as normas que 
integram o Direito devem ser direcionadas a comportamentos específicos por pessoas 
determinadas.  

 
A proposta de Ross (2009) é, portanto, a defesa de uma teoria jurídica 

baseada no realismo, na medida em que se vê no Direito um fenômeno social 
determinado pela aplicação feita pelos tribunais. A vigência de uma norma jurídica 
significa que seu conteúdo ideal é ativo na vida jurídica da comunidade, como um 
Direito em ação. Assim, descarta-se o idealismo jurídico que se funda na distinção entre 
o mundo dos fatos da conduta e a validade do Direito. Trata-se, efetivamente, de uma 
vertente realista. 

 
Certamente o exercício do Direito exige a aquisição e o cultivo de várias 

habilidades que guardam similitudes e analogias entre si, exigindo habilidades próximas, 
aptidões semelhantes e/ou complementares. Não se acredita que um curso 
metodologicamente organizado somente para desenvolver conceitos, reproduzir práticas 
e teorias prontas possa instrumentalizar, de fato, seus graduandos para um exercício 
teórico e prático que envolva técnicas, cidadania, ética e justiça. O rol desarticulado de 
disciplinas com programas não dialogantes, ministrados por professores 
desqualificados, não tem o poder de tornar aptos os profissionais egressos dos cursos 
jurídicos, nem de incitar a criatividade de seus próprios docentes, que se tornam 
repetidores de textos legais e reprodutores de uma retórica vazia de sentido. Daí a 
necessidade de se repensar e rearticular os cursos jurídicos, não somente em seus 
conteúdos temáticos e estruturas pedagógicas, mas também na episteme que os 
fundamenta. (AGUIAR, 2004) 

 
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) prevê a implementação do 

Curso de Direito como o fim de ampliar e consolidar a ação acadêmica, contribuindo 
para o crescimento político, econômico e cultural da sociedade.  Para isso, a Instituição 
tem investido em infraestrutura, organização didático-pedagógica, biblioteca e, também, 
definiu, no seu Plano Quinquenal, metas e ações de implementação do ensino, da 
pesquisa e da extensão. Além disso, tem buscado promover a formação continuada do 
corpo docente e investir em convênios e projetos que viabilizem a formação teórica  e  
prática dos discentes. 

 
Desta forma, tendo em vista o padrão de qualidade institucional, este Projeto 

Pedagógico procura evidenciar atividades que conduzam à aquisição e desenvolvimento 
de habilidades e competências, considerando seus fins básicos: o ensino e a extensão – 
enquanto formas de integração com a comunidade – e a pesquisa, enquanto veículo de 
construção, consolidação e disseminação de conhecimentos. Nesse contexto de 
educação integral, o Curso de Direito privilegia o desenvolvimento de potencialidades 
individuais e coletivas, considerando a busca de uma formação diferenciada que vise à 
educação e ao bem-estar do homem e, consequentemente, ao desenvolvimento da 
comunidade anapolina e da região. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIAL  
 
1.1 Contexto socioeconômico e político da sociedade contemporânea 

 
As mudanças provocadas pelo avanço do conhecimento, da 

tecnologia e da comunicação apresentam novos rumos e desafios não somente 
em setores produtivos, mas nas mais diversas áreas de relacionamento do 
homem. 

 
Os reflexos dessa revolução sobre a cultura e sobre a educação são 

imensos. De um lado, tem-se a universalização da informação, libertando os 
indivíduos das limitações das culturas nacionais e abrindo possibilidades para a 
internacionalização da cidadania. Por outro lado, passa a exigir que esse 
cidadão seja instruído, receba adequada preparação para que possa participar 
e usufruir dos avanços que a nova ordem oferece. A educação, assim, coloca-
se como ponto central dessa mudança que se opera em todo o mundo. Ela se 
torna no passaporte para a entrada no mundo da tecnologia e para quebrar as 
limitações que as distâncias científicas e tecnológicas têm imposto aos 
cidadãos que residem fora do eixo econômico das principais economias 
globais. 

 
Os novos desafios educacionais, produtivos e sociais e as novas 

estruturas de tomadas de decisões pedagógicas, políticas e técnicas da 
atualidade exigem novas dinâmicas, atribuições e expectativas de 
funcionamento das instituições universitárias. 

 
Estudos recentes ressaltam aspectos importantes que precisam ser 

considerados nas políticas e práticas de Ensino Superior, dentre eles: 
 

- Consideração das mudanças que estão ocorrendo na produção e na 
transmissão do conhecimento. 
- O aprendiz precisa ser considerado em sua individualidade biológica, com 
diferentes estilos de aprendizagem, cuja ênfase deverá estar na construção do 
conhecimento, e não na instrução. 
- O currículo deve ser algo construído com critérios que considerem uma nova 
cosmovisão e promoção de diálogo permanente entre o indivíduo e o seu meio 
ambiente, entre o professor e aluno, e que seja flexível e baseado nas 
peculiaridades do contexto local. 
- Adoção de estratégias metodológicas e processo de avaliação que 
assegurem que os alunos ajam com responsabilidade, capacidade crítica e 
com autonomia e que sejam apropriadas às particularidades da competência a 
ser desenvolvida e às características dos alunos. 
- Necessidade de maior estreitamento do vínculo entre pesquisa-ensino-
extensão. 
 

Esta Instituição colabora com a universalização do acesso ao 
conhecimento científico, técnico, ético e cultural. A formação proposta nos 
documentos institucionais visa ao desenvolvimento de competências e 
habilidades que permitam ao acadêmico atuar em campos profissionais 
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específicos, contribuindo para a melhoria das condições de vida e o 
desenvolvimento cultural e socioeconômico da região. 

 
O Centro Universitário de Anápolis objetiva ampliar sua prestação de 

serviços por meio de modalidades de ensino diversificadas, em nível presencial 
e a distância, articuladas à pesquisa e à extensão, com base na qualidade 
social e na excelência acadêmica e pedagógica. Essa visão apoia-se nas 
demandas por ensino superior, necessário à formação do cidadão, como 
resposta à premência do desenvolvimento regional, buscando a inserção 
sociocultural e produtiva, de modo a contribuir para a elevação dos níveis de 
qualidade de vida e dignidade da coletividade. 

 
É neste cenário que se situa o Projeto Pedagógico do Curso de 

Direito, o qual se propõe a oferecer uma formação humana, técnico-científica, 
ética e profissional que atenda às demandas sociais, econômicas e políticas da 
sociedade contemporânea, com especial atenção para as especificidades das 
realidades regional e local. 

 
O Curso de Direito do Centro Universitário de Anápolis 

(UniEVANGÉLICA) desenvolve uma proposta curricular cuja ênfase é a 
formação humanística e técnico-científica, com vistas à autonomia profissional 
e intelectual de seus graduandos. Para isso, recorre aos princípios da 
construção do saber, da flexibilidade curricular e da multidisciplinaridade como 
fundamentos para a consolidação do Projeto Pedagógico do Curso. O 
currículo baseia-se nos paradigmas da ética e da cidadania, numa visão 
global da realidade social que evidencia a responsabilidade e o compromisso 
institucional com a comunidade.  

 
A opção pela Ética como eixo principal do Projeto Pedagógico do 

Curso justifica-se na medida em que este saber filosófico perpassa o exercício 
do Direito quotidianamente, em razão de relevantes decisões que se projetam 
sobre a vida social passarem quase sempre pela análise e julgamento dos 
operadores do Direito. Sendo assim, o sentido da responsabilidade ética e 
social parece ser ainda mais enfático nesta profissão, o que só pode tornar 
este tipo de debate um exercício indispensável para a formação de novos 
profissionais (no âmbito do ensino jurídico) e para o acompanhamento prático 
e profissional dos operadores do Direito (no âmbito das comissões de ética 
profissional). 
 

É importante assinalar que este Projeto Pedagógico, sem perder de 
vista o enfoque positivista, reflete também algumas concepções de autores 
clássicos como Chaim Perelman (Argumentação, Lógica e Direito, 2009), Jonh 
Rawls (Ética, Instituições, Direitos e Deveres, 2001), Jurgen Habermas 
(Razão Comunicativa e Direito, 2007) e Miguel Reale (Lições Preliminares do 
Direito).  
 

Com efeito, Perelman (2009) analisa o raciocínio jurídico e a 
influência dos argumentos nas decisões judiciais, desenvolvendo um estudo 
sobre a lógica de argumentos não formais. Para esse autor, considerando que 
a Lei não é o único significado do Direito, o intérprete não deve analisar os 
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fatos apenas com a visão positivista e legalista de Kelsen, ou seja, apenas 
com base no comando legal. Deve realizar essa análise admitindo a 
possibilidade de valorações que surgem no decorrer da prática judiciária. Essa 
lógica jurídica se destina ao exame das operações intelectuais do jurista. 
Portanto, é relevante, para a compreensão do Direito, analisar as diferentes 
aplicações das leis e das regras lógicas universais na ciência jurídica.  

 
Perelman (2009) defende, ainda, que, por ser a lógica jurídica 

intimamente ligada à ideia que se faz do Direito, é importante uma reflexão 
sobre a evolução do Direito para o exame das técnicas de raciocínio próprias 
dessa área do conhecimento, qualificadas por ele de Lógica Jurídica. Essa 
proposta busca, portanto, transformar a legislação em vigor em um Sistema 
de Direito, ou seja, fornecer um instrumento o mais perfeito possível, que 
conteria o conjunto das regras do Direito. 

 
Para este Projeto Pedagógico, são consideradas, ainda, as 

concepções de Alf Ross (2009), que defende uma construção realista do 
conceito de Direito, com o objetivo de se obter esse conhecimento por meio 
de uma abordagem empírica. Nesse contexto, o Direito consiste num conjunto 
de fatos, pois é constituído pelas decisões proferidas pelos juízes, ao julgarem 
situações concretas. Corresponde, portanto, à sua própria aplicação. Ross 
(2009) baseia o Direito na interpretação dos fatos sociais, criticando a doutrina 
do jus-naturalismo. A corrente realista jurídica está ligada ao positivismo 
lógico. Observa-se que Ross (2009), em suas propostas, desconsidera 
questões que não possuem, na dimensão jurídica, embasamento científico. 
Desta forma, a concepção básica da obra do autor é o desenvolvimento do 
conhecimento empírico no plano jurídico, buscando o Direito na realidade 
fática. Assim, as normas que integram o Direito devem ser direcionadas a 
comportamentos específicos por pessoas determinadas.  

 
A proposta de Ross (2009) é, portanto, a defesa de uma teoria 

jurídica baseada no realismo, na medida em que se vê no Direito um 
fenômeno social determinado pela aplicação feita pelos tribunais. A vigência 
de uma norma jurídica significa que seu conteúdo ideal é ativo na vida jurídica 
da comunidade, como um Direito em ação. Assim, descarta-se o idealismo 
jurídico que se funda na distinção entre o mundo dos fatos da conduta e a 
validade do Direito. Trata-se, efetivamente, de uma vertente realista. 

 
Certamente o exercício do Direito exige a aquisição e o cultivo de 

várias habilidades que guardam similitudes e analogias entre si, exigindo 
habilidades próximas, aptidões semelhantes e/ou complementares. Não se 
acredita que um curso metodologicamente organizado somente para 
desenvolver conceitos, reproduzir práticas e teorias prontas possa 
instrumentalizar, de fato, seus graduandos para um exercício teórico e prático 
que envolva técnicas, cidadania, ética e justiça. O rol desarticulado de 
disciplinas com programas não dialogantes, ministrados por professores 
desqualificados, não tem o poder de tornar aptos os profissionais egressos 
dos cursos jurídicos, nem de incitar a criatividade de seus próprios docentes, 
que se tornam repetidores de textos legais e reprodutores de uma retórica 
vazia de sentido. Daí a necessidade de se repensar e rearticular os cursos 
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jurídicos, não somente em seus conteúdos temáticos e estruturas 
pedagógicas, mas também na episteme que os fundamenta. (AGUIAR, 2004) 

 
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) prevê a 

implementação do Curso de Direito como o fim de ampliar e consolidar a ação 
acadêmica, contribuindo para o crescimento político, econômico e cultural da 
sociedade.  Para isso, a Instituição tem investido em infraestrutura, 
organização didático-pedagógica, biblioteca e, também, definiu, no seu Plano 
Quinquenal, metas e ações de implementação do ensino, da pesquisa e da 
extensão. Além disso, tem buscado promover a formação continuada do corpo 
docente e investir em convênios e projetos que viabilizem a formação teórica  
e  prática dos discentes. 

 
Desta forma, tendo em vista o padrão de qualidade institucional, 

este Projeto Pedagógico procura evidenciar atividades que conduzam à 
aquisição e desenvolvimento de habilidades e competências, considerando 
seus fins básicos: o ensino e a extensão – enquanto formas de integração 
com a comunidade – e a pesquisa, enquanto veículo de construção, 
consolidação e disseminação de conhecimentos. Nesse contexto de educação 
integral, o Curso de Direito privilegia o desenvolvimento de potencialidades 
individuais e coletivas, considerando a busca de uma formação diferenciada 
que vise à educação e ao bem-estar do homem e, consequentemente, ao 
desenvolvimento da comunidade anapolina e da região. 
 
1.2 Contexto educacional local e regional 
 

Na região Centro-Oeste, na área que abrange todo o Estado de 
Goiás e o Distrito Federal, há uma concentração urbana mais densa, onde se 
localizam duas regiões metropolitanas: Goiânia/GO e Brasília/DF; a 
microrregião do Entorno de Brasília/GO e a cidade de Anápolis/GO. A cidade 
de Goiânia, capital do Estado de Goiás, conta atualmente com 1.333.767 
habitantes, segundo dados da Secretaria de Planejamento do Estado de Goiás 
(GOIÁS, SEPLAN, 2012). Se considerarmos a região metropolitana, essa 
população atinge cerca de 2 milhões de habitantes. Já a cidade de Brasília tem 
uma população de 2.570.160 habitantes (IBGE, 2010), porém, na região 
metropolitana, ultrapassa 3 milhões. 

 
No caminho da BR 060, entre Brasília/DF e Goiânia/GO, está a 

cidade de Anápolis/GO, com um quantitativo populacional de 342.347 
habitantes, segundo o Censo do IBGE/2012. Essa cidade de porte médio é 
considerada um ponto estratégico de contato entre a microrregião Centro-Sul e 
o Norte do Estado, sendo também um importante entreposto, ligando as 
regiões Sudeste e Norte do país. Para além da posição geográfica, a cidade 
tem sido alvo de políticas federais que desencadearam e vêm consolidando o 
processo de expansão econômica. 

 
Numa análise histórica, é possível observar que, desde a 

emancipação de Anápolis em 1907, a posição geográfica estratégica e a 
dinâmica urbana local a credenciam como um centro regional. Não por acaso, 
entre os anos 1930 e 1950, Anápolis foi o maior centro comercial da região 
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Centro-Oeste. Um fator fundamental nesse processo foi a chegada da ferrovia, 
em 1935. Alguns fatos evidenciam essa tese: em 1942, foi instalado o primeiro 
banco goiano, cujo nome era Banco Comercial do Estado de Goiás, tendo este 
14 filiais no Estado, inclusive em Goiânia; o segundo banco goiano, o Banco 
Imobiliário do Oeste Brasileiro S/A, inaugurado em 1945, também era 
anapolino. 

 
Em 1932, foi inaugurado o Colégio Couto Magalhães, embrião da 

Associação Educativa Evangélica, fundada em 1947, que, posteriormente, 
seria a mantenedora das Faculdades Integradas da AEE, transformadas, em 
2004, no Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA. 

 
Em alguma medida, Anápolis se beneficiou da política de 

interiorização do Brasil, desenvolvida por Getúlio Vargas, com o nome de 
Marcha para o Oeste. Foi assim que, em 1941, foi fundada a Colônia Agrícola 
Nacional de Goiás, no Vale do São Patrício, hoje cidade de Ceres. Nessa 
cidade, a Associação Educativa Evangélica criou novas Unidades: o Colégio 
Álvaro de Melo e a Faculdade de Filosofia do Vale do São Patrício. 

 
A construção de Goiânia, nas décadas de 1930 e 1940, bem como a 

edificação da nova capital federal – Brasília, inaugurada em 1961 – e a rede de 
rodovias que lhe dariam suporte, impactaram Anápolis, pois o município 
passou à condição de entroncamento de importantes estradas de rodagem 
federais e estaduais. Tudo isso fez aumentar a população do Estado e a 
demanda pelo ensino em Goiás. Mais uma vez, Anápolis dava resposta a esse 
desenvolvimento, com a criação dos primeiros cursos de ensino superior fora 
da capital, por meio da Associação Educativa Evangélica, em 1960, com a 
oferta das licenciaturas em História, Letras, Geografia e Pedagogia. 

 
Nos anos 1970, Anápolis passou a ser uma referência no projeto de 

desenvolvimento industrial, com a criação do DAIA (Distrito Agroindustrial de 
Anápolis), inaugurado em 1976. Este Distrito serviria de modelo para que 
outros do gênero fossem instalados no interior do Estado. O DAIA abriga, 
atualmente, o maior número de empresas do Estado. Enquanto tal, promove a 
interligação da cidade a grandes metrópoles e outros países, dinamizando a 
economia local. 

 
Outra ação que influenciou diretamente a dinâmica urbana local foi a 

efetivação da Estação Aduaneira do Interior, conhecida como Porto Seco. O 
Porto Seco propicia a distribuição de mercadorias e facilita as exportações. 

 
A construção do Aeroporto de Cargas de Anápolis, considerada obra 

estratégica para a consolidação da plataforma multimodal no município, faz de 
Anápolis um centro de logística, garantindo atração de mais investimentos e o 
escoamento de produtos. 

 
Na década de 1990, a abertura e/ou ampliação de Instituições de 

Ensino Superior têm orientado discursos locais que asseguram ser a cidade de 
Anápolis um verdadeiro “polo de educação”. As Instituições de Ensino Superior 
são também representativas da dinâmica urbana desse município. A oferta de 
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educação superior promove a circulação de pessoas, dinamizada pela 
instalação de muitos jovens que se mudam ou vêm diariamente de cidades 
circunvizinhas para Anápolis. 

 
Em face do quadro sociopolítico, econômico e cultural de Anápolis e 

região, a UniEVANGÉLICA contribui positivamente com a comunidade, tanto 
no atendimento às demandas de ensino de graduação e pós-graduação, como 
na pesquisa científica e em atividades de extensão. (PDI 2014-2018) 

 
A história desta Instituição de Ensino Superior revela que sua 

inserção regional, iniciada em 1947, vem acompanhando o desenvolvimento do 
país. A ampliação das instalações físicas e de laboratórios, o aumento da 
oferta de cursos e vagas e as ações de pesquisa e extensão têm sido 
realizadas de acordo com o cenário socioeconômico e as demandas regionais. 

 
Nesse sentido, o credenciamento institucional para a modalidade a 

distância amplia as possibilidades para o cumprimento de sua missão 
institucional. A perspectiva regional ganha novo escopo, agora em nível 
nacional, por meio de uma educação a distância mediada via novas tecnologias 
de informação e comunicação. Assim como as demais ações institucionais, em 
seu projeto educacional, as ações de planejamento da estrutura inicial para a 
modalidade a distância também foram desenhadas utilizando conceitos 
inovadores de gestão e adotando políticas institucionais modernas e eficazes. 
Dessa forma, a EAD nasce com as mesmas características institucionais de 
busca pela qualidade que permeiam seu trabalho desde o ano de 1961, 
quando da criação de seu primeiro curso superior. Para tanto, investimentos 
específicos inerentes a um projeto de EAD - em recursos educacionais, 
humanos, tecnológicos e financeiros já se fazem presentes, criando as 
possibilidades e os caminhos para que a missão institucional seja cumprida, 
agora, no cenário educacional brasileiro. Os valores, os objetivos e as metas 
institucionais serão trabalhados no sentido de atender às necessidades dos 
alunos em cada um dos Polos de Apoio Presencial, propondo atuações 
pedagógicas que possam responder de maneira adequada a essas 
necessidades. (PDI 2014-2018) 
 

As transformações provocadas pelo avanço do conhecimento, da 
comunicação e das tecnologias marcam, decisivamente, o início do século XXI 
e apresentam novos rumos, não somente em setores produtivos, como 
também nas mais diversas áreas de atuação profissional, tendo em vista os 
complexos  processos interacionais da sociedade contemporânea. Os reflexos 
dessa revolução sobre a cultura, em geral, e sobre o ensino do Direito, em 
particular, são iminentes e expressivos. De um lado, dá-se a universalização 
da informação, libertando os indivíduos das limitações das culturas nacionais 
e abrindo possibilidades para a internacionalização da cidadania. Por outro, 
passa-se a exigir que esse cidadão seja instruído e receba adequada 
preparação para usufruir e participar dos avanços que esse novo contexto de 
interação de saberes apresenta. 
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O Curso de Direito fomentará políticas inovadoras de gestão e 
políticas institucionais modernas e eficazes na condução de seu projeto 
educacional, trabalhando a tríade ensino, pesquisa e extensão. 
 
2 CONTEXTUALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
2.1 Características da instituição mantenedora 
 

A Associação Educativa Evangélica – AEE, fundada em 31 de março 
1947, pelo Reverendo Arthur Wesley Archibald, tem como tarefa fundamental 
contribuir para a educação e a formação de crianças, jovens e adultos da 
região Centro-Oeste. 

 
Criada como mantenedora de escolas, em diversos níveis, a AEE é 

uma instituição confessional, de caráter interdenominacional e marca presença 
com a fundação de escolas em diversas cidades do Estado de Goiás. 

 
No nível básico, fundou o Colégio Couto Magalhães, em Anápolis; o 

Colégio Álvaro de Melo, em Ceres; o Educandário Nilzo Risso, a Escola Luiz 
Fernandes Braga Júnior, o Normal Regional e o Sítio de Orientação Agrícola, 
em Cristianópolis; tendo estes últimos sido desativados, ao longo do tempo. 

 
Durante a década de 1960, no contexto da interiorização do 

desenvolvimento provocado pela transferência da capital federal para a Região 
Centro-Oeste, e a partir da abertura propiciada pelo governo federal para o 
credenciamento de novas Instituições de Ensino Superior, a AEE criou sua 
primeira faculdade. Assim, em 27 de fevereiro de 1961, o Conselho Federal de 
Educação autorizou o funcionamento da Faculdade de Filosofia Bernardo 
Sayão – FFBS, com a oferta dos cursos de Letras, História, Geografia e 
Pedagogia. Em 18 de março de 1969, a Faculdade de Direito de Anápolis – 
FADA – foi autorizada a funcionar e, em 23 de novembro de 1971, foi 
igualmente autorizada a Faculdade de Odontologia. A Faculdade de Filosofia 
do Vale do São Patrício, situada em Ceres, no Estado de Goiás, foi autorizada 
a funcionar pelo Decreto nº. 76.994, de 7 de janeiro de 1976, tendo esta os 
cursos de Letras e Pedagogia. Em 1993, as faculdades criadas até então foram 
transformadas em Faculdades Integradas, por força de seu Regimento 
Unificado. 

 
Mais recentemente, ao final da década de 1990, as Faculdades 

Integradas da Associação Educativa Evangélica ampliaram suas instalações e 
a oferta de novos cursos, incluindo Ciências Contábeis, em Ceres, e 
Administração, Educação Física e Enfermagem, em Anápolis. Em 2002, deu-se 
a oferta do curso de Fisioterapia, sendo também ampliado o número de vagas 
para Educação Física e Direito. 

 
Convicta da relevância de sua proposta educacional, fundamentada 

em valores cristãos, éticos e democráticos, as Faculdades Integradas da 
Associação Educativa Evangélica foram credenciadas como Centro 
Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, em março de 2004. 
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A Associação Educativa Evangélica, fundamentada em princípios 
cristãos, tem como missão: promover, com excelência, o conhecimento por 
meio do ensino nos diferentes níveis da pesquisa e da extensão, buscando a 
formação de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento sustentável. 

 
Imbuída de sua missão, a Instituição tem, enquanto valores, a 

competência, o profissionalismo e o trabalho participativo, norteando suas 
ações por princípios éticos, morais e cristãos. 

 
A Instituição nutre, ainda, a expectativa de que, nos próximos 5 

anos, será consolidada como instituição cristã de educação e centro de 
excelência em ensino, pesquisa e extensão, utilizando conceitos inovadores de 
gestão e adotando políticas institucionais modernas e eficazes na condução de 
seu projeto educacional, tais como: 

 Exercício de sua função social, evidenciando as áreas de atuação 
educacional, assistencial, política, social e cultural. 

 Desenvolvimento de um Projeto Institucional de qualidade, que valorize 
as potencialidades e individualidades do ser humano. 

 Valorização profissional, investindo em projetos de capacitação que 
visem ao aprimoramento e ao crescimento intelectual. 

 Desenvolvimento de programas institucionais que possibilitem a 
consolidação do Projeto Pedagógico do Centro Universitário, garantindo 
a articulação entre ensino, pesquisa e extensão universitária. 

 Estímulo a projetos de pesquisa, iniciação científica e programas de 
prestações de serviços. (PDI 2014-2018) 

2.2 Características da Mantida 
 

O Centro Universitário de Anápolis foi criado a partir das Faculdades 
Integradas da Associação Educativa Evangélica, tendo sido credenciado em 15 
de março de 2004, por meio da Portaria Ministerial nº. 628, publicada no 
D.O.U. nº. 52, de 16 de março de 2004. Em decorrência de seu 
credenciamento, a Instituição criou, então, em 2004, o curso de Sistemas de 
Informação, no turno noturno, e em 2005, o curso de Ciência da Computação, 
no turno matutino, e os cursos de Farmácia e Biologia/Licenciatura, no período 
noturno. Em 2008, novos cursos foram criados – Medicina, no turno diurno e 
Engenharia Civil, no turno noturno, além dos seguintes cursos superiores de 
tecnologia: Gastronomia, Gestão Financeira, Produção Sucroalcooleira, 
Radiologia e Redes de Computadores, todos no turno noturno. 

 
No que se refere à educação a distância, em 2005, dando início a 

essa modalidade, o Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, cria o 
Núcleo de Educação a Distância – NEAD com a oferta de curso de extensão e 
seminários. Em continuidade à oferta desta modalidade, em 2009, de acordo 
com a Portaria 4.059 de 2004, que prevê que as instituições de ensino superior 
possam introduzir na organização pedagógica curricular de cursos superiores a 
oferta de disciplinas integrantes do currículo na modalidade semipresencial, 
inicia-se a oferta dos 20% da carga horária dos cursos reconhecidos, nessa 
modalidade. Cria-se, em junho de 2012, a Coordenação de Educação a 
Distância. 

 



9 

 

Atualmente, o Centro Universitário de Anápolis, com o olhar voltado 
para a realidade presente e visão de futuro, atua estrategicamente, por meio de 
uma gestão inovadora e compartilhada. Assim, redefine prioridades, a fim de 
viabilizar sua missão e, desse modo, participar efetivamente do processo de 
desenvolvimento socioeconômico e cultural da região. 

 
Considerando sua missão, a UniEVANGÉLICA concretiza sua 

proposta educativa por meio dos cursos de graduação – licenciatura e 
bacharelado, cursos superiores de tecnologia, cursos de pós-graduação lato e 
stricto sensu, dos programas e linhas de pesquisa e, ainda, dos cursos de 
extensão. Essa prerrogativa da Instituição em ofertar cursos nos diferentes 
níveis de ensino superior favorece a articulação entre as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. A dinâmica da integração dessas atividades mobiliza o 
processo educativo. Nesse sentido, a UniEVANGÉLICA incorpora às suas 
atividades acadêmicas programas de iniciação científica, além de projetos de 
extensão e ação comunitária, que proporcionam outros espaços de construção, 
contextualização e divulgação do conhecimento. Do mesmo modo, a utilização 
de novas tecnologias da informação, baseadas na comunicação e na interação, 
contribuem para o desenvolvimento das habilidades cognitivas do acadêmico, 
tais como busca, análise crítica, julgamento, síntese e produção do 
conhecimento, com maior autonomia. (PDI 2014-2018) 

 
3. CONCEPÇÃO DO CURSO 
 
3.1 Identificação do Curso 
 
3.1.1 Histórico  

 
O Curso de Direito do Centro Universitário de Anápolis, em 

funcionamento desde 1968, está entre os mais antigos da região Centro-
Oeste. No início, era a Faculdade de Direito De Anápolis, que passou a ser 
conhecida em toda a região como FADA, denominação construída pelos 
próprios acadêmicos.  

 
O reconhecimento do curso deu-se em 22 de dezembro de 1972. 

As primeiras providências para a fundação da Faculdade de Direito de 
Anápolis foram tomadas no início do ano de 1967, quando a Associação 
Educativa Evangélica, por seu Conselho Diretor, autorizou a instalação da 
Faculdade, nomeando como seus Diretores os professores Dr. Olímpio 
Ferreira Sobrinho e Dr. Getúlio Targino Lima. Durante todo o ano, o pessoal 
designado trabalhou no processo de concepção do curso e de seu 
encaminhamento às autoridades do Conselho Federal de Educação (CFE), 
quando este ainda funcionava no Rio de Janeiro. O processo de autorização 
no Conselho Federal de Educação teve como relator o Prof. Dr. Vandick 
Londres da Nóbrega e a Comissão Verificadora foi presidida pelo Prof. 
Reverendo Benjamim de Morais Filho. 

 
Após a verificação das instalações destinadas pela Mantenedora 

para a nova faculdade, o Conselho Federal de Educação autorizou o seu 
funcionamento, com solenidade de instalação, realizada em 28 de maio de 
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1968, tendo a aula inaugural sido proferida pelo professor Dr. Alberto 
Deodado Maria Barreto, então membro do CFE. Em fevereiro de 1972, depois 
de ter sido reconhecida pelo Dec. 64.204, de 18 de março de 1969, a 
Faculdade diplomou a sua turma pioneira. 

 
Desde sua instalação, em 1968, a Faculdade de Direito de Anápolis 

vinha funcionando nas salas cedidas pelo Colégio Couto Magalhães, 
aguardando a construção definitiva, em local em que seria destinado ao 
Campus Universitário. Assim, em meados de 1970, o Reverendo Arthur 
Wesley Archibald, munido das plantas não só do Campus, como também dos 
prédios que seriam construídos, iniciou os serviços de terraplanagem do 
terreno, cuidando de todas as providências para que a sede da FADA ficasse 
pronta antes que se formasse a primeira turma. No ano de 1971, a Faculdade 
transferiu-se, já em excelentes condições de funcionamento, para o novo 
prédio, onde mais tarde instalar-se-ia de forma definitiva. 

 
Em 22 de dezembro de 1972, através do Decreto 71.601, assinado 

pelo então presidente Emílio Garrastazu Médici, a Faculdade de Direito de 
Anápolis foi reconhecida, em razão da conclusão da primeira turma, que foi 
diplomada em 02 de fevereiro de 1973. O primeiro Diretor da Faculdade, que 
foi um dos responsáveis pela instalação do Curso, foi o Dr. Olímpio Ferreira 
Sobrinho sendo que seu primeiro mandato perdurou até os primórdios do ano 
de 1982, quando precisou se licenciar em razão de ter sido nomeado Prefeito 
de Anápolis. 

 
Na Direção da Faculdade de Direito, ao longo das cinco décadas já 

foram diretores: Dr. Olímpio Ferreira Sobrinho, em dois períodos de 1968 a 
1982 e de 1993 a 1995; Dr. Isaac Souza Carvalhedo de 1980 a 11/1990; Dr. 
Altanir Galvão Figueiredo de 11/1990 a 1992; Dr. Rivaldo de Jesus Rodrigues 
de 1996 a 08/2001; Dr. Abrão Rosa Lopes de 08/2001 a 2004; Dr. Roldão 
Izael Cassimiro de 2004 a 11/2005; Dr. Marcelo Henrique dos Santos, que 
também foi Diretor por dois períodos de 12/2005 a 2008 e 2013 a 02/2017; Dr. 
Germano Campos Silva de 01/2009 a 12/2012 e o atual Diretor Dr. Daniel 
Gonçalves Mendes da Costa, desde fevereiro de 2017. 

 
Em 1993, todas as Faculdades criadas até então foram 

transformadas em Faculdades Integradas, por força do Regimento Unificado 
da Associação Educativa Evangélica. Neste mesmo ano de 1993, realizou-se 
a comemoração do jubileu de prata da criação da FADA, com uma grande 
festividade, sob a orientação do Dr. Ernei de Oliveira Pina, também na época 
Presidente da AEE, como na atualidade. 

 
Em 1998, quando a Faculdade de Direito completou trinta anos de 

funcionamento, foi concluído o novo prédio com dois espaçosos pavimentos, 
abrigando também a Faculdade de Filosofia “Bernardo Sayao” e todas as 
salas de aula e Departamentos da FADA. Atualmente, este prédio é 
conhecido como “Bloco A”, no contexto das novas instalações do Centro 
Universitário, na década de 2000, e sua ampliação estrutural, com a 
construção de novos prédios que abrigam outros cursos. No Bloco A, 
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encontra-se toda a estrutura do curso de Direito e também outras estruturas 
do Centro Universitário. 

 
O Curso de Direito funciona em dois turnos: matutino, com 120 

(cento e vinte) vagas e noturno, com 180 (cento e oitenta) vagas, alcançando 
hoje um corpo discente com cerca de 1.500 (um mil e quinhentos) alunos. 

 
Atualmente, o Curso de Direito procura fundamentar-se não apenas 

em sua firme tradição, constituída ao longo dos anos, embora seus egressos, 
que ocupam relevantes posições no cenário jurídico e político regional, 
evidenciem a contribuição do curso à formação de lideranças. Mas, além da 
tradição, o curso procura desenvolver os fundamentos contemporâneos da 
formação pedagógica, com vistas ao aprimoramento de seus graduandos, a 
fim de atender às exigências atuais, sem perder de vista os aspectos éticos e 
humanísticos. 
  
3.1.2 Dados do Curso 
 

 Autorização: Rec. Decreto n.º 71.601, de 22/12/1972 

 Duração: 05 (Cinco) anos 

 Tempo máximo de integralização (8 anos) 

 Turnos de Funcionamento: Matutino e Noturno 

 Total de vagas: 300 (Trezentas) 

 Regime Escolar: semestral 
 
3.1.3 Princípios Gerais  
 

Para a orientação teórica e prática do curso de Direito, é importante 
o respeito aos seguintes princípios: 

 
1º Ética acadêmica, pessoal e profissional, fundamentadas em valores 
humanísticos; 
2º Aprendizagem ativa como um processo contínuo de construção do 
conhecimento; 
3º Respeito à pluralidade como garantia dos valores fraternos; 
4º Valorização da ética cristã na formação do aluno; 
5º Vínculo entre educação, responsabilidade social e solução de conflitos; 
6º Exercício da interdisciplinaridade como ferramenta para a construção do 
conhecimento; 
7º Valorização do aluno em suas fragilidade e potencialidades. 
8º Valorização das políticas de direitos humanos desenvolvidas no Curso, que 
tratam da equidade e diversidade de gênero e do combate à violência contra 
mulher (Lei 11.340 de 2006) 
 
3.2 Formas de ingresso 
 

O acesso ao curso se dá por meio de processo seletivo, na 
modalidade tradicional, e processo seletivo continuado, na modalidade 
eletrônica agendada, em outros dias e horários, caso haja vaga 
remanescente. Faz parte do conjunto de requisitos do Processo Seletivo, 
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restrito à classificação na modalidade tradicional e a critério do candidato, 
o Plano de Valorização dos Conhecimentos Adquiridos por dois concursos 
consecutivos e o resultado do ENEM, desde que o candidato opte por seu(s) 
aproveitamento(s).   

O Processo Seletivo, unificado em sua execução, é idêntico em 
conteúdo para todos os cursos oferecidos, abrange a base nacional comum 
do Ensino Médio, não podendo ultrapassar aquele nível de complexidade e 
visa à seleção do candidato em condições de frequentar o curso em que 
pretende ingressar.  A classificação será feita em ordem decrescente, 
segundo os pontos obtidos das somas alcançadas com todas as provas, 
depois de aplicados os devidos pesos e observados os critérios de 
desempate.  

 
Os candidatos serão selecionados até o limite de vagas 

estabelecido pelo curso. Enquanto houver vaga remanescente, poderá ser 
preenchida por candidato classificado e não convocado em primeira chamada, 
independente da modalidade e etapa do processo seletivo. Será feito 
aproveitamento de nota obtida em processo seletivo de outra IES.  

 
O Centro Universitário de Anápolis reserva-se o direito de cancelar 

a oferta de vagas para o curso cuja demanda na inscrição ou na matrícula for 
considerada insuficiente, não cabendo ao candidato qualquer reclamação ou 
recurso.  
 
3.2.1 Critérios de utilização do ENEM 

 
1º - Aproveitamento dos EXAMES dos 3 (três) últimos anos. Caso tenha 
participado mais de uma vez do EXAME, deverá indicar apenas um resultado. 
2º - Cálculo da nota final: média aritmética do resultado da soma dos pontos 
obtidos na prova da UniEVANGÉLICA e dos pontos obtidos na prova objetiva 
do ENEM, com aproveitamento da pontuação maior. O resultado obtido na 
Redação do ENEM não será utilizado. 
 
3.2.2 Plano de valorização e aproveitamento dos conhecimentos 
adquiridos 
 
1º Objetivos: Oportunizar ao aluno estudar mais as disciplinas nas quais teve 
um desempenho insatisfatório; Proporcionar ao aluno uma reflexão a respeito 
de sua opção de curso; Evitar a pressão e o stress de um único processo 
seletivo eliminatório. 
2º Metodologia: Será feito o aproveitamento das notas da prova anterior, 
porém, o aluno deverá fazer todas as provas normalmente e poderá alterar 
sua opção de curso e/ou turno. 
3º Resultado: Será feita a comparação dos resultados, considerando a maior 
nota de cada disciplina. 
 
3.3 Justitificativa do Curso 
 

Em âmbito nacional, os currículos dos Cursos de Direito têm sido 
objeto de preocupação de diversos segmentos ligados direta e indiretamente 
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ao campo jurídico. Diretores de cursos de Direito, professores e alunos, bem 
como associações de classe, em encontros, seminários e outros eventos 
promovidos em nível nacional, têm ressaltado a existência de um estado de 
descompasso entre o ensino jurídico e a realidade social. O debate acerca do 
ensino jurídico no Brasil considerou que a instituição do currículo mínimo 
figura como um dos obstáculos à viabilidade de promover a formação de 
bacharéis devidamente instrumentalizados às novas demandas profissionais e 
sociais. 

 
Neste sentido, o presente Projeto Pedagógico representa o 

resultado de um exercício coletivo na busca da adequação da formação a 
essa nova concepção de ensino jurídico. Até porque, nesse exercício, foram 
propostas diferentes matrizes, que foram, gradualmente, testadas e 
aperfeiçoadas. Essa experiência, baseada em diferentes tentativas e 
verificações de resultados, culminou na consciência da necessidade de uma 
assessoria pedagógica externa. Em 2011 a professora Léa das Graças 
Camargos Anastasiou assessorou a Pró-Reitoria Acadêmica e a Coordenação 
Pedagógica em reuniões com o Colegiado do curso, com vistas à integração 
de todas essas experiências num único resultado que garantisse uma matriz 
correspondente aos anseios do corpo docente e discente e às exigências do 
mercado, resguardando, ainda, a formação científica, ética e humanista.  

 
Nessa nova concepção do Projeto Pedagógico, pretendeu-se 

construir uma prática pedagógica baseada na unidade dialética processual, 
pela qual o aluno e o objeto de estudo são colocados frente a frente. Para 
isso, deve-se promover uma aprendizagem ativa, em que o papel do professor 
é conduzir o estudante por meio de atividades contínuas, que integram os 
fundamentos teóricos, a prática profissional e a realidade social 
(ANASTASIOU; ALVES, 2010) 
 
3.4 Objetivos do Curso 
 
3.4.1 Objetivos Gerais 
 

Nos termos desse Projeto Pedagógico, o curso de Direito de 
Anápolis deverá: 
1. Desenvolver conhecimento teórico e prático que contribua para a formação 
técnico-jurídica e interdisciplinar fundamentada no compromisso com a justiça 
social e com a sustentabilidade em todas as suas dimensões; 
2. Promover a articulação entre ensino, pesquisa e extensão na área jurídica; 
 
3.4.2 Objetivos Específicos 
 

Tendo em vista a formação integral do bacharel, o Curso de Direito 
deverá: 
1. Qualificá-lo com competência teórica e prática profissional para o exercício 
das diversas atividades na área jurídica; 
2. Capacitá-lo para a articulação sócio jurídica contribuindo para o 
desenvolvimento da democracia e da cidadania em suas diferentes faces; 
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3. Cultivar um espaço de prática e reflexão multidisciplinar, promovendo a 
inovação tecnológica e social; 
4. Promover o conhecimento das políticas públicas, do controle social e de 
outros mecanismos não-judicializados de conflito; 
5. Buscar condições técnicas e materiais para o desenvolvimento do senso 
crítico na análise das ciências jurídicas, por meio de atividades de pesquisa e 
extensão. 
 
3.5 Perfil profissional do egresso 
 

O perfil do egresso é concebido com o fim de proporcionar ao aluno 
a capacidade de integrar à sua futura prática profissional condutas humanistas 
construídas a partir de uma sensibilidade social e ética, fundamentada em 
quatro eixos:  
 
1º Articulação sócio-jurídica para a preservação da democracia e da 
cidadania, em suas diferentes faces; 
2º Competência profissional para as diversas atividades jurídicas; 
3º Concorrência para o fortalecimento das políticas públicas por meio do 
conhecimento do controle social e de outros mecanismos não-judicializados 
de conflito;  
4º Conhecimento interdisciplinar que lhe propicie ser agente de transformação 
social. 

 
O curso de Direito busca formar bacharéis com habilitação 

suficiente para – uma vez atendidas as exigências de ingresso – o exercício 
de uma das muitas atividades jurídicas, tais como a advocacia, a magistratura 
e as demais carreiras públicas. 

 
Para alcançar o perfil do egresso desejado, o curso deve propiciar 

a seus alunos o desenvolvimento das seguintes habilidades e competências: 

 Leitura, compreensão e elaboração de textos e documentos; 

 Interpretação e aplicação do Direito; 

 Pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de 
outras fontes do Direito; 

 Utilização do raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de 
reflexão crítica; 

 
Julgamento e tomada de decisões; e Domínio de tecnologias e 

métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 
 

3.6 Políticas institucionais no âmbito do curso 
 

A Associação Educativa Evangélica, fundamentada em princípios 
cristãos, tem como missão: promover, com excelência, o conhecimento por 
meio do ensino nos diferentes níveis da pesquisa e da extensão, buscando a 
formação de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento sustentável.  
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Imbuída de sua missão, a Instituição tem, enquanto valores, a 
competência, o profissionalismo e o trabalho participativo, norteando suas 
ações por princípios éticos, morais e cristãos. (PDI 2014-2018) 

 
A Instituição nutre, ainda, a expectativa de que, nos próximos 5 

anos, será consolidada como instituição cristã de educação e centro de 
excelência em ensino, pesquisa e extensão, utilizando conceitos inovadores de 
gestão e adotando políticas institucionais modernas (Lei 9.394/1996) e eficazes 
na condução de seu projeto educacional, tais como: 

  
- Exercício de sua função social, evidenciando as áreas de atuação 
educacional, assistencial, política, social e cultural.  

- Desenvolvimento de um Projeto Institucional de qualidade, que valorize as 
potencialidades e individualidades do ser humano.  

- Valorização profissional, investindo em projetos de capacitação que visem ao 
aprimoramento e ao crescimento intelectual.  
 
- Desenvolvimento de programas institucionais que possibilitem a consolidação 
do Projeto Pedagógico do Centro Universitário, garantindo a articulação entre 
ensino, pesquisa e extensão universitária.  

- Estímulo a projetos de pesquisa, iniciação científica e programas de 
prestação de serviços.  
 
3.6.1 Políticas institucionais de ensino no âmbito do curso 

 
O ensino se constitui essencialmente na produção da aprendizagem. 

Desta forma, a UniEVANGÉLICA concebe o papel do professor como mediador 
entre o aluno e o conhecimento. Está implícita na concepção de formação 
humana e profissional preconizada pela instituição o processo de elaboração 
de conhecimento dinâmico e contextualizado, requerendo a participação ativa 
do acadêmico na construção de sua aprendizagem. Para tanto é necessário a 
adoção de metodologias de aprendizagem dinâmicas, inovadoras que criem 
condições adequadas para a construção do conhecimento pelo aluno. De igual 
modo, as ações de avaliação requeridas por essa concepção de educação 
superior devem ser contínuas, com ênfase na reflexão sobre a formação, por 
meio de processos diagnósticos que tenham como propósito a identificação de 
êxitos e retificações para o re-planejamento, quando necessário, com vistas ao 
aprimoramento das ações educativas. (PROJETO PEDAGÓGICO 
INSTITUCIONAL, S/D, online) 
 

A compreensão de que a educação é libertadora e dialógica, e se 
apresenta como promotora da relação horizontal de respeito mútuo entre 
professor e aluno, não permite mais o ensino conteudista e enciclopedista, 
onde o professor aparece como o único doador de conhecimento ao estudante. 
O ensino na UniEVANGÉLICA é sim um ensino baseado no contato do 
estudante com o mundo, com o conhecimento, refletindo sobre ele, 
reformulando-o, ressignificando-o, visto que o mundo e o conhecimento são 
dinâmicos e mutáveis, não estão prontos e requerem a reconstrução diuturna 
dos homens. Assim, a capacidade de criar e trabalhar com o conhecimento 
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pode garantir o desenvolvimento de uma instituição educativa, como também 
de um país de forma sustentável e soberana. Por isso, educar pessoas que 
saibam criar e trabalhar o conhecimento é fundamental para uma nação. É 
apenas dessa relação com o saber que se forma cidadãos críticos, autores, 
reflexivos, criativos. Um saber que é assim construído percebe melhor a 
necessidade de transformar o mundo para que ele seja melhor para um maior 
número de pessoas. O profissional formado nessa concepção de mundo, de 
homem, de educação e de ensino compreende melhor a responsabilidade 
social de sua profissão num país ainda tão carente de formados em nível 
superior. (PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL, S/D, online) 
 

Enfim, é um profissional que é sensível aos problemas que a 
sociedade enfrenta. Com base nessas premissas a UniEVANGÉLICA procura 
vivenciar a sua missão institucional, qual seja a de “promover, com excelência, 
o conhecimento por meio do ensino nos diferentes níveis, da pesquisa e da 
extensão, buscando a formação de cidadãos comprometidos com o 
desenvolvimento sustentável”. Assim, considerando sua missão, a 
UniEVANGÉLICA concretiza sua proposta educativa por meio dos Cursos de 
Graduação – Licenciatura e Bacharelado, dos Cursos Superiores de 
Tecnologia, dos Cursos de Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu, dos 
programas e linhas de pesquisa e, ainda, por meio de cursos de Extensão. A 
prerrogativa da instituição em ofertar cursos nos diferentes níveis de ensino 
superior favorece a articulação entre as atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. A dinâmica da integração destas atividades agrega valor ao 
processo educativo. Nesse sentido, a UniEVANGÉLICA incorpora às atividades 
acadêmicas programas de iniciação científica e projetos de extensão e ação 
comunitária que proporciona outros espaços de construção, contextualização e 
divulgação do conhecimento. Do mesmo modo, a utilização das novas 
tecnologias da informação, baseadas na comunicação e na interação, 
contribuem para o desenvolvimento de habilidades cognitivas no acadêmico, 
quer na modalidade não presencial ou presencial, tais como busca, análise 
crítica, julgamento, síntese e construção do conhecimento, com maior 
autonomia. (PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL, S/D, online) 

 
Coerente com sua missão e filosofia humanística e cristã, a 

UniEVANGÉLICA incorpora à sua proposta educacional princípios e valores 
norteadores das ações pedagógicas, objetivando o desenvolvimento na 
comunidade acadêmica, de atitudes que privilegiem o respeito e valorização da 
pessoa em suas relações consigo mesma e com a sociedade. Do mesmo 
modo a formação de um ser humano consciente da herança cultural, ambiental, 
científica, tecnológica das quais usufrui, e de sua responsabilidade no cuidado, 
preservação e aprimoramento deste patrimônio, apresenta princípio norteador 
da proposta educativa da UniEVANGÉLICA. (PROJETO PEDAGÓGICO 
INSTITUCIONAL, S/D, online) 

 
Neste sentido, a UniEVANGÉLICA se constitui como comunidade 

que ensina e que aprende, de tal forma que o processo de reflexão e 
reconstrução permanente de suas ações passam a se constituir num 
instrumento de promoção do desenvolvimento humano e profissional de toda a 
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comunidade educativa. (PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL, S/D, 
online) 
 

Assim como as demais ações institucionais, em seu projeto 
educacional, as ações de planejamento da estrutura inicial para a modalidade a 
distância também foram desenhadas utilizando conceitos inovadores de gestão 
e adotando políticas institucionais modernas e eficazes. Dessa forma, a EAD 
nasce com as mesmas características institucionais de busca pela qualidade 
que permeiam seu trabalho desde o ano de 1961, quando da criação de seu 
primeiro curso superior. Para tanto, investimentos específicos inerentes a um 
projeto de EAD - em recursos educacionais, humanos, tecnológicos e 
financeiros já se fazem presentes, criando as possibilidades e os caminhos 
para que a missão institucional seja cumprida, agora, no cenário educacional 
brasileiro. (PDI 2014-2018) 

 
A educação superior na sociedade brasileira ainda é para poucos. 

