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1 CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIAL 

 

1.1 Contexto socioeconômico e político da sociedade 

contemporânea 

 

No início do segundo milênio, acentuam-se as 

consequências econômicas, políticas e sociais da chamada segunda 

revolução industrial. Essa revolução, entendida como uma conjunção 

de mudanças provocadas pelo avanço do conhecimento na 

microeletrônica, na microbiologia e no campo da energia, marca 

decisivamente o final do Século XX e início do Século XXI. Essa 

segunda revolução industrial difere muito da primeira, ocorrida a 

partir do Século XVIII, que tivera como eixo a substituição da força 

física do homem pela máquina, gerando nova dinâmica na produção 

e nas relações sociais. A segunda, no entanto, ainda em pleno 

andamento, amplia sobremaneira a capacidade operacional dos 

diversos setores produtivos, alterando as relações de produção, 

numa tendência marcante de substituição do trabalho humano pelos 

recursos autômatos da cibernética e da tecnologia digital. Por isso 

mesmo, essa nova revolução, amplia o conhecimento e descortina 

novos rumos para a humanidade, além de significar desafios 

enormes. Possibilita também avanços em setores produtivos e nas 

mais diversas áreas do relacionamento humano, pelo aprimoramento 

e intensificação das atividades e dos processos interacionais, o que 

torna possível produzir e atuar com qualidade e rapidez até então 

inimagináveis. 

Um dos primeiros efeitos das mudanças estruturais que o 

mundo experimenta ocorre na área do trabalho. Inúmeras são as 

possibilidades que se abrem no redimensionamento da mão de obra, 

ao mesmo tempo em que isso tem gerado um desemprego 

estrutural, com sérias consequências, especialmente para as 

economias periféricas, tendendo a gerar maior nível de ociosidade, o 

que interfere drasticamente na sociabilidade, na vida em família e na 

comunidade. 



Na esfera política, as mudanças produzem alterações nas 

estruturas de poder e exige um repensar da “sociedade das nações”, 

bem como a redefinição do papel do Estado-Nacional, por conta da 

mundialização da economia, que rompeu as tradicionais relações de 

poder que o Estado imprimia, em seu território, a todos os seus 

moradores e às empresas circunscritas em sua área de atuação. 

Essas transformações parecem exigir a formulação de uma ordem 

internacional compartilhada e, possivelmente, federalizada. 

Os reflexos dessa revolução sobre a cultura e a educação 

são expressivos. De um lado, tem-se a universalização da 

informação a liberar os indivíduos das limitações da cultura nacional 

e a abrir possibilidades para a internacionalização da cidadania. 

Nesse contexto, surge o indivíduo “cidadão do mundo”. Por outro 

lado, passa-se a exigir que esse cidadão seja instruído, receba 

adequada preparação para 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, 

então, por meio da formação de competências e habilidades 

técnicas, humanísticas e éticas, o passaporte para a compreensão 

deste mundo novo de tecnologias,  quebrando as limitações que as 

distâncias científicas e tecnológicas têm imposto aos cidadãos que 

residem fora do eixo econômico das principais economias globais. 

O Brasil e, necessariamente, o Estado de Goiás, desde os 

anos noventa do século passado, veem-se envolvidos nesse 

processo de mudanças e têm suas estruturas político-econômico-

sociais e culturais afetadas pelo conjunto de transformações que a 

segunda revolução industrial tem causado. Em paralelo, o 

agronegócio tem-se transformado em um dos polos do crescimento 

da economia brasileira. E, sem dúvida, a dinâmica do comércio 

internacionalizado, a difusão dos avanços tecnológicos e dos meios 

de comunicação impõem ritmos diferentes, novas formas de gestão e 

de produção e isso exige, cada vez mais, que sejam repensados o 

padrão cultural e a qualidade educacional do povo brasileiro. 

A sociedade humana muda com o avanço tecnológico-

científico, político e econômico. Este processo de mudanças 

científicas e tecnológicas favorece o desenvolvimento econômico e 

produz, simultaneamente, alterações nas relações sociais dos 



homens entre si e nas relações destes com o meio ambiente, 

mormente no que se refere à produção e distribuição das riquezas, 

gerando profundas alterações nas relações sociais e ambientais. 

Nesse contexto, destaca-se o significado e relevância da 

formação do bacharel em Direito, enquanto agente formador da 

consciência coletiva, em relação à defesa e promoção dos direitos 

humanos e das responsabilidades sociais, que devem comprometer-

se com a gestão participativa dos recursos naturais, a fim de 

contribuírem para a formação de uma sociedade mais justa, na qual 

se consolidem os princípios da Justiça, da Ética e da Cidadania. 

 

1.2 Contexto local e regional – Ceres e o Vale de São 

Patrício 

 

A cidade de Ceres, situada na Região do Vale de São 

Patrício, no interior do Estado de Goiás, teve sua origem com a 

criação da Colônia Agrícola Nacional de Goiás (CANG) durante o 

governo de Getúlio Vargas, em 19 de fevereiro de 1941. Instituída 

pelo Decreto-Lei No. 6.992, essa Colônia teve como objetivo fixar 

cidadãos na agricultura, dentro do programa de colonização, como 

parte do projeto de superação dos problemas para o 

desenvolvimento nacional. 

A Colônia, então recém-criada, ocupou terras do Vale de 

São Patrício, à esquerda do Rio das Almas. Teve como primeiro 

administrador o engenheiro Bernardo Sayão e foi elevada a Distrito 

em 1943, pela Lei Estadual no. 8.305, e emancipada em 4 de 

setembro de 1953. O novo município ganharia a partir de sua 

emancipação, grande impulso com o incremento da migração e da 

produção agrícola. 

Na década de 1960, sob a influência do processo de 

interiorização pretendido pelo governo Kubitschek, a cidade de Ceres 

tomou-se um centro polarizador da prestação de serviços, em função 

de sua privilegiada localização às margens da rodovia Belém-Brasília 

que, embora em construção, favoreceu o transporte e a 

comunicação. Desta forma, a cidade ganharia importância como 



centro comercial e de indústria de beneficiamento agrícola, na região 

do Vale de São Patrício. 

Durante o regime militar, nos anos 70, acontecia no país  a 

reforma do ensino de 1º e 2º graus, bem como a chamada reforma 

universitária, ampliando-se o processo de expansão do ensino 

superior, como parte da política neoliberal norte-americana. Isso 

impactou o regime de governo vigente. 

A Associação Educativa Evangélica, com seu pioneirismo 

e compromisso de educação de crianças e jovens, já havia, desde 

1947, estabelecido sua atuação no município de Ceres por meio do 

Colégio Álvaro de Melo.  

Assim, no contexto das novas políticas de Estado, para 

expansão da educação superior, a Associação Educativa Evangélica, 

que há algum tempo pretendia criar em Ceres uma Unidade de 

Ensino Superior, resolveu concretizar seu objetivo. A visão 

institucional era a de que Ceres poderia tomar-se polo educacional 

da região. Decidiu-se, portanto, pela criação da Faculdade de 

Filosofia do Vale de São Patrício - FAFISP, autorizada a funcionar 

pelo Decreto nº 76.994, de 7 de janeiro de 1976, com os cursos de 

Letras e Pedagogia. Na aula inaugural da nova IES, a representante 

do Conselho Federal de Educação, Professora Lena Castelo Branco 

Ferreira Costa, afirmava: “[...] a situação geográfica de Ceres, 

predestina-a, sem dúvida, a tornar-se um centro educacional de 

importância [...]”. Mais tarde, no ano de 1998, foi autorizado o curso 

de Ciências Contábeis.  

Dessa maneira, a FAFISP desempenhou, desde sua 

origem, papel relevante no contexto sociocultural do Vale de São 

Patrício, ao capacitar, durante seus 24 anos de existência, o total de 

1.631 profissionais da educação que passaram a integrar os quadros 

do Ensino Básico, não só no Vale de São Patrício, mas também em 

outras localidades, notadamente no médio-norte goiano.  No início 

dos anos 2000, a Mantenedora suspendeu o funcionamento dos 

cursos existentes, com o objetivo de redefinir as prioridades para 

aquele campus. 

Após criteriosa pesquisa de mercado, realizada no ano de 

2005, a Associação Educativa Evangélica deliberou sobre a oferta do 



curso de Direito, pela mantida UniEVANGÉLICA, no Campus de 

Ceres e o referido curso foi autorizado a funcionar por meio da 

Portaria MEC de n. 803, de 20/09/2007.  

Nesse contexto, Ceres representa uma cidade-polo na 

região do Vale de São Patrício por contar com dezenas de escritórios 

regionais de órgãos públicos, empresas e entidades de classe, 

instalados em seu perímetro urbano, além de representar um centro 

comercial e de prestação de serviços na área da saúde e da 

educação. É de se considerar ainda sua boa infraestrutura 

econômica e sua localização geográfica, que a inserem num amplo 

mercado povoado por cerca de 200 mil habitantes, residentes nas 

proximidades, que demandam bens de consumo, serviços de saúde 

e educação.  

 

Área de abrangência de Ceres 

No entorno da cidade de Ceres-GO, considerando-se um raio 

circunferencial de 80 Km, há uma população de 202.753 habitantes, 

conforme pode-se observar nas tabelas abaixo. 



Municípios 

Distância 

de Ceres 

(Km) 

Total de 

habitantes

1 

Ceres 0 22.209 

Rialma 0 10.516 

Rianápolis 1

8 

4.364 

Santa Isabel 1

8 

3.680 

Carmo do Rio Verde 1

9 

8.939 

Nova Glória 2

2 

8.514 

São Patrício 2

5 

1.835 

Ipiranga de Goiás 2

9 

2.844 

Rubiataba 3

9 

18.848 

Uruana 4

4 

13.821 

Itapaci 4

6 

18.481 

Jaraguá 5

2 

41.888 

                                                 

1
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Municípios 

Distância 

de Ceres 

(Km) 

Total de 

habitantes

1 

São Luíz do Norte 58 4.147 

Nova América 60 2.254 

Pilar de Goiás 68 2.766 

Itaguaru 76 5.429 

Heitoraí     

79 

3.663 

Itapuranga 79 26.085 

Morro Agudo de Goiás 80  2.470 

Anápolis    

140 

307.977 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL  

 

2.1 Características da Instituição – Estrutura 

organizacional, Histórico, Missão e condição para cumprimento 

da Missão  

 

A Associação Educativa Evangélica é uma sociedade civil 

confessional, sem fins lucrativos. Seu estatuto encontra-se inscrito no 

Segundo Cartório de Registro Civil da Comarca de Anápolis-GO, sob 

o número 12.025 do Livro A-044, folhas 083 a 100, de 19 de janeiro 

de 2004. A AEE apresenta situação fiscal e parafiscal regular, 

conforme documentação pertinente, a disposição nos órgãos 

competentes. 

Em seus arquivos, constam: Certidão de Regularidade do 

FGTS de nº. 2004090308475541872555, Certidão Negativa de 

Débitos do INSS de nº. 035682004-08021010, Certidão quanto à 

Dívida da União nº. 400316E04A6632. Constam também registros da 

AEE no CNSS, no âmbito Municipal – Lei n. 223/61; Estadual – 

Decreto Estadual n. 17.096/68; e Federal – Decreto Federal n. 5.294 

de 24 de julho de 1963; CNSA – Resolução n. 101 de 10 de julho de 

1998. 

 

2.2 Estrutura organizacional da Mantenedora 

 

A estrutura organizacional da Associação Educativa 

Evangélica é constituída de uma Assembleia Geral como órgão 

supremo, composta de vinte e um membros dirigentes, sendo um 

terço dos mandatos renovados anualmente. Segundo o Estatuto 

vigente, são eleitos um Conselho de Administração e um Conselho 

Fiscal para cada período de dois anos. 



A Associação Educativa Evangélica, ao implantar a 

estrutura do Centro Universitário, redefiniu suas metas e objetivos. 

Centrou-se na responsabilidade institucional e social, na preservação 

do meio ambiente, nos processos de inclusão e na formação integral 

do aluno. Diante disso, amplia constantemente sua estrutura física e 

tecnológica e revê seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 

bem como seu Projeto Pedagógico Institucional (PPI), com o objetivo 

de viabilizar sua missão e participar efetivamente do processo de 

desenvolvimento da região Centro-Oeste. 

 

2.3  Histórico da Instituição de Ensino Superior 

 

A Associação Educativa Evangélica foi fundada em 31 de 

março de 1947, pelo Reverendo Arthur Wesley Archibald. O 

propósito desse visionário não era apenas o de evangelizar, mas 

também o de contribuir com a formação de crianças e adolescentes 

em Goiás. Com esse intento, fundou, então, escolas em diversas 

cidades do Estado. Em Anápolis, cria o Colégio Couto Magalhães; 

em Ceres, o Educandário Nilza Rizzo e o Colégio Álvaro de Melo; em 

Cristianópolis, a Escola Luiz Fernandes Braga Júnior, o Normal 

Regional e o Sítio de Orientação Agrícola – esses últimos 

desativados. 

Na década de 1960, por causa da transferência da Capital 

Federal do Rio de Janeiro para Brasília, o Governo Federal 

credenciava novas Instituições de Ensino Superior. A Associação 

Educativa Evangélica criaria, então,  a sua primeira faculdade – A 

Faculdade de Filosofia Bernardo Sayão, com os cursos de Letras, 

História, Geografia e Pedagogia, em 27 de fevereiro de 1960, 

autorizados pelo Conselho Federal de Educação. 

Em 18 de março de 1969, a Faculdade de Direito de 

Anápolis (FADA) foi autorizada a funcionar;  em 23 de novembro de 

1971, autorizou-se também a  Faculdade de Odontologia João 

Prudente (FOJOP).  

A Faculdade de Filosofia do Vale de São Patrício, situada 

na cidade de Ceres, em Goiás, foi autorizada a funcionar pelo 



Decreto n. 76.994, em 7 de janeiro de 1976, iniciando suas 

atividades com os cursos de Letras e Pedagogia. 

No ano de 1993, as Faculdades criadas até então se 

transformaram em Faculdades Integradas, por força de Regimento 

Unificado. No final da década de 90, as Faculdades Integradas da 

Associação Educativa Evangélica, ampliaram suas instalações e a 

oferta de cursos, incluindo Ciências Contábeis, em Ceres e 

Administração, Educação Física e Enfermagem, em Anápolis (2000). 

No ano de 2002, foi ofertado o curso de Fisioterapia e ampliou-se o 

número de vagas para os cursos de Educação Física e Direito. 

As Faculdades Integradas da Associação Educativa 

Evangélica foram credenciadas como Centro Universitário, em 15 de 

março de 2004, por meio da Portaria Ministerial n. 628, publicada no 

D.O.U. n. 52, em 16 de março de 2004. Certamente, seus valores 

cristãos, éticos e democráticos, além da convicção da importância de 

sua proposta educacional, contribuíram para essa conquista. 