Apenas cerca 14,8% da população na faixa etária entre 18 e 24 anos ingressa 
em instituições de ensino superior. É nela que se formam os quadros 
qualificados para as empresas, as fábricas, as escolas, o serviço público e 
privado, os hospitais, enfim, para toda forma de serviço nos diferentes campos 
das atividades empresarial e cultural da sociedade. (PDI 2014-2018) 

 
Por seu impacto na vida social, política e econômica, a educação 

superior é primordial para um país que se deseja competitivo, justo e 
autônomo, mas o é mais ainda para o desenvolvimento do ser humano. Ter 
acesso ao ensino superior é direito de cada cidadão brasileiro e, como tal, 
promove a pessoa na sua potencialidade cognitiva, criadora, profissional e 
pessoal. A educação superior influencia grandemente o desenvolvimento de 
cada país. Deve, portanto, ser tratada com muito cuidado pelo Estado, pelas 
famílias, pelas instituições, sejam elas públicas ou privadas. (PDI 2014-2018) 

 
Toda Instituição de Ensino Superior - IES tem intrínseca às suas 

atividades uma determinada concepção de educação. Essa concepção se 
incorpora às políticas institucionais, aos programas e projetos educativos e 
formadores da instituição. A fim de explicitar a concepção de educação que 
norteia suas ações, a UniEVANGÉLICA propõe uma educação que busca 
formar um homem solidário, autônomo, fraterno e ético, com competência 
técnica e científica próprias à sociedade e ao mundo que deseja ver realizado. 
É uma educação dialógica, na qual a relação professor-aluno/aluno-aluno se 
faz horizontalmente, com respeito mútuo e relações igualitárias. 
 
3.6.2 Políticas institucionais de pesquisa no âmbito do curso 

 
A atividade de pesquisa busca a análise e interpretação de 

fenômenos sociais e naturais. Exige adequação metodológica constante, uma 
vez que as relações na sociedade são móveis e flexíveis. Na 
UniEVANGÉLICA, a pesquisa se relaciona com a comunidade acadêmica de 
duas formas: a primeira se volta para a autonomia docente, uma vez que o ato 
de pesquisar conduz à revisão de conceitos, aplicação de métodos de 
investigação, análise e busca de explicação de fenômenos e à publicação de 
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resultados que possibilitem a identificação de respostas para os problemas 
específicos da vida cotidiana do ser humano; a segunda é a compreensão da 
lógica da ciência, colocando-se à disposição dos alunos, professores e 
pesquisadores a prática da pesquisa científica, no sentido de incentivar a 
investigação científica em sua relação com a coletividade. (PDI 2014-2018) 

 
A UniEVANGÉLICA considera a pesquisa um elemento catalisador 

do conhecimento científico, técnico, humanístico e ético que, articulada ao 
ensino e à extensão, exerce relevante papel na produção do conhecimento, 
propiciando o envolvimento teórico-empírico e a formação profissional pelo 
exercício da reflexão. Diversas iniciativas foram desenvolvidas nos últimos 
anos para incentivar e viabilizar a pesquisa na UniEVANGÉLICA. (PDI 2014-
2018) 

 
Em 2004, foi criado o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 

Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, que apresenta caráter 
multidisciplinar, com membros representantes das diversas áreas (saúde, 
biologia, humanas, tecnologia, religião). (PDI 2014-2018) 

 
O CEP/UniEVANGÉLICA, desde então, vem funcionando 

plenamente com um funcionário administrativo responsável pelo atendimento 
aos pesquisadores e com local e horário fixo e ainda oferecendo cursos de 
capacitação de membros e funcionários, participações em seminários e 
encontros nacionais de comitês de ética em pesquisa. Em 15 de janeiro de 
2012 foi implantada a Plataforma Brasil no Sistema CEP/CONEP/CNS/MS 
com a finalidade de facilitar a análise das pesquisas com seres humanos. A 
Plataforma Brasil foi criada para substituir o Sistema Nacional de Informação 
sobre Ética em Pesquisa (SINESP). A Plataforma Brasil foi implantada no 
CEP/UniEVANGÉLICA em 2012 com a realização de treinamento oferecido 
aos componentes dos comitês de ética em pesquisa de todo o Brasil com 
finalidade de apresentar e esclarecer dúvidas com relação ao novo método, 
que passou a vigorar em janeiro de 2012. (PDI 2014-2018) 

 
Desde 2001, funciona na UniEVANGÉLICA o Programa de Bolsas 

de Iniciação Científica (PBIC), modalidade de ensino-aprendizagem que visa 
oportunizar a alunos de graduação a experiência de questionamento, 
sistematização e organização do saber, elevando-os da condição de 
receptores de informações para a de atores da produção de seu próprio 
conhecimento. Trata-se de um programa voltado para o incentivo ao 
desenvolvimento de pesquisa pelos professores dos cursos de graduação e 
pós-graduação da UniEVANGÉLICA, com o objetivo de contribuir para a 
produção intelectual, estimulando pesquisadores produtivos a desenvolverem 
atividades científica, tecnológica e artístico-cultural no âmbito institucional. 
(PDI 2014-2018) 

 
Todas as atividades de pesquisa são implementadas por meio de 

projetos de pesquisa avaliados e acompanhados por comissões compostas 
por professores titulados na área do projeto. A partir de 2007, os Projetos 
passaram a ser avaliados por consultores ad hoc externos. Estes consultores 
são oriundos de IES do Estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Pará, Paraná, 
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Bahia, Ceará, Distrito Federal e Goiás. Alguns projetos multidisciplinares têm 
sido desenvolvidos, inclusive em parceria com outras instituições. (PDI 2014-
2018) 

 
Ao final do ano de 2008, a PROPPE e o NUPTEC criaram a 

UnINCUBADORA, responsável por implantar um sistema de incubação de 
empresas no espaço físico do Centro Universitário. Este processo se 
estendeu no decorrer de 2009, com a abertura de editais para a recepção de 
empresas e futura instalação/funcionamento. Nos anos de 2009 a 2013, o 
NUPTEC, além de consolidar o Programa de Incubação, preparou projetos de 
criação de um Centro Tecnológico regional, atendendo demandas 
socioeconômicas existentes em nossa realidade. (PDI 2014-2018) 

 
No final de 2013, a Instituição conseguiu 2 bolsas Programa de 

Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino Particulares (PROSUP) 
com 4 taxas escolares e 1 bolsa do Programa Nacional de Pós Doutorado – 
PNPD, pela CAPES. (PDI 2014-2018) 

 
No período de 2009 a 2013, 289 projetos e 493 subprojetos foram 

desenvolvidos no Programa de Iniciação Científica distribuídos nas diversas 
modalidades existentes: Programa de Bolsas de Iniciação Científica da 
UniEVANGÉLICA (PBIC/UniEVANGÉLICA), Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq), Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI/CNPq) e 
Programa de contrapartida em atividades de Iniciação Científica (PBIC/OVG). 
(PDI 2014-2018) 

 

PROJETOS DE PESQUISAS DESENVOLVIDOS NO NPDU 

 
50 projetos em andamento no ano de 2017 

 

 
3.6.2.1 Núcleo de Pesquisa do Curso de Direito da UniEVANGÉLICA – 
NPDU 
 

O Núcleo de Pesquisa do Curso de Direito da UniEVANGÉLICA 
(NPDU) é um setor avançado de estudos e pesquisas, destinado a coordenar 
e implementar políticas e ações na área especificada, fornecendo condições 
técnicas para o desenvolvimento de atividades de pesquisa do curso de 
Direito e também de pesquisas interdisciplinares na temática adotada pelo 
NPDU. 

 
O NPDU tem como temática de concentração de trabalho do núcleo 

Direitos Humanos e Políticas Públicas e duas linhas de pesquisa: Estado, 
Sociedade e Cidadania; e Direito e Inovação Tecnológica. As linhas de 
pesquisa bem como a temática de concentração dos trabalhos do núcleo, 
serão escolhidos por um conselho formado pelo Diretor do Curso de Direito, 
Supervisor do NPDU e Núcleo Docente Estruturante (NDE). 
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O NPDU é subordinado à Direção do curso de Direito, seguindo, 
portanto, as normas internas administrativas e acadêmicas. 

 
O NPDU trabalhará em parceria com a Pró-Reitoria de pós-

graduação, pesquisa e extensão no que tange ao Programa de Iniciação 
Científica (PIBIC) e o Programa de Iniciação Científica do CNPq referentes ao 
curso de Direito. 

 
Subordinam-se ao NPDU: os programas e convênios estabelecidos 

pelo NPDU. 
 

São objetivos do NPDU: 
 

I. Elaborar e operacionalizar estratégias para o desenvolvimento da pesquisa 
institucional, criando condições acadêmicas para propiciar crescimento 
ordenado das atividades de pesquisa e de publicações científicas qualificadas; 
II. Fomentar o desenvolvimento das atividades de pesquisa que envolvam 
pesquisadores do Curso de Direito,  estimulando o debate, a pesquisa, a 
produção e a avaliação do conhecimento através de programas, projetos, 
cursos e grupos de estudo; 
III. Organizar as pesquisas desenvolvidas no curso de Direito, canalizando-as 
para as linhas de pesquisa adotadas pelo NPDU; 
IV. Incentivar e monitorar publicações das pesquisas em periódicos nacionais 
e internacionais, livros, manuais e coletâneas, bem como a participação em 
congressos, simpósios e outros eventos científicos; 
V. Manter completa sintonia com os demais departamentos do Curso de 
Direito, desenvolvendo atividades conjuntas. 
VI. Estimular a participação dos Universitários em projetos de iniciação 
científica de caráter interdisciplinar; 
VII. Promover a interação de docentes das diferentes áreas do conhecimento 
no desenvolvimento de projetos de pesquisa; 
 

São competências do NPDU: 
 

I. Definir novas linhas de pesquisa, no âmbito do Curso de Direito da 
UniEVANGÉLICA,  que seja de interesse da comunidade Universitária e 
relevantes para a sociedade;  
II. Regularizar, acompanhar e validar as pesquisas realizadas no Curso de 
Direito, resguardando a instituição de violações éticas e, ainda, buscando 
consolidá-las em relação aos seus conteúdos e formatação metodológica; 
III. Organizar minicursos de formação para elaboração de projetos de 
pesquisas e orientação aos pesquisadores interessados em participar de 
editais de fomento promovidos pela Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de Goiás (FAPEG), CNPq e demais fomentadores de pesquisas; 
IV. Analisar e emitir parecer técnico (direcionado à coordenação de pesquisa 
da UniEVANGÉLICA) sobre a viabilidade, oportunidade e validade dos 
projetos e relatórios submetidos ao PBIC,  PIBIC, FAPEG e demais agências 
de fomento; 
V. Auxiliar e orientar a criação de novos Grupos de Pesquisa em outras áreas 
do conhecimento e suas respectivas linhas, a fim de submetê-los à 
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coordenação de pesquisa da UniEVANGÉLICA que poderá registrá-los ou não 
no CNPq;  
VI. Zelar pela quantidade e pela qualidade de publicações dos docentes e 
discentes do curso de Direito em veículos de divulgação científica e 
participação em eventos, dando preferência aos veículos científicos que 
possuam qualificação QUALIS (A, B ou C) da CAPES;  
VII. Apoiar ou realizar eventos técnico-científicos para divulgação da produção 
científica de pesquisadores e alunos, da graduação e da pós-graduação; 
VIII. Buscar parcerias com Instituições de pesquisa, empresas privadas, 
órgãos públicos, ONGs, nacionais e internacionais, visando captar recursos, 
trocar informações, obter cursos e estágios, dentre outras atividades, que 
atendam ao objetivo de aumentar a produção científica e consolidar as linhas 
de pesquisa do NPDU; 
IX. Encaminhar com a periodicidade, que lhe for determinada, relatório de 
suas atividades à Coordenação do Curso de Direito; 
X. Promover a realização de cursos, seminários, encontros, simpósios e 
similares sobre temas ligados aos projetos em desenvolvimento no Núcleo;  
XI. Incentivar a publicação de estudos, trabalhos e pesquisas realizadas no 
NPDU; 
XII. Viabilizar a publicação de artigos elaborados por participantes do NPDU 
na revista jurídica do Curso de Direito; 
XIII. Desenvolver atividades de pesquisa na forma de projetos que, utilizando-
se de recursos humanos, materiais e equipamento, serão executados em 
nome do Núcleo. 
 
3.6.2.2 Cátedra “Cristovam Buarque” De Direitos Humanos e Educação 
para Cidadania 
 
História: Criada em agosto/2015, a partir da iniciativa do NPDU do Curso de 
de Direito de Anápolis, concentra suas preocupações nas temáticas dos 
Direitos humanos e da Educação como promotora de cidadania. Tem como 
patrono o Prof. Dr. Cristovam Buarque, pelos inúmeros e inestimáveis serviços 
prestados em prol da educação no Brasil e por sua incansável luta por uma 
cidadania inclusiva e o respeito aos Direitos Humanos no Brasil. 
 
Patrono: Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque (Recife, 20 de fevereiro de 
1944), é engenheiro mecânico, economista, educador, professor universitário e 
político brasileiro filiado ao PDT. É o criador da Bolsa-Escola, que foi 
implantada pela primeira vez em seu governo no Distrito Federal. Foi reitor da 
Universidade de Brasília de 1985 a 1989. Foi governador do Distrito Federal de 
1995 a 1998. Foi eleito senador pelo Distrito Federal em 2002. Foi Ministro da 
Educação entre 2003 e 2004, no primeiro mandato do presidente Luís Inácio 
Lula da Silva. Foi reeleito nas eleições de 2010 para o Senado pelo Distrito 
Federal, com mandato até 2018. É casado, tem duas filhas, duas netas e um 
neto. Autor de dezenas de livros e artigos acadêmicos. 
 
*Objetivos: 
1. Criar um centro de pesquisa, documentação e informação na área dos 
direitos humanos e da educação.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Recife
http://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1944
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Democr%C3%A1tico_Trabalhista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bolsa-escola
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal_(Brasil)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Bras%C3%ADlia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal_(Brasil)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal_(Brasil)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ministro_da_Educa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ministro_da_Educa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Senado_Federal_do_Brasil
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2. Desenvolvimentos de projetos sociais de inclusão, no campo dos direitos 
humanos. 
3. Capacitação de professores de ensino superior em direitos humanos. 
4. Firmar intercâmbios nacionais e internacionais estreitando relações entre a 
pesquisa e as políticas educacionais  
5.  Oferecer cursos em nível de pós-graduação (Lato sensu) sobre Direito à 
Educação e Legislação Educacional. 
 
*Justificativas 
1. Estímulo ao pensamento crítico, nas áreas sensíveis, com perspectivas de 
desenvolvimento de ações em pesquisa e práticas extensionistas no corpo 
docente. 
2. A possibilidade de fomento e intercâmbio com instituições e atores 
envolvidos nestas áreas do conhecimento e a articulação de esforços em 
ações conjuntas. 
3. A situação cada vez mais preocupante por que passa o sistema educativo 
em nosso país, em especial a de nível superior, alienada da realidade social e 
cultural do nosso povo, como também de uma anomia social e a consequente 
corrosão dos direitos humanos mais básicos. 
 
*Áreas Temáticas: 
1. Direitos Humanos 
2. Educação e Cidadania 
 
*Linhas de Pesquisa:  
1. Sociedade, Democracia e Direitos Humanos 
2. Inclusão, Cidadania e Educação 
 
*Grupos de Pesquisa e Projetos:  
1. GPDH – Grupo de Pesquisa em Direitos Humanos com registro no CNPq 
2. GPEC – Grupo de Pesquisa em Educação Cidadã com registro no CNPq 
 
*Atividades: 
Promoção de Simpósios, Jornadas, Seminários, Conferências, Cursos breves, 
Grupos de Pesquisa etc. Neste sentido, mantém uma estrutura própria de 
pesquisa com o intuito de receber pesquisadores em nível de pós-graduação, 
prioritariamente da área de Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas, 
para o desenvolvimento de projetos científicos, literários e sociais, inclusive em 
parceria institucional, visando ações práticas de extensão universitária junto à 
comunidade Anapolina e arredores, como também nos demais campi da 
UniEVANGÉLICA. 
 
3.6.2.3 Monitoria 
 

O programa de monitoria do Curso de Direito foi criado pela 
Coordenação Pedagógica no ano de 2012. A Monitoria possibilita a experiência 
da vida acadêmica promovendo a integração entre os alunos, a participação 
em funções diversas do curso, o desenvolvimento nas atividades de ensino-
aprendizagem e a integração em atividades de pesquisa. Os acadêmicos - 
monitores são escolhidos através de um processo seletivo.  
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O aluno monitor receberá, ao final de seu exercício, um certificado 

com comprovação das horas dedicadas ao desenvolvimento da atividade de 
monitoria – certificado expedido pela PROACD. 

 
Desde o ano de 2017 a monitoria está sob a responsabilidade do 

Núcleo de Pesquisa em Direito da UniEVANGÉLICA – NPDU. 
 
3.6.3 Políticas institucionais de extensão no âmbito do curso 
 

A UniEVANGÉLICA adota uma concepção de extensão, conforme a 
definição explicitada pelo FORPROEX, em 1987: “A Extensão Universitária é o 
processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de 
forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e 
Sociedade.” (PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL, S/D, online) 

 
Esta concepção de extensão está alicerçada no ideário de 

transformação da sociedade a partir da prática extensionista, vista como 
mecanismo de articulação do tripé ensino, pesquisa e extensão. A relação 
entre o ensino e a extensão supõe transformações no processo pedagógico, 
pois professores e alunos constituem-se como sujeitos do ato de ensinar e 
aprender, levando à socialização do saber acadêmico. Do ponto de vista das 
práticas pedagógicas, esta relação favorece uma abordagem contextualizada, 
integradora das diferentes áreas do conhecimento, portanto, interdisciplinar. E, 
pelo contato com a realidade da vida social, a relação ensino-pesquisa se 
consolida como espaço de análise e compreensão dessa realidade, de onde 
emergem novos temas de estudo e pesquisa, contribuindo, deste modo, para a 
flexibilização curricular. Além disso, as atividades de extensão, articuladas ao 
ensino, podem estabelecer estreita relação entre a teoria e a prática, atribuindo 
maior significado às atividades, como também, oportunizando o 
desenvolvimento de diferentes habilidades e competências. (PROJETO 
PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL, S/D, online) 

 
Já na relação com a pesquisa, a extensão se encontra firmada na 

investigação e na produção de conhecimentos advindos da realização das 
ações de extensão. Deste modo, “este fluxo, que estabelece a troca de saberes 
sistematizados, acadêmico e popular, terá como consequências a produção do 
conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira, regional, a 
democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da 
comunidade na atuação da Universidade”. (PROJETO PEDAGÓGICO 
INSTITUCIONAL, S/D, online) 

 
Através dos projetos de extensão, o aluno do curso de Direito 

participará do planejamento, execução e avaliação de serviços prestados à 
comunidade, atuando em escolas e outras instituições educacionais.  

 
 Projeto “VISITA AO CONGRESSO”, promovido pela mantenedora 

semestralmente,  quando os acadêmicos do curso de Direito, 
juntamente com os professores visitam o Congresso e a Câmara dos 
Deputados. 
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 Projeto “JUSTIÇA ITINERANTE”, realizado pelo Núcleo de Prática 
Jurídica em convênio com o Foro local, Ministério Público do Estado de 
Goiás, Poder Judiciário e Previdência Social. Neste projeto, o Centro 
Universitário dirige-se até o bairro da clientela a ser atendida, 
juntamente com os demais conveniados e ali, sem qualquer custo para 
a parte, são atendidos, processados seus pedidos e julgadas as ações, 
haja vista que, além da UniEVANGÉLICA, deslocam-se para o bairro 
eleito o Poder Judiciário e o Ministério Público. 

 Projeto “UniEVANGÉLICA CIDADÃ”, promovido pela mantenedora, 
semestralmente, juntamente com  o curso de Direito, por intermédio 
dos professores e acadêmicos, destacando-se a oficina Trilha da 
Cidadania. 

 
3.6.3.1 Eventos científicos, seminários, palestras e conferências 
 

 Espaços curriculares diversificados: há um incentivo constante do 
colegiado do curso para que haja participação dos alunos e professores 
em atividades de caráter científico e cultural, que serão articuladas 
como parte do processo formativo dos acadêmicos; 

 Participação em eventos locais, regionais e nacionais ligados ao 
Direito; 

 Visitas ao Fórum de Anápolis, STF, STJ, TJ-GO, TRT, TST, MPGO, 
Câmara dos Deputados e Congresso Nacional; 

 Exposições e debates sobre trabalhos realizados; 
 Participação efetiva nas Jornadas Jurídicas e Congresso do Curso de 

Direito, realizadas anualmente, envolvendo os acadêmicos do curso de 
Direito. 
 

3.6.4 Atividades de ensino e sua articulação com a pesquisa e a extensão 
 
O ensino, na UniEVANGÉLICA, tem como pressuposto a relação 

dialógica, que se apresenta como promotora da relação horizontal de respeito 
mútuo entre professor e aluno. Não se permite mais o ensino enciclopedista, 
onde o professor aparece como o único doador de conhecimento ao estudante. 

 
Sendo assim, o ensino na UniEVANGÉLICA é baseado no contato 

do estudante com o mundo, com o conhecimento, refletindo sobre ele, 
reformulando-o, ressignificando-o, pois o mundo e o conhecimento são 
dinâmicos e mutáveis, não estão prontos e requerem a reconstrução diuturna 
da sociedade. Busca, deste modo, a integração entre as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, tendo em vista promover a formação acadêmica de forma 
contextualizada, a partir de análise e interpretação de fenômenos sociais e 
naturais, abordados com adequação científica e incorporando o hábito de 
investigação com rigor metodológico. 

 
A IES entende que a capacidade de criar e trabalhar com o 

conhecimento pode garantir o desenvolvimento de uma instituição educativa, 
como também de um país de forma sustentável e soberana. Por isso, educar 
pessoas que saibam criar e trabalhar o conhecimento é fundamental para uma 
nação. É dessa relação com o saber que se formam cidadãos críticos, autores, 
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reflexivos, criativos. Um saber que é assim construído percebe melhor a 
necessidade de transformar o mundo para que ele seja melhor para um maior 
número de pessoas. O profissional formado nessa concepção de mundo, de 
homem, de educação e de ensino compreende melhor a responsabilidade 
social de sua profissão num país ainda tão carente de formados em nível 
superior. Enfim, é um profissional que é sensível aos problemas que a 
sociedade enfrenta. 

 
A atividade de pesquisa busca a análise e interpretação de 

fenômenos sociais e naturais. Exige adequação metodológica constante, uma 
vez que as relações na sociedade são móveis e flexíveis. No Curso de Direito, 
a pesquisa se relaciona com a comunidade acadêmica de duas formas: a 
primeira se volta para a autonomia docente, uma vez que o ato de pesquisar 
conduz à revisão de conceitos, aplicação de métodos de investigação, análise 
e busca de explicação de fenômenos e à publicação de resultados que 
possibilitem a identificação de respostas para os problemas específicos da vida 
cotidiana do ser humano; a segunda é a compreensão da lógica da ciência, 
colocando-se à disposição dos alunos, professores e pesquisadores a prática 
da pesquisa científica, no sentido de incentivar a investigação em sua relação 
com o contexto local, regional e com a coletividade, por meio dos programas de 
Iniciação Científica. 

 
O Curso considera a pesquisa como elemento catalisador do 

conhecimento científico, técnico, humanístico, ético e político, que, articulada 
ao ensino e à extensão, exerce relevante papel na produção do conhecimento, 
propiciando o envolvimento teórico-empírico e a formação profissional pelo 
exercício da reflexão. O setor de pesquisa propriamente acadêmica, 
coordenado a partir do Núcleo de Pesquisa em Direito - NPDU que busca 
manter o cadastro institucional no CNPq para participar do Programa de 
Iniciação Científica. A possibilidade de disputarmos projetos de fomento do  
órgão, ampliará nossos objetivos de qualificar os Projetos de PBIC. Define 
como política de pesquisa o desenvolvimento dos seguintes programas: 
 

 PROGRAMA DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIBIC) – consiste 
no desenvolvimento de pesquisas de iniciação cientifica, com orientação 
docente, a partir de processo seletivo, com concessão de bolsa de 
estudo, como estimulo a formação de pesquisadores. 

 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA (PVIC) – 
voltado para a iniciação voluntária à pesquisa de alunos de graduação 
da FESC, através do estímulo a pesquisadores produtivos no sentido de 
envolver estudantes de graduação nas atividades científica, tecnológica 
e artístico-cultural. 

 
Esta concepção de extensão está alicerçada no ideário de 

transformação da sociedade, a partir da prática extensionista, enquanto 
mecanismo de articulação entre ensino, pesquisa e extensão. A relação entre o 
ensino e a extensão supõe transformações no processo pedagógico, pois 
professores e alunos constituem-se sujeitos do ato de ensinar e aprender, 
levando à socialização do saber acadêmico. Do ponto de vista das práticas 
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pedagógicas, esta relação favorece uma abordagem contextualizada, 
integradora das diferentes áreas do conhecimento e, portanto, interdisciplinar. 

 
Na realidade social, a relação ensino-pesquisa se consolida como 

espaço de análise e compreensão dessa realidade, de onde emergem novos 
tópicos de estudo e pesquisa, contribuindo, deste modo, para a transformação 
dessa realidade a partir da aplicação do saber construído nessa relação. Além 
disso, as atividades de extensão, articuladas ao ensino, podem estabelecer 
estreita relação entre a teoria e a prática, atribuindo maior significado às 
atividades, como também oportunizando o desenvolvimento de diferentes 
habilidades e competências. 

 
Já na relação com a pesquisa, a extensão se encontra firmada na 

investigação e na produção de conhecimentos oriundos da realização das 
ações sociais comunitárias. Desse modo, este fluxo, que estabelece a troca do 
saber sistematizado, acadêmico e popular, terá como resultado a produção do 
conhecimento resultante do confronto com a realidade local e regional. Desta 
forma, os cursos de graduação e de pós-graduação ao adotarem a articulação 
do ensino, da pesquisa com as atividades extensionistas, criam estratégias que 
aprimoram a qualidade pedagógica, além de consolidar a responsabilidade 
social da Instituição na busca de respostas para as necessidades sociais, 
principalmente da comunidade do entorno em que se situa a Instituição. 
 
3.7 Metodologia de Ensino 
 

No Curso de Direito para que a estrutura curricular seja 
operacionalizada em cada período letivo, as disciplinas devem dialogar entre 
si através de um núcleo articulador, composto por disciplinas do período em 
questão que possuam um potencial dialógico com as demais. Além disso, 
devem ser formados subgrupos de displinas para ampliar e enriquecer esse 
diálogo. 

 
Nesse contexto, as disciplinas não são concebidas enquanto 

unidades isoladas e estanques, mas enquanto unidades multidisciplinares e 
com alta capacidade de mobilidade em suas abordagens e conteúdos, 
estabelecendo relações com as demais disciplinas, numa visão integradora e 
global. Esse todo é articulado sincronicamente e diacronicamente, ou seja, 
durante cada semestre as disciplinas articulam-se horizontalmente e 
verticalmente, num movimento de aprofundamento. As disciplinas articulam-se 
com as demais do mesmo semestre e com a dos semestres precedentes.  

 
Cada período deverá ter um coordenador que assumirá a 

responsabilidade de acompanhar, junto com seus pares, o desenvolvimento 
das disciplinas do semestre letivo. Deverão ser feitas reuniões mensais para 
acompanhamento e avaliação do processo de ensino-aprendizagem também 
pela coordenadoria pedagógica. 

 
As disciplinas são oferecidas em forma de créditos, não havendo 

limite para matrícula em cada semestre. No ato da matrícula, o acadêmico é 
orientado para que haja adequação entre o atendimento à necessidade de 
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integralização do curso, à disponibilidade do aluno e ao horário de aula 
previsto para aquele semestre. 
 

A construção da Matriz Curricular do Curso tem sido resultado de 
um processo dialógico entre o corpo docente, que se reuniu enquanto 
Colegiado, mediado pelo NDE, pela Direção e pela Coordenação Pedagógica 
do curso, com a assessoria da Pró-Reitoria Acadêmica e da consultoria 
externa, já mencionada (Profa. Léa Anastasiou). Algumas reuniões foram 
abertas para a participação de alunos e outras foram realizadas diretamente 
com eles, a fim de ouvi-los a respeito da organização do curso e da matriz 
curricular.  

 
Essa matriz foi implantada em agosto de 2017.2 em substituição à 

matriz anterior, implantada em 2014. A mudança veio da constatação de que 
alguns ajustes nas ementas e na disposição das disciplinas na matriz eram 
necessários, pois os conteúdos não estavam sendo suficientemente 
integrados à formação prática e profissional. Portanto, houve a proposta de 
construirmos uma nova matriz, mantendo a integração dos três eixos, como 
descrevemos anteriormente. Na nova matriz, eles são estruturados e 
amarrados, a fim de possibilitar ao aluno a construção de um conhecimento 
interdisciplinar e com possibilidade de flexibilização curricular. 

 
Além disso, percebeu-se a necessidade de enfatizar a formação 

ética dos discentes, pois a ausência desta, que antes era percebida apenas 
nos ambientes políticos ou profissionais, agora tem sido sentida e vivenciada 
no ambiente universitário.  

 
O desafio da Flexibilização Curricular no Curso de Direito, não tem 

justificativa em si mesmo. O seu significado está na relação que deve 
estabelecer com o Projeto Pedagógico do curso. A graduação não deve voltar-
se apenas à perspectiva de uma profissionalização restrita e técnica, mas 
propiciar o desenvolvimento de competências e a construção de uma relação 
com o conhecimento que leve à efetiva leitura e ação crítica sobre seus 
fundamentos. Nas atuais circunstâncias, trata-se de propiciar ao egresso no 
exercício das diversas profissões jurídicas, o domínio sobre os modos de 
produção do saber e estabelecer uma base sólida para a aquisição contínua de 
conhecimentos específicos, desenvolvendo, ao mesmo tempo habilidades de 
aprender e recriar permanentemente. Nessa realidade, o papel da formação no 
âmbito das universidades deve buscar conceber um Projeto Pedagógico de 
curso que tenha como eixos norteadores a interdisciplinaridade e flexibilização 
curricular. A organização curricular como um aspecto basilar do projeto de 
curso deverá possibilitar uma dinâmica curricular ancorada em uma relativa 
liberdade e flexibilidade. 

 
No Curso de Direito a flexibilização curricular iniciou a partir de 

2015/2, em dois núcleos específicos do curso, sendo eles o Núcleo de 
Trabalho de Curso e o Núcleo de Pesquisa em Direito (NPDU). 
 

Quanto à acessibilidade, a UniEVANGÉLICA dispõe de um Núcleo 
de Acessibilidade com sala de apoio equipada com teclado Braile, impressora 
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Braille acoplada ao computador (recursos de informática acessível), tradutor e 
intérprete de LIBRAS, sistema de síntese de voz, gravador e fotocopiadora que 
amplie textos, software de ampliação de tela, equipamento para ampliação de 
textos para atendimento a aluno com visão subnormal, lupas, réguas de leitura, 
scanner acoplado a computador, material didático em formato impresso 
acessível, material didático digital acessível, material pedagógico tátil. O 
Núcleo de Acessibilidade propõe um plano de aquisição gradual de acervo 
bibliográfico em Braille e de fitas sonoras para uso didático. 

 
No contexto da educação especial, quanto à acessibilidade do aluno 

com deficiência e ou necessidades educacionais especiais no ensino superior, 
a realidade atual evidencia um distanciamento ao acesso a esse nível de 
ensino; sendo poucos os que conseguem ingressar e estes, em sua formação 
acadêmica, se deparam com barreiras, delineando a realidade do ensino 
brasileiro. A busca pelo êxito de uma educação que, de fato, seja inclusiva, 
conta com o respaldo legal e aponta para possibilidades a serem discutidas a 
fim de viabilizar o acesso ao ensino para todos os alunos com Necessidades 
Educativas Especiais (NEE) e, com isso, uma sociedade mais igualitária. 
 

Os documentos internacionais que exerceram influência sobre o 
contexto educacional brasileiro foram, principalmente, a Conferência Mundial 
de Educação Para Todos (ONU, 1990) e a Conferência Mundial sobre 
Necessidades Especiais: Acesso e Qualidade (1994), realizada na Espanha, na 
qual foi aprovada a Declaração de Salamanca. Além desses documentos, 
também tiveram influência numerosos documentos nacionais, como decretos e 
leis federais, estaduais e municipais, dentre os quais, que merece especial 
destaque, a Constituição Federal de 1988, cujo importante princípio sobre o 
ensino está descrito no art. 206, inciso I: “igualdade de condições de acesso e 
permanência na escola”; ademais, garante o direito à educação para todos sem 
distinção (BRASIL, 1988). 

 
A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva, do Ministério da Educação e Cultura (MEC), de 2008, 
define os alunos com NEE como aqueles que apresentam deficiências, 
transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Para 
esse público, assim como para os que apresentam transtornos funcionais 
específicos, ocorre a articulação entre a Educação Especial e o ensino comum, 
visando atender às especificidades de cada aluno. 

 
Em termos de legislação, encontramos documentos oficiais, 

internacionais e nacionais, que vêm orientando a trajetória da educação 
especial, na perspectiva inclusiva, em todos os níveis de ensino, inclusive no 
contexto do Ensino Superior. Assim, para se avançar na educação especial, 
neste panorama, pensando em proposições que levem, de fato, à consolidação 
das leis, faz-se importante, em um primeiro momento, conhecer melhor os 
documentos que regem o sistema educacional brasileiro. 

 
Neste sentido, merece destaque a Portaria do Ministério da 

Educação n. 3.284, de novembro de 2003, considerando o disposto na Lei n. 
9.131, de 24 de novembro de 1995, na Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 
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1996, e no Decreto n. 2.306, de 19 de agosto de 1997, que assegura aos 
portadores de deficiência física e sensorial condições básicas de acesso ao 
Ensino Superior, de mobilidade e de utilização de equipamentos e instalações 
das instituições de ensino, que em seu art. 1º resolve: 

 
Determinar que sejam incluídos nos instrumentos destinados a 

avaliar as condições de oferta de cursos superiores, para fins de sua 
autorização e reconhecimento e de credenciamento de instituições de Ensino 
Superior, bem como para sua renovação, conforme as normas em vigor, 
requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais. 
(BRASIL, 2003) De acordo com essa lei, pudemos identificar que as barreiras 
físicas ao acesso e permanência de alunos deficientes no Ensino Superior vêm 
sendo tratadas no campo da legalidade, buscando-se minimizar os desafios 
impostos pela falta de condições básicas exigidas para atender aos direitos 
desses alunos. 

 
O curso de Direito funciona no Bloco A, pisos superior e inferior, as 

rampas que dão acesso são sinalizadas com piso tátil, são amplas e bem 
iluminadas, o que contribui para que o aluno portador de necessidades 
especiais tenha fácil acesso ao curso. No que concerne aos estudantes 
autistas a Lei n° 12.764/2012 institui a Política Nacional de Proteção dos 
Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes 
para sua consecução. Segundo dados do Ministério da Educação a quantidade 
de matrículas de pessoas com deficiência na educação superior aumentou 
vertiginosamente entre 2000 e 2010. 

 
Para a realização do direito das pessoas com deficiência à 

educação, o artigo 24 da CPCD (ONU/2006) estabelece que estas não devem 
ser excluídas do sistema regular de ensino sob alegação de deficiência, mas 
terem acesso a uma educação inclusiva, em igualdade de condições com as 
demais pessoas da comunidade em que vivem e terem garantidas medidas de 
apoio em ambientes que possibilitem seu desenvolvimento acadêmico e social, 
de acordo com a meta de inclusão. O curso de Direito da UniEVANGÉLICA 
atento à legislação e aos princípios norteadores com bases nas concepções 
curriculares contemporâneas propõe uma matriz integradora que busca atender 
os princípios gerais de flexibilidade, autonomia e articulação da teoria e prática 
a partir de atividades interdisciplinares do primeiro ao décimo período do curso. 
A flexibilização curricular é uma meta a ser atingida gradativamente, 
inicialmente nos núcleos específicos do curso e posteriormente na matriz 
curricular.  

 
A Pró-Reitoria Acadêmica e o UniSOCIAL procuram dar suporte aos 

cursos do Centro Universitário com o objetivo de diagnosticar, avaliar e dar 
atendimento específico à excepcionalidade e desenvolver apoio pedagógico, 
tecnologias e metodologias adequadas, ao aluno com necessidades especiais. 
Podemos identificar que esta IES tem oferecido as adaptações necessárias 
durante o processo do vestibular, bem como tem dado suporte a alunos com 
deficiência que frequentam a instituição. 
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3.7.1 Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) no processo de 
ensino aprendizagem 
 

As perspectivas atuais da educação devem ser pensadas em 
consonância com as constantes transformações do mundo contemporâneo. A 
revolução tecnológica que vem ocorrendo, principalmente, desde a segunda 
metade do século XX, atingiu as mais diversas áreas do conhecimento, 
especialmente as chamadas tecnologias da informação e comunicação (TICs).  

 
As TICs são utilizadas em vários ramos de atividades, podendo-se 

destacar a indústria (processo de automação), o comércio (gerenciamento e 
publicidade), o setor de investimentos (informações simultâneas e 
comunicação imediata) e a educação (processo de ensino-aprendizagem e 
Educação a Distância).  

 
Na educação, os avanços tecnológicos tanto abrem possibilidades 

para a produção e disseminação do conhecimento, quanto apontam desafios 
no sentido de dirimir ou, pelo menos, minimizar o problema da exclusão 
daqueles que não conseguem acompanhar as novas demandas sociais. 

 
A UniEVANGÉLICA busca incorporar os avanços tecnológicos 

investindo na informatização dos setores, integrando o setor técnico-
administrativo com a dimensão acadêmica da Instituição. A Instituição utiliza o 
sistema Lyceum, desenvolvido com o objetivo de reformular processos, atender 
alunos e docentes por meio da internet, otimizar o uso de recursos e introduzir 
novos patamares de eficiência na gestão.  

 
O sistema disponibiliza aos alunos informações e recursos para 

efetivação de matrícula via internet com emissão de contrato e boleto bancário. 
O aluno pode consultar horários de aula, agendas, calendário de provas, 
frequência, situação financeira, e acessar as disciplinas para obtenção de 
materiais didáticos postados pelos professores.  

 
Os professores possuem uma sala virtual na qual podem consultar 

informações individuais dos alunos e das turmas, verificar horário de aulas, 
agendar provas, lançar notas e frequências e, também, postar material didático 
para o uso dos alunos.  

 
Todos os setores da UniEVANGÉLICA são informatizados e 

interligados à rede local de comunicação de dados e à internet. As rotinas 
administrativo-financeiras e de recursos humanos são gerenciadas pelo 
sistema integrado de gestão Factum.  

 
Um dos instrumentos de coleta de dados para a autoavaliação dos 

cursos e para a avaliação institucional é o questionário aplicado por meio da 
plataforma Surveymonkey. Os questionários são preenchidos via web e a 
coleta das respostas é disponibilizada em tempo real.  

 
A inserção acadêmica no mundo tecnológico tem se dado, 

também, por meio da: 
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 Ampliação e disponibilização da rede wifi e dos laboratórios de 

informática;  
 Introdução de disciplinas semipresenciais ministradas no ambiente 

virtual Moodle;  
 Disponibilização de revistas online para divulgação de trabalhos 

científicos;  
 Disponibilização de vídeo-aulas de nivelamento em diversas áreas;  
 Ministração de aulas presenciais em laboratórios de última geração.  
 Comunicação via redes sociais (Facebook e Twitter) e do aplicativo de 

mensagens WhatsApp.  
 

Os alunos dos cursos a distância em implantação utilizarão o 
sistema de gestão de aprendizagem Desire2Learn. O ambiente de 
aprendizagem possui um conjunto flexível de ferramentas que auxilia a criação 
de conteúdo, de atividades e de avaliações.  

 
Os professores já têm à sua disposição o sistema Capture que 

permite a captação de vídeo, áudio e slides podendo gravar as aulas para 
reprodução on demand ou transmiti-las ao vivo pela internet. 
 
3.7.1.1 Coordenação de EAD  
 

Na perspectiva das oportunidades apresentadas pelas novas 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) e a demanda crescente de 
alunos no ensino superior brasileiro, na modalidade a distância, o Centro 
Universitário de Anápolis (UniEVANGÉLICA) criou, em junho de 2012, sua 
Coordenação de EAD, que tem como extensão de marca: UniEVANGÉLICA | 
EAD. Nasce por conta do caminhar histórico institucional com a EAD desde o 
ano de 2005. 

 
Essa Coordenação tem a responsabilidade de liderar as ações de 

credenciamento institucional para a modalidade a distância, junto ao Ministério 
da Educação, estabelecendo o conjunto de ações da UniEVANGÉLICA | EAD. 
É composta por uma equipe multidisciplinar com profissionais nas áreas de 
educação, gestão, tecnologia e comunicação. Nesse pressuposto, iniciou suas 
atividades desenhando o planejamento da estrutura física, tecnológica e 
pessoal que trabalhará na sede e nos polos de apoio presencial. 

 
Na perspectiva da comunicação, foi criada a marca 

UniEVANGÉLICA | EAD - extensão da marca Institucional, o folder de 
apresentação visando o estabelecimento de parcerias para os Polos de Apoio 
Presencial e o projeto gráfico para os conteúdos a serem produzidos. 

 
No Curso de Direito são ofertadas as seguintes disciplinas na 

modalidade EAD: Língua Portuguesa I e Metodologia do Trabalho Científico. 
 
Essa modalidade educacional está em plena sintonia com a Missão 

da Associação Educativa Evangélica em sua proposta educacional, 
fundamentada em valores cristãos, éticos e democráticos. 



32 

 

3.7.1.2 Ambiente Digital  
 

As atividades pedagógicas que acontecerão via internet serão 
mediadas via ambiente digital de aprendizagem, também conhecidos como 
ambientes virtuais de aprendizagem, plataformas educacionais entre outros.  

 
No Sistema de EAD UniEVANGÉLICA, o termo utilizado será 

Ambiente Digital, entendido como sistemas computacionais disponíveis na 
internet, destinados ao suporte de atividades mediadas pelas tecnologias de 
informação e comunicação. Os ambientes digitais permitem integrar múltiplas 
mídias, linguagens e recursos, apresentar informações de maneira organizada, 
desenvolver interações entre pessoas e objetos de conhecimento, elaborar e 
socializar produções tendo em vista atingir determinados objetivos.  

 
O Ambiente Digital do Sistema de EAD UniEVANGÉLICA será uma 

das ferramentas que possibilitam a comunicação entre professores, alunos e 
equipe técnica, seguindo sua função principal que é a gestão dos processos 
envolvidos na área administrativa (matrículas nos cursos, controle de notas, 
controle de presenças) e na área pedagógica (acompanhamento dos alunos, 
do processo de ensino-aprendizagem etc.).  

 
As principais potencialidades do Ambiente de Aprendizado são as 

seguintes:  
 Personalização. Diversas opções de flexibilidade para adaptar o sistema 

a estilos de aprendizado ou ensino específicos.  
 Começo rápido. Recursos de suporte online e design voltado para o 

usuário.  
 Incentivo à colaboração. As ferramentas ricas de comunicação oferecem 

uma atmosfera social de e-learning para alunos e tutores.  
 Melhora nos resultados dos alunos. Está disponível um conjunto 

integrado de ferramentas de avaliação que permite detalhar as 
conquistas dos alunos e realizar avaliações com transparência.  

 Tomada de decisões e retenção. Com os relatórios disponíveis no 
Ambiente de Aprendizado, é possível analisar o desempenho dos 
alunos, de uma turma ou mesmo de toda a instituição. Os agentes 
inteligentes, pré-formatados, também podem enviar e-mails com 
orientações automáticas.  

 
Por acreditar que as tecnologias de aprendizado nunca devem 

limitar as oportunidades de aprender, a UniEVANGÉLICA propõe um programa 
de acessibilidade que é totalmente integrado ao seu ciclo de pesquisa e 
desenvolvimento, garantindo que suas ferramentas estejam padronizadas e 
que os alunos consigam navegar facilmente e compreender o uso de 
tecnologias e dispositivos de assistência que atendam às suas necessidades.  

 
A filosofia de pesquisa e desenvolvimento do Ambiente Digital do 

Sistema EAD UniEVANGÉLICA procura desenvolver controles comuns para 
serem usados em todos os seus produtos. Com esses controles comuns, pode-
se verificar e fiscalizar os requisitos de acessibilidade desde o início da fase de 
desenvolvimento. Isso também garante que as equipes de desenvolvimento 
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aproveitem dos designers e controles pesquisados e testados com 
especialistas em acessibilidade e usuários finais.  

 
São utilizados, para as comunicações assíncronas, os seguintes 

recursos:  
 

 Ambiente Digital de Aprendizagem, onde são disponibilizados conteúdos 

de cada uma das aulas, além de exercícios pedagógicos, exercícios 

para revisão e atividades com finalidades de avaliar a aprendizagem.  

 Fórum, ferramenta destinada ao debate sobre temática de relevância 

para a disciplina, promovendo o intercâmbio de informações e 

experiências, além da reflexão sobre os conceitos fundamentais que 

merecem ser assimilados pelos alunos.  

 Correio eletrônico (e-mail), atividades no ambiente digital de 

aprendizagem, jogos educativos, estudo de casos, estudo dirigido e 

outros.  

 
Para as comunicações síncronas, são empregados os seguintes 

recursos:  
 

 Encontros presenciais obrigatórios nos Polos, conforme calendário 

(disponibilizado no Ambiente Digital e no site da UniEVANGÉLICA EAD).  

 Chat, destinado ao esclarecimento de dúvidas e consequentes 

aproximações entre alunos e professores.  