Em 2004, foram criados os cursos de Farmácia e 

Biologia/Licenciatura, no período noturno e o curso de Sistemas da 

Computação, no turno matutino. No ano de 2008, mais estudantes da 

região goiana e de outros estados brasileiros foram beneficiados com 

a criação de novos cursos. Abriu-se o curso de Medicina, no período 

diurno, e Engenharia Civil, no turno noturno, além dos cursos 

superiores de tecnologia em Gastronomia, Gestão Financeira, 

Produção Sucroalcooleira, Radiologia e Redes de Computadores, 

todos no período noturno. 

Em 2009, a Instituição abriu os cursos de Engenharia 

Mecânica (turno noturno) e Arquitetura (diurno) e o Tecnólogo Design 

Gráfico; em 2010, o curso de Agronomia (bacharelado nos turnos 

vespertino e noturno) e, em 2011, o bacharelado em Engenharia da 

Computação e o curso Superior de Tecnologia em Estética.  

A Instituição também investe nos cursos de pós-

graduação Lato sensu,  atualmente tem abertas inscrições para trinta 

e nove diferentes cursos nas áreas de Gestão, Direito, Educação, 

Saúde, Educação Física, Engenharia e Tecnologia. Em 2005, em 

parceria com a Pontifícia Universidade Católica de Goiás e a 

Universidade Estadual de Goiás foi oferecido o Mestrado Profissional 



em Gestão, Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia 

Farmacêutica e, em 2006, foi criado na IES o Mestrado 

Multidisciplinar em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente. 

Em 2008, também em parceria com a Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás,  foi oferecido o Minter do  Mestrado 

em Educação. Em 2010, foi ofertado um Minter Stricto Sensu  nas 

áreas de Direito e Políticas Públicas, em parceria com a UniCEUB. 

 

2.4 Administração do Centro Universitário 

(Chancelaria, Reitoria, Pró-Reitorias e Órgãos de apoio) 

 

O Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA -  é 

uma das unidades de ensino da Associação Educativa Evangélica, 

AEE  e se articula com a Mantenedora por meio do Chanceler, 

responsável pela administração econômica e financeira das unidades 

mantidas.  

A Reitoria é o órgão gestor da UniEVANGÉLICA, à qual 

estão subordinadas a ouvidoria, a CPA, as Pró-Reitorias e outros 

órgãos administrativos. É de sua competência estatutária, dentre 

outras, coordenar a elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Institucional, o Projeto Pedagógico Institucional e o Orçamento Anual 

do Centro Universitário .  

A AEE, enquanto mantenedora do Centro Universitário, 

assegura a liberdade acadêmica e a autonomia didática, político-

administrativa, disciplinar e financeira  dos órgãos deliberativos e 

executivos, dentro dos limites da Missão e Visão institucional, dos 

projetos pedagógicos e das competências dos respectivos 

segmentos, docentes, discentes e administrativos. A sustentação 

financeira é garantida, mediante aprovação anual do orçamento. As 

relações do Centro Universitário com a Mantenedora são mediadas 

pela Chancelaria . 

Além da estrutura da Reitoria, o Centro Universitário é 

constituído por órgãos colegiados, estabelecida por força estatutária 

e regimental, responsável pelos processos de gestão acadêmica e 

administrativa: O Conselho Acadêmico Superior (CAS)  -  formado 



por representantes dos segmentos da mantenedora, da comunidade, 

do corpo docente, discente e pessoal técnico-administrativo – 

constitui-se no maior órgão colegiado deliberativo do Centro 

Universitário. Outros órgãos colegiados são o colegiado de pró-

reitores, o colegiado de diretores e os colegiados dos cursos . A 

participação estudantil é garantida, por meio da legítima 

representação de seus órgãos .  

A gestão organizacional da UniEVANGÉLICA é regulada 

por meio de  normas, aprovadas em suas instâncias próprias, 

conforme o regimento, estatuto ou regulamentos. Estas normas  são 

socializadas de diversas formas; entre elas, intranet, internet, sistema 

acadêmico – secretaria virtual, publicação de boletins, publicação de 

portarias e resoluções e encontros informativos e formativos. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

3 IDENTIFICAÇÃO E OBJETIVOS DO CURSO 

 

3.1 Identificação do curso e vagas semestrais 

 

O curso de Direito, bacharelado, do Campus de Ceres – 

GO,   foi autorizado pela PORTARIA Nº 803, DE 20 DE SETEMBRO 

DE 2007, com 100 (cem) vagas totais anuais, no turno noturno, em 

turmas de, no máximo, 50 (cinquenta) alunos, a ser ministrado na 

unidade descentralizada na cidade de Ceres, Estado de Goiás. O 

curso é vinculado ao Centro Universitário de Anápolis, com sede na 

cidade de Anápolis, Estado de Goiás, mantido pela Associação 

Educativa Evangélica, com sede na cidade de Anápolis, Estado de 

Goiás. 

 

3.2 Propósito e objetivos do curso 

 

A ciência do Direito evolui da enunciação para a garantia 

dos direitos e da promoção da justiça social. A formação dos 

profissionais de todas as suas áreas deve acompanhar as 

transformações de cada sociedade onde está inserido; caso 

contrário, tal sociedade estará fadada a conviver com velhos 

conceitos regulando hábitos novos, ou ainda, conceitos que estão 

totalmente desarticulados das realidades locais. A ciência do Direito 

não pode apartar-se da realidade das coisas e dos espíritos. Deve 

ser indissociável à realidade da vida.  

Nessa linha de pensamento, o Curso de Direito em Ceres 

propõe  a formação do bacharel em Direito que irá trabalhar numa 

sociedade marcada pela pluralidade de relações, marcada pelo 

preconceito e pela desigualdade resultante da deficiência dos valores 

éticos e morais. Há que se buscar uma formação para respostas 

dinâmicas, interdisciplinares e contextualizada, diretamente 

articulada com as especificidades da sociedade local. A Região do 



Vale de São Patrício, onde está inserida a unidade de Ceres, revela 

uma diversidade de relações socioeconômicas, todas palco de uma 

gama de relações jurídicas diversas, representando um enorme 

campo de estudo, pesquisa e atuação para os profissionais egressos 

de um curso jurídico na cidade de Ceres. Dentre esses campos, 

podemos destacar o Direito Constitucional, Direito Ambiental, o 

Direito Agrário, o Direito Trabalhista, o Direito Empresarial, além das 

áreas em que tradicionalmente há maior atuação: Civil e Penal. 

É importante registrar que a cidade de Ceres conta com 

uma comarca do Tribunal de Justiça e uma Vara do Trabalho. Este 

dado é relevante no sentido de que tais órgãos do Poder Judiciário, 

tanto Estadual como Federal, se constituem num excelente campo 

de Estágio Profissional para os alunos do Curso de Direito da 

UniEVANGÉLICA de Ceres, contribuindo de maneira acentuada com 

a formação pedagógica dos alunos e preparando-os para o exercício 

da carreira jurídica. 

Levando -se em conta, portanto, o perfil social, político e 

jurídico e a localização estratégica de Ceres como município de 

referência do Vale de São Patrício nas áreas de prestação de 

serviços, notadamente na área educacional, e ainda, a trajetória 

histórica da Instituição neste município, seu compromisso em formar 

profissionais e cidadão capazes de atuar na melhoria das condições 

de vida humana e no desenvolvimento social, a Reitoria do Centro 

Universitário de Anápolis entende a pertinência da oferta de novos 

cursos superiores na cidade de Ceres, investindo no ideal de 

formação para promoção e valorização da vida humana e do 

desenvolvimento econômico e social desta região. 

Desse modo, o curso de graduação em Direito, no 

município de Ceres, tem por finalidade a formação de profissionais 

articulados com a realidade social local e mundial, que é ao mesmo 

tempo tecnológica e globalizada, e com os novos fenômenos 

jurídicos, valorando os aspectos humanistas, com profunda 

consciência ética, política, econômica e sociológica relativas ao 

convívio social e desempenho profissional, tendo em vista sua efetiva 

integração à vida comunitária e à promoção das melhorias sociais.   



Assim, a formação acadêmica no contexto das 

denominadas Ciências Humanas Aplicadas tem caráter multi e 

interdisciplinar e deve assegurar, no estudo do Direito, sólida 

formação da consciência social e política, humanística e,  no campo 

específico, o saber jurídico instrumental e científico teórico e prático 

para atuação nas carreira jurídicas tais como: Polícia Judiciária, 

Ministério Público, Magistratura, Advocacia, Consultorias Jurídicas 

em órgãos do Governo, organizações não-governamentais e 

entidades privadas, ou ainda, a carreira como professor de ensino 

superior. 

 

 

 

 

3.2.1 Objetivos Gerais  

 

Uma instituição de ensino superior deve ter inerente ao 

seu caráter acadêmico, a busca pelo conhecimento, como ideal de 

promoção da criatividade, a serviço do desenvolvimento humano, 

tendo em vista a discussão e busca de soluções para os problemas 

nacionais. Uma preocupação sempre presente no âmbito do direito 

deve ser a de promover o desenvolvimento com base em valores 

humanos que superem a visão unilateral do texto legal, esquecendo-

se de situar os fatos jurídicos dentro do contexto social. Já não é 

mais aceitável uma visão exageradamente legalista contrária à 

constitucionalização da legislação infraconstitucional, por exemplo. 

Além disso, essa visão crítica deve proporcionar um curso 

de Direito como locus para o questionamento de valores e 

pressupostos dominantes, transformando seus alunos e professores 

em agentes de mudanças. Dessa maneira, a instituição de ensino 

assumirá um papel direto e ativo na condução de projetos que 

realmente transformem a região e o ambiente em que está inserida, 

promovendo o desenvolvimento de uma relação mais equilibrada e 

harmoniosa entre homem e natureza. 



Assim, a UniEVANGÉLICA a partir de sua visão e missão 

educacional está certa de que pode contribuir com uma formação 

diferenciada de cidadãos e profissionais do direito, por seu 

compromisso com a prestação de serviço de excelência e pela 

natureza de sua proposta formativa, fundamentada  nos princípios 

cristãos e democráticos que defende.  

Para efetivar sua finalidade e objetivos o Curso de Direito 

investe na formação integral do bacharel, preparando-o para o 

conhecimento das doutrinas jurídicas, da jurisprudência e do 

ordenamento jurídico pátrio, sob a perspectiva do pleno exercício da 

cidadania, comprometendo-se com a democracia e com os valores 

que a embasam. As atividades curriculares integrantes do curso 

possuem caráter inter e multidisciplinares, voltando-se aos estudos 

aprofundados da Ciência do Direito, visando ao melhor desempenho 

profissional e envolvendo, desta forma, a construção curricular a 

coerência com as Diretrizes Curriculares Nacionais, a 

contextualização, a interdisciplinaridade e a flexibilidade curricular.   

 

 

3.2.2 Objetivos específicos 

 

O Curso de Direito Campus Ceres propõe, na formação 

específica:  

a) desenvolver habilidades e competências básicas, que 

favoreçam: o domínio da leitura, da exposição de fatos e 

circunstâncias; a argumentação e contra-argumentação escrita e 

oral; a compreensão e competência para elaboração de textos, atos 

e documentos jurídicos ou normativos, com a devida utilização das 

normas técnico-jurídicas (DCN – Res. 09, de 29 de setembro de 

2004); 

b) levar o aluno à compreensão e domínio do 

entendimento das dimensões da dogmática e do dogmatismo 

jurídico, dos atos jurídicos e das decisões da justiça, levando-o à sua 

aplicação do sistema material e processual do Direito por meio das 



atividades de prática jurídica que valorizem o trabalho em equipe, 

numa dimensão multidisciplinar e interprofissional; 

c) conduzir o aluno para a compreensão e o domínio do 

uso das novas tecnologias da informação para acesso às 

informações e estudo continuado das inovações e sua aplicação no 

Direito; 

d) empenhar esforços para a formação global da pessoa 

com o desenvolvimento da cultura e do sentimento de solidariedade 

humana, do comportamento do cidadão e do profissional em 

quaisquer organismos da administração pública, no complexo das 

atividades empresariais, bem como na defesa dos interesses 

legítimos do cidadão. 

 

3.3 Perfil Profissional do Egresso 

 

No âmbito do objetivo geral, pressupõe-se que a 

sociedade contemporânea requer a integração e a profissionalização 

do homem, enquanto agente transformador, capaz de aperfeiçoar-se, 

continuamente, produzir novos conhecimentos e soluções para o 

melhor desenvolvimento político e cultural, bem como 

socioeconômico da região e do país. Esse profissional deve primar 

por uma visão social ampla, por uma consciência crítica desta 

realidade, além de estar preparado para o trabalho em equipe, 

mediante habilitação para o seu campo específico de atuação. 

Com o fim de atender a tais requisitos, este Projeto 

Pedagógico do curso - em conformidade com a Resolução CNE/CES 

n. 9, de 29 de setembro de 2004, Art. 4º - propõe organização 

curricular e diretrizes metodológicas que favoreçam o 

desenvolvimento e aprimoramento das habilidades e competências 

relativas à leitura, interpretação e elaboração de textos, atos e 

documentos jurídicos ou normativos, com a devida utilização das 

normas técnico-jurídicas; domínio de conceitos e terminologias 

jurídicas; capacidade de análise, argumentação e raciocínio jurídico; 

e adequada investigação bibliográfica e jurisprudencial – todos estes 

relevantes para a interpretação e a valorização dos fenômenos 

jurídicos e sociais. Propõe-se também a oportunizar habilidades 



para: pesquisar, compreender e aplicar a legislação, a jurisprudência, 

a doutrina e outras fontes do direito e produção jurídica crítica e 

comprometida socialmente com competência teórica e metodológica; 

o utilizar do raciocínio jurídico, da argumentação, da persuasão e da 

reflexão crítica; o atuar profissionalmente com domínio teórico e 

prático solidamente fundamentado e orientado por: senso ético; 

capacidade de enfrentamento profissional  do novo por meio de 

práticas inovadoras; iniciativa, julgamento e tomada de decisão; 

utilização de recursos tecnológicos aplicados ao campo do direito e 

capacidade de interpretação e aplicação do Direito de modo 

significativo no contexto social de atuação profissional. 

Assim, espera-se que o concluinte do curso de Direito 

tenha plena aptidão para: produzir documentos e atos jurídicos e 

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

dominar o uso das novas tecnologias para acesso às informações e 

permanente compreensão e aplicação do Direito; compreender e 

dominar o entendimento pleno dos atos jurídicos e das decisões da 

justiça, valorizando o trabalho em equipe, numa dimensão 

interdisciplinar e interprofissional. 

Igualmente, o bacharel em direito deve conhecer as 

características da sociedade contemporânea, local, nacional e global, 

em suas potencialidades e suas problemáticas. A partir dessa visão, 

deve ser capaz de avaliar criticamente, fundamentando-se nos 

princípios da ética, da justiça social, da democracia e do cristianismo, 

além de se apropriar dos princípios da moral e da ética, enquanto 

agente de transformação da sociedade, por meio de atividades de 

extensão e ação comunitária, que flexibilizam o currículo e permitem 

aprofundamentos de temas específicos do interesso do aluno, e 

como recurso de articulação teórico-prática, ao longo do curso. 

Nesta perspectiva o bacharel em Direito, do Centro 

Universitário de Anápolis, Campus de Ceres, estará apto para o 

desempenho de suas funções profissionais nas diferentes áreas da 

administração pública, no contexto das atividades empresariais, bem 

como na defesa dos interesses legítimos do cidadão. Poderá, 

portanto, engajar-se no contexto social, comprometer-se com a 

promoção de melhorias humanas e sociais da realidade brasileira, 

especialmente na Região Centro-Oeste, colaborando com a 



formação do cidadão e com o desenvolvimento da cultura e com a 

solidariedade humana.  

Portanto, é possível verificar no plano atitudinal do 

egresso do Curso de Direito de Ceres: Compromisso com o 

conhecimento e postura de proatividade, cidadania, ética e respeito 

aos valores e princípios morais fundamentais à convivência familiar, 

social e profissional; atuação sob os princípios da moral e da ética, 

como agente de transformação da justiça, da cidadania e da 

equidade social, a partir do estabelecimento de atividades de 

extensão e ação comunitárias, como forma de articulação teórico-

prática, no decorrer da formação; conhecimentos específicos 

normativos, doutrinários e jurisprudenciais e visão crítica das 

características da sociedade contemporânea, local, nacional e global, 

compreendendo suas potencialidades e problemáticas, 

fundamentando-se nos princípios da ética, da democracia e do 

cristianismo; competência para o exercício das carreiras jurídicas, 

leitura e escrita de textos jurídicos e judiciais inseridos nos contextos 

local, regional e global, que fundamentem as atividades da 

advocacia, e das demais carreiras públicas; atuação profissional com 

ênfase no senso ético de responsabilidade social e individual 

compreendendo o relacionamento crítico entre os sujeitos e partes, 

entre a organização do Estado e os demais Sistemas de Sociedade. 

 

3.4 Formas de Ingresso 

 

3.4.1 Processo Seletivo  

 

São oferecidas 50 vagas semestrais para o acesso ao 

curso de bacharelado em Direito do Centro Universitário de Anápolis, 

do Campus de Ceres. O ingresso acontece por meio de processo 

seletivo classificatório, unificado em sua execução que visa à seleção 

do candidato em condições de frequentar o curso. Idêntico em 

conteúdo para todos outros cursos oferecidos pela Instituição de 

Ensino, esse acesso também abrange a base nacional comum do 

Ensino Médio, não podendo ultrapassar aquele nível de 

complexidade. A classificação é 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 estabelecidas pelo curso.  

Enquanto houver vaga remanescente, esta poderá ser 

preenchida  por candidato classificado (e não convocado) em 

chamadas sucessivas posteriores à primeira, independente da 

modalidade e etapa do processo seletivo. O Centro Universitário de 

Anápolis se reserva o direito de cancelar a oferta de vagas para o 

curso cujo demanda na inscrição ou na matrícula for considerado 

insuficiente e não caberá ao candidato qualquer reclamação ou 

recurso.  

 

3.4.2 Critérios de utilização do ENEM 

 

A critério do candidato, o resultado do ENEM, também 

poderá ser utilizado como meio de ingresso no Curso de Direito da 

UniEVANGÉLICA – Campus Ceres, desde que o candidato opte por 

seu(s) aproveitamento(s).  Aproveitam-se os resultados dos 

EXAMES dos 3 (três) últimos anos. Caso tenha participado mais de 

uma vez do EXAME, deverá indicar apenas um resultado. 

Cálculo da nota final: média aritmética do resultado da 

soma dos pontos obtidos na prova do processo seletivo do Centro 

Universitário de Anápolis – Campus de Ceres e dos pontos obtidos 

na prova objetiva do ENEM, com aproveitamento da pontuação 

maior. O resultado obtido na Redação do ENEM não será utilizado. 

 

3.4.3 Portadores de Diploma e Transferências: 

 

Poderão, ainda, candidatar-se às vagas remanescentes, 

portadores de diplomas de cursos superiores, em conformidade com 

requisitos previstos em edital emanado da Reitoria do Centro 

Universitário de Anápolis. 

 



3.5 Regime de Curso 

 

O regime do curso é seriado semestral com 20 semanas, 

com duração de cinco anos. A proposta para o curso de Direito da 

UniEVANGÉLICA em Ceres está em consonância com a resolução 

nº.  9/2004 e por essa previsão, o acadêmico deverá concluir o curso 

de direito em até sete anos contados a partir da data de seu 

ingresso. 

 

3.6 Responsabilidade social do curso 

 

O curso de Direito da UniEVANGÉLICA Campus Ceres, 

além das propostas de Desenvolvimento Institucional e do propósito 

solidário, ético e confessional, é sediado em região onde existem 

inúmeras cidades que dependem diretamente de oportunidades 

profissionais. Por esta razão, há uma responsabilidade acadêmica 

séria, voltada para dar ao público jovem da região amplas condições 

de tornarem-se profissionais éticos, justos e com condições de 

modificar a prestação de serviços jurídicos diversos do Médio Norte 

Goiano, em aspectos advocatícios, judiciais, policiais, docentes e 

muitos outros, segmentos esses de alto teor de importância para as 

conquistas de uma sociedade justa, livre e solidária.   

 

4.  ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO 

A organização curricular 

 

Anastasiou (2010), ao fundamentar a organização 

curricular mais adequada à formação do cidadão e do profissional 

contemporâneo, mostra a necessidade de superar a visão cartesiana 

de ciência, que fragmenta os conhecimentos, abordados 

disciplinarmente, de forma estática, cumulativa, pronta e acabada. A 

partir do pensamento de Boaventura Santos, a autora afirma que a 

inovação curricular deve ser orientada para a construção de 

conhecimentos cujo objeto expresse a identidade dos sujeitos, 

incorporando seus sistemas de valores e que permitam a aplicação 



de métodos fora de seu habitat natural. Nesta perspectiva o 

conhecimento torna-se a extensão do próprio sujeito, permitindo o 

autoconhecimento, como conhecimento autobiográfico.2 

  A ciência e, portanto, o currículo, nesta concepção 

reveste-se de caráter ético, de desenvolvimento da consciência do 

homem, crítica, conduzindo a um processo de maior humanização e 

“desenvolvimento e perfeição humana”.  Assim, “o principio de 

educação pela ciência e para a ciência fundamenta o processo 

educacional, centrado no próprio progresso do individuo e da 

universidade”,3 voltado para o compromisso com as 

responsabilidades sociais. 

           Esta perspectiva de conhecimento orientadora da 

construção de uma proposta curricular conduz a uma visão 

integradora dos conhecimentos, que estabeleça a criação de nexos 

entre as diferentes áreas do conhecimento e promova o diálogo entre 

elas, por meio  

“de projetos, pesquisa, resolução de problemas e outras 

atividades. Neste caso, os currículos centram-se no 

principio de que o estudante constrói o conhecimento 

utilizando uma abordagem relacional do conteúdo. Tal 

abordagem deve conter atividades significativas, de 

forma que possibilite ao universitário construir, no 

pensamento e pelo pensamento, as relações essenciais 

pretendidas no currículo, apropriando-se delas. Essa 

ação significativa garante que as capacidades, 

motivações e interesses dos estudantes sejam 

mobilizados e  direcionados para a construção e 

elaboração de sínteses necessárias para “agarrar”, o 

apropriar-se do conhecimento...”
4
 

          

 Nesta visão,  Zabalza (2010) propõe que a construção 

curricular deve atender, no mínimo, os seguintes aspectos5: 

                                                 

2
Idem, p. 52 

3
Idem, p. 53 

4
ANASTASIOU, L. G. C; Da visão da Ciência a Organização Curricular. In: ANASTASIOU, Lea das 

Graças Camargo e PESSATI, Leonir Alves. Processos de Ensinagem na Universidade: Pressupostos 

para as Estratégias de trabalho em aula. 9. Ed. Joinville, SC: UNIVILLE, 2010, p. 59 

5
Idem, p. 63 



A dimensão interdisciplinar, que permita a efetiva 

integração das diferentes áreas do conhecimento, tal como ocorre na 

prática profissional e no enfrentamento da realidade social. 

  A flexibilidade e contextualização, que assegurem 

espaços de mudanças, facilitadoras das adaptações aos contextos 

socioculturais, científicos, econômicos e profissionais. Tanto a 

flexibilidade quanto a contextualização podem abrir perspectivas 

para inserir no currículo atividade orientadas para “o intercâmbio de 

experiências”, “a conquista de novas relações com o mundo fora da 

universidade”, incluindo parcerias com empresas dos setores 

profissionais desenvolvidos pelas instituições, bem como a 

possibilidade de intercâmbios inter-universitários locais, regionais e 

internacionais.  

Assim, a flexibilidade e contextualização curricular 

viabilizam a incorporação ao currículo de atividades formativas 

extracurriculares, relacionadas “com a dinâmica científica e social 

do momento, ao esporte, ao teatro, à literatura, à arte, à natureza”, 

em intercâmbio com outros países, em atividades de apoio social em 

áreas de população marginalizada, em atividades de tutoria ou de 

monitoria junto aos colegas com dificuldades.  

 A inserção dos processos formativos no ambiente 

tecnológico, que incorpore as novas tecnologias como “recurso 

recorrente no desenvolvimento das aprendizagens” 

A proposta pedagógica para o curso, incluída as 

reformulações curriculares, implantadas a partir de 2014, em 2017, 

ou em ocasiões posteriores, tem como fundamento, os pressupostos 

de ensinagem ao teor das sugestões de Anastasiou (2010), mediante 

elaboração de currículos pela comunidade acadêmica que 

pressuponham o estabelecimento de “programas de formação global, 

com coerência didática e distribuição de tempo de forma sequencial, 

com situações e atividades ordenadas”.6 Adota-se também, a 

sugestão de CUNHA (2003), acerca da construção curricular que 

implica determinada concepção de conhecimento e aprendizagem, 

com abordagem metodológica específica. Constituem indicadores 

para a construção curricular a coerência com as Diretrizes 

                                                 

6
 Idem, p. 11 



Curriculares Nacionais, o Projeto Pedagógico Institucional, na 

perspectiva da contextualização, da interdisciplinaridade e da 

flexibilidade curricular, assim como os demais dispositivos legais que 

regulamentam a Educação Superior.  

Entende-se, nesse aspecto multifatorial, que a 

organização curricular é um lócus em permanente construção no 

espaço educativo, apto a reunir um conjunto de saberes, organizado 

a partir do conhecimento científico existente, que articula diferentes 

componentes curriculares, de forma interdisciplinar, contextualizada 

e flexível, que favoreça o desenvolvimento das habilidades e 

competências a se traduzirem em atitudes requeridas para a 

formação do profissional e do cidadão em sua integralidade.  

O curso adota, portanto, concepção de currículo que 

favorece e pretende alcançar em caráter prioritário, a formação do 

bacharel em Direito, como protagonista consciente, crítico, 

participativo dos processos sociais e como prestador de serviços que 

contribua para a promoção de melhorias da justiça social, da ética e 

da dignidade humana. Nestas perspectivas, diferentes atividades 

programadas de forma articuladora dos conhecimentos, habilidades 

e atitudes, por meio de projetos integradores, são destinadas ao 

desenvolvimento teórico e prático das competências, com a inclusão 

de componentes curriculares optativos e outras atividades que 

assegurem a flexibilização curricular, e permitam o aprofundamento 

de temas específicos do  interesse dos alunos.  

Atendendo à Resolução CNE/CES de nº 09, de 29 de 

setembro de 2004, que estabelece as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Direito, o currículo do curso de 

Direito do Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA,  

unidade de Ceres – Go, organiza-se em três eixos integradores:  

a) de conhecimentos básicos, que fundamentam o 

conhecimento teórico essencial, o compromisso com a própria 

formação acadêmica e profissional, com a realidade nacional, 

regional e local, a ética, os direitos humanos e a responsabilidade 

social.  



b) de componentes curriculares profissionalizantes, que 

fundamentam e norteiam os conhecimentos científicos e técnicos 

essenciais para a atuação específica na área do direito;  

c) de componentes curriculares práticos que visem ao 

desenvolvimento das habilidades e atitudes relativas ao desempenho 

profissional, ao relacionamento com os pares e com a comunidade, o 

que visa promover o desenvolvimento da consciência da realidade 

local e dos desafios referentes às melhorias sociais.  

O desenvolvimento curricular ocorre a partir das atividades 

de ensino, articuladas às atividades de extensão e ação comunitária, 

e às atividades de iniciação científica, devidamente programados 

pela equipe diretiva do curso.  

As atividades de extensão são programadas, 

colegiadamente, por meio da coordenação específica, com o objetivo 

de integrar o processo formativo à realidade social da comunidade.  

As atividades de pesquisa ocorrem em dois níveis: no 

âmbito das atividades de ensino, por meio de leituras, resenhas, 

levantamento de dados e produção de resumos expandidos e artigos 

acadêmicos, e noutro nível, por meio do Programa de Iniciação 

Científica – PIBIC, Programa de Iniciação Cientifica voluntaria – 

PIVIC, voltado para o atendimento das linhas de pesquisas propostas 

anualmente, sem prejuízo de atuações do Núcleo de Pesquisa, que 

atuará com vistas a estimular em caráter contínuo, a produção 

científica por parte de docentes e discentes. 

A interdisciplinaridade inclui-se no currículo como 

estratégia de articulação entre saberes, entre conteúdos curriculares 

que fazem interfaces complementares para entendimento das 

possíveis lacunas do direito e da hermenêutica jurídica. Constitui-se, 

portanto, como instrumento norteador das técnicas de ensinagem, 

que permitam o desenvolvimento integrado dos diversos 

componentes curriculares do curso por meio de elementos comuns, 

seja por meio de obras literárias, atividades simuladas, 

documentários, filmes, reportagens, julgados e outros que 

oportunizem aos integrantes das atividades, observar fatos sob as 

diferentes visões e versões, formatadores de indagações nas 

diversas linguagens e perspectivas de cada ramo do direito.  



Desse modo, o curso de Direito na região de Ceres se 

propõe a integrar em seu currículo, componentes interdisciplinares, 

com temas integradores, a serem realizadas de modo comum, no 

mesmo período, por meio de seminários, mesas redondas, rodas de 

conversa, sessões de cinema, visitas técnicas, amostras culturais, 

leitura e interpretação de clássicos jurídicos envolvendo o corpo 

docente e discente. Essas atividades interdisciplinares visam 

também possibilitar a ampliação da extensão, em algumas atividades 

em que a comunidade em geral, pode participar. Neste contexto, os 

alunos podem protagonizar e dimensionar o nível da discussão dos 

temas propostos e compartilhar suas vivências e visões de mundo, 

em articulação com o ensino e a pesquisa, como fatores ampliadores 

da apreensão de conteúdos. 