 
3.7.1.3 Teleaulas  
 

O Sistema EAD UniEVANGÉLICA trabalha com o modelo de aula 
via satélite, proporcionando interação síncrona, no qual a interatividade entre 
alunos e professores se torna real e ativa, por meio do envio de perguntas e 
participações via chat e via voz. Assim, a comunicação bidirecional se torna 
constante no processo de ensino e aprendizagem. A prática do ao vivo 
proporciona a troca de informações, o estabelecimento de diálogos e reflexões. 
(PDI, 2014-2018) 

 
Nesse modelo, o aluno participa da aula ao vivo, via satélite, uma 

vez por semana e interage com os agentes gestores e pedagógicos do curso 
via ambiente digital de aprendizagem, telefone ou e-mail. Para tal, o Sistema 
EAD UniEVANGÉLICA possui uma equipe que acompanha cada um dos 
professores. Dessa forma, o professor ministra a teleaula uma vez por semana, 
o aluno vai ao Polo para participar do encontro presencial obrigatório, assiste à 
aula, participa das atividades e no restante da semana, trabalha via internet de 
onde e quando ele puder, de forma flexível e inclusiva. (PDI, 2014-2018) 

 
Na Educação a Distância, a aprendizagem se dá por meio de um 

processo subjetivo de construção que se efetiva em diferentes contextos, no 
acesso às diferentes mídias (texto, áudio, vídeo) de forma individual ou 
coletiva, com materiais e diversos objetos, numa relação de reciprocidade, na 
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inter-relação, na interação e no diálogo com o mundo em um movimento 
constante e permanente. (PDI, 2014-2018) 

 
O processo de ensino e aprendizagem, nos cursos de Educação a 

Distância do Sistema EAD UniEVANGÉLICA, guarda algumas especificidades. 
Na proposta pedagógica dos cursos a distância, são considerados aspectos 
como o tempo e espaço dos estudantes e docentes, bem como, a organização 
das atividades disciplinares em temas. (PDI, 2014-2018) 

 
Os cursos da modalidade EAD obedecem aos critérios adotados 

pelo Ministério da Educação – MEC, diferenciando-se daqueles na modalidade 
presencial pelo sistema de créditos e pela carga horária. Em EAD, os créditos 
referem-se ao tempo em que o aluno dedica-se ao estudo do componente 
curricular, tanto no primeiro contato com o material (digitalizado, impresso ou 
em CD) como para leitura e execução das atividades propostas, interação com 
os tutores mediadores e colegas. (PDI, 2014-2018) 
 
3.7.2 Material didático instrucional EAD 

 
O material didático tem importância fundamental para quem estuda 

sem o apoio presencial de um professor. É importante ressaltar que, ao nos 
referirmos a material didático, estamos considerando uma diversidade de 
meios tecnológicos que podem ser utilizados na promoção da aprendizagem. 
Isso leva a uma miríade de objetos de aprendizagem que ultrapassam os 
limites do texto didático impresso. 

 
A concepção de aprendizagem nos nossos materiais didáticos 

incorporam contextos afetivos, sociais e culturais, expondo os alunos às 
situações desafiadoras e que incentivem atitudes proativas na resolução de 
problemas no ambiente acadêmico e profissional. Concomitantemente, os 
conteúdos apresentados nos nossos materiais didáticos para EAD estão 
alinhados com as diretrizes do MEC e com os documentos institucionais 
adequando-se aos contextos contemporâneos e acompanhando as 
transformações sociais. Pensando na formação crítica do aluno, o material 
didático foi projetado a partir dos objetivos de aprendizagem que variam 
conforme o componente curricular e temas abordados. 

 
A elaboração dos materiais didáticos é realizada por uma equipe 

multidisciplinar da Diretoria de Educação a Distância, composta por professor 
autor, designer educacional, designer gráfico e programador. Assim, os 
materiais didáticos são convidativos e com linguagem adequada ao perfil 
discente, oferecendo atividades relevantes e contextualizadas, além de 
propiciar a troca de experiências e a interação social. 

 
Dessa maneira, o material didático institucional para as disciplinas 

EAD é composto pelos seguintes elementos: 
 

1. Caderno de Conteúdo – material didático que atende à proposta 
curricular de cada disciplina do curso. O conteúdo é estruturado de 
forma dialógica, conferindo autonomia de aprendizado e oportunidade 



35 

 

de autoavaliação ao estudante. O aluno pode fazer download do 
caderno conteúdo e imprimir. 

2. Vídeoaulas – os vídeos são produzidos no estúdio da Diretoria de EAD 
e são disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem. O material 
gravado, tem seu conteúdo produzido pelos professores de cada 
disciplina, com a finalidade de potencializar as aulas on-line de maneira 
criativa e lúdica. 

3. Objetos de aprendizagem (Webaulas, Flash, Power Point e outros) – 
conteúdos digitais contendo ilustrações e animações. Os objetos de 
aprendizagem são disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem 
em formato de vídeo, animação, imagem e textos. 

4. Biblioteca virtual – acervo das maiores editoras de livros acadêmicos 
do Brasil que oferece uma plataforma prática e inovadora para acesso a 
um conteúdo técnico e científico de qualidade pela internet. 

 
O material didático institucional disponibilizado aos estudantes 

permite a plena realização da formação definida no PPC do curso, atendendo 
ao perfil do egresso e às diretrizes curriculares. Além disso, oferece condição 
de utilização por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, com 
autonomia total ou assistida. 

 
3.7.3 Mecanismo de interação entre docentes, tutores e estudantes EAD 
 

Para que se tenha o aluno como centro do processo educacional, 
garantindo a qualidade esperada de um componente curricular ofertado na 
modalidade EAD, a comunicação da UniEVANGÉLICA foi estabelecida com a 
proposta de propiciar interatividade entre todos os seus atores: alunos, 
professores, tutores mediadores, coordenação de curso, direção de EAD e 
equipe técnica administrativa. Outra característica presente, na comunicação 
da EAD da UniEVANGÉLICA, é a preocupação com a composição de 
diferentes canais de comunicação em via dupla. 

 
Compõem a comunicação da UniEVANGÉLICA | EAD: 

 
Equipe de Atendimento: composta por um grupo de profissionais 

capacitados para atender aos alunos, sanando suas dúvidas sobre acesso e 
suporte técnico. 

 
Recursos Utilizados: telefone (62-3310-6730), chat, correio 

eletrônico (ead@unievangelica.edu.br) e formulário “Fale Conosco” disponível 
no site UniEVANGÉLICA | EAD. 

 
Tutores Mediadores: realizam a tarefa de acompanhamento dos 

alunos em suas atividades do cotidiano acadêmico, por meio da mediação 
pedagógica no ambiente virtual de aprendizagem e de atendimento presencial 
por agendamento. 

 
Recursos Utilizados: Ambiente Virtual de Aprendizagem e telefone. 
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Professores: cumprem carga horária na Diretoria de EaD. Reúnem-
se com os tutores para feedback e orientações, e interagem com os alunos por 
meio de mensagens ou de fórum. 

 
Diretor de Curso: O Diretor de Curso está disponível para 

atendimento on-line e presencial aos alunos, professores e tutores, 
fortalecendo o processo de comunicação e interação. 

 
Recursos Utilizados: telefone, correio eletrônico e atendimento 

presencial. 
 

 
3.8 Avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 
 

A avaliação do processo ensino-aprendizagem tem como princípio 
fundamental a reflexão sobre as práticas acadêmicas. Tal reflexão envolve a 
análise do desempenho dos diferentes atores, as condições deste desempenho 
tendo em vista melhoria do processo do ensino e da aprendizagem, para o 
alcance dos objetivos educacionais propostos. Deve, pois, permitir identificar as 
práticas docentes bem sucedidas, assim como as inadequadas, de tal forma 
que possam ocorrer os ajustes necessários durante o percurso formativo. É 
importante considerar que a atuação docente abrange diferentes aspectos 
formativos, compreendendo aspectos teórico-científicos, técnicos, emocionais e 
afetivos, assim como as atitudes éticas e políticas, pretendidas para o módulo 
ou disciplina. Pressupõe o acompanhamento do desempenho docente, com 
registro de resultados e a reflexão sobre os mesmos, tendo em vista a busca 
da reafirmação de aspectos fortes e a superação das fragilidades, de forma 
contínua.  

 
De igual modo, a avaliação do processo ensino-aprendizagem, 

permite verificar a atuação e o envolvimento do aluno no processo, 
identificando suas potencialidades e limites, tanto em relação aos conteúdos, 
quanto às demais competências e habilidade técnicas e atitudinais, 
necessárias ao cumprimento dos objetivos determinados para o nível 
acadêmico em que se insere. A avaliação, nessa concepção, tem um caráter 
diagnóstico e seus resultados devem ser objeto de análise e reflexão por 
docentes e discentes, buscando o fortalecimento de aspectos positivos e a 
superação das fragilidades.  

 
A avaliação é parte integrante do processo de formação, 

possibilitando diagnosticar lacunas a serem superadas, aferir os resultados 
alcançados, considerando as competências a serem constituídas e 
identificando mudanças de percurso eventualmente necessárias.  

 
Os critérios de avaliação são explicitados nos Planos de Ensino e 

compartilhados entre professores e alunos de forma a orientar o trabalho dos 
mesmos, possibilitando a construção de um processo pessoal de formação.  

 
Os instrumentos de avaliação da aprendizagem serão 

diversificados, procurando criar instrumentos que fujam das formas 
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convencionais, como: identificação e análise de situações educativas em uma 
dada realidade; elaboração de projetos para resolver problemas identificados 
no contexto de prática dos alunos; planejamento de situações didáticas 
consoantes com a teoria e fundamentos estudados; participação em 
atividades de simulação; apresentação de trabalhos através de seminários, 
debates e reflexões; provas e outros recursos previamente aprovados pelo 
colegiado de professores.  

 
O que se pretende avaliar não é só o conhecimento adquirido, mas 

a capacidade de acioná-lo em busca de outros conhecimentos e, 
principalmente, utilizá-los na prática vivenciada.  

 
A avaliação do desempenho acadêmico é feito por disciplina, 

incidindo sobre a frequência e o aproveitamento dos conteúdos ministrados 
em cada uma delas. Independente dos demais resultados obtidos é 
considerado reprovado, na disciplina, o aluno que não obtenha frequência 
mínima de 75% (setenta e cinco) das aulas e demais atividades programadas. 
Ao professor da disciplina compete elaborar exercícios e atividades escolares 
sobre a forma de leituras, relatórios, consultas, pesquisa e demais trabalhos, 
bem como julgar e registrar os resultados.  

 
As verificações de aprendizagem da disciplina, em número de 3 

(três) por período letivo, visam à avaliação progressiva do aproveitamento do 
aluno e constam de, no mínimo, 3 (três) provas escritas, sobre formas de 
questões objetivas e/ou dissertativas, previstas no calendário escolar, e/ou 
outras formas de verificação, podendo ser atribuídos pesos, pelo professor, às 
diferentes  atividades, desde que constem no plano de curso aprovado 
previamente pelo colegiado. Em qualquer disciplina, é considerado aprovado 
o aluno cuja media final seja igual ou superior a 60 (sessenta), obtida do 
aproveitamento nas 3 (três) verificações de aprendizagem, observada a 
frequência mínima obrigatória de setenta e cinco por cento.  

 
Estes e os demais aspectos relacionados à frequência e avaliação 

do rendimento escolar, serão orientados pelo Regimento Interno do Centro 
Universitário.  
 

3.9 Estágio curricular supervisionado – NPJ 

 

A Resolução MEC/CNE/CES n. 09/2004, que instituiu as Diretrizes 
Curriculares Nacionais dos Cursos de Direito do Brasil conferiu à educação 
jurídica superior a possibilidade de experiências inovadoras na cultura 
educativo-jurídica brasileira. Nesse contexto, tem-se a confirmação do estágio 
curricular supervisionado, realizado no Núcleo de Prática Jurídica concebendo 
uma prática além da dimensão judicial, aproximando-a mais da realidade 
social e exigindo uma relação mais íntima entre teorias e práticas, 
notadamente, as levadas a cabo no estágio supervisionado e nas atividades 
de extensão. (PPC, 2017) 
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No cenário pedagógico dos cursos de Direito é imprescindível as 
atividades práticas jurídicas, com o objetivo de criar laços entre a teoria 
lecionada nas salas de aula com a prática nos diversos segmentos das 
atividades a serem exercidas, constituindo-se como componente essencial à 
formação do bacharel em Direito. Seus princípios gerais estão apontados em 
seu regulamento, anexo a este documento. 
 
3.10 Atividades práticas de ensino 
 

A metodologia de ensino proposta pelo curso de Direito preocupa-
se com a interação entre a teoria e a prática, muito antes do início do estágio 
supervisionado, possibilitando que a relação entre os conhecimentos teóricos 
e os práticos efetivem-se durante o percurso de formação. 

 
Os pressupostos metodológicos anteriores exigirão do docente do 

curso de Direito o compromisso com a atualização constante. Uma prática 
jurídica de qualidade, que consiga conjugar as características apontadas, é 
também, um conhecimento em construção. A participação do docente em 
eventos científicos, cursos e outras modalidades de atualização são 
imprescindíveis para a metodologia de ensino proposta.  
 
3.11 Atividades complementares 
 

As atividades complementares têm por objetivo enriquecer o perfil 
do acadêmico, por serem realizadas de forma interativa, dentro e fora da 
academia, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, 
transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações 
com o mercado do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade. 

 
A carga horária de atividades complementares das matrizes 2012 e 

2014, correspondem a 170 horas, devendo o acadêmico seguir as orientações 
e atividades contidas no quadro Relação de Atividades Complementares 
constante do Regulamento do Núcleo de Atividades Complementares (NAC).  

 
O acadêmico realiza no mínimo 3 (três) diferentes modalidades 

constantes da relação que especifica as atividades, conforme dispõe o art. 3º 
deste regulamento.  

 
A relação de atividades complementares poderá ser alterada pela 

Coordenação do Curso de Direito com vistas a priorizar a qualidade e o 
atendimento ao art. 1º deste regulamento.  
 
3.12 Trabalho de Conclusão de Curso 

O Núcleo de Trabalho de Curso – NTC – é um núcleo do Curso de 
Direito do Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA que tem por 
objetivo apoiar e orientar o acadêmico no desenvolvimento de seu trabalho final 
de curso. O Trabalho de Curso (TC) inicia-se no oitavo (8º) período, onde é 
feita a escolha de um orientador e definição de tema, e tem seu término no 
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nono (9º) período, com a entrega do trabalho e sua apresentação pública em 
forma de Banca.  

O acadêmico nos termos do regimento interno do NTC poderá fazer 
parte da flexibilização. Para ser possível a participação do aluno no programa 
da flexibilização, ele deverá apresentar comprovação de cadastro no Núcleo de 
Pesquisa em Direito – NPDU que confirme sua designação de pesquisador, 
como também deve apresentar o artigo científico, produto da pesquisa 
científica que realizou. Em ressalva, o aluno poderá também participar do 
programa caso comprove participação em iniciação científica ligada a FAPEG, 
a CAPES, ao CNPQ e a outros órgãos oficiais de fomentos de pesquisa.  

O NTC através da coordenação de curso, supervisão do núcleo e 
professores orientadores, procura apresentar a elaboração do trabalho como 
uma oportunidade que o aluno possui para desenvolver habilidades 
intelectuais, essenciais para sua formação acadêmica. O TC é apresentado 
também como um trabalho que pode impulsionar a atuação profissional, seja 
pela publicação de artigo ou pela transformação do acadêmico em especialista 
em determinado tema.  

Compete ao Supervisor do Núcleo de Trabalho de Curso: aprovar, 
juntamente com a Direção do Curso de Direito, os projetos de pesquisas 
apresentados pelos professores-orientadores no NTC; fornecer aos 
acadêmicos a relação dos professores-orientadores e suas respectivas linhas 
de pesquisa; preparar e ministrar, antes de cada período letivo, aulas 
preparatórias para docentes e discentes, relacionadas a cada etapa das 
atividades inerentes a cada período entre outras tarefas que são 
regulamentadas no regimento do núcleo.  

 
Compete aos professores orientadores: apresentar anualmente 

projeto de pesquisa de acordo com a área de concentração, eixo temático e 
linhas de pesquisas cadastradas no NTC; orientar os alunos na fase de 
elaboração do projeto de pesquisa e da monografia, atendendo-os nas 
dependências do Curso de Direito em horário pré-fixado, com urbanidade e 
presteza; estabelecer e fazer cumprir um cronograma de atividades a ser 
desenvolvidas pelo o acadêmico para a execução do projeto de pesquisa e da 
monografia.  

 
Os alunos-orientandos do Curso de Direito, no tocante ao projeto 

de pesquisa, monografia e apresentação da monografia devem: no 8º período, 
dentro dos prazos institucionais, matricularem-se na Secretaria Geral na 
disciplina de Trabalho de Curso I (Projeto), e no NTC inscreverem-se em uma 
linha de pesquisa; elaborar o projeto de pesquisa e primeira parte do TC, 
conforme cronograma de atividades entregue pelo NTC no ato da inscrição; 
no 9º período, dentro dos prazos institucionais, matricularem na Secretaria 
Geral na disciplina de Trabalho de Curso II (Monografia), concluir elaboração 
de TC e fazer apresentação da monografia conforme cronograma de 
atividades entregue pelo NTC no ato da inscrição; manter encontros semanais 
com professore orientador do NTC durante o processo de elaboração do 
projeto de pesquisa e da monografia; depositar no NTC, no 9º período, na 10ª 
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semana do semestre letivo, três cópias da monografia impressa e uma cópia 
em CD-ROM e apresentação até na 20ª semana do mesmo. O arquivo em 
CD-ROM deve estar em formato compatível com Microsoft Word (DOC, 
DOCX).  

 
A monografia deverá ser apresentada perante uma banca 

composta pelo professor-orientador e um professor representante do NTC, 
que a presidirá.  

 
Na avaliação, cada membro da banca dará sua nota de zero a cem 

(100). A avaliação final da monografia será da seguinte forma: aprovado; 
reprovado ou encaminhamento para reformulação.  
 
3.13 Núcleo de Pesquisa em Direito – NPDU 
 

O Núcleo de Pesquisa em Direito da UniEVANGÉLICA (NPDU) é 
um setor avançado de estudos e pesquisas, destinado a coordenar e 
implementar políticas e ações na área especificada, fornecendo condições 
técnicas para o desenvolvimento de atividades de pesquisa do curso de 
Direito e também de pesquisas interdisciplinares na temática adotada pelo 
NPDU.  

 
O NPDU tem como temática de concentração de trabalho do núcleo 

Direitos Humanos e Políticas Públicas e duas linhas de pesquisa: Estado, 
Sociedade e Cidadania; e Direito e Inovação Tecnológica.  

 
O NPDU é subordinado à Direção do curso de Direito, seguindo, 

portanto, as normas internas administrativas e acadêmicas. 
 
O NPDU trabalhará em parceria com a Pró-Reitoria de pós-

graduação, pesquisa e extensão no que tange ao Programa de Iniciação 
Científica (PIBIC) e o Programa de Iniciação Científica do CNPq referentes ao 
curso de Direito. 

 
Os objetivos e competências do NPDU estão indicados em seu 

regulamento que segue anexo a este documento. 
 
3.14 Apoio ao discente 
 
Programas de Apoio Pedagógico e Financeiro (bolsas)  
 

As formas de acesso aos cursos da UniEVANGÉLICA são as 
tradicionais e regulamentadas pelo Ministério da Educação: processo seletivo 
vestibular, transferências, portadores de diploma e, a partir de 2006, a 
Instituição aderiu ao ProUni – Programa Universidade para Todos. (PDI, 2014-
2018) 

 
A Associação Educativa Evangélica, instituição filantrópica sem fins 

lucrativos, aplica parte de sua receita em concessão de bolsas de estudos a 
discentes. Em atenção à legislação específica das instituições filantrópicas e 
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com o intuito de realizar um trabalho de controle, análise, avaliação e 
divulgação de seus diversos programas de bolsas de estudo e assistência 
social, criou-se o UniSOCIAL – Departamento de Filantropia e Assistência 
Social. Este departamento está voltado à implementação de política de 
concessão de bolsas de estudo, atuando no sentido de orientar os alunos e a 
sociedade quanto aos critérios e quanto aos programas de assistência social, 
propiciando à comunidade carente o acesso à educação superior. (PDI, 2014-
2018) 

 
O UniSOCIAL tem como objetivo prestar um serviço com ética, 

transparência e responsabilidade social, gerenciando todos os programas de 
bolsa estudantil, ofertados pela AEE – Associação Educativa Evangélica – e 
suas mantidas: Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, 
UniEVANGÉLICA – Campus de Ceres, FACEG – Faculdade Evangélica de 
Goianésia, Faculdade Raízes e Colégios: Couto Magalhães de Anápolis, 
Colégio Couto Magalhães de Goianésia, Colégio Álvaro de Melo, em Ceres, 
possibilitando a inclusão e permanência dos alunos. Dentre os programas 
temos: Bolsa Filantrópica, ProUni – Programa Universidade para Todos, Bolsa 
Universitária – OVG, e todo processo de gestão relacionado a manutenção do 
caráter filantrópico da AEE (emissão de relatórios para o MEC, Ministério da 
Justiça, Conselho Municipal de Assistência Social e outros), e 
acompanhamento e controle da concessão de bolsas para fins do 
comprovação da gratuidade. (PDI, 2014-2018) 

 
Entre os Programas de Bolsas de Estudo Institucionais, destacam-

se: PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDOS AEE – FILANTROPIA (Portaria 
AEE nº 018 de 08/06/2007): a Instituição, atendendo às exigências legais da 
Filantropia e Assistência Social e de acordo com a disponibilidade de recurso 
próprio, disponibiliza bolsas de estudo parciais, de acordo com a análise global 
dos aspectos relacionados ao perfil socioeconômico do grupo familiar do aluno. 
A definição do percentual para a concessão de bolsas de estudo é prerrogativa 
exclusiva da Instituição. Para renovação da bolsa de estudo é verificado o 
desempenho acadêmico. E a BOLSA LICENCIATURA: é uma bolsa 
institucional concedida aos acadêmicos do curso de Pedagogia, estendida ao 
curso de bacharelado em Fisioterapia. (PDI, 2014-2018) 
 
Estímulos à Permanência (programas de nivelamento, atendimento 
psicopedagógico)  
 
Nivelamento  
 

O Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA propõe 
integrar adequadamente os acadêmicos ingressantes em seus cursos de 
graduação, primando por qualidade de ensino e aprendizagem 
efetiva/significativa. Resgatar conhecimentos essenciais para o bom 
desempenho acadêmico e profissional é uma proposta que coaduna com a 
missão e os valores institucionais, assim como com a reponsabilidade social da 
Instituição nos contextos local, regional e nacional. (PDI, 2014-2018) 
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Nesse sentido, surgem como objetivos do Programa Institucional de 
Nivelamento:  

 
 Oferecer condições para que os ingressantes nos cursos de graduação 

da UniEVANGÉLICA tenham subsídios para se desenvolverem na vida 
acadêmica. 

 Dirimir dificuldades do corpo discente com os conteúdos ministrados em 
sala de aula.  

 Gerar melhor aproveitamento de conteúdos durante as aulas ministradas 
na graduação.  

 Contribuir para formação acadêmica e profissional de maior qualidade, a 
partir de uma aprendizagem efetiva e significativa.  

Objetivando alcançar o maior número de estudantes (ingressantes) 
possível, incorporou-se os conteúdos identificados como deficitários entre os 
acadêmicos às aulas das disciplinas de Língua Portuguesa e Metodologia 
Científica. Desta forma, obrigatoriamente, durante dois semestres letivos 
haverá o nivelamento de língua portuguesa e cálculo. (PDI, 2014-2018) 

 
Como facilitador, a estrutura do EAD / Coordenadoria de 

Nivelamento – na Pró Reitoria Acadêmica (PROACAD) – oferecerá apoio 
técnico e científico para que as aulas sejam disponibilizadas na plataforma 
Moodle, juntamente com as que compõem o conteúdo já ministrado nas 
disciplinas.  

 
São estratégias do programa:  
 

 Diagnóstico na primeira semana de aula de cada semestre por meio da 
aplicação de questionário em suporte eletrônico;  

 Conteúdo online sobre questões de linguagem, envolvendo 
especialmente gramática básica e estruturação textual; conteúdo online 
de cálculo básico;  

 Intervenção nas aulas presenciais, oferecendo reforços de língua 
portuguesa e matemática; 

 Banco de questões de leitura, interpretação de textos e cálculo;  
 Incorporação dos conteúdos de revisão às avaliações de Língua 

Portuguesa, de Metodologia Científica e das disciplinas de cálculo;  
 Conteúdo de suporte nas redes sociais;  
 Vídeo-aulas de tópicos básicos de linguagem e cálculo.  

 
Nos cursos em que as disciplinas ainda permanecem na modalidade 

presencial, é oferecida a possibilidade de formação de salas virtuais de apoio, 
complementando as aulas em salas físicas. (PDI, 2014-2018) 

 
A avaliação de funcionamento do programa se dá por análise 

estatística das médias alcançadas pelos estudantes em cada verificação de 
aprendizagem no período de um ano, além da aplicação de questionário de 
satisfação. Além disso, os professores das disciplinas Língua Portuguesa, 
Metodologia Científica e de cálculo têm acesso ao desempenho discente nas 
atividades desenvolvidas na plataforma Moodle. (PDI, 2014-2018) 
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São metas traçadas para o período de 2014 a 2018:  
 

 Expandir os conteúdos para as áreas de biológicas e informática.  
 Promover a atualização dos conteúdos de linguagem e cálculo 

continuamente.  
 Realizar ações presenciais de nivelamento nos eventos científicos 

promovidos pela UniEVANGÉLICA.  
 Produzir material de apoio ao docente, como guias e manuais, a serem 

publicados na página da Instituição.  
 Tornar a produção do canal de conteúdos online ainda mais acessível, 

não só para a comunidade acadêmica, mas também para a comunidade 
em geral.  

 
UniATENDER  
 

O UniATENDER – Núcleo de Apoio ao Discente é o serviço 
institucional de atendimento, que faz interface com os cursos e setores da 
UniEVANGÉLICA no desenvolvimento de ações integradas de apoio ao 
acadêmico. Tem como objetivo acolher, integrar, atender e acompanhar os 
discentes, individual ou coletivamente, ajudando-os em suas necessidades e 
zelando por sua formação humana e profissional, de modo a favorecer o 
desenvolvimento de princípios éticos e cristãos, convivência saudável e 
responsabilidade social. Sua base é a política institucional de apoio ao 
discente. Procura cumprir as diretrizes e exigências do Ministério da Educação, 
quanto ao atendimento ao aluno e ao acompanhamento do egresso, bem como 
promover ações advindas das prioridades estabelecidas pelo planejamento 
estratégico da Instituição. O atendimento é diversificado e abrange áreas de 
prevenção ao uso indevido de drogas, inclusão social, egressos e Ouvidoria. 
(PDI, 2014-2018) 
 
Metas do UniATENDER – 2014 a 2018  
 

 Buscar a excelência no atendimento ao portador dos diversos tipos de 
deficiências em todos os sentidos, priorizando a acessibilidade e 
formação da cultura de inclusão.  

 Manter e ampliar o programa de atenção à dependência química como 
prioridade do desenvolvimento da qualidade de vida, para prevenir o uso 
indevido de drogas, por meio da vertente universal, articulando parcerias 
com a comunidade para mobilização da sociedade.  

 Criar grupo para fomentar cursos e pesquisas sobre drogas.  

 Manter o espaço atual e implantar o serviço eletrônico de Ouvidoria 
como canal aberto e transparente com a comunidade interna e externa, 
contando com instrumentos de avaliação dos serviços prestados pela 
UniEVANGÉLICA.  

 Manter e ampliar os projetos e ações por meio do Serviço Social, com 
prioridade para a qualificação profissional.  

 Manter e ampliar, por meio de recurso eletrônico, pesquisas sobre dados 
socioeconômicos e culturais dos acadêmicos.  
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 Dar suporte a estágios não curriculares.  

 Ampliar o espaço físico, que deverá contar com salas de reunião, sala 
de convivência para os discentes para leitura e TV, copa e salas de 
atendimentos, com ambiente climatizado.  

 
Ouvidoria-Geral  

 
A Ouvidoria é o órgão que, por meio do ouvidor e sua equipe, 

mantém contato constante com a comunidade acadêmica: reitor, pró-reitores, 
diretores de cursos, coordenadores de área, professores, profissionais 
administrativos e de apoio técnico e, principalmente, os acadêmicos, além da 
comunidade em geral. O objetivo é registrar críticas, sugestões, elogios, ou 
qualquer informação importante para a gestão e encaminhá-los aos órgãos 
competentes, acompanhando as providências, com vistas a alcançar o 
desenvolvimento de uma visão compartilhada em torno das principais questões 
da IES e gerando resultados práticos para a direção da organização. (PDI, 
2014-2018) 

 
Por meio da atuação da Ouvidoria, em parceria com a Comissão 

Própria de Avaliação – CPA, os gestores da Instituição identificam os principais 
problemas, sugestões e propostas para encontrar caminhos viáveis. A 
Ouvidoria contribui, portanto, para melhorar a imagem da Instituição, por meio 
do fortalecimento da relação com toda a comunidade, pela transparência das 
ações e pelo acompanhamento da melhoria da qualidade dos serviços por ela 
oferecidos, bem como pelas empresas terceirizadas. (PDI, 2014-2018) 
 
Organização Estudantil (espaço para participação e convivência estudantil)  
 

Os Diretórios Acadêmicos (DAs) têm participação nos órgãos de 
discussão, avaliação e deliberação do Centro Universitário de Anápolis, tais 
como: CAS – Conselho Acadêmico Superior, CPA – Comissão Própria de 
Avaliação, SIAs – Subcomissões Internas de Avaliação, entre outros. A 
Instituição disponibiliza aos DAs espaço físico com equipamentos para seu 
funcionamento. (PDI, 2014-2018) 

 
Acompanhamento dos Egressos  
 

Entre os projetos institucionais de assistência ao discente, 
promovidos pela Coordenadoria de Apoio ao Discente, órgão ligado à Pró-
Reitoria Acadêmica (PROACAD), por meio do Programa UniATENDER, 
destaca-se o Programa de Acompanhamento de Concluintes e Egressos, que 
reúne, periodicamente, ex-alunos da Instituição para conferências e debates, 
mantendo um vínculo permanente com eles. (PDI, 2014-2018) 

 
Outra relevante política de formação continuada é a oferta de cursos 

de pós-graduação lato sensu, que têm atendido muitos desses ex-alunos, uma 
vez que a Instituição oferece um leque amplo e diversificado de opções de 
cursos que favorecem a continuidade da formação de seus egressos. Uma 
ação interessante tem sido a renovação da carteira de usuário da Biblioteca 
Geral da Instituição, concedida aos egressos, permitindo-lhes continuar 
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utilizando os serviços oferecidos, o acervo bibliográfico e os laboratórios de 
informática, mesmo que não mantenham mais qualquer vínculo acadêmico 
com a IES. (PDI, 2014-2018) 

 
O Programa de Acompanhamento de Egressos é fundamental para 

a avaliação do desempenho dos cursos e da Instituição, subsidiando 
mudanças, melhorias e todo o planejamento pedagógico e administrativo. O 
programa realiza as seguintes ações e atividades:  

 
 Cadastramento e recadastramento permanentes, que possibilitam a 

atualização do banco de dados dos egressos; 
 Disponibilização do cartão fidelidade, que estende aos ex-alunos os 

programas e serviços oferecidos aos discentes da Instituição (biblioteca, 
academia, eventos culturais, cursos especiais etc.);  

 Realização, no decorrer do ano, de encontros de egressos em parceria 
com os vários cursos, inclusive com resgate da memória histórica dos 
egressos (recuperação e confecção de placas); Realização de 
pesquisas sobre a inserção profissional dos egressos da 
UniEVANGÉLICA na cidade de Anápolis e região, com os seguintes 
objetivos: verificar se o perfil do egresso, em seu campo de atuação 
profissional, é coerente com o perfil proposto no  

 projeto pedagógico; analisar as dificuldades encontradas pelos egressos 
no exercício profissional, em função da sua capacitação pela 
UniEVANGÉLICA; analisar o grau de satisfação no exercício 
profissional, bem como os elementos que indicam e classificam essa 
satisfação; identificar a influência da Instituição e sua responsabilidade 
social na capacitação dos profissionais egressos.  
 

3.15 Responsabilidade social 

 
A Associação Educativa Evangélica, instituição filantrópica, sediada 

no Município de Anápolis-Goiás, é mantenedora do Centro Universitário de 
Anápolis, da Faculdade Raízes, da Faculdade Evangélica de Goianésia e 
Colégios: Couto Magalhães de Anápolis; Colégio Álvaro de Melo em Ceres e 
Colégio Couto Magalhães em Goianésia. Tem como missão promover a 
formação acadêmica voltada para o desenvolvimento da integralidade do ser 
humano, como cidadão capaz de interferir no processo de melhorias sociais, e 
do profissional, preparado para atuar com competência científica, tecnológica, 
ética e política, comprometido com o desenvolvimento sustentável. (PDI, 2014-
2018) 

 
A Associação Educativa Evangélica – AEE – atua em sintonia com 

sua política de filantropia e inclusão social oferecendo aos estudantes 
condições de acesso e permanência na educação básica e superior, com a 
concessão de programas de bolsa de estudo integral, parcial e o 
Financiamento Estudantil (FIES). (PDI, 2014-2018) 

 
O UniSOCIAL – Departamento de Filantropia e Assistência Social – 

é o departamento responsável pela gestão dos programas de bolsas como o 
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ProUni, a Bolsa Filantropia, a Bolsa da OVG, juntamente com o Departamento 
do FIES, que atua na gestão do financiamento estudantil. (PDI, 2014-2018) 

 
No ano de 2006, a Instituição aderiu ao ProUni – Programa 

Universidade para Todos –, ofertando bolsas de estudo integrais em cursos de 
graduação a candidatos que não possuam diploma de curso superior, que 
apresentem renda per capita de até um salário mínimo e meio (bolsa integral), 
que tenham cursado o ensino médio em escola pública ou privada como 
bolsista integral e que tenham participado do último ENEM obtendo média 
superior a 450 pontos. Conjuntamente, o UniSOCIAL disponibiliza para os 
alunos matriculados nos cursos de graduação o programa próprio da Instituição 
– Bolsa Filantropia – com a concessão de bolsa de estudo de integral e parcial 
(50%) obedecendo os critérios estabelecidos pela Lei 11.096/2005 e 
12.101/2009, ou seja, para a bolsa integral comprovação de renda per capita 
familiar de até 1(um) salário mínimo e meio e para bolsa parcial de (50%) 
comprovação de renda per capita familiar de até 3 (três) salários mínimos. 
(PDI, 2014-2018) 

 
Em convênio com o Governo do Estado de Goiás, disponibiliza a 

Bolsa Universitária OVG de acordo com os regulamentos e critérios 
estabelecidos pela Organização das Voluntárias de Goiás, entidade que atua 
na gestão do programa de bolsas de estudo do governo estadual. Em 
contrapartida, o aluno presta serviço voluntário em instituições governamentais 
e não governamentais, de acordo com sua área de formação. (PDI, 2014-2018) 

 
Em parceria também com o MEC/FNDE, disponibiliza para os alunos 

o FIES – Financiamento ao Estudante do Ensino Superior –, como um 
Programa destinado a financiar estudantes de cursos de graduação 
regularmente matriculados em IES não gratuitas e cadastradas no programa, 
em cursos com avaliação positiva no SINAES – Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior, oferecendo financiamento de até 100% do custo das 
mensalidades e com juros de 3,4% ao ano. (PDI, 2014-2018) 

 
Estes programas possibilitam o ingresso e a permanência nas 

unidades de ensino da AEE a crianças, jovens e adultos que, na sua maioria, 
jamais teriam a chance de se tornarem membros ativos de tal instituição e, com 
isso, mudarem sua história de vida. Por meio destes programas, a AEE se 
apresenta como agente de emancipação social que promove a cidadania, os 
direitos sociais e humanos, visando o ser social como aquele que requer 
transformações profundas nas relações socioeconômicas atuais, e como isso 
se inicia pela garantia do exercício da cidadania, no seu conceito mais 
elementar, o da garantia dos direitos constitucionais. (PDI, 2014-2018) 

 
Desta forma, podemos dizer que a responsabilidade social da 

Instituição promove a prática comprometida por meio do desempenho de sua 
missão, que tem como valores a competência, o profissionalismo e o trabalho 
participativo, norteando suas ações por princípios éticos, morais e cristãos. 
(PDI, 2014-2018) 
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3.16 Processos de avaliação do curso 
 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) trouxe 

importantes transformações para a estruturação da educação nacional, com 
ênfase nos processos de avaliação, visando à melhoria da qualidade do 
ensino. A avaliação da educação superior assumiu lugar especial entre as 
políticas educacionais, seja para a orientação de suas diretrizes mais amplas, 
seja para as ações concretas dos órgãos competentes do Ministério da 
Educação (MEC).  

 
O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), 

instituído pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, fundamenta-se em 
princípios e objetivos voltados aos interesses sociais da educação superior. O 
SINAES tem como principal meta promover a melhoria da qualidade da 
educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento 
permanente da sua eficácia institucional, da sua efetividade acadêmica e social 
e, especialmente, do aprofundamento de seus compromissos e 
responsabilidades sociais. Sua operacionalização deve envolver a comunidade 
educativa e os membros da administração central do País, por meio da 
articulação e coerência de diversos instrumentos avaliativos e de agentes 
internos e externos.  

 
O SINAES busca assegurar a integração das dimensões interna e 

externa, particular e global, somativa e formativa, quantitativa e qualitativa, com 
os diversos objetos e objetivos da avaliação. A perspectiva do SINAES é a 
ideia de integração, de articulação e de participação de todos os agentes da 
comunidade de ensino superior, das instâncias institucionais, governamentais e 
membros concernidos da sociedade.  

 
O SINAES é formado por três componentes principais:  

 Avaliação das Instituições de Educação Superior, desenvolvido em duas 
etapas principais: Autoavaliação – coordenada pela Comissão Própria 
de Avaliação (CPA) de cada IES; Avaliação externa – realizada por 
comissões designadas pelo INEP, segundo diretrizes estabelecidas pela 
CONAES.  

 Avaliação dos Cursos de Graduação – avaliação dos cursos de 
graduação, por meio de visitas in loco de comissões externas. Avaliação 
do Desempenho dos Estudantes (ENADE) – avaliação que tem o 
objetivo de aferir o rendimento dos alunos dos cursos de graduação em 
relação aos conteúdos programáticos, suas habilidades e competências.  

 
O SINAES preconiza a avaliação como instrumento de política 

educacional, cujos resultados permitem ao governo estabelecer mecanismos 
reguladores do sistema educativo, e, às instituições, criar estratégias de 
gestão, com vistas ao aperfeiçoamento permanente do projeto institucional, 
“sustentado por princípios como a gestão democrática e a autonomia”. Esse 
aperfeiçoamento envolve não só a melhoria da qualidade das atividades 
acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão, mas a relevância de seu 
significado “quanto aos impactos sociais, econômicos, culturais e políticos”. 
Neste sentido, a avaliação é revestida de caráter ético, tanto em relação às 
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exigências normativas do sistema, quanto pelo caráter da educação como bem 
público, que deve ser legitimado pela avaliação dos gestores, da comunidade 
acadêmica e da sociedade em geral.  
 
A Avaliação das Instituições de Ensino Superior  
 

A avaliação das instituições de educação superior tem caráter 
formativo e busca o aperfeiçoamento dos agentes da comunidade acadêmica e 
da Instituição como um todo. É pressuposto para este aperfeiçoamento, a 
participação efetiva da comunidade interna, com a representação de seus 
diferentes setores, com a contribuição de atores externos ao entorno 
institucional. Assim, a Instituição constrói uma cultura de avaliação que 
possibilita permanente tomada de consciência sobre sua missão e finalidades 
acadêmica e social.  

 
A avaliação interna, ou autoavaliação, tem como principais objetivos 

produzir conhecimentos acerca da adequação dos processos de gestão 
institucional, pôr em questão os sentidos do conjunto de atividades e 
finalidades cumpridas pela Instituição, identificar as causas dos seus 
problemas e deficiências, aumentar a consciência pedagógica e capacidade 
profissional do corpo docente e técnico-administrativo, fortalecer as relações de 
cooperação entre os diversos atores institucionais, tornar mais efetiva a 
vinculação da Instituição com a comunidade, avaliar a relevância científica e 
social de suas atividades e produtos, além de prestar contas à sociedade.  

 
A avaliação externa é a outra dimensão essencial da avaliação 

institucional. A apreciação de comissões de especialistas externos à Instituição, 
além de contribuir para o autoconhecimento e aperfeiçoamento das atividades 
desenvolvidas pela UniEVANGÉLICA, também traz subsídios importantes para 
a regulação e a formulação de políticas educacionais. Mediante análises 
documentais, visitas in loco, interlocução com membros dos diferentes 
segmentos da Instituição e da comunidade local ou regional, as comissões 
externas ajudam a identificar acertos e equívocos da avaliação interna, 
apontam fortalezas e debilidades institucionais, apresentam críticas e 
sugestões de melhorias ou mesmo de providências a serem tomadas, seja pela 
própria instituição, seja pelos órgãos competentes do MEC. 
 
A Avaliação Institucional na UniEVANGÉLICA  
 

O programa de Avaliação Institucional da UniEVANGÉLICA 
caracteriza-se como um processo de descrição, análise e crítica da realidade 
da Instituição com a participação dos diferentes cursos e setores. Por meio de 
uma avaliação emancipatória e diagnóstica, o programa contempla as 10 
dimensões do SINAES.  
 
Objetivo Geral  

 
Promover a autoavaliação institucional a fim de identificar as 

potencialidades, as fragilidades e proposição de melhorias.  
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Objetivos Específicos  
 Propor e avaliar as dinâmicas, procedimentos e mecanismos internos de 

autoavaliação institucional.  

 Estabelecer diretrizes e indicadores para organização dos processos 
internos de autoavaliação.  

 Analisar relatórios, elaborar pareceres e encaminhar recomendações à 
direção superior.  

 Acompanhar e avaliar o Plano de Desenvolvimento Institucional.  

 Acompanhar os processos de avaliação desenvolvidos pelo Ministério 
da Educação. 

 Formular propostas para a melhoria da qualidade do ensino.  

 Avaliar o desempenho dos estudantes no ENADE.  

 Envolver a comunidade acadêmica em um processo de reflexão e de 
conhecimento de sua realidade, sensibilizando-a para o processo de 
mudança.  

 Disseminar as propostas de melhorias advindas do processo a toda a 
comunidade acadêmica, aos órgãos oficiais e à sociedade organizada 
em geral, para efetiva realização das ações de melhorias.  

 Acompanhar permanentemente as ações de melhorias.  

 Desenvolver mecanismos para a meta-avaliação.  

 
Princípios  
 

 O respeito à identidade, à missão e à história da Instituição: a avaliação 
deve garantir que a Instituição seja respeitada dentro do cenário, 
levando em consideração seus valores, princípios, tradição e relevância 
local e nacional.  

 A responsabilidade social com a qualidade da educação superior: a 
avaliação deve dar suporte para que a Instituição possa ser 
modificadora da realidade social, trabalhando para formar pessoas 
comprometidas com o desenvolvimento sustentável da sociedade.  

 A globalidade institucional: a avaliação deve utilizar um conjunto 
significativo de indicadores considerados em sua relação orgânica e 
sistêmica que permitam construir uma visão global da Instituição.  

 O reconhecimento da diversidade: a avaliação deve considerar e 
respeitar as especificidades das unidades avaliadas, sem perder de vista 
a integração institucional.  

 A continuidade do processo avaliativo: a avaliação deve ser um 
processo constante, para permitir a sua incorporação no cotidiano da 
Instituição, favorecendo o fortalecimento de uma cultura avaliativa que 
alimente dos processos de tomada de decisão.  
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 A construção coletiva: a avaliação deve permitir a participação de toda a 
comunidade acadêmica na construção do processo avaliativo, 
estabelecendo com esta uma relação de reciprocidade, cooperação e 
legitimidade.  

 A visibilidade do processo: todas as etapas do processo avaliativo 
devem ser amplamente divulgadas e acordadas com os atores 
envolvidos.  

 A credibilidade: a avaliação deve ser transparente e geradora de 
resultados, conduzida de modo que a comunidade acadêmica acredite 
nos resultados e perceba as ações advindas do processo avaliativo.  

 O caráter pedagógico: a Instituição deve aprender com a avaliação; 
deve usar o processo avaliativo para construir sua melhoria, no intuito de 
assumir sua posição almejada pela missão e visão.  

 A construção da autonomia acadêmica e administrativa: a avaliação 
deve apontar subsídios para viabilizar a construção da autonomia 
acadêmica e administrativa.  
 

Dimensões da Avaliação Institucional  
 
As dimensões a serem consideradas no processo de avaliação 

institucional da UniEVANGÉLICA foram estabelecidas pela Lei nº 10.861/04, 
artigo 3º, e são descritas a seguir:  
 
Dimensão 1 – A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional: a política 
para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas 
normas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à 
produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais 
modalidades: ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação (stricto e lato 
sensu).  
Dimensão 2 – Políticas para o ensino, a pesquisa, a extensão e a ação 
comunitária.  
Dimensão 3 – A responsabilidade social da Instituição, considerada 
especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão 
social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da 
memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural.  
Dimensão 4 – A comunicação com a sociedade.  
Dimensão 5 – As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo 
técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e 
suas condições de trabalho. 
Dimensão 6 – Organização e gestão da Instituição, especialmente o 
funcionamento e representatividade dos Colegiados, sua independência e 
autonomia na relação com a Mantenedora, e a participação dos segmentos da 
comunidade universitária nos processos decisórios.  
Dimensão 7 – Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, 
biblioteca, recursos de informação e comunicação.  
Dimensão 8 – Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos 
processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional.  
Dimensão 9 – Políticas de atendimento aos estudantes e egressos.  
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Dimensão 10 – Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social 
da continuidade dos compromissos na oferta da educação superior.  

A Avaliação Institucional na UniEVANGÉLICA atende às 
prerrogativas da Lei do SINAES (Lei 10.861/04), considerando as 10 
dimensões citadas anteriormente, as quais são avaliadas em um ciclo trienal. O 
Projeto de Avaliação Institucional define as ações de avaliação e os setores 
responsáveis por cada item. As Subcomissões Internas de Avaliação (SIAs) 
dos cursos e setores se responsabilizam por apresentar um plano de trabalho 
detalhando os procedimentos de avaliação e o cronograma das ações 
avaliativas.  

O Projeto de Avaliação Institucional é elaborado com participação 
coletiva e as ações de avaliação buscam a maior transparência possível a fim 
de proceder com um diagnóstico que possa servir de orientação para as ações 
de melhoria dos cursos e setores. 

 
Comissão Própria de Avaliação (CPA)  
 

Para fins de coordenação dos processos internos de avaliação da 
Instituição, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo 
INEP, e seguindo o previsto no art. 11 da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, 
foi instituída, na UniEVANGÉLICA, pela Resol. CAS 24, de 20 de setembro de 
2005, a Comissão Própria de Avaliação (CPA).  

 
A CPA atua com autonomia em relação a Conselhos e demais 

órgãos colegiados existentes na Instituição. A forma de composição, a 
dinâmica de funcionamento e a especificação de atribuições da CPA constam 
do regulamento próprio devidamente aprovado pelo Conselho Acadêmico 
Superior.  

 
Os integrantes da CPA são: Presidente, Vice-Presidente, 

representantes do corpo docente, representantes do corpo discente, 
representantes do colegiado de diretores, representantes das pró-reitorias, 
representantes da mantenedora, representantes do corpo técnico-
administrativo e representantes da sociedade civil organizada.  
 

À CPA compete: 
 
Propor e avaliar as dinâmicas, procedimentos e mecanismos 

internos de autoavaliação institucional de cursos e de desempenho dos 
estudantes.  

 Estabelecer diretrizes e indicadores para organização dos processos 
internos de autoavaliação, bem como analisar relatórios, elaborar 
pareceres e encaminhar recomendações à direção superior da 
UniEVANGÉLICA.  

 Acompanhar e avaliar o Plano de Desenvolvimento Institucional.  

 Acompanhar os processos de avaliação desenvolvidos pelo Ministério 
da Educação.  
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 Formular propostas para a melhoria da qualidade do ensino 
desenvolvido pela UniEVANGÉLICA, com base nas análises e 
recomendações produzidas nos processos internos de autoavaliação.  

 Articular-se com as Comissões Próprias de Avaliação das demais IES 
integrantes do Sistema Federal de Ensino, bem como com a Comissão 
Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES, visando ao 
estabelecimento de ações e critérios comuns de avaliação, levando-se 
em consideração o perfil institucional da UniEVANGÉLICA.  

 Sistematizar os dados da autoavaliação, elaborar e encaminhar o 
relatório anual de avaliação institucional.  

 Divulgar os resultados da autoavaliação às comunidades interna e 
externa.  

 Acompanhar a avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de 
graduação da UniEVANGÉLICA, realizada mediante aplicação do 
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE.  

 Realizar estudos sistemáticos sobre o desempenho dos estudantes dos 
cursos de graduação participantes do ENADE, colocando-os em 
confronto com o seu desempenho demonstrado no processo regular de 
avaliação da aprendizagem.  

A CPA é composta por duas modalidades de subcomissões: as 
Subcomissões Internas de Avaliação (SIAs) e a Subcomissão de Especialistas 
em Avaliação (SEA). As Subcomissões Internas de Avaliação atuam na 
autoavaliação dos cursos e são compostas pelo diretor do curso, coordenador 
pedagógico, representante docente, representante discente e representante do 
pessoal técnico-administrativo. As SIAs são responsáveis pelo planejamento e 
operacionalização dos processos avaliativos nos cursos e setores; coleta e 
disponibilização de informações à CPA; avaliação dos processos oriundos da 
Ouvidoria; elaboração de relatórios sobre as avaliações realizadas nos cursos 
e setores; auxilio nos processos de avaliação externa desenvolvidos pelo 
Ministério da Educação. Os componentes das Subcomissões Internas de 
Avaliação servem de elo entre a CPA e os cursos ou setores e são 
responsáveis pela articulação da avaliação interna dos cursos e setores com as 
prioridades da CPA. 

 
A SEA, por sua vez, tem um coordenador que, em situações de 

simulação de avaliação in loco, indica professores para composição de 
comissão específica designada para avaliar a organização didático-
pedagógica, corpo docente e infraestrutura de cursos. Os cursos avaliados são 
aqueles que receberão visita in loco no período letivo da simulação ou aqueles 
indicados pela Reitoria. A SEA é responsável também pela avaliação de 
alterações de matrizes curriculares e PPCs.  

 
As atribuições da SEA são: avaliar os projetos pedagógicos dos 

cursos novos; avaliar os processos de mudança nos Projetos Pedagógicos de 
Cursos (PPCs) e nas matrizes curriculares ao longo do curso; analisar 
relatórios, elaborar pareceres e encaminhar recomendações para a CPA; 
auxiliar nos processos de avaliação desenvolvidos pelo Ministério da 
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Educação; orientar o planejamento das ações internas dos cursos e unidades; 
contribuir com os cursos e unidades no processo de compreensão e análise 
dos dados da avaliação.  

 
As ações ligadas à EAD da UniEVANGÉLICA estarão passíveis das 

autoavaliações na perspectiva da sua Direção, como um setor 
administrativo/pedagógico ligado à Pró-Reitoria Acadêmica – PROACAD, e na 
perspectiva das autoavaliações de seus cursos. Assim, a prática da avaliação 
presente na vida da Instituição se dará também na EAD, de maneira tal que 
essas autoavaliações propiciarão a indicação das ações futuras da modalidade, 
na realização de medidas corretivas ou de melhoria da atuação da Instituição 
na modalidade a distância. 
 
3.17 Articulação entre graduação e pós-graduação 
 

A UniEVANGÉLICA entende que a ciência se faz por meio da 
superação e aprimoramento constante dos saberes. Daí a necessidade de 
programas de educação continuada voltados para a atualização de 
conhecimentos e competências e para a busca de caminhos criativos que 
desenvolvam cada vez mais a capacidade de construção de novos saberes.  

 
Sendo assim, por meio da oferta de cursos de especialização lato 

sensu, a instituição procura estar em sintonia com as necessidades de 
qualificação de especialistas, preparando-os para atuar na sociedade, 
promovendo melhorias nos respectivos setores pela produção e atualização de 
conhecimentos e prestação de serviços de qualidade. 

 
As políticas institucionais para a implantação e consolidação de 

cursos stricto sensu têm como eixos norteadores: 
 

 Criação de mestrados e doutorados articulados com a problemática 
regional e nacional. 

 Formação de quadros profissionais, para atuar no campo acadêmico 
científico, na produção de tecnologias aplicáveis às necessidades 
industriais do desenvolvimento nacional e regional, por meio das 
inovações tecnológicas. 

 Papel imperativo de formar professores para a educação superior, 
suprindo as deficiências do sistema em assegurar a capacitação 
adequada de quadros docentes qualificados. 

 Estabelecimento de vínculos com os diferentes cursos de graduação, 
nas modalidades de bacharelado, licenciatura e superiores de 
tecnologia, assim como com os cursos de especialização e os 
programas de extensão.  

 Os cursos de mestrado e doutorado, por sua vocação de produção e 
inovação científica e tecnológica devem fortalecer os mecanismos de 
cooperação interinstitucional, no âmbito nacional e internacional. 

A institucionalização da pesquisa se dará por meio de: 
 Garantia das condições acadêmicas e orçamentárias, de infra-estrutura 

adequada e destinação de recursos para bolsas pesquisador, 
participação em eventos, divulgação e publicação dos resultados em 
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revistas e periódicos institucionais, nacionais e internacionais. Para esta 
finalidade a instituição busca, permanentemente, a alocação de recursos 
e financiamentos de outras fontes financiadoras, que complementem os 
recursos próprios. 

 Preparação de pesquisadores e seu envolvimento em redes de pesquisa 
externas à instituição de ensino, no âmbito regional, nacional e 
internacional. 

 Estimulo à produção de pesquisas voltadas à regionalização e à 
cooperação internacional, buscando proximidade com as associações 
científicas representativas da comunidade acadêmica, bem como com o 
setor empresarial. 

 Consolidação de linhas de pesquisa, com incentivo à participação de 
docentes em congressos científicos, à publicação de livros e artigos, à 
realização de seminários e eventos científicos nas semanas acadêmicas 
dos cursos da UniEVANGÉLICA.  

 
A iniciação científica é uma modalidade de ensino-aprendizagem 

que procura dar a alunos de graduação oportunidade de desenvolverem 
projetos de pesquisa, sob a orientação de professores. Esta atividade 
acadêmica tem por finalidade preparar jovens cientistas para o exercício da 
pesquisa, oportunizando o questionamento, sistematização e organização do 
saber, transformando os alunos de receptores de informação a produtores de 
seu próprio conhecimento.  

 
As atividades propiciam, ainda, a melhoria da qualidade da 

formação acadêmica, pelo desenvolvimento da visão crítica do aluno sobre a 
realidade, apontando os desafios que se apresentam às práticas profissionais 
quanto à estrutura social, política e econômica da sociedade.  

 
Constituem políticas para a consolidação das atividades de 

iniciação científica na UniEVANGÉLICA: 
 

 Capacitação contínua de quadros docentes para orientação dos 
bolsistas de iniciação científica. 

 Divulgação dos resultados das pesquisas, utilizando diferentes 
instrumentos de publicação, tais como revistas, informativos 
acadêmicos, livros, eventos científicos ou por meio da internet, no 
âmbito institucional ou interinstitucional. 

 Destinação de recursos sob a forma de bolsas para docentes e 
discentes, financiamento de publicações, ajuda para participação em 
eventos. 

 Articulação permanente com outras fontes financiadoras que 
complementem os recursos institucionais. (PPI, online) 

 
4. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO 
 
4.1 Direção do curso 
 

A Coordenação dos cursos do Centro Universitário de Anápolis é 
exercida pelos Diretores e Coordenadores. As atribuições dos Diretores e 
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Coordenadores de Curso estão definidas no Regimento Interno do Centro 
Universitário e no Plano de Desenvolvimento Institucional. São elas: 

 

 I – Representar o curso junto às autoridades e órgãos deste Centro 
Universitário; 

 II – Deliberar sobre os procedimentos e relatórios oriundos da ouvidoria-
geral; 

 III – Dirigir, supervisionar e fiscalizar a execução das atividades 
programadas pelo Instituto que esteja subordinado, bem como a 
assiduidade dos professores e demais funcionários administrativos; 

 IV – Sugerir à Superintendência do Instituto a contratação ou dispensa 
de pessoal docente e técnico-administrativo; 

 V – Apresentar, semestralmente, ao Superintendente do respectivo 
Instituto, relatório de suas atividades e do seu curso; 

 VI – Acatar e respeitar as decisões dos órgãos colegiados, 
superintendências e Reitoria, zelando pelo bom andamento das suas 
atividades; 

 VII – Propor e administrar o plano orçamentário do curso; 

 VIII – Fazer a distribuição de carga horária do corpo docente.  
 

As atividades práticas desenvolvidas pelo Diretor do Curso são: 
 
 Organizar e acompanhar os programas e eventos de extensão e de 

pesquisa; 
 Zelar pela manutenção do bem-estar dos professores e alunos; 
 Cumprir os despachos legais pertinentes ao curso; 
 Dirigir as reuniões do Colegiado de professores e do NDE; 
 Participar de reuniões da Reitoria, Pró-reitorias, do Colegiado de 

Diretores e outras, quando convocado. 
 

O Diretor do Curso participa também dos órgãos colegiados 
acadêmicos, visando à integração entre os diferentes setores e o 
compromisso com os objetivos, metas e ações do Projeto de Desenvolvimento 
Institucional e do Projeto Pedagógico do Curso. São estes: o Conselho 
Acadêmico Superior (CAS), o Colegiado de Pró-Reitores, o Colegiado de 
Diretores, o Colegiado de Professores do Curso e o Núcleo Docente 
Estruturante (NDE). 
 
4.1.1 Assistente de direção 
 

O Assistente de Direção desempenha as seguintes funções: 
 

 Assistir ao diretor em suas atividades funcionais e acadêmico-
pedagógicas; 

 Representá-lo em ausências e impedimentos ou por designação; 
 Elaborar os projetos de eventos e extensão inerentes às atividades 

acadêmico-pedagógicas; 
 Realizar outras atribuições estabelecidas pela direção do curso. 
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4.2 Coordenação pedagógica 
 

A Coordenação Pedagógica desempenha as seguintes funções: 
 

 Acompanhar, analisar e orientar os procedimentos didáticos propostos 
pelos professores; 

 Acompanhar, analisar e orientar as avaliações desenvolvidas pelos 
professores do curso; 

 Observar o desenvolvimento das disciplinas e do cronograma do curso; 
 Acompanhar, periodicamente, o lançamento de conteúdo, carga horária, 

frequência e notas nos diários de classe; 
 Manter contato frequente com os representantes de turma e atender as 

demandas dos alunos; 
 Auxiliar o Colegiado de curso na elaboração e revisão do Projeto 

Pedagógico do Curso. 
 
4.3 Núcleo Docente Estruturante 
 

O corpo docente organiza-se em duas instâncias, a saber: o 
Colegiado de Professores do curso e o Núcleo Docente Estruturante (NDE). 
Essas instâncias têm competências diferentes e complementares. 

 
O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é composto por sete 

membros do Colegiado de professores. O NDE tem finalidade consultiva e 
deliberativa quanto às decisões político-pedagógicas do curso. Desenvolve 
uma gestão democrática das demandas que permeiam o cotidiano 
acadêmico, comprometido com a garantia dos pressupostos deste projeto. O 
NDE reúne-se, com frequência, durante o período letivo, atendendo às 
convocações do Presidente do núcleo, sendo este o Diretor do Curso. O 
Núcleo tem-se reunido também para estudar novas metodologias e teorias 
pedagógicas, a fim de mediar as transformações pretendidas na estrutura do 
curso. As reuniões de planejamento para a integração dos conteúdos de cada 
período letivo são convocadas e dirigidas pelo NDE.  

 
De acordo com o Regimento Interno do Centro Universitário, o 

NDE tem as seguintes características e finalidades: 
 
Art. 1 – O NDE, em conformidade com Res. CONAES n. 1, de 17 de junho de 
2010, constitui-se da equipe docente destinada a participar do processo de 
gestão acadêmica dos cursos de graduação. 
Art. 2 – O NDE tem por finalidade elaborar, avaliar e atualizar o Projeto 
Pedagógico do Curso, discutir e aprovar a concepção do curso, definir a 
organização acadêmica e administrativa e acompanhar, continuamente, o 
processo de implementação, encaminhando-o ao Colegiado do curso para 
aprovação.  
Art. 5 – A indicação dos membros do NDE será feita pelo Diretor do curso, 
cuja designação oficial será feita em portaria expedida pela Reitoria, com 
mandato de três anos, assegurando-se sua renovação parcial, mediante 
avaliação do exercício da função. 
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4.4 Colegiado do curso 
 

O Colegiado de Professores tem como função o planejamento das 
atividades pedagógicas, considerando os programas das disciplinas, 
estratégias de ensino, atividades discentes e sua relação com a concepção do 
curso e o perfil do egresso.  Para isso, reúne-se em dois tipos de comissão: 
Comissão de professores do período letivo e Comissão de disciplinas do Eixo 
Estruturante (Formação Fundamental, Formação Profissional ou Formação 
Prático-profissional). No decorrer do período letivo, o Colegiado reúne-se 
também para tratar de assuntos  pertinentes ao processo pedagógico e avaliar 
o desempenho do curso, dos professores e dos alunos. O Colegiado de 
professores do Curso de Direito tem representante no CAS – Conselho 
Acadêmico Superior. 
 
4.5 Corpo docente 
 

O corpo docente é composto de 55 (cinquenta e cinco) professores. 
Com relação à titulação: 14,54% de doutores, 52,72% de mestres e 32,72% de 
especialistas. O regime de trabalho mostra-se com a seguinte configuração: 14 
professores em regime de tempo integral, o que representa 25,45% do corpo 
docente; 27 em regime de tempo parcial, representando 49,09% do total e 14 
professores horistas, representando 25,45%. 
 

A Instituição, no processo de seleção docente (interno e externo), 
prioriza a constituição de seus quadros com professores titulados e com maior 
disponibilidade de carga horária. É importante ressaltar que nem sempre é 
possível admitir corpo docente qualificado, pois existem ainda na região poucos 
programas de pós-graduação stricto sensu em áreas como Direito, 
Administração, Fisioterapia e cursos Tecnológicos. 

 
Em relação a experiência docente, dos 55 professores 16,36% 

possuem de 03 a 05 anos de experiência; 29,09% possuem de 06 a 10 anos de 
experiência; 41,81% possuem de 10 a 20 anos de experiência; 12,74% 
possuem acima de 20 anos de experiência. 

 
4.6 Corpo técnico-administrativo 
 

O Curso de Direito tem os seguintes membros técnico-
administrativos: 
 
1. Secretárias setoriais: Edna Alves Perônica e Diva Ana Souza Rocha Silva, 
sendo a responsável pelo setor a primeira. 
2. Colaboradores: Laís Caroline Silva Souza, Nádia Maria de Oliveira Souza, 
Maria Célia de Oliveira, Celma Alves dos Santos, Johann Sebastian Veloso de 
Souza, Tatiane Gomes Amaral, Sandra Aparecida Maia, Benedito Correa 
Viana, Maria Luiza Silva, Simone Pereira Passos, Takachi Soares Mito 
Kuramoto, Thamara Cristina de Abreu Rodrigues, Brenda Gabriele de Castro 
Siqueira, Daniel de Araújo Silva. 
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5. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO 
 

O planejamento curricular implica determinada concepção de 
conhecimento e aprendizagem, com abordagem metodológica específica, 
coerente com a opção político-filosófica institucional. 

 
Ao considerar a produção acelerada do conhecimento e as 

profundas mudanças científicas e tecnológicas, a organização curricular coloca 
importantes desafios aos professores e gestores. 

 
Segundo Silva1, a discussão sobre currículo coloca duas questões 

centrais ao processo educativo, ou seja, qual o conhecimento é considerado 
essencial a ser ensinado? E, que tipo de pessoa se pretende formar? De modo 
análogo afirma Berticelli2 ser o currículo “a questão central que diz respeito 
àquilo que a escola faz e para quem faz ou deixa de fazer”.  Existe, desse 
modo, na construção do currículo escolar uma relação de poder, na seleção de 
saberes que o outro deve aprender e na construção da identidade do aluno. 

Nessa perspectiva, a definição curricular, ao selecionar estes, e não 
aqueles saberes, e formar este perfil humano e profissional, e não outro, traduz 
opções socioculturais, ideológicas, epistemológicas e políticas que 
fundamentam a abordagem dos diferentes conteúdos cognitivos, 
procedimentais e atitudinais. Sendo assim, ao se definir o currículo, define-se, 
igualmente, uma concepção de espaço educativo, ou como espaço 
hegemônico, ou, como espaço da produção do conhecimento novo, da 
inovação tecnológica, da ratificação ou revisão dos valores, da crítica e da 
reconstrução permanente das relações sociais. 

 
A definição da natureza desse espaço, por envolver questões 

essenciais do processo educativo, não pode resultar de deliberações 
individuais. Ao contrário, se constitui num processo de reflexão do coletivo 
acadêmico, de forma crítica, de construção de consensos acerca do campo 
epistemológico, das práticas pedagógicas inseridas no contexto social. E, por 
tratar-se de um processo que está em permanente construção, supõe 
retomadas e retificações. Portanto, a elaboração de currículos pela 
comunidade acadêmica, que expressem essa intencionalidade, pressupõe o 
estabelecimento de “programas de formação global, com coerência didática e 
distribuição de tempo de forma sequencial, com situações e atividades 
ordenadas. 

 
Disto decorre que o planejamento curricular implica determinada 

concepção de conhecimento e aprendizagem, com abordagem metodológica 
específica, além do que já se afirmou em relação à opção político-filosófica 
institucional. Considerando-se, pois, a produção acelerada do conhecimento, 
desafios novos são trazidos aos que pensam e executam currículos, ou seja, 
aos gestores e professores. A renovação curricular e a flexibilidade dos 
projetos pedagógicos dos cursos levam em conta a dinâmica da sociedade da 
informação e mais do que se adequar a ela, os currículos dos cursos de 

                                                 
1
 SILVA, Tomaz Tadeu. Documentos de identidade – Uma introdução às teorias do currículo. 

2
 BERTICELLI, Ireno Antonio. “Currículo: tendências e filosofia”. In: COSTA, Marisa Vorraber 

(Org.) O currículo nos limiares do contemporâneo. Rio de Janeiro: DP&A, 1998, p. 8 
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graduação se caracterizam pela versatilidade em compreender as demandas 
sociais e interferir nelas, formando profissionais que sejam capazes de 
compreender e enfrentar os problemas cotidianos, com toda sua complexidade, 
celeridade de respostas compatíveis com uma sociedade que se deseja mais 
humana e inclusiva. 

Assim, a UniEVANGÉLICA entende o currículo como espaço 
educativo que compreende um conjunto de saberes e  atividades destinados à 
formação do profissional e do cidadão em sua integralidade. Incluídos nesses 
saberes e atividades estão as orientações das Diretrizes Curriculares para a 
Educação Ambiental (Resolução Nº 02/2012); Diretrizes Curriculares para a 
Educação em Direitos Humanos (Resolução nº 01/2012) e as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-brasileira e Indígena (Resolução nº 01/2004). (PDI, 
2014-2018) 

 
Nesse sentido, entende-se que o currículo deve assegurar, 

minimamente: 
 

 uma proposta formativa coerente com a visão e missão institucional, 
fundamentando-se nas políticas oficiais para a graduação; 

 uma formação com sólida base científica e tecnológica, com espaços de 
fundamentação teórica e práticas que assegurem a posterior inserção do 
egresso nessa realidade que nela deverá atuar, para oferecer respostas 
adequadas à sociedade que se deseja mais humana e inclusiva; 

 a compreensão da sociedade contemporânea, com suas potencialidades 
e desafios, e o julgamento crítico dessa realidade, que norteie a atuação 
para uma cidadania comprometida com a dignidade humana, a ética e 
os valores democráticos; 

 espaços de flexibilidade, que levem em conta a dinâmica da sociedade 
da informação; 

 a necessária contextualização, contemplando as demandas sociais; 
 a interdisciplinaridade – concepção e formas de implementação; 
 a articulação teórico-prática – como, quando, onde ocorrem as 

atividades que favorecem a articulação entre a teoria e a prática, ao 
longo do curso; 

 a compatibilidade e adequação da carga-horária para a realização das 
diferentes atividades 

 
5.1 Estrutura curricular 

 
A estrutura curricular no Curso de Direito do Centro Universitário de 

Anápolis orienta-se pelas novas exigências da Lei de Diretrizes e Bases e 
pela discussão nos meios acadêmicos brasileiros a respeito da existência de 
um descompasso entre o ensino jurídico e o ensino das outras ciências 
sociais, quer em nível teórico quer em nível prático.  

 
Este fato reflete o anacronismo da formação jurídica no Brasil, 

constatado na permanência de cursos jurídicos com caráter bacharelesco, 
indiferentes às mudanças e aos novos desafios da realidade social e jurídica 
brasileira. 
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Mesmo observando todas as proporções, essa constatação serve 
de orientação para a proposta curricular do curso. Por isso, diante das 
exigências das novas diretrizes curriculares e da discussão sobre os novos 
paradigmas educacionais, o Curso de Direito, em seu Projeto Pedagógico, 
destaca uma concepção curricular em que o conhecimento é construído em 
um exercício crítico do intelecto que proporcione um maior grau de 
autoconsciência e de desenvolvimento do ser humano.  

 
O processo educacional, portanto é centrado no progresso do 

indivíduo e da universidade, num processo de cooperação em que o professor 
não existe para o aluno, mas ambos para a ciência. (COURT, 1976, p. 226) O 
Curso está estruturado com base nos três eixos. Estes organizam-se de 
maneira diversa na estrutura da matriz curricular. Dois eixos atravessam todo 
o currículo verticalmente, distribuindo, ao longo dos períodos, disciplinas que 
os contemplam. São estes o Eixo de formação fundamental e o Eixo de 
formação profissional. O terceiro eixo atravessa a matriz, construindo uma 
espiral que integra os outros dois eixos: é o Eixo de formação prático-
profissional. 

 
Esse último eixo tem como objetivo direcionar todo o conteúdo dos 

demais eixos para uma aplicação prática integrada e multidisciplinar. Dessa 
maneira, pretende-se oportunizar aos alunos um conhecimento interdisciplinar 
construído pela reflexão contínua sobre as relações entre os conhecimentos 
da formação fundamental, da formação profissional e das práticas 
profissionais do operador do Direito. 

 
Eixo de formação fundamental 

 
 Aplicação de princípios, concepções e critérios oriundos de diferentes 

áreas do conhecimento, com pertinência ao campo do Direito, que 
contribuam para o desenvolvimento das pessoas, das organizações e da 
sociedade; 

 Estudo dos fundamentos e conteúdos relativos à Antropologia, Ciência 
Política, Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia, Sociologia e 
Língua Portuguesa, tendo em vista as formas de comunicação no 
mundo contemporâneo; 

 Estudo da problemática da sociedade contemporânea: direitos humanos, 
diversidade social, étnico-racial e cultural, cidadania, sustentabilidade e 
outras questões de relevância local e regional; 

 Discussão das questões referentes à Ética, à Justiça, à dialogicidade, ao  
respeito mútuo e à solidariedade, articulando o saber acadêmico à 
pesquisa, à extensão e à prática; 

 Estudo, aplicação e avaliação dos textos legais relativos à organização e 
composição do sistema jurídico; 

 Planejamento, execução e avaliação de experiências que considerem o 
contexto histórico e sociocultural do sistema jurídico brasileiro; 

 Realização de diagnóstico sobre necessidades e aspirações dos 
diferentes segmentos da sociedade, relativos ao Direito, a fim de se 
identificar diferentes forças e interesses e de se captar contradições que 
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sejam levadas em conta nos planos pedagógicos, no planejamento e na 
realização de atividades jurídicas; 

 Estudo das relações entre Direito e trabalho, diversidade cultural, 
cidadania, sustentabilidade, entre outras problemáticas centrais da 
sociedade contemporânea. 

 
Eixo de formação profissional  

 
 Implementação de novos procedimentos didáticos que despertem o 

interesse do graduando pelas disciplinas ligadas ao Direito Público, com 
a abordagem de questões referentes ao Estado e à sociedade; 

 Aplicação dos elementos e valores norteadores da ciência do Direito e 
de sua evolução; 

 Análise e discussão das peculiaridades que acarretam as mudanças 
sociais, econômicas, políticas e culturais do Estado Brasileiro; 

 Utilização do conhecimento adquirido para identificar as diversas 
possibilidades de aplicação do Direito na vida cotidiana. 

 
Eixo de formação prático-profissional  

 
 Aprimoramento do conhecimento teórico dos conteúdos estudados por 

meio de atividades simuladas que vislumbrem os procedimentos 
judiciais em práticas presenciais e virtuais; 

 Aplicação dos conteúdos teóricos e práticos obtidos, através de 
atividades reais que exijam o conhecimento do Direito material e do 
Direito processual, aliada aos fundamentos éticos e humanistas; 

 Aplicação do Direito no âmbito judicial, como também no âmbito 
extrajudicial, por meio de atividades de extensão educacionais (cartilha 
do idoso, cartilha do consumidor, jogo trilha da cidadania e quebra-
cabeças) nos campos de aplicação da infância e juventude, incitando à 
formação cidadã; 

 Ampliação das possibilidades de reconhecimento de habilidades e 
competências do discente ( mesmo as adquiridas fora do ambiente 
acadêmico, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, 
transversais e opcionais), especialmente nas relações comuns de 
trabalho, desenvolvidas nas ações de extensão junto à comunidade, 
sobre as diversas modalidades da prática pedagógica curricular; 

 Promoção da interdisciplinaridade por meio do desenvolvimento de 
pesquisas, possibilitando a descoberta de novos conhecimentos 
jurídicos, inclusive a valorização da oralidade; 

 Incentivo à interação e à competência comunicativa nas relações 
interpessoais; 

 Aplicação de temas específicos da área jurídica, fundamentados na 
perspectiva da cidadania, na formação técnica, científica e humanista. 

 
Para que essa estrutura seja efetivada em cada período letivo do 

curso, o PPC propõe que as disciplinas dialoguem entre si por meio de um 
núcleo articulador. Esse núcleo é composto por disciplinas do período em 
questão, que possuem a capacidade de dialogar com todas as demais, 
proporcionando ao aluno um momento de prática multidisciplinar integradora. 
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Além disso, existem subgrupos de disciplinas que dialogam entre si.  As 
disciplinas não são concebidas enquanto unidades delimitadas e rígidas. Pelo 
contrário, elas são concebidas enquanto unidades com limites fluidos que 
estabelecem relações com as demais disciplinas, a fim de compor um todo 
completamente integrado.  

 
É importante lembrar que a estrutura curricular do curso contempla 

o atendimento aos requisitos legais e administrativos das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena, as Diretrizes 
Nacionais para Educação em Direitos Humanos e Políticas de Educação 
Ambiental. 
 
 

DIRETRIZES INSTITUCIONAIS PARA A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES 
ÉTNICO-RACIAIS E PARA O ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-

BRASILEIRA, AFRICANA E INDÍGENA 
 

Estas diretrizes visam atender os propósitos expressos na Lei 
10.639/2004, que altera a Lei 9394/96 de 20 de dezembro de 1996, 
estabelecendo a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 
e Africana na Educação Básica, na Resolução Nº 1, de 17 de junho de 2004, 
que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, 
Lei nº 11.645, de 10 de março de  2008 que altera a Lei Nº 9394, de 20 de 
dezembro de 1996, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a 
obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, 
Parecer Nº CNE/CP 003/2004, de 10/03/2004, sobre as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. 

 
Assim, tais Diretrizes objetivam oferecer orientações e critérios para 

a implantação de ações que comporão o PDI, PPI e Projetos Pedagógicos dos 
cursos de Graduação do Centro Universitário de Anápolis, viabilizando o 
cumprimento dos dispositivos legais que estabelecem o respeito aos valores 
culturais, a garantia da promoção do bem de todos e a prevalência dos direitos 
humanos. 

 
Esses princípios, portanto, pretendem fortalecer o papel do Centro 

Universitário de Anápolis como transmissor da história e da cultura afro-
brasileira e indígena, visando desenvolver o reconhecimento da diversidade 
étnico-racial, a educação para a cidadania em busca da construção de uma 
sociedade justa, de igualdade de direitos e democrática. 
 
PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS NORTEADORES 
 

Todos os dispositivos legais vigentes no país apontam para a 
necessidade de que as Instituições de Ensino formulem projetos direcionados à 
valorização da história e cultura dos afro-brasileiros e dos africanos, à 
diversidade da nação brasileira e comprometidos com a educação de relações 
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étnico-raciais. Propõem, também, a divulgação e produção de conhecimentos, 
a formação de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos orgulhosos 
de seu pertencimento para interagirem na construção de uma nação em que 
todos tenham seus direitos garantidos e sua identidade valorizada. 

 
Conforme o Parecer CNE/CP 003/2004, para empreender a 

construção de pedagogias de combate ao racismo e a discriminações, é 
fundamental que se desfaçam alguns equívocos, entre eles:  

 
 que ser negro no Brasil não se limita às características físicas. Trata-se 

também de uma escolha política; 
 que os negros se discriminam entre si e que são racistas também. Essa 

constatação tem de ser analisada no quadro da ideologia do 
branqueamento que divulga a ideia e o sentimento de que as pessoas 
brancas seriam mais humanas, teriam inteligência superior. 

 que a discussão sobre a questão racial se limita ao Movimento Negro e 
a estudiosos do tema, e não à escola. A escola, como instituição social 
responsável por assegurar o direito da educação a todo cidadão, deverá 
se posicionar politicamente contra qualquer forma de discriminação. 

 
Tais equívocos reforçam a incumbência da instituição de ensino 

superior de incluir no contexto do seu currículo estudos, atividades, projetos e 
programas sobre a diversidade cultural e racial. 

 
Assim sendo, as Instituições de Ensino Superior precisam tomar 

iniciativas que atendam essas demandas, estabelecendo políticas, 
institucionais e pedagógicas, que garantam as condições humanas, materiais e 
financeiras para execução de projetos pedagógicos e atividades curriculares. 
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5.1.1 Matriz Curricular  
 
 

 
GRADE CURRICULAR 2017-2 CRÉDITOS CARGA HORÁRIA 

1º PERÍODO Teoria Prática Total Teoria Prática Total 

Ciência Política (Teoria do Estado) 4 0 4 80 00 80 

Direito Civil I (Parte Geral) 4 0 4 80 00 80 

Ética I (Ética Acadêmica) 2 0 2 40 00 40 

Hermenêutica 2 0 2 40 00 40 

História do Direito 2 0 2 40 00 40 

Direito Penal I (Parte Geral) 4 0 4 80 00 80 

Psicologia I (A pessoa e a sociedade) 2 0 2 40 00 40 

Língua Portuguesa I 4 0 4 80 00 80 

 24 0 24 480 00 480 

       

 
 

CRÉDITOS CARGA HORÁRIA 

2º PERÍODO Teoria Prática Total Teoria Prática Total 

Direito Civil II (Obrigações I) 4 0 4 80 0 80 

Direito Constitucional I 4 0 4 80 0 80 

Direito Penal II (Das sanções penais) 4 0 4 80 0 80 

Língua Portuguesa II 4 0 4 80 0 80 

Metodologia do Trabalho Científico  2 0 2 40 0 40 

Psicologia II (A pessoa e o Direito) 2 0 2 40 0 40 

 20  0  20  400 00   400 

       

 
 

CRÉDITOS CARGA HORÁRIA 

3º PERÍODO Teoria Prática Total Teoria Prática Total 

Cidadania Ética e Espiritualidade  2 0 2 40 0 40 

Direito Civil III (Obrigações II) 4 0 4 80 0 80 

Direito Constitucional II 4 0 4 80 0 80 

Direito Penal III (Dos crimes em espécie I) 4 0 4 80 0 80 

Filosofia I (Geral) 2 0 2 40 0 40 

Lógica 2 0 2 40 0 40 

Sociologia I (Geral) 2 0 2 40 0 40 

  20 0 20   400  00 400  

 

 
 
      

 
 

CRÉDITOS CARGA HORÁRIA 

4º PERÍODO Teoria Prática Total Teoria Prática Total 

Direito Civil IV (Obrigações III) 4 0 4 80 0 80 

Direito Penal IV (Dos crimes em espécie II) 4 0 4 80 0 80 

Direitos Humanos 2 0 2 40 0 40 



65 

 

Filosofia II (Jurídica) 4 0 4 80 0 80 

Sociologia II (Jurídica) 2 0 2 40 0 40 

Teoria Geral do Processo 4 0 4 80 0 80 

 20 0  20  400  00  400 

 

 
 

CRÉDITOS CARGA HORÁRIA 

5º PERÍODO Teoria Prática Total Teoria Prática Total 

Antropologia 2 0 2 40 00 40 

Direito Civil V (Coisas) 4 0 4 80 00 80 

Direito Empresarial I 4 0 4 80 00 80 

Direito Processual Penal I 4 0 4 80 00 80 

Direito Processual Civil I 4 0 4 80 00 80 

Economia 2 0 2 40 00 40 

 20 0 20 400 00 400 

       

 CRÉDITOS CARGA HORÁRIA 

6º PERÍODO Teoria Prática Total 
Teori

a Prática Total 

Direito Civil VI (Família) 4  0 4 80 00 80 

Direito do Trabalho I 4  0 4 80 00 80 

Direito Empresarial II 4  0 4 80 00 80 

Direito Processual Civil II 4  0 4 80 00 80 

Direito Processual Penal II 4  0 4 80 00 80 

  20  0  20  400 00  400 

       

 

 
 

CRÉDITOS CARGA HORÁRIA 

7º PERÍODO Teoria Prática Total 
Teori

a Prática Total 

Direito Administrativo I 4 0 4 80 00 80 

Direito Civil VII (Sucessões) 4 0 4 80 00 80 

Direito do Trabalho II 4 0 4 80 00 80 

Direito Processual Civil III 4 0 4 80 00 80 

Direito Processual Penal III 4 0 4 80 00 80 

Estágio Supervisionado I (Prática Processual Civil) 0 2 2 00 40 40 

Estágio Supervisionado II (Prática 

Simulada Civil - NAS) 0 1 1 0 20 20 

 20 3 23 400 60 460 
 
 

 

 
 

CRÉDITOS CARGA HORÁRIA 

8º PERÍODO Teoria Prática Total 
Teori

a Prática Total 

Direito Administrativo II 4 0 4 80 00 80 

Direito Processual Civil IV 4 0 4 80 00 80 

Direito Processual do Trabalho I 4 0 4 80 00 80 
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Linguagem Jurídica 2 0 2 40 00 40 

Ética II (Geral e Jurídica) 2 0 2 40 00 40 

Direito Processual Penal IV 4 0 4 80 00 80 

Estágio Supervisionado III (Prática Processual Penal) 0 2 2 00 40 40 

Estágio Supervisionado IV (Prática 

Simulada Penal – NAS) 
0 1 1 00 20 20 

Trabalho de Curso I (Projeto) 0 4 4 00 40 40 

 20 7 27 400 100 500 

 CRÉDITOS CARGA HORÁRIA 

9º PERIODO Teoria Prática Total 
Teori

a Prática Total 

Direito Processual Civil V  4 0 4 80 00 80 

Direito Processual do Trabalho II 4 0 4 80 00 80 

Direito Tributário I 4 0 4 80 00 80 

Estágio Supervisionado V (Tribunal do 
Júri) 2 0 2 40 00 40 

Estágio Supervisionado VI (Prática 

Processual Trabalhista) 2 0 2 40 00 40 

Estágio Supervisionado VII (Prática 
NPJ) 0 4 4 00 80 80 

Optativa 2 0 2 40 00 40 

Trabalho de Curso II (Monografia)  0 2 2 00 40 40 

 18 6 24 360 120 480 
 

 CRÉDITOS CARGA HORÁRIA 

10º PERIODO Teoria Prática Total 
Teori

a Prática Total 

Direito Ambiental 4 0 4 80 00 80 

Direito do Consumidor 4 0 4 80 00 80 

Direito Internacional  4 0 4 80 00 80 

Direito Previdenciário  4 0 4 80 00 80 

Direito Tributário II  4 0 4 80 00 80 

Estágio Supervisionado VIII (Prática 

NPJ) 0 4 4 00 80 80 

 20 4 24 400 80 480 
 

Atividades Complementares – 170hs 

Total de CH = 4400 

TOTAL GERAL = 4570 
 

Rol das disciplinas optativas: CRÉDITOS CARGA HORÁRIA 

 Teoria 
Prátic

a Total Teoria Prática Total 

Direito Aduaneiro 2 0 2 40 00 40 

Direito Agrário 2 0 2 40 00 40 

Direito Desportivo 2 0 2 40 00 40 

Direito Eleitoral 2 0 2 40 00 40 
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Direito do Terceiro Setor 2 0 2 40 00 40 

Direito Sanitário 2 0 2 40 00 40 

Direito Sumular Cível 2 0 2 40 00 40 

Direito Sumular Criminal 2 0 2 40 00 40 

Estatuto da Criança e do Adolescente 2 0 2 40 00 40 

Formas Alternativas de Solução de Conflitos 2 0 2 40 00 40 

Língua Brasileira de Sinais 2 0 2 40 00 40 

Medicina Legal 2 0 2 40 00 40 
 

 
 
5.1.2 Ementas e bibliografias 
 
1º PERÍODO  
 
CIÊNCIA POLÍTICA (TEORIA DO ESTADO)  
EMENTA: Conceitos básicos da ciência política, de Estado e seu 
desenvolvimento teórico e histórico, transformações na perspectiva da 
globalização. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
CAMPOS, F. Itami. Ciência Política, introdução à Teoria do Estado. Goiânia: 
Vieira, 2005.  
DALARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 31. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012. 
MALUF, Sahid. Teoria Geral do Estado. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
AZAMBUJA, Darci. Teoria geral do estado. 42. ed. São Paulo: Globo, 2001. 
BOBBIO, Norberto; BOVERO, Michelangelo. Sociedade e Estado na Filosofia 
Política Moderna. São Paulo: Brasiliense, 1986. 
BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. 
CARNOY, Martin. Estado e Teoria Política. 7. ed. Campinas: Papirus, 2011. 
FIGUEIREDO, Marcelo. Teoria geral do estado. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
DIREITO CIVIL I (PARTE GERAL) 
EMENTA: Pessoas naturais e pessoas jurídicas. Do Domicílio. Dos bens. Dos 
fatos e atos jurídicos. Negócio jurídico: existência, validade e eficácia. Nulidade 
e atos jurídicos ilícitos. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Parte Geral. 14. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2016. 
PAMPLONA FILHO, Rodolfo; GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo Curso de 
Direito Civil. Parte Geral. Vol. 1. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Parte Geral. Vol. 1. 17. ed. São Paulo: 
Atlas, 2016. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral do Direito 
Civil. Vol. 1. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de 
Direito Civil: Parte Geral. Vol. 1. 18 ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil: Parte Geral. 45. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
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PELUSO, Cezar. Código Civil Comentado. Doutrina e Jurisprudência. 10. ed. 
Revisada e Atualiaza. São Paulo: Ed. Manoel, 2016. 
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 29. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2016. 
 
ÉTICA I (ÉTICA ACADÊMICA) 
EMENTA: Conceitos e Escolas Éticas. Ética Acadêmica e Social. Ética da 
Ação Comunicativa.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
NALINI, J. R. Ética Geral e Profissional. São Paulo: RT, 2009. 
SIDWICK, Henry. História da Ética. São Paulo: Ícone, 2010. 
TORRES, João Carlos Brum (Org.). Manual de Ética: questões de ética teórica 
aplicada. Petrópolis/Caxias do Sul: Vozes/Universidade de Caxias do Sul, 
2014. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ARISTÓTELES. Ética a Eudemo. São Paulo: EDIPRO, 2015. 
BARROCO, Maria Lúcia S. Ética: fundamentos sócio-históricos. 3a São Paulo: 
Cortez, 2010. 
COSTA, José André da. Ética e Política em Levinas: alteridade, 
responsabilidade e justiça. Passo Fundo: IFIBE, 2013. 
HABERMAS, Jürgen. A Inclusão do Outro: estudos de teoria política. São 
Paulo: Loyola, 2002. 
QUINTANA, Fernando. Ética e Política: da antiguidade clássica à 
contemporaneidade. São Paulo: Atlas, 2014. 
 
HERMENÊUTICA  
EMENTA: Conceito, História e Aplicação da Hermenêutica ao Estudo do 
Direito. Métodos e Tipos de Hermenêutica. Interpretação e Compreensão. 
Hermenêutica Jurídica. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I: traços fundamentais de uma 
hermenêutica filosófica. 15a Petrópolis: Vozes, 2014. 
LIMONGI FRANÇA, R. Hermenêutica Jurídica. 12a São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013. 
MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 20a São Paulo: 
Forense, 2011. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
STEIN, Ernildo; STRECK, Lenio Luiz. (orgs.) Hermenêutica e Epistemologia: 
50 anos de verdade e método. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 
2011. 
MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Curso de Hermenêutica Jurídica. 4. 
ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
CADERMATORI, Luiz Henrique Urquihart. Hermenêutica e Argumentação 
Neoconstitucional. São Paulo: Atlas, 2009. 
FERRAZ, Tércio Sampaio. Teoria da Norma Jurídica. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2004. 
FALCÃO, Raimundo Bezerra. Hermenêutica. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 
2010. 
 
HISTÓRIA DO DIREITO  
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EMENTA: Direito nas Antigas Civilizações. Instituições de Direito Romano. 
Grandes sistemas do Direito Contemporâneo. Direito Lusitano. Constituições 
do Brasil. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
MACIEL, José Fábio Rodrigues. História do Direito. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 
2013.  
KELLY, John M. Uma Breve História da Teoria do Direito Ocidental. 1. ed.  
São Paulo, 2010. 
BITTAR, Eduardo C. B. História do direito brasileiro: leituras da ordem 
jurídica Nacional. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CICCO, Cláudio. História do pensamento jurídico e da filosofia do direito. 
5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 
GUSMÃO, Paulo Dourado. Introdução ao estudo do direito. 44. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2011. 
LOPES, José Reinaldo de Lima. O Direito na História. 3. ed. São Paulo: Atlas, 
2009. 
NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito. 33. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2011. 
PEDROSA, Ronaldo Leite. Direito em História. 6. ed. Rio de Janeiro: Lúmen 
Júris, 2010. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA I  
EMENTA: Comunicação e lingua(gem) nas práticas socioculturais. Leitura, 
interpretação e produção de textos de diferentes gêneros. Desenvolvimento 
das habilidades de comunicação escrita em língua portuguesa padrão: 
condições de textualidade, argumentação, seleção e adequação vocabular. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
CASSANY, Daniel. Oficina de textos: compreensão leitora e expressão escrita 
em todas as disciplinas e profissões. Trad. Valério Campos. Porto Alegre: 
Artmed, 2008.  
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: 
Fundação Getúlio Vargas, 2010.  
MOYSÉS, Carlos Alberto. Língua portuguesa: atividades de leitura e 
produção de texto. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-02-63403-
9/cfi/0!/4/4@0.00:52.9>. Acesso em: 20 mar. 2017. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
AIUB, Tânia. Português, prática de leitura e escrita. Porto Alegre: Penso 
Editora LTDA, 2015. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290666/cfi/3!/4/4@0
.00:10.5>. Acesso em: 20 mar. 2017. 
ALVES, Adriano. Língua Portuguesa: compreensão e interpretação de textos. 
São Paulo: Método, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-5342-3/recent>. 
Acesso em: 20 mar. 2017. 
ANDRADE, Maria Margarida de. Língua portuguesa: noções básicas para 
cursos superiores. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522481576/cfi/4!/4/4@0
.00:21.5>. Acesso em: 20 mar. 2017. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-02-63403-9/cfi/0!/4/4@0.00:52.9
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-02-63403-9/cfi/0!/4/4@0.00:52.9
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290666/cfi/3!/4/4@0.00:10.5
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290666/cfi/3!/4/4@0.00:10.5
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-5342-3/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522481576/cfi/4!/4/4@0.00:21.5
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522481576/cfi/4!/4/4@0.00:21.5
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AZEVEDO, Roberta. Português básico. Porto Alegre: Penso, 2015. Disponível 
em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290550/cfi/6/8!/4@0
.00:0.00>. Acesso em: 20 mar. 2017. 
BEZERRA, Rodrigo. Nova gramática da Língua Portuguesa para 
concursos. 7. ed. São Paulo: Método, 2015. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6108-
4/cfi/6/10[;vnd.vst.idref=copyright]>. Acesso em: 20 mar. 2017. 
PSICOLOGIA I (A PESSOA E A SOCIEDADE) 
EMENTA: A relação entre o individuo e a sociedade. Sistema jurídico e 
comportamentos humanos.  A justiça e as relações sociais. Identidade e 
alteridade. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
MIRA Y LOPES, E. Manual de psicologia jurídica. 2. ed. São Paulo: Vida 
Livros, 2011. 
SPADONI, L. Psicologia Realmente Aplicada ao Direito. São Paulo: LTr, 
2009. 
TRINDADE, J. (2004). Manual de Psicologia Jurídica para Operadores do 
Direito. 5. ed. Porto Alegre: livraria do advogado. 2011 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ATKINSON, R. L. et al. Introdução à psicologia de Hilgard. 13. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2002 
GARCIA, Célio. Psicologia jurídica: operadores do simbólicos. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2004. 
GONÇALVES , H.S.; BRANDÃO, E.P. Psicologia Jurídica no Brasil. Rio de 
Janeiro: Nau , 2004. 
HOLKSEMA, S. Introdução à psicologia de Hilgard. 13. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2002. 
SPADONI, L. Contribuição da Psicologia Social ao Direito. São Paulo: Ltr, 
2011. 
 
DIREITO PENAL I (PARTE GERAL) 
EMENTA: Princípios constitucionais do Direito Penal. Norma e Lei Penal. 
Fontes do Direito Penal. Aplicação da Lei penal no tempo e no espaço. 
Conceito analítico de crime. Concurso de agentes.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
MASSON, Cleber. Direito Penal esquematizado. Parte Geral. Vol. 1 São 
Paulo: Método, 2016.  
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte Geral. Vol. 1. 
São Paulo: Saraiva, 2016. 
GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Geral Vol. 1. São Paulo: 
Impetus, 2016. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. São Paulo: 
Saraiva, 2016. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. São Paulo: Forense,  
2016. 
PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Érika Mendes de; CARVALHO, Gisele 
Mendes de. Curso de Direito Penal Brasileiro. Parte Geral e Parte Especial. 
Vol. Único. São Paulo: RT, 2016. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290550/cfi/6/8!/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290550/cfi/6/8!/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6108-4/cfi/6/10[;vnd.vst.idref=copyright
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DE JESUS, Damásio. Código Penal Anotado. São Paulo: Saraiva, 2016. 
MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Código Penal Interpretado. 
São Paulo: Atlas, 2015. 
 
2º PERÍODO 
 
DIREITO CIVIL II (OBRIGAÇÕES I) 
EMENTA: Prescrição e Decadência. Meios de Prova. Teoria Geral das 
Obrigações. Das modalidades das obrigações. Efeitos das Obrigações. 
Transmissão das Obrigações e consequências da inexecução das obrigações. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Teoria Geral das 
Obrigações. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
PAMPLONA FILHO, Rodolfo; GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo Curso de 
Direito Civil. Obrigações. Vol. 2. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Teoria Geral das Obrigações e Teoria 
Geral dos Contratos. Vol. II. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2016. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral do Direito 
Civil. Vol. 1. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de 
Direito Civil: Parte Geral. Vol. 1. 18 ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil: Parte Geral. 45. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
PELUSO, Cezar. Código Civil Comentado. Doutrina e Jurisprudência. 10. ed. 
Revisada e Atualiaza. São Paulo: Ed. Manoel, 2016. 
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 29. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2016. 
 
DIREITO CONSTITUCIONAL I  
EMENTA: Conceito, histórico e classificação das constituições. 
Constitucionalismo. Poder constituinte. Eficácia, aplicabilidade e interpretação 
das normas constitucionais. Princípios Fundamentais. Direitos e garantias 
fundamentais. Direitos individuais e coletivos. Direitos sociais. Da 
nacionalidade. Direitos políticos e partidos políticos. Estado de Defesa, Estado 
de Sítio e Intervenção. Da Ordem Econômica e Financeira. Da Ordem Social. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BARROSO. Luiz Roberto. O controle de constitucionalidade no direito 
brasileiro. 8. ed. São Paulo. Saraiva. 2011. 
LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 12. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011.  
SIQUEIRA JR. Paulo Hamilton. Direito Processual Constitucional. 5. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2011.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BUSANA, Dante. O Habeas Corpus no Brasil. São Paulo: Atlas, 2009.  
DANTAS, Paulo Roberto de Figueiredo. Direito processual constitucional. 
3.ed. São Paulo: Atlas, 2012.  
DONIZETTI, Elídio. Ações constitucionais. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 27. ed. São Paulo: Atlas, 
2012. 
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SIQUEIRA JÚNIOR, Paulo Hamilton. Direito processual constitucional. 5.ed. 
São Paulo: Saraiva, 2011. 
 