A flexibilização se insere como fator de ampliação do 

currículo na preparação de profissionais que irão vivenciar o 

dinamismo das relações em sociedade e as mudanças normativas 

em face da quebra dos paradigmas da realidade contemporânea. 

Porquanto, se o mundo muda, com esta mudança também o direito 

muda. Desse modo, a flexibilização no curso de direito da 

UniEVANGÉLICA – Campus Ceres  ocorre de diferentes formas:  

a) Por meio da interdisciplinaridade que permita um 

alargamento da visão curricular, especializada, em discussões com 

diferentes níveis de complexidade, que incluam não somente o 

aprofundamento dos conhecimentos, mas, igualmente, a diminuição 

da fragmentação do saber jurídico; 

b) Pelo aproveitamento dos trabalhos científicos 

relacionados com os conhecimentos e habilidades do perfil 

pretendido ao egresso. 

c) Por meio de atividades de ensino e extensão, tais 

como cursos de curta duração, projetos de atuação comunitária, 

cursos de línguas, intercâmbios com outras entidades de educação 

superior, participação em eventos, etc.  

d) Por aproveitamento de conteúdos curriculares 

realizados em outros cursos, ou em outras instituições de ensino 

superior.   



A integração de tais atividades no currículo do aluno 

ocorre a partir do pedido formalizado à Direção e submetido à análise 

do NDE, que verificará a validade dos conteúdos apreendidos, sua 

complexidade, aprofundamento, assim como a qualidade da 

apresentação do trabalho científico ou de extensão, e sua coerência 

com os critérios definidos para o devido aproveitamento curricular.  

Outro elemento importante para que o aluno protagonize a 

sua formação extracurricular do curso é a internacionalização, projeto 

do Centro Universitário, como forma de inserção do acadêmico no 

contexto da globalização e, sobretudo, como estratégia de ampliação 

cultural. A oportunidade de atividades de internacionalização, por 

meio de convênios com instituições de ensino em várias nações, visa 

possibilitar e permitir o contato direto com outras culturas, outros 

pontos de vistas acadêmicos, além da ampliação da visão crítica e 

da integração sociocultural.   

O Curso de Direito de Ceres, articulado com o Centro de 

Línguas do Centro Universitário, também cria oportunidades aos 

alunos para participarem de intercâmbios internacionais, por meio de 

cursos de férias em instituições de ensino superior estrangeiras. 

 

4.1 Conteúdos curriculares - Eixos Integradores 

 

A matriz curricular do curso de Direito da unidade do 

Campus de Ceres, coerente com a Resolução CNE/CES nº 9, de 29 

de setembro de 2004, se organiza para definir o processo formativo 

de desenvolvimento dos conhecimentos, atitudes, competências e 

habilidades referentes ao perfil do egresso da seguinte forma:  

 

 



 

 

 

 

4.1.1 Eixo de formação básica 

 

Esse eixo visa aproximar o acadêmico dos conhecimentos 

teóricos essenciais à compreensão das ciências jurídicas, sua 

história e desenvolvimento, suas conexões com ciências afins e 

constitui-se dos seguintes componentes curriculares: 

a) Fundamentos e conteúdos relativos à Antropologia, 

Ciência Política, Hermenêutica, Linguagem Jurídica, Metodologia do 

Trabalho Científico, Cidadania, Ética e Espiritualidade, Economia, 

Ética, Filosofia, Lógica, História do Direito, Psicologia, Sociologia e 

Língua Portuguesa, tendo em vista as formas de comunicação no 

mundo contemporâneo; 

b) Estudo da problemática da sociedade contemporânea: 

direitos humanos, diversidade social, étnico-racial, da cultura afro-

brasileira e indígena, cidadania, sustentabilidade e outras questões 

de relevância local e regional; 

c) 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. 

 

4.1.2 Eixo de formação profissional 

 

Por outro lado, o eixo acima é integrado por componentes 

curriculares específicos da área do direito - Direito Constitucional, 

Direitos Humanos, Teoria Geral do Processo, Direito Administrativo, 
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Direito Tributário, Direito Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, 

Direito do Trabalho, Direito Ambiental, Direito Internacional, Direito 

Previdenciário, Direito do Consumidor e Direito Processual 

Constitucional, Civil, Penal e do Trabalho, visa permitir:  

a) Abordagem de questões referentes ao Estado e à 

sociedade; 

b) Aplicação dos elementos e valores norteadores da 

ciência do Direito e de sua evolução; 

c) Análise e discussão das mudanças sociais, 

econômicas, políticas e culturais do Estado Brasileiro; 

d) Estudo das relações entre Direito e trabalho, 

diversidade cultural, cidadania, sustentabilidade, entre outras 

problemáticas centrais da sociedade contemporânea; 

e) Diagnóstico das necessidades dos diferentes 

segmentos da sociedade, relativos ao Direito, a fim de se identificar  

diferentes forças e interesses e de captar contradições a serem 

consideradas nos planos pedagógicos e na realização de atividades 

jurídicas; 

f) Utilização do conhecimento adquirido para identificar as 

diversas possibilidades de aplicação do Direito na vida cotidiana; 

g) Estudo, aplicação e avaliação dos textos legais relativos 

à organização e composição do sistema jurídico; e 

h) Planejamento, execução e avaliação de experiências 

que considerem o contexto histórico e sociocultural do sistema 

jurídico brasileiro. 

 

4.1.3 Eixo de formação prática-profissional 

 

Trata-se de eixo composto por conteúdos curriculares de 

Estágio Curricular Supervisionado de I a VIII e Trabalho de Curso I e 

II, além de Atividades Complementares, deverá habilitar e capacitar o 

acadêmico para: 

a) Aprimoramento do conhecimento teórico por meio de 

atividades simuladas e de procedimentos judiciais em práticas 

presenciais e virtuais; 

b) Aplicação dos conteúdos teóricos e práticos, por meio 

de atividades reais que exijam o conhecimento do Direito material e 

do Direito Processual; 

c) Aplicação do Direito no âmbito judicial e extrajudicial, 

por meio de atividades de conciliação em bancas jurídicas e no 

centro judiciário de conciliação e por outras de caráter extensionista; 

d) Ampliação das habilidades e competências do  
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Matriz Curricular 2017-2 

1º. Período       

   

Cód. 

Disciplina CH 

Semanal 

CH 

Teórica 

CH 

Prática 

CH 

Total 

Créditos 

0

7106 

CIÊNCIA 

POLÍTICA (Teoria 

do Estado) 

4 4 0 80 4,00 

0

7107 

DIREITO CIVIL I 

(Parte Geral) 

4 4 0 80 4,00 

0

7108 

ÉTICA I (Ética 

Acadêmica) 

2 2 0 40 2,00 

0

7109 

HERMENÊUTICA 2 2 0 40 4,00 

  



0

7110 

INTRODUÇÃO AO 

ESTUDO DO 

DIREITO 

2 2 0 40 2,0 

0

7111 

LÍNGUA 

PORTUGUESA I 

4 4 0 80 4,00 

0

7112 

PSICOLOGIA I(A 

Pessoa e a Sociedade) 

2 2 0 40 2,00 

Total por Série  400 20,00 

 

2º. Período        

Cód. Disciplina CH 

Semanal 

CH 

Teórica 

CH 

Prática 

CH 

Total 

Créditos 

07094 DIREITO CIVIL II 

(Obrigações I) 

4 4 0 80 4,00 

05261 DIREITO 

CONSTITUCIONAL 

I 

4 4 0 80 4,00 

07120 DIREITO PENAL I 

(Parte Geral) 

4 4 0 80 4,00 

05375 LÍNGUA 

PORTUGUESA II 

4 4 0 80 4,00 

02971 METODOLOGIA 

DO TRABALHO 

CIENTÍFICO 

2 2 0 40 2,00 

07121 PSICOLOGIA II (A 

Pessoa e o Direito) 

2 2 0 40 2,00 

Total por Série 400 20,00 

 

3º. Período        

Cód. Disciplina CH 

Semanal 

CH 

Teórica 

CH 

Prática 

CH 

Total 

Créditos 

08379 

CIDADANIA, ÉTICA 

E 

ESPIRITUALIDADE 

2 2 0 40 2,00 

07228 
DIREITO CIVIL III 

(Obrigações II) 

4 4 0 80 4,00 



05268 
DIREITO 

CONTITUCIONAL II 

4 4 0 80 4,00 

07122 
DIREITO PENAL II 

(Das Sanções Penais) 

4 4 0 80 4,00 

07124 FILOSOFIA I (Geral) 2 2 0 40 2,00 

07123 LÓGICA 4 4 0 40 2,00 

07125 
SOCIOLOGIA I 

(Geral) 

2 2 0 40 2,00 

Total por Série 400 20,00 

 

4º. Período       

Cód. Disciplina CH 

Semanal 

CH 

Teórica 

CH 

Prática 

CH 

Total 

Créditos 

07126 
DIREITO CIVIL IV 

(Obrigações III) 

4 4 0 80 4,00 

07127 

DIREITO PENAL III 

(Dos Crimes em 

Espécie I) 

4 4 0 80 4,00 

07130 
DIREITOS 

HUMANOS 

2 2 0 40 2,00 

07128 
FILOSOFIA II 

(Jurídica) 

2 2 0 40 2,00 

07129 
SOCIOLOGIA II 

(Jurídica) 

2 2 0 40 2,00 

05388 
TEORIA GERAL DO 

PROCESSO 

4 4 0 80 4,00 

 Optativa 2 2 0 40 2,00 

Total por Série 400 20,00 

 

5º. Período        

Cód. Disciplina CH 

Semanal 

CH 

Teórica 

CH 

Prática 

CH 

Total 

Créditos 

05260 ANTROPOLOGIA 4 4 0 40 2,00 

07131 
DIREITO CIVIL V 

(Das Coisas) 

2 2 0 80 4,00 



05769 
DIREITO 

EMPRESARIAL I 

4 4 0 80 4,00 

07132 

DIREITO PENAL IV 

(Dos Crimes em 

Espécie II) 

4 4 0 80 4,00 

05271 

DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL 

I 

4 4 0 80 4,00 

05378 ECONOMIA 2 2 0 40 2,00 

Total por Série 400 20,00 

 

6º. Período        

Cód. Disciplina CH 

Semanal 

CH 

Teórica 

CH 

Prática 

CH 

Total 

Créditos 

07226 
DIREITO CIVIL VI 

(Família) 

4 4 0 80 4,00 

05392 
DIREITO DO 

TRABALHO I 

4 4 0 80 4,00 

05773 
DIREITO 

EMPRESARIAL II 

4 4 0 80 4,00 

05349 
DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL II 

4 4 0 80 4,00 

05775 

DIREITO 

PROCESSUAL PENAL 

I 

4 4 0 80 4,00 

Total por Série 400 20,00 

 

7º. Período        

Cód. Disciplina CH 

Semanal 

CH 

Teórica 

CH 

Prática 

CH 

Total 

Créditos 

05794 
DIREITO 

ADMINISTRATIVO I 

4 4 0 80 4,00 

07227 
DIREITO CIVIL VII 

(Sucessões) 

4 4 0 80 4,00 

05786 
DIREITO DO 

TRABALHO II 

4 4 0 80 4,00 



05774 

DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL 

III 

4 4 0 80 4,00 

05781 

DIREITO 

PROCESSUAL PENAL 

II 

4 4 0 80 4,00 

05621 

ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO I 

(Prática Processual 

Civil) 

2 0 2 40 2,00 

07215 

ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO II 

(Prática Simulada Civil - 

NAS) 

1 0 1 20 1,00 

0

7133 

LINGUAGEM 

JURÍDICA I 

2 2 0 40 2,00 

Total por Série 500 25,00 

 

8º. Período         

Cód. Disciplina CH 

Semanal 

CH 

Teórica 

CH 

Prática 

CH 

Total 

Créditos 

07216 
DIREITO 

ADMINISTRATIVO II 

4 4 0 80 4,00 

05779 

DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL 

IV 

4 4 0 80 4,00 

05778 
DIREITO PROCESSUAL 

DO TRABALHO I 

4 4 0 80 4,00 

05789 

DIREITO 

PROCESSUAL PENAL 

III 

4 4 0 80 4,00 

07219 

ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO III 

(Prática Processual Penal) 

2 0 2 40 2,00 

07220 

ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO IV 

(Prática Simulada Penal - 

NAS) 

1 0 1 20 1,00 

07217 ÉTICA II (Geral e 2 2 0 40 2,00 



Jurídica) 

07460 
LINGUAGEM 

JURÍDICA II 

2 2 0 40 2,00 

07459 
TRABALHO DE 

CURSO I (Projeto) 

2 2 0 40 2,00 

Total por Série 500 25,00 

 

9º. Período      

Cód. Disciplina CH 

Semanal 

CH 

Teórica 

CH 

Prática 

CH 

Total 

Créditos 

05787 
DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL V 

4 4 0 80 4,00 

07462 
DIREITO PROCESSUAL DO 

TRABALHO II 

4 4 0 80 4,00 

07221 
DIREITO PROCESSUAL 

PENAL IV 

4 4 0 80 4,00 

07463 
DIREITO TRIBUTÁRIO 

I  

4 4 0 80 4,00 

05628 

ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO V 

(Tribunal do Júri) 

2 0 2 40 2,00 

07224 

ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO VI 

(Prática Processual 

Trabalhista) 

2 0 2 40 2,00 

07222 

ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO VII 

(Prática NPJ) 

4 0 4 80 4,00 

07223 
TRABALHO DE CURSO 

II (Monografia) 

2 2 0 40 2,00 

Total por Série 5

520 

26,00 

 

10º. Período     

Cód. Disciplina CH 

Semanal 

CH 

Teórica 

CH 

Prática 

CH 

Total 

Créditos 

05272 DIREITO AMBIENTAL 4 4 0 80 4,00 



07534 DIREITO DO CONSUMIDOR 2 2 0 40 2,00 

07464 DIREITO INTERNACIONAL 4 4 0 80 4,00 

07535 DIREITO PREVIDENCIÁRIO 4 4 0 80 4,00 

07465 DIREITO TRIBUTÁRIO II 4 4 0 80 4,00 

07466 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

VIII (Prática NPJ) 

4 0 4 80 4,00 

07467 OPTATIVA 2 2 0 40 2,00 

Total por série 480 24,00 

 

4.3 Estrutura dos ciclos curriculares  

 

A partir da tabela acima, verifica-se que o curso de Direito 

proposto, compõe-se de componentes curriculares obrigatórios e eletivos. 

Garante-se também no currículo, componentes e atividades realizadas em 

programas de intercâmbio em instituições de ensino estrangeiras ou 

noutras instituições nacionais. Ainda, admite-se a integração de créditos 

por cursos de extensão e atividades garantidoras da flexibilidade curricular 

e da formação adequada aos perfis profissionais. 

 

4.3.1 Componentes curriculares obrigatórios, respectivas 

Ementas e Bibliografias  

 

 

 

 

 

 

1º PERÍODO 

 

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 FUNDAMENTAL: 

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 FUNDAMENTAL: 

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. 