DIREITO PENAL II (DAS SANÇÕES PENAIS) 
EMENTA: Poder dever de punir do Estado. Penas. Regimes de cumprimento. 
Concurso de crimes. Dosimetria de penas. Medidas de segurança. Ação penal. 
Efeitos da sentença. Reabilitação. Extinção da punibilidade.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
MASSON, Cleber. Direito Penal esquematizado. Parte Geral. Vol. 1 São 
Paulo: Método, 2016.  
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte Geral. Vol. 1. 
São Paulo: Saraiva, 2016. 
GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Geral Vol. 1. São Paulo: 
Impetus, 2016. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. São Paulo: 
Saraiva, 2016. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. São Paulo: Forense,  
2016. 
PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Érika Mendes de; CARVALHO, Gisele 
Mendes de. Curso de Direito Penal Brasileiro. Parte Geral e Parte Especial. 
Vol. Único. São Paulo: RT, 2016. 
DE JESUS, Damásio. Código Penal Anotado. São Paulo: Saraiva, 2016. 
MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Código Penal Interpretado. 
São Paulo: Atlas, 2015. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA II 
EMENTA: A língua portuguesa como instrumento de atuação acadêmica e 
profissional no campo jurídico. Leitura, interpretação e compreensão de texto. 
Noções de morfologia e sintaxe aplicadas à comunicação escrita e oral. 
Técnicas de produção textual. Argumentação e exposição de informações. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
CASSANY, Daniel. Oficina de textos: compreensão leitora e expressão escrita 
em todas as disciplinas e profissões. Trad. Valério Campos. Porto Alegre: 
Artmed, 2008.  
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: 
Fundação Getúlio Vargas, 2010.  
MOYSÉS, Carlos Alberto. Língua portuguesa: atividades de leitura e 
produção de texto. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-02-63403-
9/cfi/0!/4/4@0.00:52.9>. Acesso em: 20 mar. 2017. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
AIUB, Tânia. Português, prática de leitura e escrita. Porto Alegre: Penso 
Editora LTDA, 2015. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290666/cfi/3!/4/4@0
.00:10.5>. Acesso em: 20 mar. 2017. 
ALVES, Adriano. Língua Portuguesa: compreensão e interpretação de textos. 
São Paulo: Método, 2014. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-02-63403-9/cfi/0!/4/4@0.00:52.9
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-02-63403-9/cfi/0!/4/4@0.00:52.9
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290666/cfi/3!/4/4@0.00:10.5
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290666/cfi/3!/4/4@0.00:10.5
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-5342-3/recent>. 
Acesso em: 20 mar. 2017. 
ANDRADE, Maria Margarida de. Língua portuguesa: noções básicas para 
cursos superiores. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522481576/cfi/4!/4/4@0
.00:21.5>. Acesso em: 20 mar. 2017. 
AZEVEDO, Roberta. Português básico. Porto Alegre: Penso, 2015. Disponível 
em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290550/cfi/6/8!/4@0
.00:0.00>. Acesso em: 20 mar. 2017. 
BEZERRA, Rodrigo. Nova gramática da Língua Portuguesa para 
concursos. 7. ed. São Paulo: Método, 2015. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6108-
4/cfi/6/10[;vnd.vst.idref=copyright]>. Acesso em: 20 mar. 2017. 
 
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO 
EMENTA: Técnicas de estudo. Tipos de conhecimento e a produção do 
conhecimento na formação em nível superior. Normas para a produção e 
apresentação de trabalhos acadêmicos: técnicos e científicos (ABNT). Fontes 
de pesquisa: o uso da biblioteca e das bases de dados em meio eletrônico. 
Ciência, técnica e tecnologia. Métodos e tipos de pesquisa. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho 
científico: elaboração de trabalhos na graduação. 10. ed. São Paulo: Atlas, 
2010. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522478392>. Acesso 
em: 20 mar. 2017. 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 
metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. Disponível em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522484867>. Acesso 
em: 20 mar. 2017. 
MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, 
resumos, resenhas. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
DEMO, Pedro. Metodologia para quem quer aprender. São Paulo: Atlas, 
2008. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466054/cfi/0>. 
Acesso em: 20 mar. 2017. 
FLICK, Uwe. Introdução à metodologia de pesquisa: um guia para iniciantes. 
Porto Alegre: Penso, 2012. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848138>. Acesso 
em: 20 mar. 2017. 
MATAR, João. Metodologia científica na era da informática. 3. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2008. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502088788/recent>. 
Acesso em: 20 mar. 2017. 
PEREIRA, José Matias. Manual de metodologia da pesquisa cientifica. 3. 
ed.  São Paulo: Atlas, 2012. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522477302>. Acesso 
em: 20 mar. 2017. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-5342-3/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522481576/cfi/4!/4/4@0.00:21.5
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522481576/cfi/4!/4/4@0.00:21.5
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290550/cfi/6/8!/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290550/cfi/6/8!/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6108-4/cfi/6/10[;vnd.vst.idref=copyright
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6108-4/cfi/6/10[;vnd.vst.idref=copyright
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522478392
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522484867
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466054/cfi/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848138
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502088788/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522477302
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RAMOS, Albenides. Metodologia da pesquisa cientifica: como uma 
monografia pode abrir o horizonte do conhecimento. São Paulo: Atlas, 2009. 
Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522465989/cfi/4!/4/4@0
.00:32.0>. Acesso em: 20 mar. 2017. 
 
PSICOLOGIA II (A PESSOA E O DIREITO) 
EMENTA: Fatores estruturantes da personalidade sob o foco da Psicanálise, 
do Behaviorismo e do Gestaltismo. Noções de personalidade sob o enfoque 
jurídico. A inserção do indivíduo nos grupos sociais. Transtornos de 
personalidade e de conduta. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
MIRA Y LOPES, E. Manual de psicologia jurídica. 2. ed. São Paulo: Vida 
Livros, 2011. 
SPADONI, L. Psicologia Realmente Aplicada ao Direito. São Paulo: LTr, 
2009. 
TRINDADE, J. (2004). Manual de Psicologia Jurídica para Operadores do 
Direito. 5. ed. Porto Alegre: livraria do advogado. 2011. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ATKINSON, R. L. et al. Introdução à psicologia de Hilgard. 13. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2002. 
GARCIA, Célio. Psicologia jurídica: operadores do simbólicos. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2004. 
GONÇALVES , H.S.; BRANDÃO, E.P. Psicologia Jurídica no Brasil. Rio de 
Janeiro: Nau , 2004. 
HOLKSEMA, S. Introdução à psicologia de Hilgard. 13. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2002. 
SPADONI, L. Contribuição da Psicologia Social ao Direito. São Paulo: Ltr, 
2011. 
 
3º PERÍODO 
 
CIDADANIA, ÉTICA E ESPIRITUALIDADE 
EMENTA: Espiritualidade e visão de mundo. Responsabilidade social e 
ambiental. As dimensões da existência humana. Religião, ética e formação 
moral. Grupos religiosos no Brasil. Espiritualidade e o mundo do trabalho. 
Direitos Humanos e religião. Valores e a dignidade humana embasado na fé 
cristã. Globalização e fundamentalismos religiosos. Religião e justiça social. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BONOME, José Roberto. Cultura e Religião. Anápolis/Goiânia: 
UniEvangelica/PUC, 2010. 
HABERMAS, Jürgen. Entre Naturalismo e Religião: estudos filosóficos. Rio 
de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2007. 
MESLIN, Michel. Fundamentos de Antropologia Religiosa: a experiência 
humana do divino. Petrópolis: Vozes, 2014. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ALVES, Rubem. O Que é Religião. São Paulo: Brasiliense, 2012. 
BONOME, José Roberto. Fundamentalismo Religioso e Terrorismo Político. 
Goiânia/Anápolis: PUC/UniEvangelica, 2009. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522465989/cfi/4!/4/4@0.00:32.0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522465989/cfi/4!/4/4@0.00:32.0
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EAGLETON, Terry. A Morte de Deus na Cultura. Rio de Janeiro: Record, 
2016. 
MARIANO, Ricardo. Neopentecostais: sociologia do novo pentecostalismo no 
brasil. 2a São Paulo: Loyola, 2005. 
WILGES, Irineu. Cultura Religiosa: as religiões no mundo. 19a Petrópolis: 
Vozes, 2010. 
 
DIREITO CIVIL III (OBRIGAÇÃO II) 
EMENTA: Dos Contratos em geral. Declarações unilaterais de vontade como 
fontes de obrigação. Contratos em espécie (Compra e Venda, Permuta, 
Estimatório). 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Contratos e Atos 
Unilaterais. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
PAMPLONA FILHO, Rodolfo; GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo Curso de 
Direito Civil. Contratos Teoria Geral. Vol. 4. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Contratos em espécie. Vol. III. 16. ed. 
São Paulo: Atlas, 2016. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral do Direito 
Civil. Vol. 1. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de 
Direito Civil: Parte Geral. Vol. 1. 18 ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil: Parte Geral. 45. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
PELUSO, Cezar. Código Civil Comentado. Doutrina e Jurisprudência. 10. ed. 
Revisada e Atualiaza. São Paulo: Ed. Manoel, 2016. 
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 29. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2016. 
 
DIREITO PENAL III (DOS CRIMES EM ESPÉCIE I) 
EMENTA: 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 o respeito aos mortos. Leis 
das contravenções penais. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
MASSON, Cleber. Direito Penal esquematizado. Parte Especial. Vols. 2 e 3.  
São Paulo: Método, 2016.  
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte Especial. Vols. 
2 e 3. São Paulo: Saraiva, 2016. 
GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Especial Vol. 2. São Paulo: 
Impetus, 2016. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. São Paulo: 
Saraiva, 2016. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. São Paulo: Forense,  
2016. 
PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Érika Mendes de; CARVALHO, Gisele 
Mendes de. Curso de Direito Penal Brasileiro. Parte Geral e Parte Especial. 
Vol. Único. São Paulo: RT, 2016. 
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DE JESUS, Damásio. Código Penal Anotado. São Paulo: Saraiva, 2016. 
MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Código Penal Interpretado. 
São Paulo: Atlas, 2015. 
 
 
DIREITO CONSTITUCIONAL II  
EMENTA: Organização do Estado. Tripartição do Poder. Organização dos 
Poderes. Poder Legislativo. Poder Executivo. Poder Judiciário e as funções 
essenciais à justiça. Processo e Constituição. Jurisdição Constitucional. 
Princípios e garantias constitucionais aplicáveis ao processo. Controle de 
constitucionalidade. Remédios Constitucionais 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BARROSO. Luiz Roberto. O controle de constitucionalidade no direito 
brasileiro. 8. ed. São Paulo. Saraiva. 2011. 
LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 12. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011.  
SIQUEIRA JR. Paulo Hamilton. Direito Processual Constitucional. 5. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2011.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BUSANA, Dante. O Habeas Corpus no Brasil. São Paulo: Atlas, 2009.  
DANTAS, Paulo Roberto de Figueiredo. Direito processual constitucional. 
3.ed. São Paulo: Atlas, 2012.  
DONIZETTI, Elídio. Ações constitucionais. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 27. ed. São Paulo: Atlas, 
2012. 
SIQUEIRA JÚNIOR, Paulo Hamilton. Direito processual constitucional. 5.ed. 
São Paulo: Saraiva, 2011. 
 
LÓGICA 
EMENTA: Lógica Formal: quadro das oposições e conversão das proposições, 
tipos de silogismos; sofismas e falácias. Lógica Simbólica: conexões e suas 
regras na tabela verdade. Equivalências das proposições. Modus Tollens e 
Ponens. Dilemas destrutivos e construtivos. Resolução de questões da lógica 
proposicional. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
COELHO, Fábio Ulhoa. Roteiro de Lógica Jurídica. 7a São Paulo: Saraiva, 
2012. 
COPI, Irving. Introdução à Lógica. 2a. São Paulo: Mestre Jou, 1978. 
NAHARA, Cinara; WEBER, Ivan Hingo. Através da Lógica. 8a Petrópolis: 
Vozes, 2009. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BONOME, José Roberto. Lógica e Direito. Anápolis: Particular, 2016. 
BRANQUINHO, João; MURCHO, Desidério; GOMES, Nelson Gonçalves. 
Enciclopédia de Termos Lógico-Filosóficos. São Paulo: Martins Fontes, 
2006. 
REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 20a São Paulo: Saraiva, 2011. 
SILVA, Ivan de Oliveira. Curso de Lógica Geral e Jurídica. São Paulo: Atlas, 
2009. 
SOARES, Edvaldo. Fundamentos de Lógica: elementos de lógica formal e 
teoria da argumentação. São Paulo: Atlas, 2003. 
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SOCIOLOGIA I (GERAL) 
EMENTA: Conceito e história da sociologia. Escolas sociológicas clássicas. A 
dimensão sociológica como leitura da realidade. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
CASTRO, Ana Maria de; DIAS, Edmundo Fernandes (org.). Introdução ao 
pensamento sociológico. São Paulo: Centauro, 2005. 
MARTINS, Carlos Benedito. O que é sociologia. São Paulo: Brasiliense, 1994. 
QUINTANEIRO, Tânia, Maria Ligia de Oliveira Barbosa, Márcia de Oliveira 
Gardênia. 2. ed. Revista ampliada Um Toque de Clássicos: Durkheim, Marx 
e Weber. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2002.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
DIAS, Reinaldo. Introdução à sociologia. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 
2005. 
GIDDENS, Anthony. Consequências da modernidade. São Paulo: Editora da 
UNESP, 1998.  
HOBSBAWN, Eric. A era das revoluções. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. 
MARCELLINO, Nelson C. Introdução às Ciências Sociais. Campinas, SP: 
Papirus, 1988. 
LAKATOS, Eva Maria. Sociologia Geral. São Paulo: Atlas, 2009. 
BAUMAN, ZYGMUNT. Vida para consumo: A transformação das pessoas em 
mercadoria. Ed. ZAHAR. Tradutor: MEDEIROS, CARLOS ALBERTO. 
 
FILOSOFIA I (GERAL) 
EMENTA: Os sistemas e paradigmas filosóficos: gregos, medievais e 
modernos. A filosofia como base dos princípios e dos pressupostos 
epistemológicos dos diversos saberes. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ANTISERI, Dario; REALE, Giovanni. História da filosofia: Antiguidade e Idade 
média. São Paulo: Paulus, 1990. 
ARANHA; MARTINS. Filosofando. Introdução à filosofia. 3. ed. São Paulo: 
Moderna, 1998. 
GHIRALDELLI JÚNIOR, Paulo. Introdução à filosofia. São Paulo: Manole, 
2003. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. 5. ed. Trad. do inglês por Leonel Vallandro 
e Gerd Bornheim. São Paulo: Nova Cultural, 1991 (Col. Os Pensadores). 
CHAUI, Marilena. Introdução à história da filosofia: dos Pré-Socráticos a 
Aristóteles. São Paulo: Brasiliense, 1994.  
DESCARTES, René. Discurso do método. Trad. do francês por J. Guinsburg 
e Bento Prado Jr. 5. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1991 (Col. Os Pensadores). 
FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Estudo de filosofia do Direito: reflexões 
sobre o poder, a liberdade, a justiça e o direito. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
MONDIN, Battista. Introdução à Filosofia: autores e sistemas. São Paulo: 
Paulus, 2010. 
 
4º PERÍODO 
 
DIREITO CIVIL IV (OBRIGAÇÕES III) 
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EMENTA: Contratos em espécie (Doação, Locação, Empréstimo, Prestação de 
Serviço, Empreitada, Depósito, Mandato, Comissão, Agência e distribuição, 
Corretagem, Transporte, Seguro, Constituição de Renda, Do Jogo e Da 
Aposta, Da Fiança, Da Transação, Do Compromisso). Responsabilidade Civil. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Contratos e Atos 
Unilaterais. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
PAMPLONA FILHO, Rodolfo; GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo Curso de 
Direito Civil. Contratos Teoria Geral. Vol. 4. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Contratos em espécie. Vol. III. 16. ed. 
São Paulo: Atlas, 2016. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral do Direito 
Civil. Vol. 1. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de 
Direito Civil: Parte Geral. Vol. 1. 18 ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil: Parte Geral. 45. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
PELUSO, Cezar. Código Civil Comentado. Doutrina e Jurisprudência. 10. ed. 
Revisada e Atualiaza. São Paulo: Ed. Manoel, 2016. 
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 29. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2016. 
 
DIREITOS HUMANOS 
EMENTA: Polissemia conceitual e perspectiva histórica. Universalismo e 
Relativismo dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948. Proteção internacional dos direitos humanos. Sistemas 
regionais de proteção aos direitos humanos.  Os direitos humanos na 
Constituição Federal de 1988. Direitos humanos e cidadania. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
MAZZUOLI, Valério de Oliveira.  Curso de Direitos Humanos. 3. ed. São 
Paulo: Método, 2016.  
PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional 
Internacional. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.  
COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 
10. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BOBBIO, Norberto, A Era dos Direitos. Tradução Carlos Nelson Coutinho; 
apresentação de Celso Lafer. Nova ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 
DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos Humanos e Cidadania. São Paulo. Ed. 
Moderna. Col. Polêmica, 2004 
LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direitos Humanos. São Paulo: Cia. das 
Letras, 1999.  
MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais - Teoria Geral. 
11. ed. São Paulo: Altas, 2016. 
PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 
2016.  
 
FILOSOFIA II (JURÍDICA) 
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EMENTA: Pressupostos ontoaxiológicos do direito. Direito, Justiça e Lei. 
Princípios gerais do Direito. Paradigmas jurídicos: Jusnaturalismo, Positivismo 
e Normativos Jurídico. Teoria Tridimensional demais doutrina jus filosóficas 
contemporâneas. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BITTAR, Eduardo C. B. Curso de filosofia do direito. 9. ed. São Paulo: Atlas, 
2011. 
GHIRALDELLI JÚNIOR, Paulo. Introdução à filosofia. São Paulo: Manole, 
2003. 
REALE, Miguel. Filosofia do direito. 20. ed. Saraiva: São Paulo, 2011. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ANTISERI, Dario; REALE, Giovanni. História da filosofia: Antiguidade e Idade 
média. São Paulo: Paulus, 1990. 
ARANHA; MARTINS. Filosofando. Introdução à filosofia. 3. ed. São Paulo: 
Moderna, 1998. 
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. 5. ed. Trad. do inglês por Leonel Vallandro 
e Gerd Bornheim. São Paulo: Nova Cultural, 1991 (Col. Os Pensadores). 
CHAUI, Marilena. Introdução à história da filosofia: dos Pré-Socráticos a 
Aristóteles. São Paulo: Brasiliense, 1994.  
DESCARTES, René. Discurso do método. Trad. do francês por J. Guinsburg 
e Bento Prado Jr. 5. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1991 (Col. Os Pensadores). 
MONDIN, Battista. Introdução à Filosofia: autores e sistemas. São Paulo: 
Paulus, 2010. 
 
SOCIOLOGIA II (JURÍDICA) 
EMENTA: Noções sobre sociologia jurídica. O direito como fato social. O 
controle social e Desvio social. Os princípios do direito como fato social. 
Socialização e democratização da justiça. Direito, sociedade e solução de 
conflitos.  Funções sociais do Direito.  Formas judiciais e não judiciais de 
solução de conflitos.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
LAKATOS, Eva Maria. Sociologia Geral. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  
MIRANDA ROSA, F. A. DE. Sociologia do direito: o fenômeno jurídico como 
fato social. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.  
DIAS, Reinaldo. Sociologia do Direito: a abordagem do fenômeno jurídico 
como fato social. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
DELLA, Cunha. Sociologia do direito: temas e perspectivas. Natal: Ágape, 
1997.  
LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito I. Rio de Janeiro: Edições Tempo 
Brasileiro, 1983.  
MORAIS, Regis de. Sociologia Jurídica Contemporânea. Campinas: 
Edicamp, 2002.  
SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice: o social e o político na 
pós-modernidade. São Paulo: Cortez, 1996.  
SOUTO, Claudio; FALCÃO, Joaquim. Sociologia e Direito: textos básicos 
para a disciplina de Sociologia Jurídica. São Paulo: Pioneira, Thomson 
Learning, 2002. 
SILVA, Arthur Stamford (coord.). Sociologia do Direito: na prática da teoria. 
Curitiba: Juruá, 2011.  
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TEORIA GERAL DO PROCESSO  
EMENTA: Propedêutica e Morfologia Processual. Noções introdutórias e 
históricas. Lide e formas de solução de conflitos. Jurisdição. Estrutura do Poder 
Judiciário. Noções Gerais de Competência. Relação processual: jurisdição-
ação-processo. Interpretação e aplicação da norma processual. Sujeitos 
processuais e carreiras jurídicas. Atos do juiz. Coisa Julgada. Teoria Geral dos 
Recursos.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, 
Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 
2015.  
KRUGES, Rennan Faria. Teoria Geral do Processo – Em conformidade com 
o novo CPC. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 
DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil – reescrito com 
base no novo CPC. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2016. vol. I. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ALVIM, José Eduardo Carreira. Teoria Geral do Processo. 14. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2011. 
BUENO, Cássio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São 
Paulo: Saraiva, 2015.  
CORREIA, Marcus Orione Gonçalves. Teoria Geral do Processo. 5. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2009. 
ROCHA, José Albuquerque. Teoria Geral do Processo. 10. ed. São Paulo, 
Atlas, 2009. 
ROQUE, André Vasconcelos, et. al. Teoria Geral do Processo: Comentários 
ao CPC de 2015. São Paulo: Método, 2015. 
 
DIREITO PENAL IV (DOS CRIMES EM ESPÉCIE II) 
EMENTA: Dos crimes contra a dignidade sexual. Dos crimes contra a família. 
Dos crimes contra a incolumidade pública. Dos crimes contra a paz pública. 
Dos crimes contra a fé pública. Dos crimes contra a administração pública. Da 
Lei de abuso de autoridade. Da Lei de drogas. Estatuto do desarmamento. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
MASSON, Cleber. Direito Penal esquematizado. Parte Especial. Vols. 2 e 3.  
São Paulo: Método, 2016.  
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte Especial. Vols. 
4 e 5. São Paulo: Saraiva, 2016. 
GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Especial Vol. 3. São Paulo: 
Impetus, 2016. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. São Paulo: 
Saraiva, 2016. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. São Paulo: Forense,  
2016. 
PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Érika Mendes de; CARVALHO, Gisele 
Mendes de. Curso de Direito Penal Brasileiro. Parte Geral e Parte Especial. 
Vol. Único. São Paulo: RT, 2016. 
DE JESUS, Damásio. Código Penal Anotado. São Paulo: Saraiva, 2016. 
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MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Código Penal Interpretado. 
São Paulo: Atlas, 2015. 
 
 
5º PERÍODO 
 
ANTROPOLOGIA 
EMENTA: Escolas Antropológicas. Antropologia e Direito. Questões 
Antropológicas: violência, minorias, imigração, tópicos de cultura afro-brasileira 
e indígena. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
MARCONI, Marina de Andrade; PRESOTTO, Zelia Maria Neves. 
Antropologia: uma introdução. 7a São Paulo: Atlas, 2010. 
ROCHA, Everardo; FRID, Marina (orgs.). Os Antropólogos: de Edward Tylor a 
Pierre Clastres. Petrópolis: Vozes/PUC-Rio, 2015. 
SUPIOT, Alain. Homo Juridicus: ensaio sobre a função antropológica do 
direito. São Paulo: WMF/Martins Fontes, 2007. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CLASTRES, Pierre. Arqueologia da Violência. 3a São Paulo: Cosac Naify, 
2014. 
FELDMAN-BIANCO, Bela (org.) Antropologia Das Sociedades 
Contemporâneas: métodos. São Paulo: UNESP, 2010. 
MAUS, Marcel. Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2003. 
RIVIÈRE, Claude. Introdução à Antropologia. Lisboa: Edições 70, s/d 
WAGNER, Roy. A Invenção da Cultura. São Paulo: Cosac Naify, 2010. 
 
DIREITO CIVIL V (COISAS) 
EMENTA: Direitos Reais. Da posse e da propriedade. Das diversas formas de 
aquisição da propriedade. Dos direitos de Vizinhança. Dos Direitos Reais sobre 
coisas alheias. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
PAMPLONA FILHO, Rodolfo; GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo Curso de 
Direito Civil. Parte Geral. Vol. 1. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Direito das Coisas. 11. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Teoria Geral das Obrigações e Teoria 
Geral dos Contratos. Vol. II. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2016. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral do Direito 
Civil. Vol. 1. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de 
Direito Civil: Parte Geral. Vol. 1. 18 ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil: Parte Geral. 45. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
PELUSO, Cezar. Código Civil Comentado. Doutrina e Jurisprudência. 10. ed. 
Revisada e Atualiaza. São Paulo: Ed. Manoel, 2016. 
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 29. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2016. 
 
DIREITO EMPRESARIAL I 
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EMENTA: Conceito e desenvolvimento histórico do Direito Empresarial. Do 
empresário e seu registro. Livros Empresariais. Estabelecimento Empresarial. 
Nome Empresarial. Propriedade Industrial. Direito Societário: personalidade 
jurídica; sociedades não personificadas e personificadas. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. 28. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2016. 
MAMEDE, Gladston. Manual de Direito Empresarial. 11. ed. São Paulo: Atlas, 
2016. 
TEIXEIRA, Tarcísio. Direito Empresarial Sistematizado. Doutrina, 
jurisprudência e prática. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil – reescrito com 
base no novo CPC. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2016.  
DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral do Direito 
Civil. Vol. 1. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Direito de Empresa. Comentários aos 
artigos 966 a 1195 do Código Civil. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016. 
REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 1. Vol. 34. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2015. 
WALD, Arnold; MORAES, Luiza Rangel; WALD, Alexandre de Mendonça. 
Direito Civil. Direito de Empresa. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 
 
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL I 
EMENTA: Das normas processuais civis. Da função Jurisdicional. Processo. 
Competência. Dos sujeitos processuais. Partes e procuradores. Pluralidade de 
partes. Intervenção de terceiros. Órgãos jurisdicionais. Juiz. Ministério Público. 
Órgãos auxiliares da justiça. Atos processuais. Formação, suspensão e 
extinção do processo. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil – reescrito com 
base no novo CPC. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2016. vol. I. 
DONIZETTI, Elpídio Nunes. Curso Didático Direito Processo Civil. 19 ed. 
São Paulo: Atlas, 2016. 
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 57. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2016. vol. I. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BUENO, Cássio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2016.  
GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Novo Curso de Direito processual 
Civil. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
MARINONI, Luiz Guilherme;  ARENHART, Sergio Cruz;  MITIDIERO, Daniel. 
Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. ed. São Paulo: RT, 2016. 
MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código De Processo Civil Comentado. 
4. ed. São Paulo: RT, 2016. 
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 7. 
ed. São Paulo: Método, 2016. 
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ECONOMIA 
EMENTA: Conceitos e ferramentas de análise econômica. Escolas 
Econômicas. Economia e suas relações com o Direito. Funcionamento de 
mercado- Oferta e Demanda. Estruturas de Mercado.  Falhas de Mercado. 
Economia do Setor Público. Economia monetária. Crescimento econômico.  
Inflação. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
VASCONELLOS, Marco Antônio Sandoval. Fundamentos de Economia. 4. 
Ed. São Paulo: Saraiva,  2008. 
Rossetti, José Paschoal. Introdução à economia: livro de exercícios. 4. ed. 
São Paulo: Atlas, 2004. 
ALMEIDA, Luiz Carlos Barnabé. Introdução ao direito econômico: direito da 
economia, economia do direito, direito econômico, law and economics, análise 
econômica do direito, direito econômico internacional. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
TIMM, Luciano Benetti. Direito e economia no Brasil. 2. ed. São Paulo: Atlas, 
2014. 
SOUZA, Nali de Jesus. Economia Básica. São Paulo: Atlas, 2009. 
MENDES, Judas Tadeu Grassi. Economia: fundamentos e aplicações. 2. ed. 
São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. 
PINHO, Benevides Diva; VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval; 
GREMAUD, Amaury Pinho[et al]. Manual de Introdução à Economia. São 
Paulo: Saraiva, 2006.  
VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval. Economia: micro e macro. 4. ed. 
São Paulo: Atlas, 2009. 
 
DIREITO PROCESSUAL PENAL I 
EMENTA: O Processo Penal e seus princípios fundamentais. Sistemas 
processuais penais. A norma processual penal. Inquérito policial. Ação penal. 
Ação civil ex delicti. Jurisdição e competência. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. Volume único. 
Salvador: JusPodvum, 2016. 
TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito 
Processual Penal. Salvador: Juspodvum, 2016. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 
São Paulo: Forense, 2016. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. São Paulo: Atlas, 2016. 
LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2016. 
OLIVEIRA, Eugenio Pacelli de. Curso de Processo Penal. São Paulo, Atlas, 
2016. 
BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. São Paulo: RT, 2016. 
NICOLLITI, André. Manual de Processo Penal. São Paulo: RT, 2016. 
 
6º PERÍODO 
 
DIREITO CIVIL VI (FAMÍLIA) 
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EMENTA: Família. Casamento. Efeitos jurídicos. Regime de bens. Dissolução 
da sociedade conjugal. Proteção da pessoa dos filhos. Relações de 
parentesco. Tutela. Curatela. Ausência. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Direito de Família. 13. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
PAMPLONA FILHO, Rodolfo; GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo Curso de 
Direito Civil. Direito de Família. Vol. 6. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Direito de Família. Vol. VI. 16. ed. São 
Paulo: Atlas, 2016. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral do Direito 
Civil. Vol. 1. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de 
Direito Civil: Parte Geral. Vol. 1. 18 ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil: Parte Geral. 45. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
PELUSO, Cezar. Código Civil Comentado. Doutrina e Jurisprudência. 10. ed. 
Revisada e Atualiaza. São Paulo: Ed. Manoel, 2016. 
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 29. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2016. 
 
DIREITO DO TRABALHO I  
EMENTA: Estudo e análise das relações individuais e coletivas de trabalho. 
Evolução histórica das mudanças sociais, econômicas e políticas. Histórico do 
Direito do Trabalho. Princípios Constitucionais do Direito do Trabalho. 
Princípios peculiares do direito do trabalho. Fontes do Direito do Trabalho. 
Direito coletivo do trabalho. Relação de trabalho e relação de emprego. O 
trabalho autônomo. O trabalho avulso. Tipos de Relação de Trabalho. 
Empregado. Empregador. Nulidades no contrato de trabalho. Suspensão e 
interrupção dos efeitos do contrato de trabalho. Alterações das Cláusulas 
Contratuais. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BARROS. Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. 10. ed. atualizado 
por Jessé Claudio Franco de Alencar. São Paulo: LTr, 2016. 
GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de Direito do Trabalho. 10. ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2016.  
DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 15. ed. São 
Paulo: LTr, 2016.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CORTEZ. Julpiano Chaves. Prática Trabalhista: cálculos. 18. ed. São Paulo: L 
Tr, 2015. 
CARRION, Valentin. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. 34. 
ed. atualizado por Eduardo Carrion. São Paulo: Saraiva, 2011.  
LEITE, Carlos Henrique Bezerra Leite. Curso de Direito do Trabalho. 72. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2016.  
MARTINS Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 32. ed. São Paulo: Saraiva, 
2016. 
NASCIMENTO. Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. 29. ed. São 
Paulo: Saraiva. 
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SUSSEKIND. Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANA, Segadas; TEIXEIRA, Lima. 
Instituições de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 2010. v. l e 11. 
 
DIREITO EMPRESARIAL II 
EMENTA: Sociedades por Ações. Alterações Estatutárias. Sociedade de 
Economia Mista. Títulos de Crédito. Contratos Mercantis. Falência. 
Recuperação. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. 28. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2016. 
MAMEDE, Gladston. Manual de Direito Empresarial. 11. ed. São Paulo: Atlas, 
2016. 
TEIXEIRA, Tarcísio. Direito Empresarial Sistematizado. Doutrina, 
jurisprudência e prática. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei de sociedades anônimas. 1 e 2. 
Vol.  6. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 
DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil – reescrito com 
base no novo CPC. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2016.  
DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral do Direito 
Civil. Vol. 1. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 1. Vol. 34. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2015. 
WALD, Arnold; MORAES, Luiza Rangel; WALD, Alexandre de Mendonça. 
Direito Civil. Direito de Empresa. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL II 
Ementa: Procedimento Comum: Fase postulatória, saneadora, instrutória e 
decisória. Tutela Provisória. Sentença. Coisa Julgada. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil – reescrito com 
base no novo CPC. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2016. vol. I. 
DONIZETTI, Elpídio Nunes. Curso Didático Direito Processo Civil. 19 ed. 
São Paulo: Atlas, 2016. 
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 57. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2016. vol. I. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BUENO, Cássio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2016.  
GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Novo Curso de Direito processual 
Civil. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
MARINONI, Luiz Guilherme;  ARENHART, Sergio Cruz;  MITIDIERO, Daniel. 
Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. ed. São Paulo: RT, 2016. 
MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código De Processo Civil Comentado. 
4. ed. São Paulo: RT, 2016. 
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 7. 
ed. São Paulo: Método, 2016. 
 
DIREITO PROCESSUAL PENAL II 
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EMENTA: Questões prejudiciais e processos incidentes. Das provas. Dos 
sujeitos processuais. Da prisão. Da comunicação dos atos processuais. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. Volume único. 
Salvador: JusPodvum, 2016. 
TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito 
Processual Penal. Salvador: Juspodvum, 2016. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 
São Paulo: Forense, 2016. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. São Paulo: Atlas, 2016. 
LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2016. 
OLIVEIRA, Eugenio Pacelli de. Curso de Processo Penal. São Paulo, Atlas, 
2016. 
BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. São Paulo: RT, 2016. 
NICOLLITI, André. Manual de Processo Penal. São Paulo: RT, 2016. 
 
 
7º PERÍODO 
 
DIREITO ADMINISTRATIVO I 
EMENTA: Regime jurídico administrativo. Princípios da Administração Pública. 
Organização Administrativa. Administração Direta e Indireta. Poderes e 
Deveres dos Administradores Públicos. Atos Administrativos. Licitação. 
Contratos Administrativos.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito Administrativo 
Descompilado. 26. ed. São Paulo. Saraiva, 2016. 
DI PIETRO, Maria Syivia Zanella. Direito Administrativo. 29. ed. São Paula: 
Atlas, 2016. 
MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 33. ed. 
São Paulo: Malheiros: 2016. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. 
ed. São Paulo: Atlas, 2016. 
COUTO, Reinaldo. Curso de direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2015. 
MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 16. ed. São Paula: RT, 
2012. 
MEIRELLES, Hely Lopes; BURLE FILHO, José Emmanuel; BURLE, Carla 
Rosado. Direito Administrativo Brasileiro. 42. ed. São Paulo: Malheiros, 
2016. 
MARINELA, Fernanda. Direito administrativo. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 
2016. 
 
DIREITO CIVIL VII (SUCESSÕES) 
Ementa: Das sucessões em geral. Das sucessões legítima e testamentária. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Direito das Sucessões. 
Vol. 7. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
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PAMPLONA FILHO, Rodolfo; GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo Curso de 
Direito Civil. Direito das Sucessões. Vol. 7. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Direito de Família. Vol. VI. 16. ed. São 
Paulo: Atlas, 2016. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral do Direito 
Civil. Vol. 1. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de 
Direito Civil: Parte Geral. Vol. 1. 18 ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil: Parte Geral. 45. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
PELUSO, Cezar. Código Civil Comentado. Doutrina e Jurisprudência. 10. ed. 
Revisada e Atualiaza. São Paulo: Ed. Manoel, 2016. 
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 29. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2016. 
 
DIREITO DO TRABALHO II  
EMENTA: Institutos próprios da relação individual do trabalho. As diversas 
formas de salário. Jornada de trabalho geral e específica de determinadas 
categorias profissionais. Férias Individuais e Coletivas. Normas de segurança e 
medicina do trabalho. Adicionais de Insalubridade e Periculosidade. 
Estabilidade Definitiva. As diversas formas de estabilidade provisória. 
Gratificação Natalina. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Aviso Prévio. 
Ruptura Contratual.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BARROS. Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. 10. ed. atualizado 
por Jessé Claudio Franco de Alencar. São Paulo, LTr, 2016. 
GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de Direito do Trabalho. 10. ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2016.  
DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 15. ed. São 
Paulo: LTr, 2016 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CORTEZ. Julpiano Chaves. Prática Trabalhista: cálculos. 18. ed. São Paulo: L 
Tr, 2015. 
CARRION, Valentin. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. 34. 
ed. atualizado por Eduardo Carrion. São Paulo: Saraiva, 2011.  
LEITE, Carlos Henrique Bezerra Leite. Curso de Direito do Trabalho. 72. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2016. 
MARTINS Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 32. ed. São Paulo: Saraiva, 
2016. 
NASCIMENTO. Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. 29. ed. São 
Paulo: Saraiva. 
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL III 
EMENTA: Dos processos nos Tribunais e dos meios de impugnação das 
decisões. Da ordem dos processos e dos processos de competência originária 
dos tribunais. Dos Recursos. Dos Recursos. Teoria Geral dos Recursos. Dos 
Recursos em espécie.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil – reescrito com 
base no novo CPC. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2016. vol. III. 
DONIZETTI, Elpídio Nunes. Novo Código de Processo Civil. São Paulo: 
Atlas, 2015. 
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 56. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2015. vol. I. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BUENO, Cássio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São 
Paulo: Saraiva, 2015.  
GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Novo Curso de Direito processual Civil 
- Recurso. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. vol. III. 
MARINONI, Luiz Guilherme;  ARENHART, Sergio Cruz;  MITIDIERO, Daniel. 
Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: RT, 2015. 
MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código De Processo Civil Comentado. 
3. ed. São Paulo: RT, 2015. 
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 7. 
Ed. São Paulo: Metodo, 2015. 
 
DIREITO PROCESSUAL PENAL III 
EMENTA: Procedimentos comuns e especiais. Lei Maria da Penha e 
procedimentos. Sentença. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. Volume único. 
Salvador: JusPodvum, 2016. 
TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito 
Processual Penal. Salvador: Juspodvum, 2016. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 
São Paulo: Forense, 2016. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. São Paulo: Atlas, 2016. 
LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2016. 
OLIVEIRA, Eugenio Pacelli de. Curso de Processo Penal. São Paulo, Atlas, 
2016. 
BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. São Paulo: RT, 2016. 
NICOLLITI, André. Manual de Processo Penal. São Paulo: RT, 2016. 
 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I (PRÁTICA PROCESSUAL CIVIL) 
EMENTA: Elaboração de peças processuais simuladas de Processo de 
conhecimento. Audiências simuladas na área cível.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ARAUJO JÚNIOR, Gediel Claudino. Prática no Processo Civil. 20. ed. São 
Paulo: Atlas, 2016. 
BARROSO, Darlan; LETTIÈRE, Juliana Francisca. Prática Processual no 
Novo Código de Processo Civil. 7. ed. São Paulo: RT, 2016. 
TARTUCE, Fernanda. Manual de Prática Civil. 11. ed. São Paulo: Método, 
2015. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BUENO, Cássio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2016.  
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DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil – reescrito com 
base no novo CPC. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2016. vol. II. 
DONIZETTI, Elpídio Nunes. Curso Didático Direito Processo Civil. 19 ed. São 
Paulo: Atlas, 2016. 
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 7. 
Ed. São Paulo: Metodo, 2016. 
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 57. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2016. vol. I. 
 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II (PRÁTICA SIMULADA CÍVEL – NAS) 
EMENTA: Análise de casos reais, com elaboração de peças processuais 
simuladas seguindo o Procedimento Comum. Audiências reais e simuladas na 
área cível. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ARAUJO JÚNIOR, Gediel Claudino. Prática no Processo Civil. 20. ed. São 
Paulo: Atlas, 2016. 
BARROSO, Darlan; LETTIÈRE, Juliana Francisca. Prática Processual no 
Novo Código de Processo Civil. 7. ed. São Paulo: RT, 2016. 
TARTUCE, Fernanda. Manual de Prática Civil. 11. ed. São Paulo: Método, 
2015. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BUENO, Cássio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2016.  
DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil – reescrito com 
base no novo CPC. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2016. vol. II. 
DONIZETTI, Elpídio Nunes. Curso Didático Direito Processo Civil. 19 ed. 
São Paulo: Atlas, 2016. 
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 7. 
Ed. São Paulo: Metodo, 2016. 
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 57. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2016. vol. I. 
 
8º PERÍODO 
 
LINGUAGEM JURÍDICA  
EMENTA: Estudo da argumentação jurídica através da interpretação e 
aplicação do Direito consoante ao uso da linguagem em face de um caso 
concreto. Aplicação da semiótica, retórica e dialética na compreensão da 
prática da linguagem jurídica. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BITTAR, Eduardo Calos Bianca. Linguagem jurídica. 6 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011. 
DAMIÃO, Regina Toledo; HENRIQUES, Antônio. Curso de Português 
Jurídico. São Paulo: Atlas, 2011. 
CALDEIRA, Ronaldo. Português no direito: linguagem forense. Rio de 
Janeiro: Forense, 2011. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ANTUNES, Irandé. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: 
Parábola, 2005 
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GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 21. ed. Rio de Janeiro: 
Fundação Getúlio Vargas, 2002. 
MEDEIROS, João Bosco. Português. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
NASCIMENTO, Edmundo Dantes. Linguagem forense: a língua portuguesa 
aplicada à linguagem do foro. São Paulo: Saraiva: 2010. 
XAVIER, Ronaldo Caldeira. Latim no direito. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2002. 
 
DIREITO ADMINISTRATIVO II 
EMENTA: Serviço Público. Concessões e Permissões. Limitações ao Direito de 
Propriedade. Desapropriação. Intervenção no Domínio Econômico. Bens 
Públicos. Servidores Públicos. Responsabilidade Civil do Estado. Controle da 
Administração Pública. Processo Administrativo.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito Administrativo 
Descompilado. 26. ed. São Paulo. Saraiva, 2016. 
DI PIETRO, Maria Syivia Zanella. Direito Administrativo. 29. ed. São Paula: 
Atlas, 2016. 
MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 33. ed. 
São Paulo: Malheiros: 2016. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. 
ed. São Paulo: Atlas, 2016. 
COUTO, Reinaldo. Curso de direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2015. 
MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 16. ed. São Paula: RT, 
2012. 
MEIRELLES, Hely Lopes; BURLE FILHO, José Emmanuel; BURLE, Carla 
Rosado. Direito Administrativo Brasileiro. 42. ed. São Paulo: Malheiros, 
2016. 
MARINELA, Fernanda. Direito administrativo. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 
2016. 
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL IV  
EMENTA: Do processo de execução. Das espécies da execução. Do 
cumprimento de sentença. Das formas de defesa na execução. Da suspensão 
e extinção do processo de execução.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
DIDIER JÚNIOR, Fredie. Novo Código de Processo Civil de 2015. 2. ed. 
Salvador: Juspodivm, 2016.  
DONIZETTI, Elpídio Nunes. Novo Código de Processo Civil. São Paulo: 
Atlas, 2015. 
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 56. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2015. vol. I. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BUENO, Cássio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São 
Paulo: Saraiva, 2015.  
GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Novo Curso de Direito processual 
Civil. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
MARINONI, Luiz Guilherme;  ARENHART, Sergio Cruz;  MITIDIERO, Daniel. 
Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: RT, 2015. 
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MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código De Processo Civil Comentado. 
3. ed. São Paulo: RT, 2015. 
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 7. 
Ed. São Paulo: Método, 2015. 
 
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO I  
EMENTA: Conhecimentos amplos sobre a sistemática processual trabalhista. 
Evolução histórica. Da organização do Poder Judiciário do Trabalho e das 
formas de interposição, montagem e acompanhamento de processos. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ALMEIDA, Amador Paes de. Curso Prático de Processo do Trabalho. São 
Paulo: Saraiva, 2011. 
GIGLIO, Vagner. Direito Processual do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2007.  
OLIVEIRA, Francisco Antônio de. Comentários aos Enunciados do TST. 
Revista do Tribunal Regional do Trabalho 18ª Região, 2009. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
SALEM, Diná A. Ronignolli. CLT Anotada e Jurisprudência. Jurídica 
Brasileira: 2001. 
MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. Manual de direito e processo do 
trabalho. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 
MARTINS, Sergio Pinto. Direito processual do Trabalho: doutrina e prática 
forense; modelos de petições, recursos, sentenças e outros. 33. ed. São Paulo: 
Atlas, 2012.  
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao processo do trabalho. 9.ed. 
São Paulo: Saraiva, 2011. 
ROMAR, Carla Teresa Martins. Direito processual do Trabalho. 6. ed. São 
Paulo: Atlas, 2010. 
 

 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO III (PRÁTICA PROCESSUAL PENAL) 
EMENTA: Procedimento Ordinário de competência do juiz singular. Denúncia. 
Queixa-crime. Resposta escrita. Memoriais orais. Sentença. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BRASIL. Código de Processo Penal. 44. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
_______. Código Penal. 42. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Prática forense penal. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2010. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CAPEZ, Fernando. Prática forense penal. 3. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
GAMA, José de Souza. Curso de Prática Forense Penal. 14. ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2002. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e execução penal. 
8. ed. São Paulo: RT, 2011. 
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2011. 
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Prática de Processo Penal. São 
Paulo: Saraiva, 2007. 
 
ÉTICA II (GERAL E JURÍDICA) 
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EMENTA: Ética. Ética profissional. Ética no âmbito das diversas profissões 
jurídicas.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BARROCO, Maria Lúcia S. Ética: fundamentos sócio-históricos. 9. ed. São 
Paulo: Cortez, 2016.  
BITTAR, Eduardo C. B. Curso de ética jurídica: ética geral e profissional. 
12.ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 
SIDGWICK, Henry. História da Ética. São Paulo: Ícone, 2015 (Col. 
fundamentos do direito). 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ALMEIDA, Guilherme Assis et. al. Ética e Direito: uma perspectiva integrada. 
São Paulo: Atlas, 2009. 
PEGORARO, Olinto A. Ética e Justiça. Petrópolis: Vozes, 1997. 
NALINI, José Renato. Ética Geral e Profissional. São Paulo: RT, 2015. 
RIOS, Terezinha Azeredo. Ética e competência. 17. ed. São Paulo: Cortez, 
2007. 
VAZQUEZ, Adolfo Sanches. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980. 
 
TRABALHO DE CURSO I (PROJETO) 
EMENTA: Subsídios teóricos e práticos para a construção do projeto de 
pesquisa. Lugar da pesquisa no processo de construção do conhecimento e os 
fundamentos epistemológicos da direito. No campo prático, indica os passos 
metodológicos para a construção do projeto e discute as proposta de pesquisa 
dos alunos. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do 
trabalho científico. São Paulo: Atlas, 2002. 
PIETRAFESA, J. P. ; BORBA, O. de F. Do contexto ao texto: Os desafios da 
linguagem científica. Goiânia: Kelps, 2006.  
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23.ed.  São Paulo: 
Cortez, 2012. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
APOLINÁRIO, Fabio. Dicionário de metodologia científica. 2.ed. São Paulo: 
Atlas, 2011. 
DEMO, Pedro. Introdução à metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2002  
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisas. São Paulo: Atlas, 1998. 
KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de Metodologia Científica. Petrópolis: 
Vozes, 1997. 
HÜHNE, L. M. (org). Metodologia científica. Rio de Janeiro: Agir, 2001. 
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 
2012. 
 