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 FUNDAMENTAL: 

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 FUNDAMENTAL: 



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  

EMENTA: Direito nas Antigas Civilizações. Instituições de 

Direito Romano. Grandes sistemas do Direito Contemporâneo. 

Direito Lusitano. Constituições do Brasil. 

BIBLIOGRAFIA FUNDAMENTAL: 

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 FUNDAMENTAL: 

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/c

fi/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/c

fi/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/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/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/c

fi/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 FUNDAMENTAL: 

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. 

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. 

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


BIBLIOGRAFIA FUNDAMENTAL: 

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 FUNDAMENTAL: 

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. 

 

 

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 FUNDAMENTAL: 

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: 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 FUNDAMENTAL: 

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/c

fi/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/c

fi/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/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/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/c

fi/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 FUNDAMENTAL: 

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/c

fi/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. 

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/9788522466054/cfi/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848138


MATAR, João. Metodologia científica na era da 

informática. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502088788/r

ecent>. 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. 

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/c

fi/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 FUNDAMENTAL: 

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. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502088788/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502088788/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522477302
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


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 FUNDAMENTAL: 

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. 

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. Dos Contratos em 

espécie: Da Compra e Venda, Da Troca ou Permuta, Do Contrato de 

Locação, Da Doação, Da Prestação de Serviço, Da Empreitada, Do 

Empréstimo, Do Depósito, Do Mandato, Da Comissão, Da Agência e 



Distribuição, Da Corretagem, Da Representação, Do Seguro, Da 

Fiança, Do Transporte. 

 

BIBLIOGRAFIA FUNDAMENTAL: 

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 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 FUNDAMENTAL: 

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. 

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 FUNDAMENTAL: 

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. 

 

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 FUNDAMENTAL: 

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. 

 

SOCIOLOGIA I (GERAL) 

EMENTA: Conceito e história da sociologia. Escolas 

sociológicas clássicas. A dimensão sociológica como leitura da 

realidade. 

BIBLIOGRAFIA FUNDAMENTAL: 

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 FUNDAMENTAL: 

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) 

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 FUNDAMENTAL: 

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 FUNDAMENTAL: 

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. 

DE JESUS, Damásio. Código Penal Anotado. São 

Paulo: Saraiva, 2016. 

MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Código 

Penal Interpretado. São Paulo: Atlas, 2015. 

 

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 FUNDAMENTAL: 

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) 

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 FUNDAMENTAL: 

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 FUNDAMENTAL: 
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.  

 

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 FUNDAMENTAL: 

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. 

 

5º PERÍODO 

 

ANTROPOLOGIA 

EMENTA: Escolas Antropológicas. Antropologia e Direito. 

Questões Antropológicas: violência, minorias, imigração, tópicos de 

cultura afro-brasileira e indígena. 

BIBLIOGRAFIA FUNDAMENTAL: 

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 FUNDAMENTAL: 

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 

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 FUNDAMENTAL: 

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 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 FUNDAMENTAL: 

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. 

MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Código 

Penal Interpretado. São Paulo: Atlas, 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 FUNDAMENTAL: 

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. 

 

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 FUNDAMENTAL: 

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. 

 

6º PERÍODO 

 

DIREITO CIVIL VI (FAMÍLIA) 

EMENTA: Família. Casamento. Efeitos jurídicos. Regime 

de bens. Dissolução da sociedade conjugal. Proteção da pessoa dos 

filhos. Relações de parentesco. Tutela. Curatela. Ausência. 

BIBLIOGRAFIA FUNDAMENTAL: 

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 FUNDAMENTAL: 

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. 

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 FUNDAMENTAL: 



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 FUNDAMENTAL: 

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 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 FUNDAMENTAL: 

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 FUNDAMENTAL: 

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 FUNDAMENTAL: 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. 

Direito das Sucessões. Vol. 7. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 

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 FUNDAMENTAL: 

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 FUNDAMENTAL: 

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 II 

EMENTA: Questões prejudiciais e processos incidentes. 

Das provas. Dos sujeitos processuais. Da prisão. Da comunicação 

dos atos processuais. 

BIBLIOGRAFIA FUNDAMENTAL: 

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 FUNDAMENTAL: 

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. 

 

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 FUNDAMENTAL: 

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 FUNDAMENTAL: 

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 

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 FUNDAMENTAL: 

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 FUNDAMENTAL: 

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. 

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 FUNDAMENTAL: 

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. 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL III 

EMENTA: Procedimentos comuns e especiais. Lei Maria 

da Penha e procedimentos. Sentença. 

BIBLIOGRAFIA FUNDAMENTAL: 

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 III (PRÁTICA 

PROCESSUAL PENAL) 

EMENTA: Procedimento Ordinário de competência do 

juiz singular. Denúncia. Queixa-crime. Resposta escrita. Memoriais 

orais. Sentença. 

BIBLIOGRAFIA FUNDAMENTAL: 

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) 

EMENTA: Ética. Ética profissional. Ética no âmbito das 

diversas profissões jurídicas.  

BIBLIOGRAFIA FUNDAMENTAL: 

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 FUNDAMENTAL: 

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. 

 



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 FUNDAMENTAL: 

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 FUNDAMENTAL:  

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.  

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 PROCESSUAL PENAL IV 

EMENTA: Das nulidades. Dos Recursos. Das ações de 

impugnação. Das relações jurisdicionais com autoridades 

estrangeiras. 

BIBLIOGRAFIA FUNDAMENTAL: 

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. 

 

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 FUNDAMENTAL: 

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 FUNDAMENTAL: 

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: 

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 FUNDAMENTAL: 

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 FUNDAMENTAL: 

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. 

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 FUNDAMENTAL: 

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 FUNDAMENTAL: 

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. 

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 FUNDAMENTAL: 

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 FUNDAMENTAL: 

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. 

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 FUNDAMENTAL: 

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 FUNDAMENTAL: 

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. 

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 FUNDAMENTAL 

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 FUNDAMENTAL 

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. 

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 FUNDAMENTAL 



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 FUNDAMENTAL 

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.  



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 FUNDAMENTAL 

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 FUNDAMENTAL 

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. 

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 FUNDAMENTAL 

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


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 FUNDAMENTAL 

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. 

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


SARAIVA, João Batista da Costa. Adolescente e Ato 

Infracional- Garantias Processuais e Medidas Socioeducativas. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. 

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 FUNDAMENTAL 

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 FUNDAMENTAL 

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. 

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 FUNDAMENTAL 

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 FUNDAMENTAL 

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. 

MALDONADO, Roberto Joanilho. Código Brasileiro de 

Justiça e Disciplina Desportiva. Curitiba: Juruá, 2000.  

MELO FILHO, Álvaro. Novo Regime Jurídico do 

Desporto. Brasília: Brasília Jurídica, 2001.  

EZABELLA, Felipe Legrazie. Direito Desportivo e 

Imagem do Atleta. São Paulo: Iob/Thomson, 2006.  

CARLEZZO, Eduardo. Direito Desportivo Empresarial. 

São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004. 



 

4.3.2.1 Critérios para oferta de componentes 

curriculares eletivos 

 

Conforme deliberação do Núcleo Docente Estruturante, 

se houver  interesse dos alunos e  professores disponíveis,  poderão 

integrar o elenco dos componentes curriculares optativos aqueles 

relacionadas com os temas Interdisciplinares, tais como:  

Hermenêutica Jurídica; Teoria da Constituição; Criminologia; 

Biodireito; e Conciliação e Arbitragem. 

Ficam estabelecidos os seguintes critérios, cumulativos, 

para definição da oferta de componentes curriculares optativos:  

a) o interesse dos alunos; 

b) a contextualização, considerando o tema mais 

recorrente no período; 

c) a disponibilidade de professor habilitado para assumir 

o componente curricular. 

 

4.4 Políticas de ensino, pesquisa e extensão. 

 

4.4.1 Concepção de Ensino.  

  

O ensino se constitui essencialmente na produção da 

aprendizagem. Desta forma, o Curso de Direito do Centro 

Universitário, Campus de Ceres concebe o papel do professor como 

mediador entre o aluno e o conhecimento. Está implícito na 

concepção de formação humana e profissional preconizada pela 

proposta do Curso de Direito o processo de elaboração de 

conhecimento dinâmico e contextualizado, requerendo participação 

ativa do acadêmico na construção de sua aprendizagem. Para tanto, 

é necessária a adoção de metodologias de aprendizagem dinâmicas 

e inovadoras que criem condições adequadas para a construção do 

conhecimento pelo aluno. De igual modo, as ações de avaliação 

requeridas por essa concepção de ensino 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 replanejamento, quando necessário, com vistas ao 

aprimoramento das ações educativas. Ainda em relação aos 

processos avaliativos do desempenho acadêmico o curso entende a 

relevância da avaliação formativa, que favorece o autoconhecimento, 

o desenvolvimento de habilidades fundamentais para o 

desenvolvimento cognitivo, técnico, ético e operacional dos 

acadêmicos, com consciência, autonomia e responsabilidade, 

contribuindo para a efetividade dos processos formativos.  



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, em que o professor aparece como o 

único detentor do conhecimento. O ensino no Curso de Direito, no 

campus de Ceres,  é 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 e requerem a reconstrução diuturna dos 

homens. Assim, 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. Em consequência, os 

princípios norteadores da concepção de ensino, criativo, 

contextualizado, conduz a outra premissa fundamental, a da 

articulação do ensino com a pesquisa e a extensão. Assim, o Projeto 

Pedagógico do curso, explicita, em suas ações metodológicas, as 

estratégias e planos de ação que favoreçam a efetiva articulação do 

ensino, com a produção científica, devidamente contextualizada com 

a realidade local e regional.  

É apenas da relação com o saber que se formam 

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. Enfim, é um profissional que é sensível aos problemas que a 

sociedade enfrenta.   

   Com base nessas premissas o Curso de Direito, em 

Ceres, procura promover a 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”. 

   Coerente com sua missão e filosofia humanística e 

cristã, o Curso de Direito 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 da qual usufrui, e de sua responsabilidade no cuidado, 

preservação e aprimoramento desse patrimônio, princípio norteador 

da proposta educativa da instituição. 

Nesse sentido, o curso se constitui como comunidade 

que ensina e que aprende, de tal forma que o processo de reflexão e 



reconstrução permanente de suas ações passa a se constituir num 

instrumento de promoção do desenvolvimento humano e profissional 

de toda a comunidade educativa. 

 

Professores e alunos trabalham juntos, procurando 

soluciona problemas extraídos da realidade homem-sociedade, 

contextualizados social e historicamente. 

O professor cria condições para o aluno socializar suas 

interpretações e produção de conhecimentos, num processo de 

socialização crítica e discursiva. 

O aluno produzirá em forma de texto oral ou escrito suas 

considerações finais sobre os estudos realizados. 

 

 

4.4.2 Concepção de Extensão e Ação Comunitária 

 

O Curso de Direito de Ceres adota uma concepção de 

extensão, conforme a definição explicitada pelo Forproex7, 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. 

 

Essa 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, essa 

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-

extensão 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 

                                                 

7
Indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão e flexibilização curricular: uma visão da extensão. Fórum 

de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras. Porto Alegre: UFRGS: Brasília: 

MEC/SESu, 2006. p. 21 



às atividades, como também oportunizando o desenvolvimento de 

diferentes habilidades e competências.  

Já na relação com a pesquisa, a extensão está firmada 

na investigação e na produção de conhecimentos advindos da 

realização das ações de extensão. 

 

 

4.4.3 Concepção de pesquisa 

 

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 de  Ceres, a pesquisa se relaciona com 

a comunidade acadêmica de duas formas: a primeira, voltada para 

autoformação  docente, uma vez que o ato de pesquisar conduz à 

revisão de conceitos, aplicação de métodos de investigação, à 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 maneira é a 

compreensão da lógica da ciência, isto é,  colocar à disposição dos 

alunos, professores e pesquisadores a compreensão da iniciação 

científica, criando no aluno o hábito da investigação e a relação desse 

processo com a coletividade. 

Nesta perspectiva os princípios orientadores das 

políticas para a pesquisa no curso, fundamentam-se na consolidação 

da sua relação com o ensino e extensão, a partir da adoção de  

Metodologias de Ensino desenvolvidas nas diferentes disciplinas 

curriculares.  

As atividades de pesquisa  devem ser realizadas no meio 

acadêmico com o objetivo de análise e interpretação de fenômenos 

sociais, culturais, empíricos e naturais, as quais exigem adequação 

metodológica constante, pelo fato de existirem  epistemes, objetos de 

investigação e métodos de pesquisa diversificados inseridos na 

cultura acadêmica.  

Efetivamente estas atividades podem se realizar em 

diferentes formas, citadas a seguir: 

 a) a partir da disciplina de Metodologia do Trabalho 

Científico que tem se legitimado como instrumento de mediação e 

incentivo aos conhecimentos e produção científica, técnica e 

acadêmica entre docentes e discentes e se expressa a toda 

comunidade acadêmica e sociedade civil; 

b) por meio de apresentações em comunicações 

científicas realizadas anualmente na Instituição como a Jornada de 

Iniciação Científica e outros eventos curriculares ocorridos ao longo 



do semestre que de forma transversal tem suscitado a curiosidade 

científica e busca pela pesquisa entre alunos e professores;  

c) através das atividades de extensão e de estágio que 

registram práticas e pensares científicos em produções de relatórios 

de campo e de experiências;  

d) a partir das produções de trabalhos de cursos que 

proporcionam o envolvimento, compromisso e formação científica no 

aluno e no professor que orienta os trabalhos;  

e) por meio de publicações acadêmicas de trabalhos de 

alunos e professores na Revista Eletrônica e publicações em outros 

meios. 

 

Todas estas formas de incentivo à iniciação científica 

possibilitam permanente auto formação docente, uma vez que o ato 

de pesquisar conduz à revisão de conceitos, aplicação de métodos de 

investigação, à análise e busca de explicação de fenômenos e à 

publicação de resultados, que possibilitam a identificação de 

respostas para os problemas específicos da vida cotidiana do ser 

humano, logo, a compreensão da lógica da ciência tem sido 

realizada, ao colocar à disposição dos alunos, professores e 

pesquisadores a compreensão da iniciação científica, criando no 

aluno o hábito da investigação e a relação desse processo com a 

coletividade.  

Alguns direcionamentos metodológicos serão 

desenvolvidos para os próximos semestres como forma de 

continuidade na implementação de políticas para a pesquisa, tais: o 

estímulo a projetos de pesquisa, iniciação científica e programas de 

prestação de serviços; melhorar a relação curricular entre ensino, 

pesquisa e extensão; aperfeiçoar as comunicações científicas 

internas; aprimorar o canal de publicação da IES (revista eletrônica); 

incentivar a publicação entre docentes e discentes em canais com 

Qualis.  

 

4.4.4 Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)  

 

Existe Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) na Instituição, para 

situações envolvendo seres humanos, devidamente cadastrado junto 

à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP (Ministério da 

Saúde), desde 2005. Referido comitê funciona em caráter de órgãos 

colegiados multidisciplinares e suas normas de funcionamento, 

preveem a defesa dos interesses dos sujeitos de pesquisa em sua 

integridade e dignidade e busca contribuir no desenvolvimento de 

pesquisas em padrões éticos.  



Além de obedecer normas próprias da Instituição de Ensino, 

como o Regimento Geral e portarias normativas do Magnífico Reitor 

do Centro Universitário de Anápolis, o CEP deve obediência à 

legislação vigente, notoriamente a Portaria nº 45, de 19 de agosto de 

2016 do Ministério da Saúde; a Resolução nº 441, de 12 de maio de 

2011, a Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 e a Norma 

Operacional nº 001/2013, todas do Conselho Nacional da Saúde; e o 

Regimento Interno do Comitê Interno de Ética em Pesquisa – 

CEP/UniEVANGÉLICA.  

O Comitê é composto por 19 membros pareceristas, dentre os 

quais, são escolhidos uma coordenadora, uma vice-coordenadora e 

uma secretária. O comitê se reúne pelo menos duas vezes ao mês, 

para análise dos projetos cadastrados na Plataforma Brasil e as 

tomadas de decisão ocorrerão por maioria simples de votos, se 

presentes cinquenta por cento mais um de seus membros. 

O CEP opera mediante parecer, por meio da apresentação de 

projeto de pesquisa e para esse fim, deverá o pesquisador 

responsável fazer seu cadastro na Plataforma Brasil no 

link: www.saude.gov.br/plataformabrasil; depositar o projeto na 

Plataforma Brasil: as informações da pesquisa serão depositadas à 

medida que os itens (conforme listados abaixo) forem solicitados 

dentro do sistema. Ao concluir todas as etapas o sistema gerará uma 

Folha de Rosto que deverá ser impressa e completados os campos 

em branco (manuscritos), carimbada e assinada pelos responsáveis, 

isto é, pesquisador responsável, responsável pela instituição 

proponente, e se houver financiamento, deverá ser carimbada e 

assinada pelo responsável. 

Para apresentação do projeto, exige-se a) desenho do estudo: 

um resumo da metodologia da pesquisa; b) introdução; c) resumo; d) 

hipótese; e) objetivo primário; f) objetivo secundário; g) metodologia 

proposta: contendo tipo de estudo, local, população, amostragem e 

tamanho da amostra, coleta de dados e aspectos éticos; h) critério de 

inclusão; i) critério de exclusão; j) riscos e como minimizá-los; l) 

benefícios; m) metodologia de análise de dados; n) desfecho primário: 

resultados esperados; n) cronograma; o) orçamento; p) referências; e 

q) anexos.  

http://www.saude.gov.br/plataformabrasil


É necessário também que o pesquisador escaneie e anexe na  

Plataforma Brasil, a Folha de Rosto assinada e carimbada, com todos 

os espaços em branco preenchidos. E ainda que anexe também na 

mesma Plataforma Brasil, todos os apêndices ou anexos do projeto, 

incluindo-se: o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

ou o Termo de Manuseio de Dados, para menores de 18 anos; Termo 

de Assentimento (além do TCLE); Instrumento de coleta de dados 

(questionário, ficha de avaliação, planilha outros); Declaração da 

Instituição Coparticipante (assinada e carimbada); Projeto na íntegra 

(contendo inclusive o Referencial Teórico, com formatação ABNT ou 

Vancouver e com títulos unificados) em formato de Word; e Currículos 

Lattes dos pesquisadores. 

 

 

 

 

4.5 Articulação entre ensino, pesquisa e extensão  

 

4.5.1  Metodologias de ensino - Fundamentos 

Metodológicos e Epistemológicos das atividades curriculares 

 

 A implementação de uma perspectiva curricular 

interdisciplinar, que articula ensino, pesquisa e extensão, exige a 

dinamização das metodologias e estratégias de ensino e de 

aprendizagem, de tal forma que os alunos sejam, efetivamente, os 

principais protagonistas da construção e da integração dos 

conhecimentos. Na sociedade em que a produção do conhecimento 

tem um fluxo incessante e rápido, este deve ser um dos objetivos 

centrais da formação acadêmica – aprender a aprender, ou seja, 

desenvolver a competência de acesso e construção integradora do 

conhecimento, com autonomia, de forma permanente, ao longo da 

vida.   

 

O diálogo entre ensino, pesquisa e extensão é 

indispensável no processo acadêmico, haja ou não o 

desenvolvimento formal da pesquisa. De maneira geral, o ensino 

caracteriza-se, como uma transmissão que se dá pela imposição 

(BORGES-NETO, C.P. Ensino Jurídico: Leituras Interdisciplinares, 

2001). 

Há, contudo, princípio orientador das práticas docentes 

de aprender ensinando e ensinar aprendendo. Ainda segundo 



Borges-Neto C. P. (2001), há inter-relação indissociável entre o 

ensino do Direito e a Teoria Jurídica, por sua vez indissociável na 

prática jurídica. Nesta perspectiva, o ensino não é meramente 

expositivo; é, sobretudo, um espaço de pesquisa.  

No curso de Direito, campus Ceres, ao exercer e executar 

diferentes atividades torna-se imprescindível ao professor, pesquisar 

e formalizar a organização dos processos de ensinagem. Além disso, 

o professor pode atuar em projetos específicos de pesquisa, orientar 

alunos no programa de iniciação científica e na produção dos 

trabalhos de conclusão de curso.  

Na perspectiva das atividades de ensino, entende-se que 

não basta “transmitir” o conhecimento. O Ensino Superior tem por 

missão não só a transmissão da herança científica, tecnológica e 

cultural, mas, igualmente de promover a criação de novos saberes 

necessários para um maior desenvolvimento da sociedade, em seu 

contexto atual. Assim, a educação superior torna-se o canal que pode 

atender e responder às demandas políticas, sociais e culturais da 

sociedade. Desta forma, cabe incentivar a generalização da prática 

da pesquisa como elemento integrante e modernizador dos processos 

de ensino-aprendizagem em toda a educação superior, inclusive a 

participação de alunos no desenvolvimento da pesquisa é um dos 

objetivos e metas do Plano Nacional de Educação (Lei nº. 10.172/01).  

Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB, Lei n. 9.394/96 – pontua em seu artigo 43, incisos I e 

III, respectivamente, que a educação tem como finalidade, “estimular 

a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo” e “incentivar o trabalho de pesquisa e 

investigação científica, visando ao desenvolvimento da ciência [...]”. 

Aqui estão inseridos os fundamentos do ensino universitário, ou seja, 

a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, também 

previstos na Resolução CNE/CES de n.º 9, de 29 de setembro de 

2004 do . 

Igualmente, a extensão é uma atividade permanente e 

deve envolver tanto o corpo docente quanto o discente em sua 

relação com a comunidade, tendo por finalidade proporcionar à 

comunidade o estabelecimento de uma aproximação com a 

Universidade. Não se pode confundir extensão com estágio de prática 

jurídica. Os projetos podem visar à emancipação dos cidadãos da 

comunidade, entendendo-se a Universidade como parcela 

significativa das forças de transformação social. A extensão visa, 

ainda, a contribuição para o processo de formação de profissionais 

críticos no seu próprio desenvolvimento, bem como no envolvimento 

e com os problemas sociais e os setores organizados das 

comunidades. 

O conceito de Direito está em permanente construção e 

é, portanto, produto histórico e cultural. O ensino do Direito tende a 

obstacularização pela utilização das correntes dominantes ligadas ao 



positivismo jurídico e ao jusnaturalismo. Essas correntes não 

abrangem o fenômeno jurídico em sua totalidade, pois são 

ideológicas e seus discursos são elaborados fora da realidade. Dessa 

forma, não apreendem o direito em sua complexidade, uma vez que o 

positivismo identifica-se com a ordem estabelecida, como direito 

posto, considerando o Estado como instituidor da ordem através da 

lei e, o jusnaturalismo, atribui ao direito, princípios idealizados e fixos, 

portanto, fora do círculo social.  

Desta maneira, em oposição a essas verdades decorre a 

necessidade de uma Teoria Crítica do Direito. Assim, o ensino do 

Direito reclama novas concepções teóricas para não cair nos 

discursos ideológicos que permeiam os cursos jurídicos. A prática é 

de fundamental importância na construção desse diálogo teórico-

crítico. Esse processo de diálogo entre teoria e prática poderá 

possibilitar um questionamento constante das concepções teóricas 

que estão sendo levadas à prática e um retorno da prática às 

questões teóricas. 

 Para instaurar uma transformação efetiva num projeto 

pedagógico, no âmbito do ensino do Direito, faz-se necessário haver, 

na mesma proporção, uma transformação social. Neste sentido, 

conforme menciona José Eduardo Faria, em vez de “apresentar 

institutos jurídicos como formas de soluções de conflitos com raízes 

no processo das relações sociais, valoriza-se quase que 

exclusivamente uma abordagem sistemática e lógico-dedutiva, 

privilegiando-se o princípio da autoridade, isto é, a opinião dos 

‘preclaros mestres’ e ‘insignes doutores’” (FARIA, J. E. Positivismo x 

Jusnaturalismo: um falso dilema, 1993 /aspas do autor/). Assim 

sendo, compreende-se que a extensão está ligada às atividades de 

ensino e pesquisa. As atividades de extensão devem ter, em seus 

programas, concepções teóricas e filosóficas que possam 

fundamentar e fomentar suas atuações.  

A responsabilidade social da Universidade deve priorizar 

relações com a sociedade. Boaventura de Sousa Santos revela que 

uma concepção mais ampla de responsabilidade social, de 

participação na valorização das comunidades e de intervenção 

reformista nos problemas sociais ainda continua vigente no imaginário 

simbólico de muitas universidades e de muitos universitários. Em 

outras palavras, segundo este autor, o processo do saber revela que 

“o conhecimento leva ao autoconhecimento e desconhecimento leva 

ao autodesconhecimento” (SOUSA SANTOS, B. Um discurso sobre 

as Ciências, 1987). Portanto, esta é a proposta para a articulação 

ensino, pesquisa e extensão, no âmbito da concepção do curso de 

Direito, na cidade de Ceres. 

O Curso de Direito, Campus Ceres, promove a integração 

do ensino com a pesquisa e a extensão, nos períodos iniciais, por 

meio das atividades básicas, integradora, de leitura formal e 

discussão de problemas  da realidade social, pela sistematização de 



conceitos através de resenhas, da elaboração de relatórios de 

extensão fundamentados teoricamente, principalmente a partir de 

atividades interdisciplinares. A partir do quinto período os acadêmicos 

podem participar do grupo de pesquisa do curso onde vai desenvolver 

atividade de coleta de dados, tanto bibliográficos, como de campo, 

por meio de entrevistas, aplicação de questionários e outros 

instrumentos e escrita de artigos de forma orientada visando sua 

apresentação em eventos de iniciação científica que acontecem 

anualmente. Os dados sistematizados são analisados e descritos em 

relatório, artigos ou banners, apresentados e discutidos 

coletivamente. No oitavo e nono período, os alunos elaboram o 

trabalho de conclusão de curso. Além destas atividades os alunos 

podem se inscrever nos Programas de Iniciação Científica, que no 

programa de bolsas – PBIC, ou no programa voluntário – PVIC. 

 

           Ainda na perspectiva de uma concepção de 

formação acadêmica coerente com as necessidades da sociedade 

contemporânea, Almeida e Pimenta, afirmam que é preciso se criar 

uma nova cultura acadêmica nos cursos de graduação na 

universidade, que mobilize as visões inter e transdisciplinares 

sobre a realidade e permita a compreensão e solução dos 

problemas sociais, articulando o ensino com a extensão e a 

pesquisa. 

 

Nas atividades curriculares, adotar-se-á o currículo 

globalizante e o curso de Direito, Campus de Ceres, pressupõe, a 

partir da adoção das sugestões de Anastasiou (2010), práticas 

pedagógicas que coloquem os universitários como centro dos 

processos acadêmicos e que atendam suas necessidades 

educacionais [...]. O que se propõe, portanto, é a articulação dos 

conteúdos curriculares a partir de projetos, pesquisa, resolução de 

problemas e outras atividades8. Dessa forma, os fundamentos 

epistemológicos pressupõem atividades integradoras e 

contextualizadas, que favoreçam a apreensão dos conhecimentos, o 

desenvolvimento de capacidades cognitivas, a compreensão das 

questões sociais, em sua complexidade e celeridade de respostas, e 

o desenvolvimento de atitudes operacionais, técnicas, éticas e 

políticas, orientadoras da responsabilidade social.  

O curso jurídico busca, nesta perspectiva, a construção 

integradora dos saberes com a superação da racionalidade técnica, 

disciplinar e fragmentadora do conhecimento. A interdisciplinaridade 

visa orientar as práticas pedagógicas do curso, com o agregar de 

áreas e saberes diferenciados. Fica implícito nesta concepção de 

formação, o processo de elaboração de conhecimento que desafia a 

                                                 

8
 Op. Cit., p. 59.  



participação ativa do aluno e a reflexão sobre a realidade 

globalizante.  

As estratégias pedagógicas priorizam, portanto, partir do 

contato do acadêmico com o mundo, a análise de problemas sociais, 

a busca de respostas, fundamentadas no conhecimento, refletido,  

analisado, criticado, reformulado e ressignificado, em sínteses 

sucessivas, de forma a atender ao contexto dinâmico e mutável da 

realidade,  que requer a  permanente reconstrução histórica. Esta 

relação dialógica que se estabelece nas práticas acadêmicas, entre 

os protagonistas do processo formativo, e destes, com a realidade 

social, estimulam atitudes investigativas, permitem  a incorporação de 

novas tecnologias da comunicação e da informação e favorecem o 

desenvolvimento da autonomia intelectual do acadêmico, sua 

capacidade de produção e apropriação do saber, de forma contínua e 

atualizada.  

Diferentes atividades desenvolvidas no processo de 

construção do conhecimento norteiam-se com a leitura de textos, a 

construção de esquemas, resumos, resenhas e a produção de artigos 

científicos, ao longo do curso.  As abordagens de problemas reais ou 

simulados, em aulas teóricas ou práticas, em atividades de ensino, 

pesquisa, extensão e visitas técnicas, permitem, igualmente, a  

contextualização dos temas, que ocorre por meio do contato com a 

realidade local,  favorecendo  o conhecimento das demandas sociais 

e a compreensão da relevância e significado de diferentes aspectos 

da formação profissional.  

Igualmente, diferentes atividades integram os projetos de 

extensão e ação comunitária, que ampliam os espaços de 

construção, contextualização e divulgação do conhecimento, tais 

como, o Unicine, as oficinas, as mesas redondas, palestras diversas, 

inclusive sobre profissões jurídicas, onde se posicionam docentes e 

convidados, especialistas das áreas em estudo, demonstrando as 

várias faces de um mesmo tema, abrindo a discussão à participação 

ativa dos alunos.   