DIREITO PROCESSUAL PENAL IV 
EMENTA: Das nulidades. Dos Recursos. Das ações de impugnação. Das 
relações jurisdicionais com autoridades estrangeiras. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. Volume único. 
Salvador: JusPodvum, 2016. 
TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito 
Processual Penal. Salvador: Juspodvum, 2016. 
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NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 
São Paulo: Forense, 2016. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. São Paulo: Atlas, 2016. 
LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2016. 
OLIVEIRA, Eugenio Pacelli de. Curso de Processo Penal. São Paulo, Atlas, 
2016. 
BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. São Paulo: RT, 2016. 
NICOLLITI, André. Manual de Processo Penal. São Paulo: RT, 2016. 
 
 
9º PERÍODO 
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL V 
EMENTA: Juizados Especiais Cíveis. Procedimentos Especiais de Jurisdição 
Contenciosa. Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária. 
Procedimentos Previstos em leis extravagantes. Usucapião 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
DIDIER JÚNIOR, Fredie. Novo Código de Processo Civil de 2015. 2. ed. 
Salvador: Juspodivm, 2016.  
DONIZETTI, Elpídio Nunes. Novo Código de Processo Civil. São Paulo: 
Atlas, 2015. 
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 56. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2015. vol. I. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BUENO, Cássio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São 
Paulo: Saraiva, 2015. 
DIDIER JÚNIOR, Fredie; MACEDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi Medeiros; 
FREIRE, Alexandre. Coleção novo CPC – Procedimentos especiais, tutela 
provisória e direito transitório. Salvador: Juspodivm, 2015. 
GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Novo Curso de Direito processual Civil 
– Procedimento Especial. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. vol. II.  
MARINONI, Luiz Guilherme;  ARENHART, Sergio Cruz;  MITIDIERO, Daniel. 
Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: RT, 2015. 
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 7. 
Ed. São Paulo: Método, 2015. 
 
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO II 
EMENTA: Do estudo da prestação jurisdicional trabalhista e das formas de 
impugnação dentro da sistemática processual. Conhecimento estrutural da 
tutela jurisdicional recursal, seus efeitos e a finalização dos processos. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
ALMEIDA, Amador Paes de. Curso Prático de Processo do Trabalho. São 
Paulo: Saraiva, 2011.  
GIGLIO, Vagner. Direito Processual do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2007.  
OLIVEIRA, Francisco Antônio de. Comentários aos Enunciados do TST.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito Processual do Trabalho. 
6.ed. São Paulo: LTr, 2008.  
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NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao processo do trabalho. 9. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2011.  
MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. Manual de direito e processo do 
trabalho. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.  
MARTINS, Sergio Pinto. Direito processual do Trabalho: doutrina e prática 
forense; modelos de petições, recursos, sentenças e outros. 33. ed. São Paulo: 
Atlas, 2012.  
ROMAR, Carla Teresa Martins. Direito processual do Trabalho. 6. ed. São 
Paulo: Atlas, 2010. 
 
 
DIREITO TRIBUTÁRIO I 
EMENTA: Disposições constitucionais tributarias. Código Tributário Nacional. 
Repartição de competência e de rendas tributárias. Princípios e limitações 
constitucionais ao poder de tributar. Aplicação e vigência da legislação 
tributária.  Obrigação tributária. Responsabilidade tributaria. Crédito Tributário. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário. 25. ed. São Paulo: atlas, 
2016. 
JARDIM, Eduardo Maciel Ferreira. Manual de Direito Financeiro e Tributário. 
14. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 
2016. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário Esquematizado. 10. ed. São Paulo: 
Método, 2016.  
AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 
2016. 
CARRAZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 30. 
ed. São Paulo: Malheiros, 2015. 
COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário: Constituição e Código 
Tributário Nacional. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Código Tributário Nacional. 5. ed. 
São Paulo: Atlas, 2015.  
 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO V (TRIBUNAL DO JÚRI) 
EMENTA: Estudo de peças e processos judiciais dentro do procedimento do 
júri. Da intervenção dos sujeitos processuais na primeira fase do procedimento 
e em plenário de julgamento. Sessão de julgamento simulado de processos 
criminais. Debates em sala de aula sobre casos simulados elaborados pelo 
Professor. Trabalhos de pesquisa, incluindo entrevista com advogados, 
Promotores e Juízes que atuam no Tribunal do Júri. Estudo teórico sobre as 
fases processuais do Tribunal do Júri. Teses possíveis de defesa. O júri e a 
teoria geral do delito. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
CAMPOS, Walfredo Cunha. Tribunal do júri: teoria e prática. São Paulo: Atlas, 
2010. 
CHALITA, Gabriel. A Sedução no Discurso. 3. ed. São Paulo: Saraiva. 2004.  
MARREY, Adriano et alii. Teoria e Prática do Júri. 7. ed. São Paulo: RT, 2000. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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ASSIS TOLEDO, Francisco de. Princípios Básicos de Direito Penal. 5. ed. 
São Paulo: Saraiva, 1994. 
CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 
2011. 
JESUS, Damásio E. de. Código de processo penal anotado. 24.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2010.  
PORTO, Hermínio Alberto Marques. Júri. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 1998. 
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 15. Ed. 
São Paulo: Saraiva, 2012. 
 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO VI (PRÁTICA PROCESSUAL TRABALHISTA) 
EMENTA: Análise de casos práticos. Elaboração de peças processuais 
simuladas na área trabalhista. Audiências simuladas na área trabalhista. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
OLIVEIRA, Aristeu. Manual de Prática Trabalhista. 50. ed. São Paulo: Atlas, 
2015 
CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa. Prática Jurídica Trabalhista. 7. 
ed. São Paulo: Atlas, 2016. 
SCHIAV, Mauro. Manual de Direito Processual do Trabalho: de acordo com 
o novo CPC. 12.ed. São Paulo: LTr, 2017. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito Processual do Trabalho. 
15. ed. São Paulo: Saraiva, 2017 
CORTEZ, Julpiano Chaves. Prática Trabalhista: cálculos. 18. ed. São Paulo: 
LTr, 2015 
CISNEIROS, Gustavo. Manual de Prática Trabalhista. São Paulo: Método, 
2015.  
GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de Direito Processual do Trabalho. 
6. ed. rev. atual.ampl. São Paulo: Forense, 2017. 
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito Processual do Trabalho. 
29. ed. São Paulo: Saraiva, 2014  
 
TRABALHO DE CURSO II (MONOGRAFIA) 
EMENTA: Monografia científica. Organização de um trabalho acadêmico: 
forma gráfica do texto, citações e referências bibliográficas. Diretrizes para 
orientação, elaboração, apresentação e avaliação do trabalho de monografia, 
que se constitui em um dos requisitos para a conclusão do curso. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do 
trabalho científico. São Paulo: Atlas, 2002. 
PIETRAFESA, J. P.; BORBA, O.de F. Do contexto ao texto: Os desafios da 
linguagem científica. Goiânia: Kelps, 2006. 77 p. 
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 
2012 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
DEMO, Pedro. Introdução à metodologia da ciência. São Paulo: Atlas, 2002.  
________. Metodologia científica em Ciências Sociais. São Paulo: Atlas, 
1995. 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisas. São Paulo: Atlas, 1998. 
HÜHNE, L. M. (org). Metodologia científica. Rio de Janeiro: Agir, 2001. 
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KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de Metodologia Científica. Petrópolis: 
Vozes, 2009. 
 
10º PERÍODO 
 
DIREITO AMBIENTAL 
EMENTA: Evolução histórica do Direito Ambiental. Natureza jurídica do bem 
ambiental. Princípios do Direito Ambiental. Tutela constitucional e 
administrativa do Meio Ambiente. Política Nacional do Meio Ambiente. Poder 
de polícia ambiental. Responsabilidade administrativa. Responsabilidade civil 
por dano ambiental. Responsabilidade penal por crime ambiental. Tutelas 
específicas: flora, recursos hídricos, patrimônio histórico cultural, cidades. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 18. ed. São Paulo: Atlas, 
2016. 
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 24. ed, São 
Paulo: Malheiros, 2016. 
FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental. 16. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2015. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. Doutrina e Jurisprudência. 6. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. 
MORAES, Luíz Carlos da Silva de. Curso de Direito Ambiental. São Paulo: 
Atlas, 2002. 
MUKAI, Toshio. Direito ambiental sistematizado. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Forene, 2002. 
PRADO, Luis Régis. Direito Penal do Ambiente. 3. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2011. 
SILVA, Bruno Campos (org.). Direito Ambiental: enfoques variados. São 
Paulo: Lemos & Cruz, 2004. 
 
DIREITO DO CONSUMIDOR 
EMENTA: Política Nacional de Relações de Consumo. Direitos básicos do 
consumidor. Da qualidade de produtos e serviços, da prevenção e da 
reparação dos danos. Das práticas comerciais. Da proteção contratual. Das 
sanções administrativas. Das infrações penais. Da defesa do consumidor em 
juízo. Do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Da Convenção Coletiva 
de Consumo.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BRASIL. Código de Proteção e Defesa do Consumidor lei nº 8.078/90. 
Vademecum. São Paulo: Saraiva, 2012. 
NUNES, Rizzatto. Curso de Direito do Consumidor. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2007. 
GRINOVER, Ada Pelegrini et. al. Código de Defesa do Consumidor 
Brasileiro. Comentado pelo Autores do Anteprojeto. 10. ed. Rio de Janeiro: 
Forense,  2011. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CASADO, Márcio Mello. Proteção do Consumidor de Crédito Bancário e 
Financeiro. São Paulo: RT, 2006. 
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FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de Direitos do Consumidor. 10. ed. 
atual. São Paulo: Atlas, 2012. 
KHOURI, Paulo R. Roque. Direito do Consumidor: contratos, 
responsabilidade civil e defesa do consumidor em juízo. 2. ed. São Paulo: 
Atlas, 2012. 
MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 
O novo regime das relações contratuais. 6.ed. (rev.atual. ampl.). São Paulo: 
RT, 2005. 
 
DIREITO INTERNACIONAL 
EMENTA: Noções gerais de Direito Internacional. Pessoas e sujeitos. Regime 
jurídico brasileiro em face do Direito Internacional Público e Privado. 
Estrangeiro. Nacionalidade. Tratados e convenções internacionais. Organismos 
internacionais. Noções gerais sobre o Direito Internacional Privado. Conflitos e 
aplicação das normas internacionais em relação às brasileiras. Meio ambiente, 
refugiados e questões étnico-raciais. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ARAÚJO, Nádia de. Direito Internacional Privado: teoria e prática brasileira. 
6. ed. Rio de Janeiro: Revonar, 2016. 
PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito Internacional Público e 
Privado. 8 ed. Salvador: JusPODIVM, 2016. 
REZEK, José Francisco. Direito Internacional Público. São Paulo: Saraiva, 
2014. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ACCYOLY, Hildelbrando; NASCIMENTO, Geraldo Eulálio do. Manual de 
Direito Internacional Público. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
ARAÚJO, Alberto do Amaral. Curso de Direito Internacional Público. 16. ed. 
São Paulo: Atlas, 2016. 
FERREIRA, Adriano Fernandes. Elementos de Direito Internacional Privado. 
São Paulo: Perjuris, 2016. 
MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 9. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.  
______. Direito Internacional Privado: curso elementar. São Paulo: 
Forense, 2015.  
 
 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
EMENTA: Estudo e análise do Sistema de Seguridade Social. As áreas que 
compõem o sistema e sua importância como mecanismo de proteção social. 
Os regimes previdenciários previsto na Constituição Federal de 1988 e suas 
relações jurídicas. Os benefícios previdenciários do Regime Geral de 
Previdência Social. Custeio previdenciário do Regime Geral de Previdência 
Social. Reforma e futuro do Sistema de Seguridade Social. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de 
Direito Previdenciário. 19. ed. São Paulo: Forense, 2016. 
IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 22. ed. Rio de 
Janeiro: Impetus, 2016. 
MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da Seguridade Social. 36. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2016. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ALENCAR, Hermes Arrais. Cálculo de benefícios previdenciários: da teoria 
à prática. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
FARINELI, Alexsandro Menezes. Prática Processual Previdenciária. 8. ed. 
São Paulo: Mundo Jurídico, 2016. 
MARTINEZ, Wladimir Novaes. Curso de Direito Previdenciário. 6. ed. São 
Paulo: LTr, 2014. 
SANTOS, Marisa Ferreira dos. Direito Previdenciário Esquematizado. 6. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2016. 
SAVARIS, José Antonio. Direito Processual Previdenciário. 6. ed. Curitiba: 
Alteridade, 2016. 
 
DIREITO TRIBUTÁRIO II 
EMENTA: Disposições constitucionais tributarias. Código Tributário Nacional. 
Repartição de competência e de rendas tributárias. Princípios e limitações 
constitucionais ao poder de tributar. Aplicação e vigência da legislação 
tributária.  Obrigação tributária. Responsabilidade tributaria. Crédito Tributário. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário. 25. ed. São Paulo: atlas, 
2016. 
JARDIM, Eduardo Maciel Ferreira. Manual de Direito Financeiro e Tributário. 
14. .ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 
2016. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário Esquematizado. 10. ed. São Paulo: 
Método, 2016.  
AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 
2016. 
CARRAZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 30. 
ed. São Paulo: Malheiros, 2015. 
COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário: Constituição e Código 
Tributário Nacional. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Código Tributário Nacional. 5. ed. 
São Paulo: Atlas, 2015.  
 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO VIII (PRÁTICA NPJ) 
EMENTA: Através do estagio supervisionado VIII (Prática NPJ) o aluno tem a 
possibilidade de aplicar o conhecimento adquirido em sala de aula e em 
atividades práticas em casos reais, sendo preparado para sua atuação 
profissional. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ARAÚJO JUNIOR, Gediel Claudino de. Prática no Processo Civil. 12. ed. São 
Paulo: Atlas, 2012. 
CAVALCANTE. Jouberto de Quadros Pessoa. Prática Jurídica Trabalhista. 2. 
ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
FARINELI. Alexsandro Menezes. Prática Processual Previdenciária. 6. ed. 
São Paulo: Mundo Jurídico, 2011. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ISHIDA, Valter Kenji. Prática Jurídica penal. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
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NEGRÃO, Theotônio. Código Civil Brasileiro e Legislação Civil em vigor. 
30. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
NISHIYAMA, Adolfo Mamoru. Prática de direito processual civil. 5.ed. São 
Paulo: Atlas, 2011. 
NUCCI. Guilherme de Souza. Prática Forense Penal. 5. ed. São Paulo: RT, 
2010. 
 
OPTATIVAS 
 
DIREITO ADUANEIRO 
Ementa: Direito Aduaneiro. Regulamento Aduaneiro. Estrutura Alfandegária. 
Território Aduaneiro. Despacho Aduaneiro. Nomenclatura e Classificação Fiscal 
de Mercadorias. Regimes Aduaneiros. Evasão de divisas. A importância do 
Direito Aduaneiro em Anápolis. 
Bibliografia Básica 
BARBOSA, Jairo José. Direito Aduaneiro: Origens da Navegação, da Aduana 
e da Alfândega. São Paulo: JM, 2010. 
BARREIRA, Josué Lopes. Novo regulamento aduaneiro 2009: anotado e 
comentado. 3. ed. São Paulo: FISCOSoft, 2009. 
CARLUCI. José Lence. Uma Introdução ao sistema Aduaneiro. São Paulo: 
Aduaneiras, 1996.  
Bibliografia Complementar 
CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei de sociedades anônimas. 6.ed. 
São Paulo: Saraiva, 2011. 
FARO, Ricardo. Curso de comércio exterior: visão e experiência brasileira. 
2.ed. São Paulo: 2010. 
RATTI, Bruno. Comércio internacional e Câmbio. 10.ed. São Paulo: 
Aduaneiras, 2001.  
SEGRE, German (org.) Manual prático de comércio exterior. 2.ed. São 
Paulo: Atlas, 2010.  
WERNECK, Paulo. Comércio exterior e despacho aduaneiro. 4.ed. Curitiba: 
Juruá, 2010. 
 
DIREITO AGRÁRIO 
Ementa: Fundamentos e princípios do Direito Agrário: Imóvel rural. Reforma e 
política agrária. A propriedade no Brasil. Desapropriação.  
Bibliografia Básica 
MARQUES, Benedito Ferreira. Direito Agrário Brasileiro. 9. ed. São Paulo: 
Atlas, 2011.  
OPITZ, Silvia C. B. Curso Completo de Direito Agrário. 5. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011.  
MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. Doutrina e Jurisprudência. 6. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. 
Bibliografia Complementar  
BORGES, Paulo Torminn. Institutos básicos do direito agrário. 11.ed. São 
Paulo: Saraiva, 1998. 
HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Atividade agrária e proteção 
ambiental: simbiose possível. Sâo Paulo: Cultural Paulista, 1997. 
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MORAES, Luíz Carlos da Silva de. Curso de Direito Ambiental. São Paulo: 
Atlas, 2002. 
MUKAI, Toshio. Direito ambiental sistematizado. 4.ed. Rio de Janeiro: 
Forene, 2002. 
PRADO, Luis Régis. Direito Penal do Ambiente. 3. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2011. 
 
DIREITO ELEITORAL 
Ementa: Histórico do Direito Eleitoral no Brasil. A justiça eleitoral. Partidos 
políticos. Alistamento eleitoral. Dos direitos políticos. Escolha de candidatos. 
Registro de candidatos. Propaganda eleitoral. Medidas preparatórias à votação. 
Das garantias eleitorais. Da votação. Da apuração. Diplomação de eleitos. Das 
práticas ilícitas e abusivas. Dos recursos eleitorais. Outros instrumentos. 
Crimes eleitorais. Processo penal eleitoral. O ministério público eleitoral.  
Bibliografia Básica 
BARROS, Francisco Dirceu. Direito eleitoral: teoria, jurisprudência e mais de 
1000 questões comentadas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 808 p. (Impetus 
provas e concursos). 
RAMAYANA, Marcos. Direito eleitoral. Rio de Janeiro: Impetus, 2012. 
STOCO, Rui; STOCO, Leandro de Oliveira. Legislação eleitoral interpretada: 
doutrina e jurisprudência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 1280 p. 
ISBN 85-203-2573-4  
Bibliografia Complementar  
BRASIL. Vade Mecum. 13.ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
CÂNDIDO, Joel José. Direito eleitoral brasileiro: justiça eleitoral: registro de 
candidatos: propaganda política. Bauru: Edipro, 2005. CONEGLIAN, Olivar. 
Propaganda eleitoral: de acordo com o código eleitoral e com a Lei 9.100/95. 
Curitiba: Juruá, 1996.  
CERQUEIRA, Thales Tácito; CERQUEIRA, Camila Albuquerque. Direito 
eleitoral esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2011.  
COSTA, Tito. Recursos em matéria eleitoral. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2004.  
NEGRÃO, Theotonio. Código de Processo Civil e legislação processual em 
vigor. 44. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
 
DIREITO DO TERCEIRO SETOR 
Ementa: Organizações Sociais. Terceiro Setor e Desenvolvimento Sustentável. 
Tipos: Entidades Filantrópicas. Organizações não Governamentais – ONGs. 
Compromisso Social das Empresas. Organização da Sociedade Civil: 
Legislação Brasileira, estrutura e funcionamento. 
Bibliografia Básica 
BARBIERI, Carla Bertucci. Terceiro Setor – Desafios e Perspectivas 
Constitucionais. Curitiba: Juruá, 2008 
DE TORRES, Ronny Charles Lopes. Terceiro Setor – Entre a liberdade e o 
controle. Juspodium, 2013. 
CARVALHO, Cristiano. Aspectos Jurídicos do Terceiro Setor. 2ª Ed. São 
Paulo: MP Editora, 2008. 
Bibliografia Complementar  
BULOS, Uadi Lammego. Direito Constitucional ao alcance de todos. 3. ed. 
São Paulo, 2012.  
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CARVALHO, Nanci Valadares. Autogestão: O Nascimento das ONGs. 
Brasília: Brasiliense, 1999.  
FERNANDES, Luciana de Medeiros. Reforma do Estado e Terceiro Setor. 
Curitiba: Juruá, 2009. 
HUDSON, Mike. Administrando Organização do Terceiro Setor. São Paulo: 
Makron Books, 1999.  
NANUS, Burt & DOBBS, Stephen M. Liderança para o Terceiro Setor. São 
Paulo: Futura, 2000. 
 
DIREITO SANITÁRIO 
Ementa: Conceituação. Teoria Tridimensional do Direito Sanitário. Natureza 
Jurídica. Responsabilidade sanitária e fundamentos do Direito Sanitário – 
nacional e internacional. Defesa e o direito do consumidor e do usuário dos 
serviços e produtos para saúde. Direito sanitário do trabalho e da saúde do 
trabalhador. Vigilância sanitária e a proteção da saúde. Crimes contra a saúde 
pública. 
Bibliografia Básica 
AITH, Fernando Mussa Abujamrra. Curso de Direito Sanitário: a proteção do 
Direito à Saúde no Brasil. São Paulo: Quartier Latin, 2007. 
CARVALHO, C., MACHADO, R.B. e TIMM, L.B. Direito Sanitário Brasileiro. 
1. ed. Quartier Latin, 2005. 
PEREIRA, C.F. de O. Direito sanitário: a relevância do controle nas ações e 
serviços de saúde. 1. ed. Ed. Fórum, 2004. 
Bibliografia Complementar  
BRASIL. Vade Mecum. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
MANUAL DE DIREITO SANITÁRIO COM ENFOQUE NA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA. Série E. Legislação da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Ministério da saúde. Brasília-DF, 2006. 
SANTOS, Marcelo Henrique dos. O Ministério Público e seu papel 
articulador junto ao SUS. Juspodium, 2013. 
VENTURA, Deisy de Freitas Lima. Direito Internacional Sanitário. Vol.I - 
Série E. Legislação de Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde. Ministério da Saúde. Brasília - DF. 2003. 
 
DIREITO SUMULAR CÍVEL 
Ementa: Teoria Geral do Direito Sumular. Súmula e jurisprudências, espécies, 
amplitude, positividade, técnicas de interpretação e meios de integração do 
Direito com ênfase na área cível. 
Bibliografia Básica 
BRASIL. Vade Mecum. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
COSTA, Darthaan da. Direito civil: questões solucionadas sob a ótica das 
posições dominantes do STF e STJ / Darthaan da Costa, Renata Peixoto Costa 
; coordenação Francisco Dirceu Barros. - Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 
ROSAS, Roberto. Direito sumular. Comentários às Súmulas do Supremo 
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça; 14. ed; SP; Malheiros; 2012. 
Bibliografia Complementar  
DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. São Paulo: 
Atlas, 2012.  
FERREIRA FILHO, Roberval Rocha. Súmulas do Supremo Tribunal Federal. 
4. ed. Juspodium, 2011. 
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LOR, Encarnacion Alfonso. Súmula Vinculante e Repercussão Geral: Novos 
Institutos de Direito Processual Constitucional. São Paulo, RT, 2010. 
NUNES. Jorge Amaury Maia.  Segurança Jurídica e Súmula Vinculante. 
Saraiva, São Paulo, 2010. 
NEGRÃO, Theotonio. Código de Processo Civil e legislação processual em 
vigor. 44. ed., São Paulo: Saraiva, 2012. 
 
DIREITO SUMULAR CRIMINAL 
Ementa: Teoria Geral do Direito Sumular. Súmula e jurisprudências, espécies, 
amplitude, positividade, técnicas de interpretação e meios de integração do 
Direito com ênfase na área criminal. 
Bibliografia Básica 
BARROS, Francisco Dirceu de. Processo penal: questões solucionadas sob a 
ótica das posições dominantes do STF e STJ / Francisco Dirceu de Barros. - 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 
COLOMBO, Leonildo. Súmulas de Direito Penal e as comunicações legais. 
São Pualo: Lemos & Cruz Livraria e Editora 
ROSAS, Roberto. DIREITO SUMULAR. Comentários às Súmulas do Supremo 
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça; 14. Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2012. 
Bibliografia Complementar  
FERREIRA FILHO, Roberval Rocha. Súmulas do Supremo Tribunal Federal. 
4. ed. Juspodium, 2011. 
LOR, Encarnacion Alfonso. Súmula Vinculante e Repercussão Geral: Novos 
Institutos de Direito Processual Constitucional. São Paulo: RT, 2010.  
JESUS, Damásio E. de. Código de Processo Penal Anotado. 24. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2010. 
NUNES. Jorge Amaury Maia.  Segurança Jurídica e Súmula Vinculante. São 
Paulo: Saraiva, 2010. 
PORTO, Hermínio Alberto Marques. Júri. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 1998. 
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 15. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2012. 
 
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Ementa: Direito da criança e do adolescente. Princípios. Colocação em família 
substituta. Atos infracionais. Infrações administrativas. Crimes. 
Bibliografia Básica 
CUNHA, Rogerio Sanches; Rossato, Luciano Alves; Paulo Eduardo Lépore. 
Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado. 8. ed. São Paulo: RT, 
2016. 
DELMANTO, Celso; DELMANTO, Roberto; DELMANTO JÚNIOR, Roberto; 
DELMANTO, Fábio M. de Almeida. Código Penal Comentado. 9. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2016. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Estatuto da Criança e do Adolescente 
Comentado. 3. Ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
Bibliografia Complementar 
BRASIL. Vade Mecum. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
SARAIVA, João Batista da Costa. Adolescente e Ato Infracional- Garantias 
Processuais e Medidas Socioeducativas. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2010. 

http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/2858035/sumula-vinculante-e-repercussao-geral-novos-institutos-de-direito-processual-constitucional/?PAC_ID=18659
http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/2858035/sumula-vinculante-e-repercussao-geral-novos-institutos-de-direito-processual-constitucional/?PAC_ID=18659
http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/2858035/sumula-vinculante-e-repercussao-geral-novos-institutos-de-direito-processual-constitucional/?PAC_ID=18659
http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/2858035/sumula-vinculante-e-repercussao-geral-novos-institutos-de-direito-processual-constitucional/?PAC_ID=18659
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FULLER, Paulo Henrique Aranda; Aguirre, João Ricardo Brandão; Dezem, 
Guilherme MADEIRA. Estatuto da criança e do adolescente. Col. Elementos 
do Direito. Vol. 14. São Paulo: Editora RT, 2009. 
NICOLLITI, André. Manual de Processo Penal. São Paulo: RT, 2016. 
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 57. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2016. vol. I. 
 
FORMAS ALTERNATIVAS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 
Ementa: Crise do Processo. Solução Alternativa de Resolução de Conflitos. 
Conciliação e Mediação. Facilitação de Diálogos e Construção de Consenso. 
Arbitragem. Características. Especificidades. Pressupostos. Cabimento e 
Procedimento. Aspectos Práticos e Estudos de Casos. 
Bibliografia Básica 
CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 19. ed. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 
CINTRA, Antonio Carlos Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, 
Candido Rangel. Teoria geral do processo. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 
2008.  
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito civil: teoria geral do direito 
processual civil e processo de conhecimento. 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2008.  
Bibliografia Complementar  
CAVALCANTE. Jouberto de Quadros Pessoa. Prática Jurídica Trabalhista. 2. 
ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. 
MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de Direito Processual Civil. São 
Paulo: Atlas, 2011. Vol. I. 
NEGRÃO, Theotonio. Código de Processo Civil e legislação processual em 
vigor. 43. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 53. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2011. 
 

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 
Ementa: Aspectos clínicos, educacionais e sócio antropológicos da surdez. A 
Língua de Sinais Brasileira Libras: características básicas da fonologia. Noções 
básicas de léxico, de morfologia e de sintaxe com apoio de recursos áudio 
visuais; Noções de variação. Praticar Libras: desenvolver a expressão visual 
espacial.  
Bibliografia Básica 
ANDRADE, Maria Margarida de; HENRIQUES, Antônio. Língua Portuguesa: 
noções básicas para cursos superiores. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 
SILVA, Ivani Rodrigues (org.). Cidadania, surdez e linguagem: desafios e 
realidades. São Paulo: Plexus, 2003.  
CHAMADOIRA, João Batista Neto; RAMADAN, Maria Ivoneti Busnardo. 
Língua Portuguesa: pensando e escrevendo. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1998.  
Bibliografia Complementar  
BOTELHO, Paula. Linguagem e letramento na educação dos surdos. Belo 
Horizonte, 2005. 
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CASTRO, Alberto Rainha de. Comunicação por língua brasileira de sinais. 
3. ed. Brasília: Senac/DF, 2009. 
QUADROS, Ronice Muller de. Língua de sinais brasileira. Porto Alegre: 
Artmed: 2004. 
SACKS, Oliver. Vendo vozes: uma viagem ao mundo dos surdos. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2007. 
VAL, Maria da Graça Costa. Redação e textualidade. 2. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 1999. 133p. 
MEDICINA LEGAL 
Ementa: Relações da medicina legal com as ciências jurídicas e a utilização do 
Direito e no Processo Penal. Perícia e peritos. Documentos médicos-legais. 
Traumatologia Forense. Tanatologia Forense. Sexologia Forense. Psiquiatria 
Forense. 
Bibliografia Básica 
ALCANTARA, H.R. Perícia Médica Judicial. São Paulo: Guanabara Koogan, 
2006. 
CROCE, D; CROCE JUNIOR, D. Manual de Medicina Legal. 10. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2004. 
FRANÇA, G.V. Medicina Legal. 10.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2015. 
Bibliografia Complementar  
COHEN, Claudio (org.). Saúde mental, crime e justiça. São Paulo: Edusp, 
1996. 
VANRELL, Jorge Paulete. Vademecum de medicina e Odontologia legal. 
Leme: Mizuno, 2007. 
SANTOS, William Douglas Resinente dos. Medicina legal. 3.ed. Rio de 
Janeiro: Impetus, 2001. 
GOMES, Hélio. Medicina Legal. 33. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2004. 
HÉRCULES, Hygino de C. Medicina legal: textos e atlas. São Paulo: Atheneu, 
2011. 
DIREITO DESPORTIVO 
Legislação Desportiva. Entidades Desportivas. Desporto Federado. Direito 
Desportivo e sua relação com os outros ramos do Direito. Justiça Desportiva e 
Arbitragem.  
Bibliografia Básica 
AIDAR, Carlos Miguel. Direito Desportivo. São Paulo: Mizuno, 2000.  
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. vol. 3. 16. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2012.  
REZENDE, José Ricardo. Código Brasileiro de Justiça Desportiva Anotado 
e Legislação Antidoping. All print editora. São Paulo: 2010. 
Bibliografia Complementar 
BRASIL. Vade Mecum. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
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Grade Curricular Temática 
 

 

  

 

 

EIXOS 

- ÉTICA E CONHECIMENTO 

- FUNDAMENTAL 

- PROFISSIONAL  

- PRÁTICA 
 

 

1º PERÍODO – CARGA HORÁRIA: 400 horas 

EIXO PREDOMINANTE: FUNDAMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hermenêutica 

40 h 

Psicologia I  
(A pessoa e a 

sociedade)  

40 h 

Ética I (Ética 
Acadêmica) 

40 h 

Direito 

 Civil I  
(Parte Geral) 

80 h 

História do Direito 

40 h 

Ciência Política 

(Teoria do Estado) 

80 h 

 

Língua 
Portuguesa I 

80 h 

Direito Penal I 
(Parte Geral) 

80 h 
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2º PERÍODO – CARGA HORÁRIA: 400 horas 

EIXOS PREDOMINANTES: FUNDAMENTAL - PROFISSIONAL  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direito  
Penal II  

(Das sanções penais) 

80h 

MTC 

40h 

Psicologia II  
(A pessoa e o direito) 

40h 

Direito  
Civil II 

(Obrigações I) 

80h 

 

Língua  
Portuguesa II 

80h 

Direito 
Constitucional I 

80h 
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3º PERÍODO – CARGA HORÁRIA: 400 horas 

EIXOS PREDOMINANTES: FUNDAMENTAL – PROFISSIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sociologia I  
(Geral) 

40 h 

Direito 

Constitucional II 
80 h 

Direito Penal III 
(Dos crimes em 

espécie I) 

80 h 

Direito Civil III 

(Obrigações II) 

80 h 

Filosofia I 
(Geral) 

40 h 

Lógica 

40 h 

 

Cidadania Ética 
e 

Espiritualidade   
40 h 
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4º PERÍODO – CARGA HORÁRIA: 400 horas 

EIXOS PREDOMINANTES: FUNDAMENTAL – PROFISSIONAL 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Direito  
Civil IV 

80h 

Direito Penal IV  
(Dos crimes  

em espécie II) 

80h 

Direitos  
Humanos 

40h 

Teoria Geral do 
Processo 

80h 

 

Filosofia II 
(Jurídica) 

80h 

Sociologia II 

(Jurídica) 

40h 
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5º PERÍODO – CARGA HORÁRIA: 400 horas 

EIXO PREDOMINANTE: PROFISSIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direito Civil V  
(Coisas) 

80h 

Direito 
Processual 

Civil I 
80h 

Direito 
Empresarial I 

80h 

Economia 

40h 

Direito 
Processual 

Penal I 
80h 

 Antropologia 

40h 
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6º PERÍODO – CARGA HORÁRIA: 400 horas 

EIXO PREDOMINANTE: PROFISSIONAL 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direito Civil VI  
(Família) 

80h 

Direito 
Empresarial II 

80h 

Direito do 
Trabalho I 

80h 

Direito  
Processual  

Penal II 
80h 

 

Direito  
Processual  

Civil II 

80h 
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7º PERÍODO – CARGA HORÁRIA: 460 horas 

EIXO PREDOMINANTE: PROFISSIONAL PRÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direito  
do  

Trabalho II 
80h 

Direito 
Processual  

Civil III 
80h 

Direito Civil VII  
(Sucessões) 

80h 

Direito 

 Processual  
Penal III 

80h 

Direito 

Administrativo I 
80h 

 

 

Estágio 
Supervisionado I 

40h 

Estágio 
Supervisionado II 

20h 
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8º PERÍODO – CARGA HORÁRIA: 500 horas 

EIXO PREDOMINANTE: PROFISSIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Direito 
Processual  

Civil IV 

80h 

Linguagem  
Jurídica 

 40h 

Direito  
Processual  

do Trabalho I 
80h 

Trabalho de 

 Curso I 
 (Projeto) 

 40h Direito  
Administrativo II 

80h 

Estágio 
Supervisionado III 
(Prática Processual 

Penal) 40h 

Estágio 
Supervisionado IV 
(Prática Simulada 
Penal) – NAS 20h 

Direito Processual 
Penal IV 80h 

 

Ética II  
(Geral e Jurídica) 

40h 
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9º PERÍODO – CARGA HORÁRIA: 480 horas 

EIXO PREDOMINANTE: FUNDAMENTAL PROFISSIONAL PRÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direito  
Tributário I 

80h 

Optativa 

40h 

Estágio 
Supervisionado V 
(Tribunal do Júri) 

 40h 

Direito  
Processual Civil V 

80h 

Estágio 
Supervisionado VII 
(Prática NPJ) 80h 

Trabalho de 
Curso II 

(Monografia) 

40h 

Estágio 
Supervisionado VI 
(Prática Processual 

Trabalhista) 40h 

Direito  
Processual do 
Trabalho II 80h 
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10º PERÍODO – CARGA HORÁRIA: 480 horas 

EIXO PREDOMINANTE: PROFISSIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Direito  
Tributário II 

 80h 

Direito  
Previdenciário 

80h 

Direito do 
Consumidor 

80h 

Direito  
Ambiental 

80h 

Direito 
Internacional 

80h 

Estágio 
Supervisionado VIII 

(Prática NPJ) 80h 
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5.2 Flexibilização curricular 
 

Para integralização curricular, o aluno deve cursar todas as 
disciplinas obrigatórias, além de realizar a carga horária de estágio, nos cursos 
em que esta atividade está prevista nas Diretrizes Curriculares, em um período 
mínimo ou no período máximo previsto no Projeto Pedagógico do curso. 

 
A integralização curricular prevê, ainda, o cumprimento de horas em 

atividades complementares, que constituem importante eixo de flexibilização. 
Entre as muitas atividades possíveis, realizam-se, em diferentes momentos, 
atividades de extensão, envolvendo alunos e professores, em projetos voltados 
para o bem-estar da comunidade. Alguns cursos incluem, em suas matrizes 
curriculares, disciplinas optativas que viabilizam a abordagem de temas 
emergentes, ao longo dos percursos formativos. Outra prática de flexibilização 
consiste no aproveitamento de estudos realizados fora da estrutura curricular 
do curso, mediante critérios de avaliação. Eventos científicos são realizados 
com abordagens inovadoras e atuais. 

 
O desafio da Flexibilização Curricular no Curso de Direito, não tem 

justificativa em si mesmo. O seu significado está na relação que deve 
estabelecer com o Projeto Pedagógico do curso. A graduação não deve voltar-
se apenas à perspectiva de uma profissionalização restrita e técnica, mas 
propiciar o desenvolvimento de competências a longo prazo e a construção de 
uma relação com o conhecimento que leve à efetiva leitura e ação crítica sobre 
seus fundamentos. Nas atuais circunstâncias, trata-se de propiciar ao egresso 
no exercício das diversas profissões jurídicas, o domínio sobre os modos de 
produção do saber e estabelecer uma base sólida para a aquisição contínua de 
conhecimentos específicos, desenvolvendo, ao mesmo tempo habilidades de 
aprender e recriar permanentemente. Nessa realidade, o papel da formação no 
âmbito das universidades deve buscar conceber um Projeto Pedagógico de 
curso que tenha como eixos norteadores a interdisciplinaridade e flexibilização 
curricular. A organização curricular como um aspecto basilar do projeto de 
curso deverá possibilitar uma dinâmica curricular ancorada em uma relativa 
liberdade e flexibilidade.  

 
No curso de Direito a flexibilização curricular acontece desde 2015/2, 

em dois núcleos específicos do curso, sendo eles o Núcleo de Trabalho de 
Curso e o Núcleo de Pesquisa em Direito (NPDU) e no ano de 2017/2 no 
Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ).  

 
6. ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA 
 
6.1 Setor administrativo 
 

A Associação Educativa Evangélica, mantenedora do Centro 
Universitário de Anápolis, ao longo de sua história, tem recebido diversas 
doações e, desse modo, possui hoje grande extensão de áreas ainda não 
ocupadas. Parte desta área foi loteada e comercializada, e as receitas foram 
aplicadas na ampliação das instalações físicas da AEE. Além de 171.505,19 
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m2 de área construída, a AEE conta ainda com 240.985,03 m2 de área 
disponível para ampliações futuras. 

 
As instalações destinadas ao Centro Universitário têm 

experimentado um crescimento bastante acentuado nos últimos anos. O 
compromisso assumido pelos dirigentes da Instituição tem se concretizado por 
meio do acréscimo da oferta de ensino e consequentes ampliações da 
infraestrutura existente, além de novas construções. 

 
Tais inovações são precedidas de um planejamento global, 

envolvendo desde a necessidade de espaço físico e sua capacidade, à 
alocação de equipamentos e demais recursos humanos e materiais que se 
fizerem necessários à oferta de um ensino de qualidade aos alunos da 
instituição. 
 
a) Espaço físico: 
 

No quadro a seguir é apresentada a área ocupada por instalações, 
segundo a sua finalidade. 
 
Espaço Físico da UniEVANGÉLICA, segundo a finalidade. 

Descrição Cód. Área (m2) Capacidade 

Administração A 2.914,77 - 

Banheiros / Sanitários / Vestiários B 1.183,12 - 

Circulação / Estacionamentos / Jardins / 
Calçadas / Ruas 

C 107.526,97 - 

Auditórios D 1.014,59 - 

Esportes / Lazer / Recreação E 41.238,83 - 

Laboratórios / Clínicas (c/ áreas de apoio) L 2.694,32 - 

Áreas Disponíveis para Ampliações O 240.985,03 - 

Salas de Professores / Coordenações / Apoio 
Acadêmico 

P 1.407,56 - 

Serviços Diversos / Manutenção / Lanchonetes/ 
Restaurantes 

S 2.445,87 - 

Bibliotecas / Salas de Estudos / Videotecas T 2.538,02 - 

Salas de Aula U 8.741,14 7.180 

Área Total (m2) -  7.180 

 
As salas de aula, ocupando uma área total de 8.741,14 m2, têm 

uma capacidade total para 7.180 alunos por período. O quadro a seguir 
mostra o número de salas, segundo a área e capacidade. 
 
Espaço Físico e Capacidade das Salas de Aula. 

Quantidade Descrição Área (m2) Capacidade 

45 Capacidade < 50 alunos/período 2.141,01 1.815 

70 
50 < Capacidade < 100 
(alunos/período) 

5.448,29 4.885 

4  539,75 480 

119 Capacidade Total 8.129,05 7.180 
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A UniEVANGÉLICA conta atualmente com 171.705,19 m2 de área 
construída, havendo ainda a possibilidade de crescimento nas áreas 
disponíveis para ampliações, que somam outros 240.985,03 m2. As áreas 
construídas correspondem a todos os espaços efetivamente ocupados na 
instituição, tanto com prédios, quanto com acessos, calçadas, ruas, 
estacionamentos, áreas de lazer e esportes, entre outros. 

 
As salas de aula existentes comportam atualmente cerca de 7.180 

alunos por período e, embora a instituição possua hoje um número de alunos 
inferior a essa capacidade, a mesma ampliará o seu espaço físico construído. 
Tal ampliação dar-se-á através da construção de novos prédios, com o 
objetivo de redistribuir as áreas de conhecimento conforme as suas 
especificidades e em conformidade com o projeto de implantação do Centro 
Universitário.  

 
A Secretária Setorial do Curso de Direito é contemplada com 05 

(cinco) colaboradores. É equipada: 01 sala de estar contendo micro-ondas, 
geladeira e eletrodomésticos necessários ao uso dos funcionários, 01 sala de 
atendimento, 01 banheiro, três telefones com dois ramais diferentes, 01 
bebedouro e 05 (cinco) computadores para os serviços específicos do setor. 
Conta também com um gabinete destinado ao Assistente de Direção. Essa 
sala tem: 01 armário, 01 mesa de apoio, 01 computador, 01 telefone, e 01 ar 
condicionado.  

 
A sala da secretária do curso contém: 02 (duas) mesas, 01 

computador e 02 (três) armários.  
 
O Curso dispõe de uma sala para a coordenação pedagógica 

equipada com 01 computador, 01 ar condicionado, 02 (dois) armários, 01 
mesa para reunião, 01 telefone e 01 mesa de apoio, para o atendimento ao 
público interno e externo. 

 
6.2 Sistema acadêmico 
 

Em outubro de 2006, iniciou-se a implantação de um novo sistema 
de gestão acadêmica e financeira na UniEVANGÉLICA – o Lyceum. O 
sistema envolve o registro e o monitoramento eletrônico de todas as 
atividades de gestão, desde a organização dos cursos e o acompanhamento 
da execução dos Projetos Pedagógicos e da avaliação continuada de 
desempenho acadêmico, até o setor financeiro. O Lyceum promove a 
racionalização de todos os processos do Centro Universitário, já que oferece 
mecanismos de controle da qualidade do ensino e da avaliação institucional, 
contribuindo para ampliar o índice de satisfação da comunidade acadêmica. 

 
Entre os serviços oferecidos aos alunos, são disponibilizadas 

informações e recursos, a exemplo da efetivação de matrícula via internet, 
com emissão de contrato e boleto bancário. O aluno também pode consultar 
horários de aula, agendas, calendário de provas, notas, frequências e 
situação financeira, e acessar disciplinas para obtenção de materiais didáticos 
indicados pelos docentes.  
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O sistema oferece, ainda, uma sala virtual aos professores, na qual 
podem consultar informações individuais dos alunos e das turmas, verificar 
horário de aulas, agendar provas, lançar notas e frequências e também 
disponibilizar material didático para uso dos alunos. Um dos recursos 
oferecidos pelo Lyceum são webcams para fotografar os alunos, facilitando a 
identificação dos estudantes por parte de professores e pessoal 
administrativo. 

 
6.3 Espaço de trabalho para direção do curso 

 
A Sala de Direção contém: 01 mesa (escritório) equipada com 

computador, 06 (seis) gavetas, 01 frigobar, 01 mesa de reunião com seis 
cadeiras, 01 mesa de apoio com duas cadeiras, 01 estante, 01 mobiliário 
equipado com cafeteira e xícaras, 01 banheiro privativo e 01 ar condicionado. 
 
6.4 Gabinetes de trabalho para professores em tempo integral 
 

O Curso dispõe de dois gabinetes, contendo cada um: 01 mesa com 
cadeiras e 01 computador. 
 
6.5 Sala dos professores 
 

A sala contém: 01 mesa de reunião com 15 (quinze) cadeiras, 02 
(dois) sofás, 01 mesa de apoio, 01 cafeteira, 02 (dois) bebedouros, 02 (duas) 
lixeiras, 01 televisão, 02 (duas) mesas de computador, 02 (dois) computadores, 
01 ar condicionado, dois banheiros (01 masculino e 01 feminino) e escaninhos 
individuais para uso dos docentes. 
 
6.6 Salas de aula 
 

O Bloco “A” contém 14 (quatorze) salas no piso superior e 04 
(quatro) salas no piso inferior. As salas são amplas, bem iluminadas e 
arejadas, equipadas com quadro/lousa branco, data-show, ar condicionado, 
cortinas, cadeiras aos discentes, 01 mesa e 01 cadeira ao docente. Contém 
ainda: 01 rampa de acesso; 02 (dois) bancos; 05 (cinco) murais; 03 (três) 
banheiros masculinos (dois no piso superior e um no piso inferior); 03 (três) 
banheiros femininos (dois no piso superior e um no piso inferior); 01 Diretório 
Acadêmico; 01 Xerox; 01 Livraria Jurídica. 
 
6.6.1 Núcleo de Pesquisa em Direito (NPDU)  
 

O núcleo contém 01 mesa de reunião, 01 mesa em “L”, 02 mesas 
redondas, 03 mesas de computadores; 01 armário – gaveteiro, 01 armário 
comum, 24 cadeiras, 01 cadeira de diretor, 04 computadores, 01 impressora. 
 
6.6.2 Núcleo de Atividades Complementares (NAC) 
 

O núcleo contém 05 mesas de apoios, 03 computadores; 03 
grampeadores, 01 perfurador, 01 bebedouro, 01 armário, 02 armários - arquivo, 
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01 divisória, 01 mural, Impressora Brother HL-5350DN Series, 01 ar 
condicionado. 
 
6.6.3 Núcleo de Trabalho de Curso (NTC) 
 

O núcleo contém 01 Estante de Formica; 01 Prateleira de Aço; 01 
Impressora Brother HL-5350DN Series; 01 Mesa para impressora com gaveta; 
01 Mesa de formica – grande; 01 Mesa de formica – media; 02 Armários de 
formica com gavetas; 01 Armário de formica; 06 Mesas de formica para 
computador; 01 Balcão de formica com 08 gavetas; 07 CPU de computador; 07 
Monitores de computador; 07 Teclados de computador; 07 Mouses de 
computador; 11 Cadeiras individuais fixas; 06 Cadeiras individuais giratórias; 
01 Transformador 110 v para impressora; 07 Estabilizador para computador; 01 
Aparelho de telefone fixo; 01 Aparelho de telefone móvel; 01 Ar Condicionado 
Gree 30000 btus. 

 
6.6.4 Núcleo de Atividades Simuladas (NAS) 
 

O núcleo contém: 01 Recepção com 02 mesas médias, 01 mesa 
pequena, 01 computador completo (mouse, teclado, monitor); 01 impressora; 
01 telefone sem fio; 01 grampeador médio; 01 grampeador pequeno; 01 
perfurador grande; 01 perfurador pequeno; 03 cadeiras arquivo; 02 cadeiras; 02 
armário de aço; 01 armário de madeira; 01 prateleira de aço; Sala supervisão 
com 01 mesa média; 01 mesa pequena; 02 cadeiras; 01 cadeira do supervisor; 
01 computador completo (mouse, teclado, monitor); 01 grampeador pequeno; 
01 perfurador; Baias - 1ª baia com 01 computador completo (mouse, teclado, 
monitor); 01 mesa; 02 cadeiras; 2ª baia com 01 mesa; 02 cadeiras; 3ª baia com 
01 mesa; 02 cadeiras; 4ª baia com 01 mesa; 02 cadeiras; 1ª sala de audiências 
com 01 computador completo (mouse, teclado, monitor); 01 impressora; 01 
mesa média; 01 mesa grande; 01 cadeira diretor; 9 cadeiras; 1 bebedouro; 2ª 
sala de audiências com 02 mesas grandes; 01 mesa pequena redonda; 02 
cadeira diretor; 18 cadeiras copa; 01 mesa pequena; 02 cadeiras; 01 jarra 
elétrica; 01 garrafa de café. 
 
6.7 Biblioteca 
 
Biblioteca Central 

 
Tem como objetivo atender aos diversos cursos e segmentos da 

UNIEVANGÉLICA em suas necessidades de documentação e informação nas 
áreas do conhecimento específico de sua atuação, tendo como propósitos a 
contribuição para a qualidade da educação, da pesquisa e da extensão.. 

A biblioteca é gerenciada pelo software Archeslib de controle de 
bibliotecas, que permite o gerenciamento de todas as demandas para utilização 
do acervo, empréstimo, estatísticas, reserva de livros e catálogo on line. 
 
Horário de funcionamento 
 

 Segunda a sexta: 07:00h às 23:00h; 

 Sábados: 07:00h às 18:00h. 
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Espaço físico 
 

 Atualmente a Biblioteca tem um espaço físico de 1.566,60 m2, 
distribuídos conforme o quadro a abaixo.  

 O Plano de expansão prevê uma ampliação  de  3.000 m² que está em 
fase de conclusão.  Serão criados novos espaços para: recepção com 
espaço para eventos, área para centro de documentação histórica, 
aumento de cabines para estudo em grupo e individual com novas 
tecnologias, área de leitura com um novo layout e ampliação do espaço 
destinado ao acervo. 

 
Espaço Físico da Biblioteca Central – Unidade Anápolis 

DESCRIÇÃO N.º 
ÁREA 
TOTAL 
(m2) 

CAPACIDADE 

Disponibilização do Acervo 1 484,15 - 

Leitura 1 512,15 288 

Estudo Individual 27 27,00 27 

Estudo em Grupo 11 31,50 66 

Sala de estudo individual 1 72,94 40 

Administração e Processamento Técnico do 
Acervo 

2 52,90 - 

Recepção e Atendimento ao Usuário 1 155,60 - 

Acesso à Internet 1 95,10 42 

Consulta ao Acervo 1 2,00 2 

Guarda volume 1 14,50 - 

Reprografia 1 14,70 - 

Banheiro 2 37,74 - 

Circulação e Acessos 1 66,32  

TOTAL 42 1.566,60 - 

 

Móveis e Equipamentos de Apoio – Unidade Anápolis 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE  

Mesas redondas de 5 lugares 40 

Mesas retangulares de 6 lugares 8 

Mesas retangulares  de 8 lugares 5 

Sofás e poltronas 19 lugares 

Sala de estudo individual 40 

Mesas c/ computador e assentos (Lab. de 
Internet) 

22 

Mesas c/ computadores e assentos (consulta 
ao acervo) 

2 

Cabine individual 7 

Estantes duplas altas 230 

Estantes duplas baixas 19 
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Estantes simples altas 30 

Estantes simples baixas 31 
 
Acervo 
 
Acervo Específico de Direito 
 

ITEM 

QUANTIDADE 

Títulos 
Volumes  
Exemplares 

Livros 5.002 15.524 

Periódicos Virtuais (Periódicos Capes) + 20 -- 

TOTAL 5.022 15.524 

 
Acervo Geral 

O quadro a seguir mostra as características do acervo geral da 
Biblioteca Central em número de títulos e exemplares dos diferentes 
tipos 

 

ITEM 
QUANTIDADE 

Títulos Volumes / Exemplares 

Livros 28.455 90.634 

Periódicos 
Nacionais 406 21.076 

Estrangeiros 19 691 

CD-ROMs   374 1.340 

DVD’s 476 592 

Monografias/ Dissertações / 
Teses 

4.421 4.486 

Mapas 98 106 

Bases de dados Capes On line 127 

TOTAL 34.249 115.012 

 
Bases de dados Portal de Periódicos Capes ( Total 127 ) 
 
Abstracts in New Technology & Engineering (ANTE); Academic OneFile (Gale 
Group / InfoTrac);Academy of Operative Dentistry; Advanced Technologies 
Database with Aerospace; Aerospace Database; Alexander Street Press; 
Aluminium Industry Abstracts American Academy of Audiology American 
Academy of Periodontology (AAP); American Association of Critical Care 
Nurses (AACN); American College of Chest Physicians; American Diabetes 
Association (ADA; American Journal of Health-System Pharmacy (AJHP); 
American Phytopathological Society; American Psychiatric Publishing; 
American Psychological Association (APA); American Society for Cell Biology; 
American Society for Microbiology (ASM) ; American Society for Nutrition 
(ASN); American Society of Civil Engineers (ASCE); American Society of 
Hematology (ASH) ; Annual Bulletin of Historical Literature; Applied Social 
Sciences Index and Abstracts (ASSIA) ; Aquaculture Abstracts; Aquatic 
Pollution & Environmental Quality (ASFA 3); Aquatic Sciences and Fisheries 
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Abstracts (ASFA); ASM Materials Information (BDEC); Association of Clinical 
Scientists 
ASTM Standards and Engineering Digital Library; Begell House Digital Library; 
Bentham Science; Bentham Science High Impact Collection; Biochemistry 
Abstracts 1; Biochemistry Abstracts 3; Biological Sciences & Living Resources 
(ASFA 1); BioOne; Biotechnology and BioEngineering Abstracts; Biotechnology 
Research Abstracts; British Medical Journal Publishing Group (BMJ); CABI 
Cambridge Structural Database - CSD (BDEC); Canadian Medical Association 
Ceramic Abstracts; Chemoreception Abstracts; Civil Engineering Abstracts 
Cold Spring Harbor Laboratory Press; Computer & Information Systems 
Abstracts; Copper Technical Reference Library; Corrosion Abstracts; CrystMet 
(BDEC); Derwent Innovations Index (DII); Duke University Press; Earthquake 
Engineering Abstracts; Ecological Society of America (ESA); Education 
Resources Information Center (ERIC); Eighteenth Century Collections Online 
(Gale/ECCO) Electronics & Communications Abstracts; Engineered Materials 
Abstracts; Engineering Research Database; Environmental Engineering 
Abstracts; European Mathematical Society; Federation of American Societies 
for Experimental Biology (Faseb); Future Medicine Science Group; Gale Virtual 
Reference Library; Genetics Society of America (GSA); Geological Society of 
London (GSL); GeoScience World (GSW); High Technology Research 
Database with Aerospace; HighWire Press; Human Genome Abstracts; 
Industrial and Applied Microbiology Abstracts (Microbiology A); Informs; 
Inorganic Crystal Structure Database - ICSD (BDEC); Institute of Physics (IOP); 
Institution of Civil Engineers (ICE); JAMA Evidence; JAMA Network; Journal 
Citation Reports (JCR); JSTOR; Karger; Library and Information Science 
Abstracts (LISA); Maney Publishing 
Marine Biotechnology Abstracts; Mary Ann Liebert; Massachusetts Medical 
Society; Materials Business File; Materials Research Database; MathSci; 
Mechanical and Transportation Engineering Abstracts; METADEX; Micromedex  
MLA International Bibliography (Gale); MultiScience Publishing (MSc); National 
Criminal Justice Reference Service Abstracts (NCJRS); National Research 
Council Canada (NRC); Now Publishers; Ocean Technology, Policy & Non-
Living Resources (ASFA 2); Oceanic Abstracts; Ovid Journals; Physical 
Education Index 
PILOTS Database; Primal Pictures; Project Euclid; Project MUSE; Radiological 
Society of North America (RSNA); Royal Society Journals; SAGE Journals; 
Science Direct; Science of Synthesis (Thieme); Scopus; Slack Incorporated; 
Social Services Abstracts; Society for Leukocyte Biology; Sociological 
Abstracts; Solid State and Superconductivity Abstracts; SPIE Digital Library; 
Springer - Journals Archive; SpringerLink; Technology Research Database; The 
Endocrine Society (TES); Thieme; Thomson Reuters Integrity; Walter de 
Gruyter (WDG); Web of Science - Coleção Principal; Wiley Online Library; 
World Scientific (WSP); Zentralblatt MATH. 
 
Biblioteca Virtual 
 

 A Minha Biblioteca é uma biblioteca digital com 7.578 títulos formada 
pelas cinco principais editoras de livros acadêmicos do Brasil: Atlas, Grupo A, 
Grupo GEN, Manole e Saraiva. Através dela, os alunos tem acesso rápido e 
fácil a milhares de títulos acadêmicos entre as principais publicações de 
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diversas áreas de especialização: Ciências da Saúde, Direito, Ciências Sociais 
Aplicadas, Biociências, Engenharia, entre outras em qualquer lugar com 
acesso a internet. 

 
Política para atualização e expansão do acervo 
 
 A atualização do acervo para as obras de sustentação curricular é feita 

gradativamente à medida que as disciplinas são instaladas, indicadas nos 
planos de ensino e aprovados pela coordenação de cursos com base nas 
indicações no padrão de qualidade MEC, indicações de especialistas na 
área, do coordenador de curso, professores, em conformidade com os 
seguintes critérios de prioridades definidos na Política para Formação e 
Desenvolvimento do Acervo da Biblioteca Central: 

 Cursos já implantados: Manter o acervo adequado ao projeto 
pedagógico do curso, observando a atualização das edições e lançamentos, 
semestralmente. 

 Cursos em implantação: a aquisição deverá ser feita gradativamente à 
medida que as disciplinas são instaladas e indicadas nos planos de ensino. 

 Quanto aos aspectos quantitativos, observam-se os seguintes critérios: 

 

 Bibliografia básica: Um exemplar para até 5 vagas oferecidas anualmente 
no curso, para três títulos selecionados pelo docente da disciplina. 

 Bibliografia complementar: Dois exemplares para 5 títulos, conforme 
critérios previstos nas políticas de composição do acervo. 

 Toda indicação de aquisição é, previamente discutida no colegiado da 
disciplina, sendo as respectivas solicitações encaminhadas com o 
respectivo parecer.  Os responsáveis pela atualização do acervo são a 
Bibliotecária juntamente com os Diretores de Cursos. 

 
Serviços ao Usuário 
 

 Empréstimo domiciliar; 

 Empréstimo entre bibliotecas; 

 Consultas ao acervo (catálogo local e on line); 

 Renovações e reservas pela internet 

 Acesso ao Periódico Capes 

 Acesso à base de dados on line e CD-ROM disponíveis para consulta 
local e ou acesso remoto. 

 Acesso à internet; 

 Acesso à internet sem fio (wireless); 

 Sala de Pesquisa (Internet); 

 Orientação para uso de normas técnicas para trabalhos científicos; 

 Levantamento Bibliográfico; 

 Comutação Bibliográfica (Comut e Bireme); 

 Visitas orientadas e treinamento de usuários; 

 Intercâmbio de periódicos; 

 Restauração de obras danificadas. 
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Funcionários 
 

o 2 Bibliotecárias: Hellen Lisboa de Souza. Matrícula 2392; CRB 1/1570. 
Graduada em Biblioteconomia pela UFG/1996. Especialização em 
Arquivologia. 

o Rosilene Monteiro da Silva. CRB 1/3038. Graduada em Biblioteconomia 
pela UFG/2014. 

o Auxiliares de Biblioteca com ensino médio concluído. 
 
6.8 Laboratórios 

 
O Curso de Direito comporta dois laboratórios de prática jurídica 

sendo eles o NAS e o NPJ.   
 

O Núcleo de Atividade Simulada (NAS) é responsável pela prática 
jurídica simulada, bem como das atividades de aulas práticas simuladas. A 
prática simulada será ministrada mediante a atuação de professores-
orientadores, do quadro docente da instituição, que terão a incumbência de 
aplicar e avaliar as atividades de estágio curricular do Curso de Direito da 
UniEVANGÉLICA, observando-se a legislação pertinente em vigor. Na 
realização das atividades simuladas, o estagiário trabalhará com situações 
jurídicas criadas pelos professores-orientadores e deverá praticar todos os 
atos processuais, observando-se rigorosamente os aspectos formais do 
processo, bem como os prazos processuais.  

 
O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) é um escritório de advocacia, 

criado por determinação legal, e existente em todas as instituições de ensino 
que ofereçam o curso de Direito. Tem como finalidade proporcionar ao 
estudante o contato direto com o cliente. O estudante, sob orientação do 
professor, tem a tarefa de diagnosticar o tipo de ação a ser ajuizada, redigir a 
peça jurídica pertinente, protocolizar o pedido junto ao Fórum e acompanhar a 
tramitação processual até seu julgamento final. 
 
6.9 Áreas de convivência e lazer 
 

Atualmente a Evangélica conta com 02 (duas) 
lanchonetes/restaurantes, distribuídas conforme a seguir: 

 
 Lanchonete e Restaurante do Colégio Couto Magalhães - Área: 193,98 

m2; 
 Lanchonete e Restaurante do Centro Universitário: Demais cursos – 

Área 306,72 m2;  
 
A UniEVANGÉLICA dispõe de duas áreas de lazer. A primeira está 

localizada entre os Blocos “A” e “B”. Nela contém: Loja Oficial da AEE – 
UniShop, 07 mesas de pedra com 04 bancos em cada – totalizando 28, 
havendo um toldo para cada uma. A segunda está sendo implementada 
próximo do estacionamento do Bloco “H” em frente ao Bloco “G”. Nela contém: 
03 mesas com 04 bancos em cada, havendo um toldo para cada uma. 
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6.10 Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
 

Em 2004, foi criado o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 
Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, que apresenta caráter 
multidisciplinar, com membros representantes das diversas áreas (saúde, 
biologia, humanas, tecnologia, religião). Em 2005, o CEP/UniEVANGÉLICA foi 
credenciado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e 
obteve recursos do CNPq para consolidação dos comitês de ética (processo 
n. 40.3451/2004-3). Assim, durante todo o ano de 2005, foi realizado curso de 
capacitação para os membros e foram adquiridos os materiais permanentes 
para instalação do CEP (computador, impressora, datashow). Em janeiro de 
2006, o CEP começou a receber os projetos de pesquisa realizados na 
Instituição que, direta ou indiretamente, lidam com seres humanos, para 
avaliação. O CEP/UniEVANGÉLICA, desde então, vem funcionando 
plenamente com um funcionário administrativo responsável pelo atendimento 
aos pesquisadores e com local e horário fixo e ainda oferecendo cursos de 
capacitação de membros e funcionários, participações em seminários e 
encontros nacionais de comitês de ética em pesquisa. Em 15 de janeiro de 
2012 foi implantada a Plataforma Brasil no Sistema CEP/CONEP/CNS/MS 
com a finalidade de facilitar a análise das pesquisas com seres humanos. A 
Plataforma Brasil foi criada para substituir o Sistema Nacional de Informação 
sobre Ética em Pesquisa (SINESP). A Plataforma Brasil foi implantada no 
CEP/UniEVANGÉLICA em 2012 com a realização de treinamento oferecido 
aos componentes dos comitês de ética em pesquisa de todo o Brasil com 
finalidade de apresentar e esclarecer dúvidas com relação ao novo método, 
que passou a vigorar em janeiro de 2012. 

 
A composição atual do CEP - UniEVANGÉLICA é multiprofissional e 

interdisciplinar, com pessoas de ambos os sexos, sendo profissionais com 
atuação destacada na área da saúde, das ciências exatas, sociais e humanas 
e um membro representante dos usuários. 

 
O CEP - UniEVANGÉLICA realiza pareceres éticos referentes aos 

projetos de pesquisa da própria Instituição e demais Instituições de Ensino 
Superior, via Plataforma Brasil, seguindo as recomendações da CONEP 
pautado na Resolução CNS 466/2012 e Norma Operacional CNS 01/2013. 
Executa, trabalho voluntário, contando com  relatores  capacitados e 
habilitados a execução dos trabalhos propostos. 

 
O CEP – UniEVANGÉLICA renovou o registro, junto a CONEP, por 

três (03) anos a partir de 02 de outubro de 2015. 
 

 
6.11 Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida 
 

O tema acessibilidade tem suscitado muitas discussões na 
atualidade, sendo respaldada pelas políticas públicas e provocando mudanças 
no sistema educacional brasileiro. O ensino superior é uma das modalidades 
na qual existem poucas pesquisas e discussões referentes a esta temática. No 



126 

 

que diz respeito à legislação brasileira, é assegurado a todos o direito à 
educação, este por sua vez garante não só o acesso, mas também a 
permanência do aluno na escola, considerando suas especificidades. 

 
No contexto da educação especial, quanto à acessibilidade do aluno 

com deficiência e ou necessidades educacionais especiais no ensino superior, 
a realidade atual evidencia um distanciamento ao acesso a esse nível de 
ensino; sendo poucos os que conseguem ingressar e estes, em sua formação 
acadêmica, se deparam com barreiras, delineando a realidade do ensino 
brasileiro. A busca pelo êxito de uma educação que, de fato, seja inclusiva, 
conta com o respaldo legal e aponta para possibilidades a serem discutidas a 
fim de viabilizar o acesso ao ensino para todos os alunos com Necessidades 
Educativas Especiais (NEE) e, com isso, uma sociedade mais igualitária. 

 
Os documentos internacionais que exerceram influência sobre o 

contexto educacional brasileiro foram, principalmente, a Conferência Mundial 
de Educação Para Todos (ONU, 1990) e a Conferência Mundial sobre 
Necessidades Especiais: Acesso e Qualidade (1994), realizada na Espanha, na 
qual foi aprovada a Declaração de Salamanca. Além desses documentos, 
também tiveram influência numerosos documentos nacionais, como decretos e 
leis federais, estaduais e municipais, dentre os quais, que merece especial 
destaque, a Constituição Federal de 1988, cujo importante princípio sobre o 
ensino está descrito no art. 206, inciso I: “igualdade de condições de acesso e 
permanência na escola”; ademais, garante o direito à educação para todos sem 
distinção. (BRASIL, 1988) 

 
A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva, do Ministério da Educação e Cultura (MEC), de 2008, 
define os alunos com NEE como aqueles que apresentam deficiências, 
transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Para 
esse público, assim como para os que apresentam transtornos funcionais 
específicos, ocorre a articulação entre a Educação Especial e o ensino comum, 
visando atender às especificidades de cada aluno. 

 
Em termos de legislação, encontramos documentos oficiais, 

internacionais e nacionais, que vêm orientando a trajetória da educação 
especial, na perspectiva inclusiva, em todos os níveis de ensino, inclusive no 
contexto do Ensino Superior. Assim, para se avançar na educação especial, 
neste panorama, pensando em proposições que levem, de fato, à consolidação 
das leis, faz-se importante, em um primeiro momento, conhecer melhor os 
documentos que regem o sistema educacional brasileiro. 

 
Neste sentido, merece destaque a Portaria do Ministério da 

Educação n. 3.284, de novembro de 2003, considerando o disposto na Lei n. 
9.131, de 24 de novembro de 1995, na Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, e no Decreto n. 2.306, de 19 de agosto de 1997, que assegura aos 
portadores de deficiência física e sensorial condições básicas de acesso ao 
Ensino Superior, de mobilidade e de utilização de equipamentos e instalações 
das instituições de ensino, que em seu art. 1º resolve: Determinar que sejam 
incluídos nos instrumentos destinados a avaliar as condições de oferta de 
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cursos superiores, para fins de sua autorização e reconhecimento e de 
credenciamento de instituições de Ensino Superior, bem como para sua 
renovação, conforme as normas em vigor, requisitos de acessibilidade de 
pessoas portadoras de necessidades especiais. (BRASIL, 2003) 

 
De acordo com essa lei, pudemos identificar que as barreiras físicas 

ao acesso e permanência de alunos deficientes no Ensino Superior vêm sendo 
tratadas no campo da legalidade, buscando-se minimizar os desafios impostos 
pela falta de condições básicas exigidas para atender aos direitos desses 
alunos. 

O curso de Direito funciona no Bloco A, pisos superior e inferior, as 
rampas que dão acesso são sinalizadas com piso tátil, são amplas e bem 
iluminadas, o que contribui para que o aluno portador de necessidades 
especiais tenha fácil acesso ao curso. No que concerne aos estudantes 
autistas a Lei n° 12.764/2012 institui a Política Nacional de Proteção dos 
Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes 
para sua consecução. Segundo dados do Ministério da Educação a quantidade 
de matrículas de pessoas com deficiência na educação superior aumentou 
vertiginosamente entre 2000 e 2010. 

 
Para a realização do direito das pessoas com deficiência à 

educação, o artigo 24 da CPCD (ONU/2006) estabelece que estas não devem 
ser excluídas do sistema regular de ensino sob alegação de deficiência, mas 
terem acesso a uma educação inclusiva, em igualdade de condições com as 
demais pessoas da comunidade em que vivem e terem garantidas medidas de 
apoio em ambientes que possibilitem seu desenvolvimento acadêmico e social, 
de acordo com a meta de inclusão. O curso de Direito da UniEvangélica atento 
à legislação e aos princípios norteadores com bases nas concepções 
curriculares comtemporâneas propõe uma matriz integradora que busca 
atender os princípios gerais de flexibilidade, autonomia e articulação da teoria e 
prática a partir de atividades interdisciplinares do primeiro ao décimo período 
do curso.  

 
O Centro Universitário de Anápolis apresenta as plantas onde está 

prevista a implantação de rampas de acesso para portadores de necessidades 
especiais no Bloco H, em fase de conclusão. É importante assinalar que os 
mesmos procedimentos serão adotados nos novos blocos a serem construídos. 
Em conformidade com o cronograma institucional de execução de obras, estão 
sendo implementadas as seguintes ações: Continuação da construção de 
rampas de acesso; Construção da passarela, com piso tátil, que liga o Bloco H 
às seguintes áreas institucionais: biblioteca, lanchonete central, secretaria 
geral, UniATENDER, UniSOCIAL. Ressalta-se que, ao final da execução da 
obra, esta passarela será coberta; Aquisição do piso tátil para rampas de 
acesso e passarela; Projeto, onde consta a previsão de instalação dos pisos 
táteis direcionais, de alerta e de corrimão nas escadas, nos corredores do 
Térreo, pavimento 1 e pavimento 2. 

 
Núcleo de Acessibilidade 
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A UniEVANGÉLICA dispõe de um Núcleo de Acessibilidade com 
sala de apoio equipada com teclado Braile, impressora Braille acoplada ao 
computador (recursos de informática acessível), tradutor e intérprete de 
LIBRAS, sistema de síntese de voz, gravador e fotocopiadora que amplie 
textos, software de ampliação de tela, equipamento para ampliação de textos 
para atendimento a aluno com visão subnormal, lupas, réguas de leitura, 
scanner acoplado a computador, material didático em formato impresso 
acessível, material didático digital acessível, material pedagógico tátil. O 
Núcleo de Acessibilidade propõe um plano de aquisição gradual de acervo 
bibliográfico em Braille e de fitas sonoras para uso didático. 

 
 
6.12 Setores de serviços e apoio 
 

O Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA – oferece à 
comunidade acadêmica e à comunidade externa, diversos serviços os quais 
visam à integração do alunado e da comunidade com a Instituição. Entre os 
setores de serviços, destacamos: 

 
UniAtender: Núcleo de Apoio ao Discente, é o serviço institucional de 
atendimento, que faz interface com os cursos e setores da UniEVANGÉLICA 
no desenvolvimento de ações integradas de apoio ao acadêmico. Tem como 
objetivo acolher, integrar, atender e acompanhar os discentes, individual ou 
coletivamente, ajudando-os em suas necessidades e zelando por sua formação 
humana e profissional, de modo a favorecer o desenvolvimento de princípios 
éticos e cristãos, convivência saudável e responsabilidade social. Sua base é a 
política institucional de apoio ao discente. Procura cumprir as diretrizes e 
exigências do Ministério da Educação, quanto ao atendimento ao aluno e ao 
acompanhamento do egresso, bem como promover ações advindas das 
prioridades estabelecidas pelo planejamento estratégico da Instituição. O 
atendimento é diversificado e abrange áreas de prevenção ao uso indevido de 
drogas, inclusão social, egressos e Ouvidoria. 

 
UniSOCIAL: Departamento de Filantropia e Assistência Social. Este 
departamento está voltado à implementação de política de concessão de 
bolsas de estudo, atuando no sentido de orientar os alunos e a sociedade 
quanto aos critérios e quanto aos programas de assistência social, propiciando 
à comunidade carente o acesso à educação superior. 

 
Ouvidoria Geral: Seu objetivo é registrar críticas, sugestões, elogios, ou 
qualquer informação importante para a gestão e encaminhá-los aos órgãos 
competentes, acompanhando as providências, com vistas a alcançar o 
desenvolvimento de uma visão compartilhada em torno das principais questões 
da IES e gerando resultados práticos para a direção da organização. Por meio 
da atuação da Ouvidoria, em parceria com a Comissão Própria de Avaliação – 
CPA, os gestores da Instituição identificam os principais problemas, sugestões 
e propostas para encontrar caminhos viáveis. A Ouvidoria contribui, portanto, 
para melhorar a imagem da Instituição, por meio do fortalecimento da relação 
com toda a comunidade, pela transparência das ações e pelo 
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acompanhamento da melhoria da qualidade dos serviços por ela oferecidos, 
bem como pelas empresas terceirizadas. 

 
Academia: A Academia de Musculação do curso de Educação Física visa à 
capacitação global e ampla do aluno quanto à prática da realidade do 
profissional em uma academia, no seu dia-a-dia. O acadêmico aprende a 
importância da organização e planejamento para se obter resultados seguros e 
eficazes. A relação aluno/academia ocorre, também, por meio do contato dos 
serviços prestados à comunidade (desempenho humano, restauração via 
treinamento assistido, qualidade de vida, bem-estar físico, social e mental, 
acompanhados de uma triagem). Atualmente, a Academia oferece aos alunos, 
funcionários e comunidade aulas de musculação, Cycling indoor e ginástica 
aeróbica (mulheres) e musculação para idosos. A academia está localizada no 
Ginásio de Esportes da Educação Física e funciona nos períodos matutino, 
vespertino e noturno. Conta com uma recepção no local para atendimento de 
cadastros e matrículas, nos seguintes horários: de segunda à sexta-feira, das 
7h às 12h e das 13h às 22h. 
 

A Secretaria Geral é o órgão responsável pelo registro e controle 
acadêmico, dirigido por um Secretário Geral, administrada pela Srª.  Ana 
Cláudia Carneiro Melo, tendo os seguintes protocolos sob sua coordenação e 
responsabilidade: 

 organizar os serviços da Secretaria, concentrando nela a escrituração do 
estabelecimento que deverá ser mantida rigorosamente atualizada e 
conferida;  

 organizar o arquivo assegurando a preservação dos documentos 
escolares e atendendo prontamente, a qualquer pedido de informação 
ou esclarecimento de interessados;  

 cumprir os despachos legais pertinentes à Reitoria;  
 coordenar e supervisionar os serviços da secretaria geral, fazendo 

distribuição equitativa dos trabalhos pelos auxiliares;  
 redigir e fazer expedir toda correspondência oficial dos estabelecimentos 

integrados;  
 redigir e subscrever os editais de chamada para exames e matrículas;  
 manter atualizada a coleção de leis, regulamentos, regimentos, 

instruções, despachos, ordens de serviços e livros de escrituração;  
 apresentar à Reitoria, em tempo hábil, todos os documentos que devam 

ser visados ou assinados;  
 subscrever e publicar, regularmente, o quadro de notas de 

aproveitamento de avaliações de aprendizagem ou exames e relações 
de faltas ou frequências para conhecimento dos alunos;  

 organizar e manter atualizado o prontuário dos professores. 

 
7. AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 
 

O processo de elaboração e implementação dos projetos 
pedagógicos da UniEVANGÉLICA é de responsabilidade de cada curso, 
contando com a colaboração e acompanhamento do Núcleo de Apoio 
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Didático-Pedagógico. Este Núcleo integra a Pró-Reitoria Acadêmica e é 
composto pelas Coordenadorias de Planejamento, Apoio ao Docente e 
Avaliação e Qualificação Pedagógica.  

 
Para sua elaboração, são considerados: referencial teórico, 

legislação vigente, diretrizes curriculares estabelecidas pelo MEC, referenciais 
para elaboração de projetos pedagógicos da UniEVANGÉLICA e os critérios 
do ForGRAD. Outro aspecto a ser implementado, que se constitui objetivo na 
melhoria dos projetos pedagógicos é a utilização dos recursos de educação à 
distância e uso de novas tecnologias de informação e comunicação. Para 
cumprir essa finalidade, a instituição criou o Núcleo de Educação à Distância, 
que deve coordenar e oferecer suporte aos docentes e discentes, nos 
diferentes cursos e programas. 

 
A avaliação de cada projeto é também de responsabilidade da CPA 

- Comissão Própria de Avaliação da UniEVANGÉLICA e de cada curso, e 
preconiza um processo contínuo de  avaliação, que visa à flexibilidade para 
que possíveis  equívocos  sejam dirimidos durante o processo ou para a  
validação do trabalho realizado.  Esta autoavaliação deve levar em 
consideração a articulação entre Projeto Pedagógico do curso e PDI 
(articulação do projeto com a visão e missão institucional); a coerência entre o 
Projeto Pedagógico do Curso, Diretrizes Curriculares de cada curso e os 
Padrões de Qualidade; a articulação entre o Projeto Pedagógico do Curso e 
as Diretrizes para Avaliação da Educação Superior (INEP). 

 
A Comissão Própria de Avaliação – CPA e subcomissões: 

Subcomissão de Especialista em Avaliação (SEA) e Subcomissão Interna de 
Avaliação (SIA) são regidas por Regulamento próprio, pelas normas 
regimentais e resoluções do Conselho Acadêmico Superior (CAS) e pelas 
demais normas pertinentes ao Sistema Federal de Ensino. 

A Subcomissão Interna de Avaliação (SIA) do Curso de Direito é 
formada pelo Presidente, 02 (dois) representantes docentes, 02 (dois) 
representantes discentes e 02 (dois) representantes técnico-administrativos. 

 
A avaliação é um processo abrangente que implica uma reflexão 

crítica sobre a prática, no sentido de captar seus avanços, suas resistências, 
suas dificuldades, possibilitando a tomada de decisão para superar os 
problemas identificados (VASCONCELLOS, 2005). 

 
A avaliação interna é um processo contínuo por meio do qual um 

curso constrói conhecimento sobre sua própria realidade, buscando 
compreender os significados do conjunto de suas atividades para melhorar a 
qualidade educativa e alcançar maior relevância social. Para tanto, 
sistematiza informações, analisa coletivamente os significados de suas 
realizações, desvenda formas de organização, administração e ação, 
identifica pontos fracos, bem como pontos fortes e potencialidades, e 
estabelece estratégias de superação de problemas. A avaliação interna ou 
autoavaliação é, portanto, um processo cíclico, criativo e renovador de 
análise, interpretação e síntese das dimensões que definem o curso.  
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A avaliação interna ou autoavaliação tem como principais objetivos 
produzir conhecimentos acerca da adequação dos processos de gestão 
institucional, pôr em questão os sentidos do conjunto de atividades e 
finalidades cumpridas pela instituição, identificar as causas dos seus 
problemas e deficiências, aumentar a consciência pedagógica e capacidade 
profissional do corpo docente e técnico-administrativo, fortalecer as relações 
de cooperação entre os diversos atores institucionais, tornar mais efetiva a 
vinculação da instituição com a comunidade, avaliar a relevância científica e 
social de suas atividades e produtos, além de prestar contas à sociedade. 
(Projeto de Autoavaliação Institucional – 2005/06). 

 
A avaliação interna consiste no processo contínuo e participativo de 

autoconhecimento do curso, de análise da sua realidade, da sua organização 
e de sua ação, buscando sistematizar informações e interpretá-las para 
identificar os avanços e as dificuldades e estabelecer mecanismos que 
busquem a melhoria dos processos acadêmicos. Nesse sentido, a avaliação 
interna contribui para a formulação de caminhos para a transformação da 
Educação Superior, evidenciando o compromisso com a construção de uma 
sociedade mais justa, ética e solidária. 

 
O Núcleo Docente Estruturante – NDE e a SIA – Subcomissão 

Interna de Avaliação são responsáveis diretamente no Curso pela avaliação e 
implementação do Projeto Pedagógico. 

 
Dimensões da Avaliação 
 
Dimensão 1: organização didático-pedagógica 

 

 Coerência das propostas do Projeto Político de Curso (PPC): objetivos do 
curso/ perfil do egresso/ estrutura curricular/ metodologia/ avaliação (SIA) 

 Adoção de atividades/ multi/interdisciplinares pelos docentes 
(Docentes/Colegiado) 

 
Dimensão 2: corpo docente 

 

 Organização pedagógica e administrativa do Curso; 

 Processos de avaliação, adequação e eficácia dos instrumentos de 
avaliação com PPC e as políticas de avaliação superior; 

  Estratégias metodológicas de ensino. 
 
Dimensão 3: infraestrutura 
 
Dimensão 4: corpo discente 

 

 Existência, efeitos e impactos dos mecanismos de apoio aos discentes com 
dificuldades de aprendizagem (Nivelamento); 

 Perfil do ingressante e seus efeitos na formação. 
 
Procedimentos para coleta e análise de dados  
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A metodologia empregada é o SurveyMonkey que consiste em 
questionário com questões fechadas e abertas. 

 
Objetivo Geral 
 

 Avaliar a organização didático-pedagógica do Curso a partir das Diretrizes 
Curriculares Nacionais de graduação em Direito que determinam, entre 
outros aspectos, a formação de um profissional preparado para atender o 
exercício de uma das muitas profissões jurídicas, tais como: a Advocacia; 
a Magistratura; o Ministério Público; e o Magistério Superior, bem como, 
funções de nível superior ligadas às áreas jurídicas. 

 
Objetivos específicos 
 

 Avaliar a qualidade da estrutura física do curso de Direito; 

 Avaliar o acervo bibliográfico do curso de Direito (quantidade, atualização e 
condições de uso); 

 Elaborar instrumentos que analisem a atuação do corpo docente com 
ênfase nos métodos de ensino; 

 Elaborar questões que envolvam o funcionamento dos núcleos de prática 
jurídica tanto na parte física quanto na parte de habilidades específicas. 
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8. ANEXOS 
 
8.1 Regulamentos dos núcleos 
 
8.1.1 NPJ 
 
REGULAMENTO DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 
 
Princípios Gerais  
 
Art. 1º. O Núcleo de Prática Jurídica – NPJ -, órgão subordinado à Direção do 
Curso de Direito, é responsável pela prática jurídica real e contará com um 
supervisor. 
§1º A prática real será ministrada mediante a atuação de professores-
orientadores, do quadro docente da instituição, os quais terão a incumbência 
de aplicar, fiscalizar o cumprimento e avaliar as atividades de estágio curricular 
do curso de Direito da UniEVANGÉLICA, observando-se a legislação pertinente 
em vigor.  
§2º Na realização das atividades reais, o estagiário trabalhará com situações 
reais e deverá praticar todos os atos processuais, observando-se, 
rigorosamente, os aspectos formais do processo, bem como os prazos 
processuais.  
§3º- A prática jurídica real será realizada de forma obrigatória para os alunos 
dos 9º e 10º períodos e de forma voluntária para os alunos dos 1º ao 8º 
períodos. 
Art. 2º. As atividades da prática real, judicial ou extrajudicial, interna ou externa, 
terão uma carga horária mínima de 160 horas-aula, sendo 80 (oitenta) 
horas/aula por semestre letivo e além de ser curricular, é obrigatório o seu 
cumprimento de forma integral.  
Art. 3º. A prática jurídica real poderá ser cumprida em outro local firmado por 
convênio Institucional e seguirá as mesmas regras avaliativas do estágio 
cumprido no interior do NPJ, salvo no que se refere às atividades 
desenvolvidas que seguirão o determinado no Convênio. 
 
 
Da supervisão do NPJ 
Art. 3º. A Supervisão da prática real que compõe o NPJ será designada pelo 
Diretor do curso de Direito, observando-se, no que couber, o Regimento Geral 
da UniEVANGÉLICA, competindo-lhe:  
I - cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regulamento, da legislação em 
vigor e as decisões dos órgãos superiores;  
II – supervisionar e fiscalizar todas as atividades de estágio, inclusive as 
externas, suprindo, eventualmente, as de orientação aos acadêmicos, quando 
necessário;  
III - apresentar ao Diretor do Curso sugestões com vistas ao aprimoramento do 
aprendizado real;  
IV - impulsionar o expediente administrativo e judicial com o controle dos 
prazos processuais;  
V – expedir declaração inerente ao estágio supervisionado;  
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VI – determinar e verificar o cumprimento da carga horária por parte dos 
discentes e docentes, bem como o correto cumprimento das atividades 
acadêmicas;  
§1º- A supervisão da prática poderá ter, mediante deliberação da Coordenação 
do Curso, uma carga horária compatível ao volume de atividades, de até 40 
(quarenta) horas/aula semanais.  
§ 2º- A supervisão não terá seu nome elencado nas procurações do NPJ. 
 
Dos Professores Orientadores do NPJ  
 
 Art. 4º. São professores de estágio, os docentes que orientam as atividades de  
prática, competindo-lhes, principalmente:  
I - orientar e avaliar as pesquisas, trabalhos e o desempenho dos estagiários, 
sob sua orientação, atribuindo-lhes as respectivas notas;  
II – apresentar à supervisão do Núcleo de Prática Jurídica, para a análise, 
propostas de projetos alternativos de pesquisas e trabalho de estágio;  
III - examinar, semanalmente, os dossiês dos clientes de seus estagiários, 
adotando-se a seguir as providências cabíveis e necessárias ao saneamento 
de qualquer irregularidade ou omissão do estagiário a fim de não deixar 
documentos pendentes no NPJ por mais de um mês contados da entrega de 
documentos pelo cliente; 
IV- examinar, quinzenalmente, as pastas dos estagiários, fazendo-lhes as 
observações necessárias;  
V - cumprir, rigorosamente, a carga horária de atividade prática no NPJ;  
VI - zelar para que as condutas dos alunos sejam compatíveis com as 
atividades  
desenvolvidas no NPJ, como também adequadas ao ambiente universitário;  
VII- desempenhar todas as demais atividades decorrentes da sua função, bem 
como as estabelecidas por resolução.  
VIII- utilizar a vestimenta correta para o NPJ; ternos para homens e mulheres. 
Para as mulheres o terno pode ser de saia na altura do joelho. 
§1º. Todas as atividades de orientação, supervisão, acompanhamento de 
alunos e processos, acompanhamento em audiências e avaliação referentes 
aos estágios são consideradas atividades docentes, sendo seu exercício 
privativo dos professores do Curso de Direito da UniEVANGÉLICA.  
§2º. A carga horária para cada professor de estágio deverá ser compatível com 
o número de alunos e atividades sob sua responsabilidade.  
§3º. Os professores-orientadores, nos meses de janeiro e julho, poderão 
cumprir suas cargas horárias em regime de plantão em razão do recesso 
forense. 
§4°. Os honorários advocatícios de sucumbência e os assistenciais arbitrados 
pelo Juiz pertencem aos Professores Orientadores do Núcleo de Prática 
Jurídica – NPJ em que rateio do valor seguirá determinação Institucional e a 
prestação de contas deverá ser feita junto ao Diretor do Curso de Direito.  
§ 5º. O professor que se desligar do NPJ deverá renunciar os poderes 
outorgados pelos clientes em todas as ações em trâmite pelo Núcleo. A 
renúncia será considerada na data do seu efetivo desligamento do NPJ. 
 
 Da Secretaria do NPJ  
Art. 5º. À Secretaria, subordinada à Supervisão do NPJ, compete:  
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 I - manter arquivos de toda a documentação e legislação referentes ao estágio;  
II - manter arquivo de controle de todos os convênios firmados tendo por objeto 
o estágio curricular obrigatório, bem como fichas individuais de todos os 
estagiários que estiverem realizando seus estágios com base nesses 
convênios;  
III - manter, em arquivo, os autos suplementares, contendo todas as peças 
processuais elaboradas pelo estagiário do NPJ;  
IV - manter cadastro de todos os clientes atendidos pelo NPJ;  
 V - manter arquivos individuais de todos os estagiários, contendo cópias das  
atividades desenvolvidas e respectivas avaliações;  
VI - manter atualizado, no banco de dados, todas as informações inerentes aos 
atos processuais, máxime, com relação às audiências;  
VII - sob a orientação da supervisão do NPJ, efetuar a distribuição das causas 
aos professores-orientadores e estagiários;  
VIII – preencher o cadastro de clientes e, posteriormente, encaminhá-los para  
atendimento;  
IX - efetuar a inscrição do aluno no estágio do NPJ;  
X - zelar pela organização da secretaria e do arquivo;  
XI - fiscalizar e controlar, juntamente com a Supervisão do Núcleo de Prática 
Jurídica, a frequência do estagiário inscrito no NPJ e a vestimenta dos 
estagiários; 
XII - noticiar, por escrito, à supervisão do Núcleo de Prática Jurídica as 
omissões dos estagiários, bem como dos professores-orientadores, no tocante 
às suas atribuições;  
XIII - manter, em mural de avisos, os atos processuais diários, especialmente, 
com relação às audiências, com indicação, inclusive, do professor-orientador e 
do estagiário;  
XIV - manter relação atualizada dos processos em andamento, com a 
indicação do professor-orientador e do estagiário;  
XV - elaborar relatório mensal sobre os processos arquivados;  
XVI - manter relação atualizada dos professores-orientadores e seus 
respectivos estagiários;  
XVII - manter em escaninho próprio, com indicação do nome do professor-
orientador, os processos em andamento e no aguardo de providências;  
XVIII - estabelecer, sob a orientação da supervisão do Núcleo de Prática 
Jurídica, o dia da semana e horário disponíveis de frequência do estagiário no 
NPJ;  
XIX - desempenhar as demais atividades de sua competência e as que lhe 
forem solicitadas nas formas regimentais e legais. 
 
 
Dos Estagiários do NPJ  
 
 Art. 6º. Os alunos do 9º e 10º períodos serão inscritos no estágio, 
individualmente, para as atividades práticas, competindo-lhes:  
I - realizar as atividades sob orientação de professores-orientadores do NPJ;  
II - preencher fichas de atendimento dos clientes atendidos;  
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III - redigir e assinar as petições, desde que regularmente inscritos na Ordem 
dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, juntamente com o professor-orientador, 
de todos os processos nos quais participaram ativamente;  
V - praticar, sob a orientação do professor-orientador, os atos processuais e 
participar das audiências judiciais nos processos sob sua responsabilidade;  
VI - acompanhar o andamento dos processos ajuizados e comunicar ao 
professor-orientador e à Secretaria do NPJ todos os atos pertinentes;  
VII - cumprir as intimações e diligências nos processos sob sua 
responsabilidade;  
VIII - agir de acordo com a ética profissional e zelar pelo bom nome do Curso 
de  
Direito e da Instituição como um todo;  
IX - utilizar os computadores somente para o fim específico de elaboração de 
peças processuais e pesquisa jurídica, sob pena da instauração de 
procedimento próprio, para eventual aplicação de penalidade acadêmica;  
X - protocolizar as petições iniciais no prazo máximo de oito dias úteis, após o  
recebimento da indispensável documentação;  
XI - atender, juntamente com o professor-orientador, o cliente do NPJ, tratando-
o com urbanidade;  
XII - elaborar as peças processuais devidamente fundamentadas, tendo em 
vista os aspectos legais, jurídicos, doutrinários e jurisprudenciais;  
XIII - acompanhar as tramitações das causas, atendendo as determinações 
judiciais, especialmente, o acompanhamento das audiências;  
XIV - entregar à secretaria do NPJ cópia da ata de audiência, bem como da 
petição inicial e demais interlocutórias, com vista à formação dos autos 
suplementares;  
XV- observar criteriosamente o cumprimento dos prazos processuais, evitando,  
assim, a preclusão temporal e danos irreparáveis ao assistido;  
 XVI – assistir as audiências determinadas pela Supervisão do NPJ no início de 
cada semestre letivo entregando o relatório com a assinatura do juiz nas datas 
estabelecidas no calendário semestral; 
XVIII - cumprir quatro (04) horas/aula de atividade no interior do NPJ, por 
semana, em dia previamente designado na matrícula.  
XIX- utilizar a vestimenta correta para o NPJ; ternos para homens e mulheres, 
sob pena de não ser permitida a entrada no NPJ. Para as mulheres o terno 
pode ser de saia na altura do joelho. 
§1°. Para os alunos do 9º e 10º períodos, a frequência será realizada através 
de registro eletrônico no NPJ. 
§ 2º. Para os alunos dos 1º ao 8º períodos que cursarem o estágio voluntário 
serão atribuídas 60 (sessenta) horas extracurriculares pelo Núcleo de Atividade 
Complementares, órgão responsável pela inscrição e certificação desses 
alunos. 
 
Da Avaliação do NPJ  
 
 Art. 7º. A avaliação do aluno estagiário será continuada, levando-se em 
consideração todas as atividades desenvolvidas e obedecendo-se à legislação 
em vigor e regras do Regimento Geral da UniEVANGÉLICA:  
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§1º. Na avaliação do estagiário, o professor-orientador levará em consideração 
o disposto no artigo 13 e no § 2° do artigo 20 deste regulamento e os aspectos 
seguintes:  
I - a observância, por parte do estagiário, dos prazos processuais, para a 
prática de cada ato instrumental;  
II - o conteúdo técnico-jurídico das peças elaboradas pelo estagiário tendo em 
vista o desenvolvimento dos aspectos legais, jurídicos, doutrinários e 
jurisprudenciais;  
III - o desempenho do estagiário na prática dos atos processuais que estejam 
sob sua responsabilidade;  
IV – disposição em atender, prontamente e com urbanidade, os clientes 
selecionados;  
V - a frequência até o encerramento das atividades do NPJ;  
VI - a responsabilidade e qualidade do atendimento e das peças processuais 
elaboradas e os relatórios de atividades apresentados;  
VII - a entrega dos comprovantes de comparecimento às audiências previstas 
nos incisos XVII e XVIII do artigo 6º, nas datas determinadas semestralmente;  
VIII- a avaliação do NPJ consta de 1ª e 2ª verificações de aprendizagem (VA). 
§2º. A verificação de aprendizagem será feita no curso e/ou ao término de cada  
processo, atribuindo-se ao estagiário nota no valor de zero a cem.  
§3º. Os termos inicial e final das atividades do NPJ seguem o regramento 
quanto aos dias letivos determinados por Lei e por normativa Institucional.  
§4º. Será considerado aprovado o estagiário que atingir a média de 60 
(sessenta) pontos, considerando a média aritmética das duas avaliações e 
cumprir a carga horária total de 80 horas. 
§5º. O estagiário que deixar documentos pendentes (iniciais, interlocutórias e 
quaisquer outro documento da parte) e sem o devido peticionamento será 
reprovado sumariamente.  
Art. 8º. A avaliação referente aos convênios firmados com a Instituição tendo 
em vista o cumprimento do estágio em outro local seguirá as mesmas regras 
avaliativas do estágio cumprido no interior do NPJ, salvo no que se refere às 
atividades desenvolvidas que seguirão o determinado no Convênio. 
 
Das Vedações no NPJ  
 
Art. 9º. São vedadas aos professores-orientadores e estagiários do NPJ as 
seguintes condutas:  
I - o substabelecimento das procurações a advogado não pertencente ao NPJ;  
II - o atendimento de clientes do NPJ em seus escritórios particulares, como 
também de seus clientes particulares neste núcleo;  
III - a cobrança de honorários advocatícios dos clientes assistidos pelo NPJ;  
IV - exigir do cliente, a qualquer título, bem de valor econômico ou sentimental;  
V - frequentar as dependências do NPJ trajando vestimenta diversa do terno 
para homens e mulheres; 
VI - ausentar-se das dependências do NPJ sem a devida autorização da 
supervisão do NPJ ou do professor-orientador, sob pena, respectivamente, do 
corte do ponto e da frequência.  
 
Da alteração de Professor orientador  
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Art. 10. A solicitação de troca de Professor-Orientador, por parte do Estagiário, 
ou renúncia à orientação por parte do Professor deve ser por escrito, 
fundamentada e endereçada à Supervisão do NPJ que avaliará a plausibilidade 
e razoabilidade do pedido.  
§1°. O pedido de troca só poderá ser requerido no prazo máximo de até 30 dias 
do início do período de estágio, salvo conveniência verificada pela Supervisão.  
§2°. No caso de desligamento do Professor-Orientador da Instituição, o 
Supervisor do NPJ adotará as medidas necessárias para sua substituição. 
 