Atividades como o CIPEEX – Congresso Internacional de 

Pesquisa, Ensino e Extensão, as Jornadas Jurídicas, as Jornadas de 

Iniciação Científica e Interdisciplinaridade - JICI,  as rodas de 

conversas, evidenciam os desafios e a relevância da discussão dos 

problemas sociais e a produção acadêmica. Do mesmo modo, a 

utilização das novas tecnologias da informação, contribuem para o 

desenvolvimento das habilidades cognitivas, tais como a busca do 

conhecimento teórico e prático, a análise crítica, o julgamento, a 

construção de sínteses, favorecendo maior autonomia intelectual aos 

acadêmicos, quer na modalidade presencial ou a distancia. 

Assim, a proposta metodológica do curso permite 

incorporar às atividades acadêmicas, de forma integrada com os 

programas de extensão, iniciação científica, as atividades práticas, as 



atividades complementares e  de estágio curricular, previstas nos 

planos integradores das disciplinas.  

 

4.5.2 Estratégias de articulação curricular 

 

As atividades no âmbito do Curso de Direito da 

UniEVANGÉLICA – Campus Ceres, deverão ser realizadas 

observando-se diferentes estratégias pedagógicas, que permitam a 

contextualização dos temas e das abordagens teóricas, a participação 

ativa dos acadêmicos na construção do conhecimento, de forma 

interdisciplinar, articulada à realidade da área do conhecimento de 

modo a permitir o desenvolvimento de postura investigativa, 

questionadora e crítica assim como o domínio das habilidades e 

competências previstas no perfil profissional desejado. 

Coerente com a concepção institucional de ensino e 

aprendizagem e, a fim de se materializar os propósitos almejados nos 

objetivos do curso, a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, 

no curso de Direito, será perceptível nas 

atividades desenvolvidas em sala de aula, no 

Núcleo de Prática Jurídica e em outros ambientes que articulem 

os fundamentos teóricos com a realidade das práticas profissionais. 

O curso se integraliza em cinco anos distribuídos por dez 

semestres com o estudo de seis disciplinas, em média, por semestre, 

em salas de aulas, de segunda a sexta-feira, no período noturno. A 

partir do sétimo período ocorrem aulas aos sábados e durante a 

semana, em períodos vespertinos, totalizando-se 3.800 horas relógio 

(4.560h/a, com cargas horárias de 50 minutos). As atividades que 

integram o currículo envolvem a efetiva interdisciplinaridade e 

multidisciplinaridade necessárias ao perfil profissional do bacharel em 

Direito, enquanto egresso preocupado com as recorrências sociais 

contemporâneas. 

Essas horas/aulas acham-se distribuídas em 

componentes curriculares e articulam-se por períodos, conforme os 

fluxogramas adiante apresentados.

 

  

 

4.5.3 Fluxogramas de articulação curricular 

 

ARTICULAÇÃO CURRICULAR – 1º PERÍODO  – 400h/a.TEMA INTEGRADOR: A 

DIGNIDADE HUMANA 
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SEGUNDO PERÍODO – 400h/a. Tema Integrador: Direitos Humanos 

 

 

ARTICULAÇÃO CURRICULAR – 2º PERÍODO  - 400h/a. TEMA 

INTEGRADOR: DIREITOS HUMANOS E DIGNIDADE HUMANA. 
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EIXO PREDOMINANTE 

 

EIXO PREDOMINANTE: FUNDAMENTAL 

 

ATIVIDADES BÁSICAS: LEITURA, INTERPETAÇÃO, ARTICULAÇÃO DISCIPLINAR 

-2° PERÍODO 

Língua Portuguesa II 80h/a 

Psicologia II 

40h/a 

 

Metodologia do 

Trabalho Cientifico 

Direito Civil II 

80h/a 

Direito 

Constitucional I 

80h/a 

Direito Penal I 80h/a 
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ARTICULAÇÃO CURRICULAR: 3º PERÍODO - 400h/a.  

TEMA INTEGRADOR: DIREITOS HUMANOS E DIGNIDADE HUMANA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULAÇÃO CURRICULAR – 3º PERÍODO  - 400h/a. TEMA 

INTEGRADOR: DIREITOS HUMANOS E DIGNIDADE HUMANA. 

 

 

TERCEIRO PERÍODO – Matriz 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXO PREDOMINANTE: FUNDAMENTAL 

 

ATIVIDADES BÁSICAS: LEITURA, PESQUISA, INTERPRETAÇÃO E 

APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO, DA JURISPRUDÊNCIA, DA DOUTRINA E DE 

OUTRAS  

FONTES DO DIREITO. 

Cidadania, ética e 

espiritualidade - 40h/a 

Filosofia 40h/a 

Lógica 40h/a 

Sociologia 40 h/a  

Direito Civil III 80 

h/a 

Direito 

Constitucional 80h/a 

 

Direito Penal II 80h/a 
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ARTICULAÇÃO DISCIPLINAR – 4º PERÍODO – 400 h/a. 

TEMA INTEGRADOR: DIREITOS HUMANOS SOCIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULAÇÃO DISCIPLINAR – 5º PERÍODO: 400h/a.  

TEMA INTEGRADOR: DIREITOS HUMANOS E CONFLITOS 

INDIVIDUAIS/COLETIVOS 

 

ARTICULAÇÃO DISCIPLINAR – 5º PERÍODO – 400 h/a. 

TEMA INTEGRADOR: DIREITOS HUMANOS SOCIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXO PREDOMINANTE: PROFISSIONAL 

 

ATIVIDADES BÁSICAS: UTILIZAÇÃO DE RACIOCÍNIO JURÍDICO, 

ARGUMENTAÇÃO, PERSUASÃO E REFLEXÃO CRÍTICA ADEQUADAS AO DIREITO, NO 

ESTUDO, JULGAMENTO E TOMADA DE DECISÕES. 

Direitos Humanos  40h/a 

Filosofia II  80h/a 

Sociologia II  40h/a 

Teoria Geral do 

Processo 80 h/a 

Direito Penal III 

80h/a 
Direito Civil IV 

80h/a 



 

 

 

 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULAÇÃO DISCIPLINAR – 6º PERÍODO – 400h/a. 

TEMA INTEGRADOR: DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS E O PROCESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXO PREDOMINANTE: PROFISSIONAL 

 

ATIVIDADES BÁSICAS: LEITURA DE TEORIA E INTERPRETAÇÃO DE PROBLEMAS 

SOCIAIS. 

 

Antropologia – 40h/a 

Direito Civil V 

80h/a 

Processo Civil I 

80h/a 

Direito Empresarial 

I 80h/a 

Direito Penal IV 

80h/a 

 

Economi

a – 40h/a 
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ARTICULAÇÃO CURRICULAR 7º PERÍODO - 500H/A. 

TEMA INTEGRADOR: FORMA DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXO PREDOMINANTE: PROFISSIONAL 

 

ATIVIDADES BÁSICAS: LEITURA, RESENHAS, COMPREENSÃO DO  

PROCESSO JUDICIALIZADO. 

Direito 

Processual Civil II – 80h/a 

Direito Civil VI 

80h/a 

Direito 

do Trabalho I 

Direito 

Empresarial II 

80h/a 

Direito 

Processual Penal 
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ARTICULAÇÃO DISCIPLINAR – 8º  PERÍODO OITAVO PERÍODO – 500H/A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXO PREDOMINANTE: PROFISSIONAL 

ATIVIDADES BÁSICAS: UTILIZAÇÃO DE RACIOCÍNIO JURÍDICO, ARGUMENTAÇÃO, 

PERSUASÃO E DE REFLEXÃO CRÍTICA ADEQUADAS AO DIREITO, NO ESTUDO, JULGAMENTO E 

TOMADAS DE DECISÕES. 

 

Linguagem 

Jurídica I  40 h/a 

Estágio 

Supervisionado I Direito 

do Trabalho II-80 

Direito 

Processual Penal 

II 80h/a 

Direito 

Processual Civil 

III 80 h/a 

Direito 

Administrativo I 

80h/a Estágio 

Supervisionado II 

Direito 

Civil VII 
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TEMA INTEGRADOR: ÉTICA E RESOLUÇÃO  DE CONFLITOS JURÍDICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXO PREDOMINANTE: PROFISSIONAL 

 

ATIVIDADES BÁSICAS: LEITURA, RESENHA, ORATÓRIA, INTERPRETAÇÃO E 

APLICAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA DO DIREITO. 

 

Direito Administrativo 

80 h/a 

Direito Processual Civil 

IV 80 h/a 

Direito Processual 

Estágio 

Sup. III 

40h/a 

Estágio 

Sup. IV 

Trabalho de 

Curso I 40h/a 

Direito 

Processual do 

Trabalho I- 80h/a 

Direito 

do Trabalho II 

80h/a 
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ARTICULAÇÃO CURRICULAR – 9º PERÍODO – 500H/A. 

TEMA INTEGRADOR: RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXO PREDOMINANTE: PROFISSIONAL-PRÁTICO 

ATIVIDADES BÁSICAS: LEITURA, RESENHA, ORATÓRIA, INTERPETAÇÃO 

E APLICAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA DO DIREITO. 

Trabalho de Curso II 40 h/a 

 

Estágio Supervisionado VII 

80 h/a 

Estágio 

Supervisionado V 40 h/a 

Direito 

Processual Penal IV 80 

Direito 

Processual Civil V 80 

Dirreito 

Processual VI 

Direito 

Processual do 

Direito 

Tributário I 80 h/a 

Estágio 

Supervisionado VI 40 h/a 
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ARTICULAÇÃO CURRICULAR – 10º PERÍODO  – 520h/a. TEMA 

INTEGRADOR: DIREITOS HUMANOS DAS GERAÇÕES PRESENTES E 

FUTURAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXO PREDOMINANTE: PROFISSIONAL – PRÁTICO 

 

ATIVIDADES BÁSICAS: LEITURA, RESENHA, ARTIGO  E APLICAÇÃO  DO DIREITO 

PARA AS  

PRESENTES E FUTURAS GERAÇÕES. 

 

 

Estágio Supervisionado VII 80 h/a 

Direito Tributário 

II 80 h/a 

 

Direito 

Previdenciário 80 h/a 

Direito Ambiental 

80 h/a 

Direito do 

Consumidor 40 h/a 

 

Optativa 40 h/a 

Direito Internacional 

80 h/a 
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4.6 O currículo e sua avaliação em face das Diretrizes 

Curriculares Nacionais 

 

 O currículo do curso de Direito do Centro Universitário de Anápolis, 

Campus Ceres, leva em conta as Diretrizes Curriculares Nacionais e visa 

estratégias coerentes com os pilares do ensino, pesquisa e extensão. 

 

4.6.2 Acessibilidade Pedagógica 

 

As práticas docentes devem assegurar a participação efetiva dos 

alunos, de forma inclusiva, permitindo o acesso de alunos com dificuldades de 

aprendizagem ou com deficiências, participarem da construção do 

conhecimento, assim como desenvolverem as habilidades e competências 

inerentes ao perfil profissional. 

Com o objetivo de assegurar a acessibilidade pedagógica dos alunos 

é realizado o diagnóstico do perfil dos ingressantes, a fim de identificar 

potencialidades e limites e adotar procedimentos adequados para atender suas 

eventuais dificuldades e limites. 

Os docentes são informados das principais dificuldades dos alunos a 

fim de promoverem ou encaminharem ações de orientação e apoio, tais como, 

atividades de monitorias,  plantões de dúvida, atendimento a dificuldades 

específicas, a fim de suprir deficiências prévias e promover o nivelamento 

necessário para o prosseguimento dos estudos. 

Outra dimensão relativa à acessibilidade consiste na adoção de 

processos avaliativos justos e coerentes com os objetivos das disciplinas e os 

padrões das competências inerentes ao perfil humano e profissional pretendido  

pelo Projeto do Curso.  

Quanto aos alunos portadores de deficiências, a instituição prevê a 

disponibilidade de recursos humanos e tecnológicos para atender seus limites, 
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tais como, língua de sinais, recursos de acessibilidade digital, textos com grafia 

ampliada. 

 

4.7 A Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem 

 

Coerente com a concepção de educação definida no PDI as políticas 

institucionais de avaliação do processo de ensinagem deve superar a simples 

reprodução de conceitos, para avaliar em sua complexidade, o desenvolvimento 

humano em sua integralidade. Uma concepção de avaliação coerente com a 

proposta pedagógica institucional  implica a ênfase na reflexão sobre a 

formação, por meio de processos diagnósticos que tenham como propósito a 

identificação de êxitos e  insucessos, e conduzam ao replanejamento e à 

retificação do processo, com vistas ao efetivo sucesso da formação superior. 

Nessa concepção, a avaliação tem caráter diagnóstico e formativo, e 

seus resultados devem ser objeto de análise e reflexão por docentes e 

discentes. A partir desta análise se estabelecem retomadas a fim de recuperar 

falhas na aprendizagem, assegurando a reconstrução dos saberes pelo aluno, 

assim como a retificação do processo pelo professor. Neste contexto emerge a 

abordagem metacongitiva, que favorece a autoanálise, pelo aluno, de seu 

desempenho, situando o próprio processo de aprendizagem, com 

reconhecimento de seus limites e possibilidades, ampliando o conhecimento de 

si e o compromisso com a própria formação. Essa dinâmica permite aprimorar a 

formação acadêmica, melhorar o controle da evasão e repetência, o que 

favorece o processo de inclusão e permanência, com qualidade.  

Para a efetividade do trabalho acadêmico torna-se necessário a 

supervisão e o acompanhamento do trabalho da equipe docente, mediadora dos 

processos formativos, por meio de ações avaliativas do processo de ensino, que 

favoreçam o atendimento aos alunos com dificuldades e assegurem a 

excelência do processo formativos. Sendo assim, ocorrem ações avaliativas do 

processo de ensino e aprendizagem. 
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4.7.1 A Avaliação dos Processos de Ensino 

 

A avaliação dos processos de ensino é imprescindível, pois as 

práticas docentes são dinâmicas, devem ser contextualizadas, atendendo às 

inovações científicas, tecnológicas do momento histórico.  Além disso,  os 

docentes precisam atender às características específicas dos alunos, que 

podem variar constantemente quanto ao padrão cultural, aos conhecimentos 

prévios, ao nível socioeconômico e  características psicossociais.  

A avaliação dos processos de ensino ocorre por meio da supervisão e 

controle das atividades acadêmicas, exercido pelo Coordenador de Curso, pela  

equipe no Núcleo Docente Estruturante e pela  S.I.A. – Subcomissão Interna de 

Avaliação, articulada à Comissão Própria de Avaliação - CPA,  em diferentes 

momentos, por meio de diferentes estratégias, tais como: 

- Análise do planejamento de ensino, em coerência com o perfil 

profissional pretendido e descrito no PPC, considerando as competências, 

habilidades, atitudes éticas, fundamentos científicos e tecnológicos, articulação 

teoria e prática, contextualização, numa perspectiva interdisciplinar e flexível. 