Convênios 
 

A Resolução MEC/CNE/CES n. 09/2004 propiciou um espaço 
formal para o fomento a atividades de extensão universitária comprometidas 
com o pilar da educação jurídica. Para a potencialização da integração entre 
ensino e extensão no âmbito acadêmico o Núcleo de Prática Jurídica possui 
projetos de extensão, formalizados através dos convênios abaixo 
mencionados, buscando o aprimoramento da relação entre teoria e prática.  
 
8.1.2 NAS  
 

REGULAMENTO DO NÚCLEO DE ATIVIDADES SIMULADAS 
 
Princípios Gerais 
 
Art. 1º O Núcleo de Atividades Simuladas – NAS, órgão subordinado à 
Direção do Curso de Direito, é responsável pela prática jurídica simulada e 
contará com um supervisor. 
 
§ 1º A prática simulada será ministrada mediante a atuação de professores-
orientadores, do quadro docente da instituição, os quais terão a incumbência 
de aplicar atividades, fiscalizar o cumprimento das mesmas e avaliar as 
atividades de estágio curricular do Curso de Direito da UniEVANGÉLICA, 
observando-se a legislação pertinente em vigor. 
 
§ 2º Na realização das atividades simuladas, o estagiário trabalhará com 
situações jurídicas criadas pelos professores-orientadores e deverá praticar 
todos os atos processuais, observando-se, rigorosamente, os aspectos 
formais do processo, bem como os prazos processuais.  
 
Art. 2º. As atividades da prática simulada terão uma carga horária mínima de 
40 horas-aula, distribuídas nos  7º e 8º períodos, sendo: 
 
I – 20h no Estágio Supervisionado II (Prática Simulada Civil – NAS); 
 
II – 20h no Estágio Supervisionado IV (Prática Simulada Penal – NAS); 
 
Do Supervisor do NAS 
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Art. 3º . O Supervisor do Núcleo de Atividade Simulada será designado pelo 
Diretor do curso de Direito, observando-se, no que couber, o Regimento Geral 
da UniEVANGÉLICA, competindo-lhe: 
 
I - cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regulamento, da legislação 
em vigor e as decisões dos órgãos superiores; 
 
II – coordenar e fiscalizar todas as atividades simuladas de estágio, inclusive 
as externas, suprindo eventualmente as de orientação aos acadêmicos, 
quando necessário; 
 
III - apresentar ao Diretor do Curso sugestões, objetivando o aprimoramento 
do aprendizado de prática simulada; 
 
IV - impulsionar o expediente administrativo; 
 
V - elaborar semestralmente o cronograma de atividades cível e criminal; 
VI - expedir declaração inerente ao estágio supervisionado; 
VII – determinar e verificar o cumprimento da carga horária por parte dos 
discentes e docentes, bem como o correto cumprimento das atividades 
acadêmicas; 
 
Parágrafo único. O supervisor da prática poderá ter, mediante deliberação da 
Coordenação do Curso, uma carga horária compatível ao volume de 
atividades, de até 20 (vinte) horas/aula semanais. 
 
Dos Professores Orientadores do NAS 
 
Art. 4º . São professores de estágio os docentes que orientem as atividades 
de prática simulada, competindo-lhes, principalmente: 
 
I - elaborar os casos simulados para as atividades processuais e submetê-los 
à apreciação do Supervisor da área; 
 
II - orientar e avaliar as atividades, trabalhos e o desempenho dos estagiários, 
sob sua orientação, atribuindo-lhes as respectivas notas; 
 
III - apresentar ao supervisor do Núcleo de Atividades Simuladas, para a 
análise, propostas de projetos alternativos de pesquisas e trabalho de estágio; 
 
IV - orientar os estagiários na elaboração das peças processuais, com 
observância dos prazos estabelecidos no respectivo calendário; 
 
V - orientar a Secretaria do NAS quanto ao andamento procedimental, com 
observância dos prazos estabelecidos no respectivo calendário; 
 
VI - cumprir, rigorosamente, a carga horária de atividade prática no NAS; 
 
VII - entregar na secretaria, no prazo fixado no cronograma semestral, as 
notas decorrentes das avaliações; 
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VIII - zelar para que as condutas de professores e alunos sejam compatíveis 
com as atividades desenvolvidas no NAS, como também adequadas ao 
ambiente universitário; 
 
IX - desempenhar todas as demais atividades decorrentes da sua função, bem 
como as estabelecidas por resolução. 
 
§ 1º Todas as atividades de orientação, supervisão, acompanhamento, 
avaliação referentes aos estágios são consideradas atividades docentes, 
sendo seu exercício privativo dos professores do Curso de Direito da 
UniEVANGÉLICA. 
 
§ 2º A carga horária para cada professor de estágio deverá ser compatível 
com o número de alunos e atividades sob sua responsabilidade, observando-
se o mínimo de 12 horas/aula por turma orientada. 
 
Da Secretaria do NAS 
 
Art. 5º . À Secretaria, subordinada à Supervisão do NAS, compete: 
 
I - manter arquivos de toda a documentação e legislação referentes ao 
estágio; 
 
II - manter, em arquivo, os autos findos, contendo todas as peças processuais 
elaboradas pelo estagiário do NAS;  
 
III - manter o controle de andamento dos processos, zelando para que os 
autos não saiam da Secretaria sem a devida anotação; 
 
IV - comunicar ao professor-orientador o atraso na devolução dos processos 
por parte dos estagiários; 
 
V - manter arquivos individuais de todos os estagiários e respectivas 
avaliações; 
 
VI – manter atualizado, no banco de dados, todas as informações inerentes 
aos atos processuais simulados; 
 
VII - sob a orientação do supervisor do NAS, efetuar a distribuição das causas 
simuladas aos professores-orientadores e estagiários; 
 
VIII - efetuar a inscrição do aluno no estágio do NAS; 
 
IX - zelar pela organização da secretaria e do arquivo; 
 
X - noticiar, por escrito, à supervisão do Núcleo de Atividades Simuladas as 
omissões dos estagiários, bem como dos professores-orientadores, no tocante 
às suas atribuições; 
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XI - manter, em mural de avisos, o calendário semestral, os modelos que 
forem necessários ao desempenho das atividades dos estagiários e outros 
avisos a critério da supervisão; 
 
XII - manter relação atualizada dos processos simulados em andamento, com 
a indicação do professor-orientador e do estagiário; 
 
XIII - manter relação atualizada dos professores-orientadores e seus 
respectivos estagiários;  
 
XIV - manter em escaninho próprio, com indicação da fase procedimental, os 
processos em andamento e no aguardo de providências; 
 
XV - providenciar os andamentos procedimentais, em prazo inferior a 48 
(quarenta e oito) horas do recebimento dos processos na Secretaria; 
 
XVI - desempenhar as demais atividades de sua competência e as que lhe 
forem solicitadas nas formas regimentais e legais. 
 
Dos Estagiários do NAS 
 
Art. 6º Os alunos do 7º e 8º períodos serão inscritos no estágio, em grupos de 
três integrantes, para as atividades simuladas. 
 
I - No 7º período, para a realização de atividade cível, as inscrições serão para 
as funções de Advogado do Autor, Advogado do Réu e Juiz de Direito; 
 
II - No 8º período, para a realização de atividade criminal, as inscrições serão 
para as funções de Promotor de Justiça, Advogado do Réu e Juiz de Direito; 
 
Art. 7º Compete aos estagiários inscritos no NAS: 
 
I - realizar as atividades simuladas sob orientação dos professores-
orientadores do NAS; 
 
II - utilizar o processo virtual para encaminhar peças processuais para análise 
do professor-orientador, adotando as providências cabíveis e necessárias ao 
saneamento de qualquer irregularidade ou omissão apontada pelo orientador, 
transmitindo-lhe a resposta; 
 
III - redigir as peças processuais próprias de sua função, submetendo-as ao 
professor-orientador; 
 
IV - concluir, nos prazos previstos no cronograma, as peças processuais de 
sua incumbência, protocolando-as na Secretaria do NAS e encaminhando ao 
processo virtual; 
 
V - participar ativamente das atividades do grupo, interagindo com os demais 
integrantes e zelando para que eles observem os prazos previstos no 
cronograma; 
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VI - observando as datas indicadas no cronograma e o procedimento indicado 
pelo professor-orientador, entregando o comprovante devidamente assinado 
pelo Juiz, Promotor de Justiça ou professor-orientador à Secretaria do NAS, o 
acadêmico deverá comparecer às audiências realizadas no Poder Judiciário, 
sendo: 
 
a) No 7º período, a uma audiência preliminar e a uma audiência de instrução e 
julgamento, em que haja produção de prova oral, ambas de procedimento 
comum ordinário; 
 
b) No 8º período, a um interrogatório e a uma audiência de inquirição de 
testemunhas, ambas de procedimento comum; 
 
VII - utilizar os computadores somente para o fim específico de elaboração de 
peças processuais e pesquisa jurídica; 
 
VIII - agir de acordo com a ética profissional e zelar pelo bom nome do Curso 
de Direito e da Instituição como um todo; 
 
IX - cumprir este regulamento e as demais determinações legais referentes ao 
estágio. 
 
Da Avaliação do NAS 
 
Art. 8º. A avaliação do aluno estagiário será gradativa, levando-se em 
consideração todas as atividades desenvolvidas e obedecendo-se à 
legislação em vigor e regras do Regimento Geral da UniEVANGÉLICA. 
 
§ 1º Na avaliação do estagiário, o professor-orientador levará em 
consideração o disposto neste regulamento e os aspectos seguintes: 
 
I - a observância, por parte do estagiário, dos prazos processuais previstos no 
cronograma para a prática de cada um dos atos; 
 
II - o protocolo das peças elaboradas na Secretaria do NAS e o envio para o 
processo virtual, nos prazos previstos no cronograma, de forma improrrogável; 
 
III - o conteúdo técnico das peças elaboradas pelo estagiário, analisando os 
seus aspectos formais, linguagem e correção gramatical; 
 
IV - o conteúdo jurídico das peças elaboradas pelo estagiário, analisando o 
desenvolvimento do fundamento legal, doutrinário e jurisprudencial; 
 
V - o desempenho do estagiário na realização das audiências simuladas; 
 
VI - a participação do estagiário nas atividades do grupo a que pertence; 
 
VII - o interesse demonstrado pelo estagiário na elaboração da peça 
processual e sua procura por orientação; 
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VIII - o comparecimento e comprovação de presença nas audiências 
realizadas no Poder Judiciário, nos prazos previstos no cronograma; 
 
§ 2º A verificação de aprendizagem será obtida pela média da soma da nota 
individual de cada integrante do grupo mais a nota do grupo; 
 
§ 3º A nota atribuída ao comparecimento às audiências será somada, de 
forma individual, à média indicada no parágrafo anterior; 
 
§ 4º Os termos inicial e final do NAS devem corresponder aos das demais 
disciplinas ministradas no semestre letivo, observando–se, inclusive, os 100 
dias-letivos e as datas das verificações de aprendizagem. 
 
§ 5º As verificações de aprendizagem, no NAS, serão somente em número de 
duas, coincidentes com as verificações das demais disciplinas teóricas, sem a 
figura do exame final. 
 
§ 6º Será aprovado o estagiário que obtiver média mínima de 60 (sessenta) 
pontos, proporcionados pela média aritmética das 02 (duas) verificações de 
aprendizagem.  
 
Art. 9º . A forma de avaliação e controle de frequência no estágio, 
desenvolvido através de participação em projeto alternativo, deverá ser fixada 
no respectivo projeto, obedecida à legislação em vigor. 
 
8.1.3 NAC 
 
Das Disposições Preliminares 
 
Art. 1º. A carga horária de atividades complementares da matriz curricular de 
2012.1 e 2014 é de 170 (cento e setenta) horas conforme Projeto Político 
Pedagógico do Curso, devendo ser cumpridas em conformidade com as 
orientações contidas neste Regulamento de Atividades Complementares e 
computadas no dossiê do acadêmico em cada semestre letivo. 

 
§1º. As atividades complementares terão por objetivo enriquecer o perfil do 
acadêmico, por serem realizadas de forma interativa, dentro e fora da 
academia, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, 
transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações 
com o mercado do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade. 

 
§2º. As atividades complementares também visam a possibilitar a flexibilidade 
do currículo pleno do Curso de Graduação em Direito e permitir aos seus 
acadêmicos o aprofundamento temático e interdisciplinar, integrando os 
conteúdos teóricos e a prática no contexto jurídico e áreas afins. 
 
Art. 2º. O presente regulamento tem por objetivo normatizar as atividades 
complementares do Curso de Graduação em Direito do Centro Universitário 
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de Anápolis (UniEVANGÉLICA) e estabelecer mecanismos para o seu 
acompanhamento e registro. 

 
§1º. As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito 
normatizada pela Resolução CNE/CES nº 9, de 29/09/2004, que orienta que 
as atividades complementares são componentes curriculares enriquecedores 
e complementadores do perfil do formando, possibilitam o reconhecimento, 
por avaliação de habilidades, conhecimento e competência do acadêmico. 

 
§2º. O cumprimento da carga horária das atividades complementares é 
requisito indispensável à colação de grau. 
 
Art. 3º. São consideradas atividades complementares: 

 
I - projetos e programas de pesquisa; 

 
II - atividades em programas e projetos de extensão; 

 
III - eventos técnicos-científicos, como seminários, simpósios, conferências, 
congressos, jornadas e outros da mesma natureza; 

 
IV - a presença em audiências públicas de defesa de monografia, dissertação 
e teses. 

 
§1º. São consideradas atividades de extensão, que deverão buscar a 
integração com ensino e pesquisa, todas aquelas desenvolvidas com 
participação da comunidade universitária. 

 
§ 2º. Os eventos técnico-científicos são considerados válidos quando: 

 
I - promovidos pelo próprio Curso de Direito ou por ele apoiados; 

 
II - aprovados pelo Diretor do Curso de Direito, no caso de serem promovidos 
por outras instituições de ensino ou entidades públicas ou privadas. 

 
§ 3º. As práticas desenvolvidas no âmbito do Estágio Obrigatório ou de 
Atividades Simuladas não poderão ser computadas cumulativamente como 
atividades complementares. As Atividades de Prática Jurídica, real ou 
simuladas, são norteadas pelo Regulamento do Núcleo de Prática Jurídica 
(NPJ) ou pelo Regulamento do Núcleo de Atividades Simuladas (NAS). 

 
Art. 4º. A carga horária total das atividades complementares deverão ser 
distribuídas e desenvolvidas, ao longo de todo o curso. 
 
Da Coordenação Das Atividades Complementares 
 
Art. 5º. As atividades complementares serão acompanhadas pela Direção do 
Curso de Direito e pela Supervisão do Núcleo de Atividades Complementares 
(NAC). 
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Parágrafo Único. A Supervisão do Núcleo de Atividades Complementares será 
exercida por professor(a) vinculado ao Curso de Direito. 

 
Art. 6º. Compete à Supervisão do Núcleo de Atividades Complementares, com 
controle da Direção do Curso de Direito orientar e controlar as seguintes 
tarefas para o cumprimento das atividades complementares: 

 
I – Analisar, aprovar e acompanhar o plano de atividades de cada acadêmico; 

 
II – Exigir a comprovação documental inerente a cada atividade; 

 
III – Coordenar a publicação das atividades complementares aos acadêmicos 
e orientar quanto ao fiel cumprimento quantitativo e qualitativo das mesmas; 

 
IV – Encaminhar à Secretaria Geral do Centro Universitário de Anápolis 
(UniEVANGÉLICA) a respectiva carga horária computada para fins de registro 
no Histórico Escolar, até o final do curso de cada acadêmico, para viabilizar o 
alcance das horas mínimas definidas no Projeto Pedagógico do Curso, 
conforme artigo 1º deste Regulamento. 

 
Parágrafo único. Os documentos comprobatórios das atividades 
complementares, depois de verificados pela Supervisão do Núcleo de 
Atividades Complementares, com a indicação da espécie e a carga horária 
computada, serão arquivados e mantidos em dossiês dos alunos, para as 
verificações que se fizerem necessárias. 

 
Art. 7º - É de competência da Supervisão do Núcleo de Atividades 
Complementares a atribuição de horas de atividades de cada acadêmico, em 
observância as espécies e limites fixados neste Regulamento. 
 
Da Realização Das Atividades Complementares 
 
Art. 8º. As atividades complementares a serem desenvolvidas e suas 
respectivas cargas horárias são as especificadas no Quadro de Atividades 
Complementares (Anexo I). 

 
§1º. O acadêmico deverá realizar no mínimo 3 (três) diferentes modalidades 
constantes da relação que especifica as atividades, conforme dispõe o art. 3º 
deste regulamento. 

 
§2º. A relação de atividades complementares poderá ser alterada pela 
Coordenação do Curso de Direito com vistas a priorizar a qualidade e o 
atendimento ao art. 1º deste regulamento. 

 
§ 3º. Os acadêmicos que concluírem o curso até o final do 2º semestre de 
2011 terão suas cargas horárias de atividades complementares computadas 
conforme a regulamentação anterior, constante de ata do Colegiado do Curso. 

 
Art. 9º. As atividades complementares definidas no artigo 3° deste 
Regulamento serão comprovadas por meio de documentos idôneos e, caso 
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necessário, mediante a apresentação de relatórios em formulário próprio 
disponível na Secretaria da Supervisão do Núcleo de Atividades 
Complementares (NAC) e protocolados no prazo estipulado para permitir os 
registros de sua participação. 

 
§1º. A apresentação de relatórios completos das atividades complementares, 
bem como o fiel cumprimento dos prazos e datas fixadas é indispensável para 
as atividades que assim o exigirem, sob pena de não serem computadas as 
horas de atividades realizadas pelo acadêmico. 

 
§2º. As atividades complementares que apresentam certificação dispensam a 
elaboração do relatório de atividades complementares. 

 
§3º. No caso de atividades externas, para que a carga horária seja validada, o 
acadêmico deverá apresentar à Supervisão do Núcleo de Atividades 
Complementares, o comprovante de sua participação assinado pelo 
responsável pelo evento juntamente com o relatório de atividades 
complementares. 
 
Art. 10. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção do Curso de Direito. 

 
QUADRO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Descrição das Atividades 
Carga 
Horária 

Limite 
máxim
o 

Documento/Requisito 

Conferências, palestras 
seminários, simpósios e 
jornadas. 

até 20 horas 
por evento 

100 
horas 

Certificado de participação 
aprovado pela Direção do 
Curso de Direito 

Congressos e encontros 
regionais, nacionais e 
internacionais relacionados 
à área jurídica. 

até 40 horas 
por evento 
 

100 
horas 

Certificado de participação 
aprovado pela Direção do 
Curso de Direito 

Trabalhos desenvolvidos 
com orientação docente, 
apresentados ou não à 
comunidade acadêmica. 

até 05 horas 
por trabalho 

50 
horas 

Comprovante do trabalho e 
aprovação pelo docente no 
formulário de atividades 

Projeto de Iniciação 
Científica. 

até 15 horas 
por mês 

100 
horas 

Projeto aprovado pela 
Supervisão do Núcleo de 
Pesquisa 

Trabalhos científicos 
publicados em revistas ou 
periódicos, registrando o 
nome da IES.(Ex: artigo, 
banners, etc...) 
 

até 10 horas 
por trabalho 

50 
horas 

Comprovante da publicação 

Publicação de trabalhos 
originais, artigos, ensaios e 
resenhas, afins com o 
curso, em periódicos e 

até 05 horas 
por 
publicação 

40 
horas 

Comprovante da publicação, 
aprovado pela Coordenação 
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jornais, acadêmicos ou não. 

Assistência comprovada à 
sessões do Tribunal do Júri. 

até 05 horas 
por sessão 

50 
horas 

Relatório de atividades 
aprovado pela Direção do 
Curso de Direito ou 
Supervisão do NAC 

Assistência comprovada, de 
defesas de Monografias de 
conclusão do Curso de 
Graduação em Direito da 
UniEVANGÉLICA 

até 30 
minutos por 
sessão 

20 
horas 

Relatório de atividades 
complementares em 
formulário apropriado com 
aprovação do Coordenador 
da Banca Examinadora 

Grupos de Estudo 
orientados por docente do 
Curso de Graduação em 
Direito da UniEVANGÉLICA 
 

até 02 horas 
por reunião 

40 
horas 

Certificado de participação e 
apresentação de relatório 

Representação estudantil 
em Colegiados. 
 

Até 10 
horas 
por ano 

40 
horas 

Declaração com 
comprovante da eleição (ata 
registrada em cartório) e 
declaração do Presidente do 
Centro Acadêmico / 
Colegiado. 

Cursos livres e de 
atualização, ligados à área 
jurídica. 

30 horas 
por evento 
 

100 
horas 

Certificado de participação 
aprovado pela Direção do 
Curso de Direito 

Disciplinas não computadas 
na matriz do curso de 
Direito ou eletivas, 
cursadas em 
outras IES, ligadas à área 
jurídica e previamente 
aprovadas pela Direção do 
Curso de Direito 

até 30 horas 
por evento 

60 
horas 

Certificado ou comprovante 
de frequência e aprovação 
por meio de histórico 
acadêmico 

Curso de Informática até 30 horas 
30 
horas 

Certificado de 
aproveitamento aprovado 
pela Direção do Curso de 
Direito 

Curso de Línguas 
Estrangeiras 

até 30 horas 
30 
horas 

Certificado de 
aproveitamento aprovado 
pela Direção do Curso de 
Direito 

Curso de Língua de Sinais até 30 horas 
30 
horas 

 

Cursos jurídicos não 
presenciais, a distância e 
por vídeo conferência. 

até 05 horas 
por 
atividade 

30 
horas 

Certificado de participação 
aprovado pela Direção do 
Curso de Direito 

Estágio não obrigatório em 
Gabinetes de Magistrados e 
Representantes do 
Ministério Público, em 
qualquer grau de jurisdição 

Participação 
mínima de 
06 (seis) 
meses 

60 
horas 

Declaração do responsável 
pelo Órgão concedente de 
campo de estágio e 
apresentação de relatório 
bimestral das atividades 
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desenvolvidas, em  
formulário próprio 

Estágio não obrigatório em 
Delegacias de Polícia 

Participação 
mínima de 
06 (seis) 
meses 

60 
horas 

Declaração do responsável 
pelo Órgão concedente de 
campo de estágio e 
apresentação de relatório 
bimestral das atividades 
desenvolvidas, em formulário 
próprio 

Estágio não obrigatório em 
Escritórios de Advocacia, 
devidamente registrados na 
OAB 

Participação 
mínima de 
06 (seis) 
meses 

60 
horas 

Declaração do responsável 
pelo Órgão concedente de 
campo de estágio e 
apresentação de relatório 
bimestral das atividades 
desenvolvidas, em formulário 
próprio 

Estágio não obrigatório em 
órgão da Defensoria 
Pública 

Participação 
mínima de 
06 (seis) 
meses 

60 
horas 

Declaração do responsável 
pelo Órgão concedente de 
campo de estágio e 
apresentação de relatório 
bimestral das atividades 
desenvolvidas, em formulário 
próprio 

Estágio não obrigatório em 
órgão público, em função 
ligada à área jurídica 
(PROCON, DETRAN, 
CMTT e outros similares 

Participação 
mínima de 
06 (seis) 
meses 

60 
horas 

Declaração do responsável 
pelo Órgão concedente de 
campo de estágio e 
apresentação de relatório 
bimestral das atividades 
desenvolvidas, em formulário 
próprio 

 
 
8.1.4 NTC 
 

REGULAMENTO DO NÚCLEO DE TRABALHO DE CURSO 
 
Art. 1º O Núcleo de Trabalho de Curso, órgão subordinado à Direção do Curso 
de Direito, é responsável pelo depósito, orientação e acompanhamento do 
Projeto de Pesquisa e do Trabalho de Graduação do Curso de Direito. 
 
Art. 2º As atividades de realização de TC terão a carga horária de 40h/a para o 
8º. Período e 40h/a 9º. Período. 
 
Do Supervisor do NTC 
 
Art. 3º  O Núcleo de Trabalho de Curso é dirigido por um (a) Supervisor (a), 
indicado (a) pelo Diretor do Curso, dentre os professores do quadro do Curso 
de Direito. 
 
Parágrafo único.  Compete ao Supervisor do Núcleo de Trabalho de Curso: 
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I – aprovar, juntamente com a Direção do Curso de Direito, os projetos de 
pesquisas apresentados pelos professores-orientadores no NTC; 
 
II – fornecer aos acadêmicos a relação dos professores orientadores e suas 
respectivas linhas de pesquisa; 
 
III – inscrever os alunos nas linhas de pesquisas cadastradas no NTC; 
 
IV – convocar, sempre que necessárias, reuniões com os professores 
orientadores e alunos; 
 
V – manter arquivo atualizado com formulários de inscrição, manuais ou 
eletrônicas, dos alunos; 
 
VI – manter atualizado o livro de atas das reuniões do NTC; 
 
VII – tomar, no âmbito de sua competência, todas as medidas necessárias ao 
efetivo cumprimento deste regulamento; 
 
VIII – preparar e ministrar, antes de cada período letivo, aulas preparatórias 
para docentes e discentes, relacionadas a cada etapa das atividades inerentes 
a cada período; 
 
IX – padronizar, junto aos professores-orientadores, as orientações a serem 
ministradas, no que concerne às regras de ABNT; 
 
X – velar pelo efetivo comparecimento dos professores orientadores ao NTC 
para os devidos fins; 
 
XI – encaminhar antecipadamente as folhas de frequência dos professores à 
secretaria setorial. 
 
Parágrafo único. O supervisor do NTC poderá ter, mediante deliberação da 
Direção do Curso, uma carga horária compatível ao volume de atividades, de 
até 40 (quarenta) horas/aula semanais.  
 
Das Atribuições dos Professores Orientadores 
 
Art. 4º Compete aos professores orientadores na orientação de 
conteúdo/ABNT: 
 
I – apresentar anualmente projeto de pesquisa de acordo com a área de 
concentração, eixo temático e linhas de pesquisas cadastradas no NTC; 
 
II – orientar os alunos na fase de elaboração do projeto de pesquisa e do TC, 
atendendo-os nas dependências do Curso de Direito em horário pré-fixado, 
com urbanidade e presteza; 
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III – estabelecer e fazer cumprir um cronograma de atividades a ser 
desenvolvidas pelo o acadêmico para a execução do projeto de pesquisa e do 
TC; 
 
IV – avaliar continuamente o desempenho do aluno, inclusive no cumprimento 
das atividades estabelecidas; 
 
V – registrar em diário as notas bimestrais e frequência do orientando às aulas 
de orientação do projeto de pesquisa e do TC; 
 
VI – frequentar reuniões convocadas pelo Supervisor do NTC; 
 
VII – compor as bancas examinadoras dos seus orientandos; 
 
VIII – receber em sua lista de orientandos um total de 10 (dez) alunos ficando 
limitado esse número a 16 (dezesseis) alunos por semestrais. 
 
IX – cumprir e fazer cumprir este regulamento. 
 
Da Remuneração dos Professores Orientadores 
 
Art. 5º O professor orientador receberá uma hora aula semanal por quatro 
orientandos. 
 
Da Secretaria do NTC: 
 
Art. 6º. À Secretaria, subordinada à Supervisão do NTC, compete: 
       
I - manter arquivos de toda a documentação e legislação referentes à ABNT; 
 
II – manter atualizadas fichas individuais de todos os orientandos que 
estiverem realizando seu TC; 
 
III – manter atualizadas fichas individuais de todos os professores-orientadores 
que estiverem orientando TC; 
 
IV - manter atualizado, no banco de dados, todas as informações inerentes aos 
documentos e CIs (Comunicação Interna) expedidos pelos NTC. 
 
V - sob a orientação do supervisor do NPJ, efetuar a distribuição de 
orientandos de TC aos professores-orientadores. 
 
VI - efetuar a inscrição do aluno de TC no NTC; 
 
VII - zelar pela organização da secretaria e do arquivo; 
 
VIII- fiscalizar e controlar, juntamente com a Supervisão do NTC, a frequência 
dos orientandos e professores orientadores no NTC; 
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IX - noticiar, por escrito, à supervisão do NTC as omissões dos orientandos, 
bem como dos professores-orientadores, no tocante às suas atribuições; 
 
X - manter relação atualizada dos professores-orientadores e seus respectivos 
orientandos; 
XI- estabelecer, sob a orientação da supervisão do NTC, horários dos 
professores destacando dia da semana e horário disponíveis de frequência do 
professor  orientador no NTC; 
 
XII - desempenhar as demais atividades de sua competência e as que lhe 
forem solicitadas nas formas regimentais e legais. 
 
Dos Deveres dos Alunos Orientandos 
 
Art. 7º Os alunos orientandos do Curso de Direito, no tocante ao projeto de 
pesquisa, TC e apresentação do TC devem: 
 
I – no 8º período, dentro dos prazos institucionais, matricularem na Secretaria 
Geral na disciplina de Trabalho de Curso I (Projeto), e no NTC inscreverem-se 
em uma linha de pesquisa; elaborar o projeto de pesquisa e primeira parte do 
TC, conforme cronograma de atividades entregue pelo NTC no ato da 
inscrição. 
 
II – no 9º período, dentro dos prazos institucionais, matricularem na Secretaria 
Geral na disciplina de Trabalho de Curso II (Monografia), concluir elaboração 
de TC e fazer a apresentar o TC conforme cronograma de atividades entregue 
pelo NTC no ato da inscrição. 
 
III – manter encontros semanais com professore orientador do NTC durante o 
processo de elaboração do projeto de pesquisa e do TC; 
 
IV – 50% das presenças dos acadêmicos no NTC podem ser feitas online, 
através da internet. 
 
V – frequentar as reuniões convocadas pelo Supervisor do NTC; 
 
VI – depositar no NTC, no 8º período, na 8ª semana do semestre letivo, uma 
cópia do projeto de pesquisa aprovado pelo professor orientador, primeiro 
capítulo e segundo quando for o caso. 
 
VII – depositar no NTC, no 9º período, na 10ª semana do semestre letivo, três 
cópias do TC impressa e uma cópia em CD-ROM e apresentação até na 18ª 
semana do mesmo. O arquivo em CD-ROM deve estar em formato compatível 
com Microsoft Word (DOC, DOCX). 
 
Art. 8º. O aluno que não concluir o projeto de pesquisa, requisito para a 
elaboração do TC, bem como o próprio TC, dentro dos prazos estabelecidos 
por este regulamento, deverá matricular-se no semestre seguinte ou em curso 
especial, ficando impedido de participar da banca de apresentação de TC. 
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Da Avaliação do NTC: 
 
Art. 9º. A avaliação do aluno será continuada, levando-se em consideração 
todas as atividades desenvolvidas e obedecendo-se à legislação em vigor e 
regras do Regimento Geral da UniEVANGÉLICA: 
 
§ 1º Na avaliação do orientando, o professor orientador levará em 
consideração o disposto no artigo 7º (dos deveres dos alunos) deste 
regulamento e os aspectos seguintes: 
 
I - o conteúdo do TC elaborado pelo orientando tendo em vista o 
desenvolvimento dos aspectos teóricos e doutrinais e sua coerência e coesão; 
 
II - a frequência nos desenvolvimentos dos trabalhos e orientações do TC; 
 
III - a entrega dos trabalhos dentro dos prazos estabelecidos pelo NTC em 
cronograma de atividade. 
 
§ 2º A verificação de aprendizagem será feita bimestralmente, respeitando as 
datas limites para entrega de notas na secretaria de curso, sendo atribuindo-se 
ao orientando nota no valor de zero a cem, considerando-se os aspectos 
seguintes: 
 
I - no 8º. Período deverá ser entregue o projeto de pesquisa e primeiro capítulo 
no NTC, de acordo com cronograma entregue no ato da inscrição, para 
avaliação e atribuição de nota de 1ª. VA; 2ª. VA e 3ª. VA. respectivamente. 
 
II - no 9º. Período deverá ser entregue o segundo e terceiro capítulos, de 
acordo com cronograma entregue no ato da inscrição, para avaliação e 
atribuição de nota de 1ª. VA e 2ª. VA respectivamente. 
 
III - no 9º. Período deverá ser entregue o TC, de acordo com cronograma 
entregue no ato da inscrição, para avaliação e atribuição de nota de 3ª. VA 
mediante apresentação da mesma em Banca. 
 
Da Apresentação e Avaliação do TC. 
 
Art. 10. O TC deverá ser apresentado perante uma banca composta pelo 
professor orientador e um professor representante do NTC, que a presidirá. 
 
I – facultativamente, pode-se integrar à banca um professor convidado pelo 
NTC. 
 
Art. 11 O acadêmico deverá ser cientificado do dia e hora da apresentação de 
seu TC, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias. 
 
Art. 12. A apresentação consiste nas seguintes atividades: 
 
I – exposição sobre o TC no tempo máximo de 20 minutos; 
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II – respostas às arguições, quanto ao conteúdo, feitas pelo professor 
orientador, com duração máxima de 10 minutos; 
 
III – respostas aos questionamentos pertinentes às regras da ABNT, feitas pelo 
professor representante do NTC, com duração máxima de 10 minutos. 
 
Art. 13. Na avaliação, cada membro da banca dará sua nota de zero a cem 
(100), observando-se os seguintes critérios: 
I – o professor orientador avaliarão o conteúdo e a apresentação oral; 
 
II – o professor representante do NTC avaliará a compatibilidade com as regras 
da ABNT, bem como a apresentação oral. 
 
§ 1º A nota atribuída, individualmente pelos membros da banca não será 
registrada. 
 
§ 2º A nota do TC será atribuída de zero a cem (100), como resultado da média 
das notas dada por cada membro da banca. 
 
§ 3º A avaliação final do TC será da seguinte forma:  
 
I - aprovado: quando o aluno obtiver média igual ou superior a 60 (sessenta); 
 
II - reprovado: nas notas inferiores a 60 (sessenta), quando entre outros 
aspectos for detectado transcrições sem o devido crédito, em dimensões que 
comprometam a autoria do trabalho; quando o aluno não comparecer às aulas 
de orientação e quando houver erros fundamentais de conteúdo; 
 
III - encaminhamento para reformulação quando o TC não apresentar critérios 
mínimos estruturais de conteúdo e não se enquadrar nos critérios de 
reprovação acima estabelecidos. 
 
Art. 14. O processo de avaliação do TC será registrado em ata, devendo a 
banca, em caso de reprovação do TC, proferir decisão devidamente 
fundamentada, indicando as circunstâncias ensejadoras da reprovação. 
 
Art. 15. Admitir-se-á recurso da decisão da banca, que reprovar o TC, 
interposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, e dirigido à banca. 
 
§ 1º. Recebido o recurso, se tempestivo, e analisados os argumentos e provas 
apresentados pelo acadêmico recorrente, a banca poderá dar provimento ao 
mesmo, atribuindo nota, ou, se for o caso, abrindo oportunidade à 
reformulação, no prazo do § 3º do artigo 14. 
 
§ 2º Em caso de reformulação o aluno não estará obrigado a submeter-se à 
nova apresentação, devendo a banca, analisando as alterações, atribuir a nota 
devida. 
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§ 3º Em caso de improvimento do recurso a banca, por ato de seu presidente, 
remeterá o mesmo, acompanhado da decisão fundamentada que negou o 
provimento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas ao Colegiado de Cursos. 
  
§ 4º O colegiado, em última instância, poderá confirmar a decisão e 
encaminhar os autos ao arquivo, ou dar provimento ao recurso, instituindo, no 
mesmo ato, uma banca revisora da qual participará o Professor orientador. 
 
§ 5º A banca revisora, no prazo de 15 (quinze) dias, avaliará o TC conferindo-
lhe nota definitiva. 
 
§ 6º Na composição da banca e na avaliação do TC pela mesma observar-se-á 
o disposto no art. 45. 
 
Art. 16. Não caberá recurso da decisão da banca revisora, salvo pedido de 
revisão, encaminhado à própria banca, em caso de erro material comprovado 
de plano pelo recorrente. 
 
Parágrafo único: Os casos omissos serão resolvidos pela Direção do curso, 
ouvido o Supervisor do NTC. 
 
Da Dispensa da Apresentação e Avaliação do TC 
 
Art. 17. O TC poderá ser dispensado da apresentação mediante comprovante 
de aceite de publicação ou apresentação em Congresso Cientifico qualificado 
pela CAPES. 
 
I. o acadêmico deve submeter à aprovação do NTC o aceite de publicação ou 
apresentação em congresso cientifico qualificado pela CAPES (Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) até a 14ª. Semana do 9º. 
Período.  
 
II. o Supervisor do NTC designará banca para analise do pedido de dispensa 
de Banca de Apresentação.  
 
III. o pedido de dispensa de banca será analisado, julgado e divulgado em 
mural do NTC até a 19ª do respectivo período.  
 
Da Alteração de Orientador e Orientando 
 
Art.18 A solicitação de troca de professor orientador, por parte do orientando, 
deve ser por escrito, fundamentada e endereçada à Supervisão do NTC que 
avaliará a plausibilidade e razoabilidade do pedido. 
 
I – o aluno só poderá requerer a troca de professor orientador, no prazo 
máximo de até 30 dias do início do período de orientação, salvo conveniência 
verificada pelo Supervisor. 
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II – o professor orientador só poderá renunciar ao aluno no prazo máximo de 
até 30 dias do início do período de orientação e deverá expor motivos por 
escrito, salvo conveniência verificada pelo Supervisor.  
III – No caso de desligamento do professor orientador da Instituição, o 
Supervisor do NTC adotará as medidas necessárias para sua substituição. 
 
 
8.1.5 NPDU 
 

REGULAMENTO DO NÚCLEO DE PESQUISA EM DIREITO DA 
UNIEVANGÉLICA NPDU 

 
DA FINALIDADE 

 
Art.1º - O Núcleo de Pesquisa do Curso de Direito da UniEVANGÉLICA 
(NPDU) é um  órgão institucional com a finalidade de  desenvolver  estudos e 
pesquisas, tendo a função de coordenar e incentivar  políticas e ações na área 
especificada, fornecendo condições técnicas para a realização de atividades 
de pesquisa do curso de Direito e interdisciplinares. 
 
Parágrafo 1º - O Núcleo de Pesquisa em Direito (NPDU) da UniEVANGÉLICA 
tem como temática de concentração a área de  Direitos Humanos e Políticas 
Públicas, com  duas   linhas de pesquisas: Estado, Sociedade e Cidadania; e 
Direito e Inovação Tecnológica.   
  
DOS OBJETIVOS 

 
Art.2º - São objetivos do NPDU: 
 
I – elaborar e operacionalizar estratégias para o desenvolvimento da pesquisa 
institucional, criando condições acadêmicas para propiciar crescimento 
ordenado das atividades de pesquisa e de publicações científicas qualificadas; 
 
II – fomentar o desenvolvimento das atividades de pesquisa que envolvam 
pesquisadores do Curso de Direito,  estimulando o debate, a pesquisa, a 
produção e a avaliação do conhecimento através de programas, projetos, 
cursos e grupos de estudo; 
 
III – organizar as pesquisas desenvolvidas no curso de Direito, canalizando-as 
para as linhas de pesquisa adotadas pelo NPDU; 
 
IV – incentivar e monitorar publicações das pesquisas em periódicos nacionais 
e internacionais, livros, manuais e coletâneas, bem como a participação em 
congressos, simpósios e outros eventos científicos; 
 
V – Manter completa sintonia com os demais departamentos do Curso de 
Direito, desenvolvendo atividades conjuntas; 
 
VI - Estimular a participação dos Universitários em projetos de iniciação 
científica de caráter interdisciplinar; 
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VII - Promover a interação de docentes das diferentes áreas do conhecimento 
no desenvolvimento de projetos de pesquisa; 
  
DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 
 
Art. 3º O Núcleo de Pesquisa em de Direito da UniEVANGÉLICA- NPDU é 
subordinado à direção do curso de Direito, seguindo, portanto, as normas 
internas administrativas e acadêmicas. 
 
§1º - O NPDU trabalhará em parceria com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 
Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária (PROPPE) no que tange ao (PBIC) 
Programa de Bolsa de Iniciação Científica da UniEVANGÉLICA e  (PIBIC)  
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica do CNPq. 
 
§2º - O NPDU será supervisionado por um professor Doutor indicado pelo 
Diretor do curso de Direito. 
 
§3º - Ao Supervisor do NPDU caberá propor e supervisionar as atividades de 
pesquisa, zelar pela adequação e qualidade das atividades e convocar 
reuniões. 
 
§4º - O NPDU será composto por professores e alunos regularmente 
matriculados no Curso de Direito da UniEVANGÉLICA. 
 
§5º - Poderão participar das atividades do NPDU, na qualidade de convidados 
especiais, professores e profissionais de notória especialização em áreas de 
conhecimento concernentes ao estudo das questões objeto de pesquisa do 
NPDU, bem como, na qualidade de colaboradores, aqueles que pela 
especificidade de sua atividade profissional ou acadêmica puderem prestar 
auxílio ao melhor desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa. 
 
DA COMPETÊNCIA 

 
Art.4º - São competências do NPDU: 
 
I – definir novas linhas de pesquisa, no âmbito do Curso de Direito da 
UniEVANGÉLICA,  que seja de interesse da comunidade Universitária e 
relevantes para a sociedade;  
 
II- regularizar, acompanhar e validar as pesquisas realizadas no Curso de 
Direito, resguardando a instituição de violações éticas e, ainda, buscando 
consolidá-las em relação aos seus conteúdos e formatação metodológica; 
 
III – organizar minicursos de formação para elaboração de projetos de 
pesquisas e orientação aos pesquisadores interessados em participar de 
editais de fomento promovidos pela Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de Goiás (FAPEG), CNPq e demais fomentadores de pesquisas; 
 
IV – analisar e emitir parecer técnico (direcionado à coordenação de pesquisa 
da UniEVANGÉLICA) sobre a viabilidade, oportunidade e validade dos 
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projetos e relatórios submetidos ao PBIC,  PIBIC, FAPEG e demais agências 
de fomento; 
 
V – auxiliar e orientar a criação de novos Grupos de Pesquisa em outras 
áreas do conhecimento e suas respectivas linhas, a fim de submetê-los à 
coordenação de pesquisa da UniEVANGÉLICA que poderá registrá-los ou não 
no CNPq;  
 
VI – zelar pela quantidade e pela qualidade de publicações dos docentes e 
discentes do curso de Direito em veículos de divulgação científica e 
participação em eventos, dando preferência aos veículos científicos que 
possuam qualificação QUALIS (A, B ou C) da CAPES;  
 
VII – apoiar ou realizar eventos técnico-científicos para divulgação da 
produção científica de pesquisadores e alunos, da graduação e da pós-
graduação; 
 
VIII – buscar parcerias com Instituições de pesquisa, empresas privadas, 
órgãos públicos, ONGs, nacionais e internacionais, visando captar recursos, 
trocar informações, obter cursos e estágios, dentre outras atividades, que 
atendam ao objetivo de aumentar a produção científica e consolidar as linhas 
de pesquisa do NPDU; 
 
IX – encaminhar com a periodicidade, que lhe for determinada, relatório de 
suas atividades à Coordenação do Curso de Direito; 
 
X – Promover a realização de cursos, seminários, encontros, simpósios e 
similares sobre temas ligados aos projetos em desenvolvimento no Núcleo;  
 
XI- Incentivar a publicação de estudos, trabalhos e pesquisas realizadas no 
NPDU; 
XII- Viabilizar a publicação de artigos elaborados por participantes do NPDU 
na revista jurídica do Curso de Direito; 
 
XIII- Desenvolver atividades de pesquisa na forma de projetos que, utilizando-
se de recursos humanos, materiais e equipamento, serão executados em 
nome do Núcleo.  
    
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 
 
Art.5º Os casos omissos serão apreciados e resolvidos pela Coordenação do 
curso de Direito da UniEVANGÉLICA e pelo  Núcleo Docente Estruturante 
(NDE).  
 
Art. 6º Este Regulamento entra em vigor na data de aprovação pela 
coordenação do curso de Direito e pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE).  
 
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
8.2 Produção científica – docentes 
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Nome do docente 1 2 3 4 5 Total 

Adriano Gouveia Lima 6 13 0 0 0 19 

Alessandro Gonçalves da Paixão 3 2 0 0 0 5 

Aline Seabra Toschi 1 0 0 0 0 1 

Andrea Siqueira 0 0 0 1 0 1 

Ana Paula Mendonça Russo 0 0 0 0 0 0 

Antônio Alves de Carvalho 3 1 1 0 0 5 

Angélica Gouveia Lima 0 1 0 0 0 1 

Augusto Cesar de Almeida 0 0 0 0 0 0 

Áurea Marchetti Bandeira 3 0 1 0 0 4 

Camila Rodrigues de Souza Brito 0 0 0 0 0 0 

Carlos Eduardo Pereira Costa 0 0 0 0 0 0 

Chrystiano Silva Martins 0 0 0 0 0 0 

Cibelle Alves de M. Steckelberg 0 0 0 0 0 0 

Cynthia Marques Ferraz da Maia 0 0 0 0 0 0 

Daniel Gonçalves Mendes da Costa 2 0 1 0 0 3 

Elizabeth Cristina Soares 0 0 0 0 0 0 

Eumar Evangelista de Menezes Júnior 27   4 9 12 52 

Evellyn Thiciane Macêdo Coêlho 6 0 0 0 0 6 

Fabrício Wantoil Lima  5 0 2 0 0 7 

Francisco Itami campos 7   10 75 0 92 

Francisco Valle Brum 1 0 0 0 0 1 

Gabriela Gomes dos Santos Naves 0 0 0 0 0 0 

Geraldo Ventura da Silva 0 0 1 0 0 1 

Gracy Tadeu Ferreira Ribeiro 3 3 0 0 0 6 

Herbert Emílio Araújo Lopes 1 0 0 0 0 1 

Hugo de Andrade Silvestre       

Jean Carlo Goulart Martins 0 0 0 0 0 0 

Joicy Mara Rezende Rolindo 1 0 9 0 0 10 

José Roberto Bonome 5 1 1 0 0 7 

José Rodrigues Ferreira Júnior 0 0 0 0 0 0 

Joy Wildes Roriz da Costa 0 0 0 0 0 0 

Juraci da Rocha Cipriano 0 0 0 0 0 0 

Karla de Souza Oliveira 1 0 0 0 0 0 

Kátia Rúbia Leite 0 0 0 0 0 0 

Leonardo Rodrigues de Souza 4 0 0 0 4 8 

Marcos André Ribeiro 1 0 0 0 0 0 

Marcia Martins da C. Carvalho 4 0 0 0 1 5 

Marcos Ricardo da Silva Costa 0 1 0 2 0 3 

Mariana Maranhão Rezende da Costa 5 0 0 0 0 5 

Mariane Morato Stival 21 14 2 0 0 37 
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Patrícia Sheyla Bagot de Almeida       

Priscilla Santana Silva 8 0 7 0 4 19 

Rafael Reginaldo Urani de Oliveira 0 0 0 3 0 3 

Rildo Mourão Ferreira       

Rivaldo Jesus Rodrigues 2 0 0 0 0 2 

Rodrigo Antônio Calixto de Pina 
Gomes Melo 1 0 0 0 3 4 

Ronaldo de Paula Cavalcante       

Rosana Machado de Souza 0 0 0 0 2 2 

Rubem Alexandre Maia Santos 0 0 0 0 0 0 

Ruskaia Abrantes de Pina 0 2 0 0 0 2 

Sandra Elaine Aires Abreu       

Valdir Lopes Cavalcanti 0 0 0 0 0 0 

Vanilda Lourdes Santana Silva 2 0 0 0 0 2 

Wellington Campos 0 0 0 0 0 0 

Wendell Ribeiro Quintino 0 3 0 0 0 3 

 
55 professores 
 

LEGENDA 

1 Artigos completos - periódicos 

2 Trabalhos técnicos 

3 Livros e capítulos 

4 Texto em jornal ou revista 

5 Trabalhos publicados em anais 

 
 
 