- Monitoramento do planejamento, desenvolvimento e avaliação das 

atividades acadêmicas de ensino teórico e prático,  estágios, pesquisa (TCC e 

Iniciação científica), extensão, ação comunitária, nivelamento, monitoria,  por 

meio dos integrantes do NDE. 

- Análise da coerência dos instrumentos de avaliação da 

aprendizagem com a proposta pedagógica do curso e o planejamento da 

disciplina ou das demais atividades, tomando como referência as competências, 

habilidades e fundamentos científicos, teóricos e práticos.  

- Desenvolvimento de atividades de plantões de dúvida, feedback, 

com relatórios após as avaliações, seguidas de análise crítica e propostas de 

melhorias. 
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- Encaminhamento dos alunos com dificuldades aos programas de 

nivelamento e monitoria e orientação psicopedagógica. 

Avaliação do desempenho do professor pela Comissão Própria de 

Avaliação – Sub-comissão Interna de Avaliação – S.I.A., pela Coordenação do 

Curso, NDE, alunos e corpo técnico administrativo, em relação: 

- às estratégias de ensino e utilização de recursos didáticos, 

-  às dinâmicas metodológicas para envolvimento ativo dos alunos na 

construção do conhecimento, 

- às diferentes estratégias e instrumentos de avaliação dos alunos, de 

recuperação e reforço adotadas pelos docentes; 

- à postura ética nos relacionamentos profissionais.   

Os resultados da avaliação docente devem, necessariamente, incluir 

a devolutiva dos resultados  aos professores, mediada pela coordenação do 

curso, para oportunizar a reflexão sobre a prática, fortalecer os aspectos 

positivos e promover melhorias em seu desempenho profissional. 

 

4.7.2 Avaliação dos Processos de aprendizagem 

 

A avaliação de desempenho do aluno considera os índices de 

frequência e aproveitamento. A frequência integral às aulas e demais atividades 

escolares é obrigatória. Independentemente dos demais resultados obtidos, é 

considerado reprovado na disciplina, o aluno que não obtiver frequência 

equivalente a, no mínimo, setenta e cinco por cento das aulas e demais 

atividades. A avaliação do desempenho como parte integrante do processo de 

formação, possibilita diagnosticar lacunas a serem superadas, aferir os 

resultados alcançados considerando as competências a serem constituídas e 

identificando mudanças de percurso eventualmente necessárias. 

Os instrumentos de avaliação da aprendizagem incluem a 

identificação e análise de situações profissionais; a elaboração de resumos, 
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resenhas, artigos e projetos; planejamento de situações de práticas 

profissionais; participação em atividades simuladas; apresentação de trabalhos 

através de seminários, debates e reflexões; provas e outros recursos 

previamente aprovados pelo colegiado de professores. Os critérios de avaliação 

são explicitados nos Planos de Curso e de aulas,  de forma a orientar o trabalho 

dos alunos, possibilitando a construção de um processo pessoal de formação. 

O curso de Direito Campus Ceres adota a realização de provas 

integradas, objetivas e subjetivas, com dinâmicas diversificadas, incluindo-se o 

Programa denominado UniSIM, que tem a finalidade de demonstrar aos 

discentes, os padrões de ensinagem desejados pelas diretrizes nacionais da 

educação, especialmente com a aplicação do ENADE. A pontuação equivale ao 

percentual de 30% na avaliação prevista para o semestre letivo. Os resultados 

são submetidos a análises e devolutivas, evidenciando-se as potencialidades e 

limites, com vistas à promoção de melhorias no desempenho acadêmico. 

Na semestralidade, o acadêmico que obtiver a média por componente 

curricular, igual ou superior a 60 (sessenta), será considerado aprovado. O 

acadêmico cuja média final não atingir 60 (sessenta) fica reprovado no 

componente curricular, devendo cursá-lo novamente. Estes e os demais 

aspectos relacionados à frequência e avaliação do rendimento escolar são 

orientados pelo Regimento Geral Do Centro Universitário de Anápolis – 

UniEVANGÉLICA, em seu Capítulo V com o seguinte texto: 

 

Art. 31. A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina, incidindo 

sobre a frequência e o aproveitamento. 

Art. 32. A frequência às aulas e demais atividades escolares, permitida 

somente aos alunos matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas, 

ressalvadas as hipóteses legais. 

§ 1º Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado 

reprovado na disciplina o aluno que não obtiver frequência equivalente a, no mínimo, 

setenta e cinco por cento das aulas e demais atividades programadas. 

§ 2º A verificação da frequência pode ser manual ou eletrônica, ficando seu 

controle, respectivamente, sob a responsabilidade do professor e do órgão 
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competente. 

§ 3º A ausência coletiva às aulas, por parte de uma turma ou grupo de 

alunos, implica atribuição de falta e não impede que o professor considere ministrado o 

conteúdo programático planejado para o período em que a ausência se verificar, 

comunicando a ocorrência, por escrito, ao diretor de curso. 

§ 4º Os alunos, que têm direito a tratamento excepcional, e as gestantes 

terão suas faltas compensadas, conforme a legislação vigente e outras normas 

aprovadas pelo Conselho Acadêmico Superior. 

§ 5º O prazo para pedidos formulados com fundamento no parágrafo 

anterior é de três dias úteis, contados da data do início do motivo competindo ao diretor 

de curso a decisão da qual caberá recurso, no prazo de setenta e duas horas da data 

da ciência, ao Pró-Reitor Acadêmico para apreciação e deliberação. 

§ 6º Os requerimentos relativos ao regime excepcional, disciplinados neste 

Regimento Geral, devem ser instruídos com laudo médico ou documento 

equivalente. 

§ 7º Resguardadas as condições necessárias ao processo de 

aprendizagem, as ausências às atividades escolares, previstas no § 4o deste artigo, 

podem ser compensadas pela realização de trabalhos e exercícios domiciliares com 

acompanhamento do professor da disciplina, realizados de acordo com o plano de 

curso, fixados, em cada caso, consoante o estado de saúde do estudante e as 

possibilidades do Centro Universitário. 

Art. 33. O aproveitamento escolar é avaliado pelo acompanhamento 

contínuo do aluno e mediante os resultados por ele obtidos nos exercícios escolares, 

trabalhos, relatórios e demais atividades programadas em cada disciplina. 

§ 1º Compete exclusivamente ao professor da disciplina elaborar e aplicar 

os exercícios escolares, trabalhos, provas e outros meios de verificação de 

aprendizagem, bem como avaliar-lhes os resultados, ressalvados os casos 

de impedimentos justificados. 

§ 2º Nos diversos meios de avaliação do aproveitamento escolar, são 

conferidas notas da escala de zero a cem. 

§ 3º Os documentos comprobatórios da avaliação do aproveitamento 

escolar deverão ser mantidos em arquivo ativo pela Secretaria-Geral, até o 

encerramento do período letivo. 

Art. 34. As verificações da aprendizagem da disciplina, em número de três 

por período letivo, visam à avaliação progressiva do aproveitamento do aluno e 

constam de, no mínimo, três provas escritas, sob forma 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 do Curso. 
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Art. 35. Disciplinas modulares ou ministradas em período inferior ao 

semestre letivo podem praticar outro número de verificações da aprendizagem, previsto 

no Projeto Pedagógico do Curso e aprovado pelo Colegiado. Para isso, o curso 

responsável deve ser autorizado pela Secretaria Geral, mediante a viabilidade técnica. 

36. O aproveitamento nos trabalhos escolares de verificação, durante o 

período letivo, é expresso pela média de aproveitamento, que é a média aritmética de 

três médias atribuídas ao aluno. 

Parágrafo único. Na atribuição das médias, além do resultado da prova ou 

exercício de verificação, o professor poderá levar em conta a participação e a aplicação 

aos estudos demonstrados pelo aluno, sendo os critérios de avaliação estabelecidos no 

plano de curso, orientado pelo respectivo projeto pedagógico. 

Art. 37. Em qualquer disciplina, é considerado aprovado o aluno cuja média 

final seja igual ou superior a sessenta, obtida do aproveitamento nas três verificações 

de aprendizagem, observada a freqüência mínima obrigatória de setenta e cinco por 

cento. 

Art. 38. O aluno que, em qualquer disciplina, não haja logrado nos termos 

do artigo anterior, a média final sessenta, estará reprovado na disciplina. 

Art. 39. Atribui-se nota zero ao aluno que deixar de submeter-se às 

verificações de aprendizagem nas datas designadas, bem como ao que nela se utilizar 

de meio fraudulento. 

§ 1º Ao aluno que, justificadamente, não comparecer às verificações de 

aprendizagem, poderá ser oportunizado a realização de avaliação substitutiva, 

mediante requerimento instruído e protocolizado na Secretaria-Geral, no prazo de três 

dias úteis da realização da verificação de aprendizagem. 

§2º Os pedidos de avaliações substitutivas serão examinados, para 

deferimento ou não, pelos diretores de cursos. 

Art. 40. É permitida a revisão de provas ao aluno que, em requerimento 

fundamentado, o solicitar, no prazo de três dias úteis da publicação do 

resultado. 

Art. 41. O pedido de revisão de prova, devidamente fundamentado, 

formulado pelo aluno, após autuado pela Secretaria-Geral, ressalvadas as hipóteses de 

delegação, será processado, observando-se os seguintes procedimentos: 

I - designação de comissão revisora pelo diretor de curso, composta pelo 

professor da disciplina e dois professores, preferencialmente de disciplinas 

afins; 

II - designação do dia, hora e local para a realização da revisão requerida; 

III - na data designada, os integrantes da comissão revisora, sob a 

presidência do professor da disciplina, decidirão pela procedência ou improcedência do 

pedido formulado; 

IV - da decisão de improcedência, por unanimidade, não caberá recurso; 
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V - da decisão de improcedência, por maioria de votos, caberá recurso, no 

prazo de setenta e duas horas, da data da ciência do resultado, ao 

colegiado de docentes, em número de cinco, designados pelo diretor do curso, sob a 

presidência deste, não cabendo recurso desta decisão. 

Parágrafo único. O pedido de revisão só poderá versar sobre erro material 

ou de interpretação do professor da disciplina por ocasião do julgamento ou análise da 

prova, ou trabalho escolar. 

Art. 42. No currículo seriado, o aluno promovido ao período letivo seguinte, 

em regime de dependência, deve matricular-se obrigatoriamente no novo período e nas 

disciplinas de que depende, salvo se não estiverem sendo oferecidas, observando-se 

se, no novo período, a compatibilidade de horário, aplicando-se a todas as disciplinas 

as mesmas exigências de frequência e aproveitamento previstos neste regimento. 

 

 Enfim, é notório que o processo de avaliação precisa formular 

indagações sobre suas pretensões educativas. Estas ações não podem ocorrer 

num vazio conceitual, e sim a partir de estratégias de compreensão de mundo 

que por consequência, impõem um modelo globalizante de educação e de 

prática pedagógica.  

 

 

4.8 Atividades complementares 

  

As atividades complementares estão previstas como curriculares e 

obrigatórias e por sua natureza de complementação da formação acadêmica,  

ampliam os conteúdos dos componentes que integram o currículo em sentido 

estrito, permitindo ao aluno desenvolver competências e conhecimentos 

específicos, orientados para o desenvolvimento de sua identidade humana e 

profissional, e propiciando oportunidade de atualizar-se na sua área de 

formação, além de enriquecer-se pelo acesso a novos conhecimentos científicos 

e culturais disponibilizados na sociedade contemporânea.  

 

As atividades complementares têm a finalidade de enriquecer o 

processo de ensino-aprendizagem, privilegiando a complementação da 

formação social e profissional. O que caracteriza este conjunto de atividades é a 

flexibilidade de carga horária semanal, com controle do tempo total de 

dedicação do estudante durante o semestre ou ano letivo, de acordo com o 
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Parecer do CNE/CES nº 492/2001.9  

 

Diferindo-se dos estágios curriculares há uma variedade de 

atividades que podem ser consideradas atividades complementares. Conforme 

o portal do MEC:  

 

[...] são exemplos de atividades complementares: 

participação em eventos internos e externos à instituição de 

educação superior, tais como: semanas acadêmicas, 

congressos, seminários, palestras, conferências, atividades 

culturais; integralização de cursos de extensão e/ou 

atualização acadêmica e profissional; atividades de iniciação 

científica, assim como de monitoria.10 

 

Em razão da importância de habilitar profissionais com capacidade 

crítica, reflexiva, humanística e construtiva que encontrem soluções para um 

mundo em processo constante de mudanças, as atividades complementares 

com carga horária de 170 horas relógio (equivalentes a 192h/a) têm papel 

relevante na formação do cientista em direito, sobretudo na formação do 

cidadão. 

O curso estimulará o desenvolvimento das atividades complementares, 

visando atingir mais efetivamente os objetivos acadêmicos, por meio da estreita 

parceria com outras instituições, de forma que se possibilite ao aluno uma 

contínua inserção no seu contexto social.  

Compreende-se que tais atividades ampliam os componentes 

curriculares, permitindo de forma mais efetiva a possibilidade de frequentar 

cursos, seminários e participar de projetos sociais. Viabiliza-se também a 

comunicação entre as diversas áreas jurídicas e outras ciências, cuja 

importância é evidente quando se deseja fazer uma leitura do Direito não só no 

contexto global, mas, sobretudo, no contexto social.  

A proposta também permite ao discente a participação na formação 

do seu currículo, em atenção à crescente demanda do conhecimento, sem a 

sobrecarga de estrita vinculação à periodização dos créditos e ao tempo de 

conclusão do curso, desde que não haja violação de pré-requisitos. 

                                                 

9
   Ver sítio: <portal.mec.gov.br/index.php?id=14384&option=com.content>. Acesso em 

20 abr.2017. 

10
 Idem. 
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Ao incorporar ao currículo do aluno as atividades complementares, 

proporciona-se, também, o estímulo às vocações acadêmicas (como o programa 

de Assessoria Jurídica Popular) que não se confunde com as atividades de 

prática jurídica curricular. Esse contexto abre oportunidade para a existência de 

um fluxo de conhecimento entre universidade e sociedade, com a efetiva 

participação do acadêmico na comunidade que integra.  

Essas atividades complementares encontram-se definidas em 

regulamento próprio anexo a este Projeto Pedagógico de Curso, que por sua 

vez define a forma e os limites relativos à integralização das mesmas. 

O Trabalho de Curso - TC é uma atividade de integração curricular 

obrigatória, prevista na matriz curricular do curso, de acordo com este projeto 

pedagógico do curso e é desenvolvida pelo Núcleo de Trabalho de Curso (NTC). 

Consiste na realização de trabalho de caráter científico, abordando temas 

jurídicos investigados em pesquisa individual orientada e relatada sob a forma 

de monografia. Os objetivos gerais do Trabalho de Curso são os de propiciar 

aos alunos do curso de Graduação em Direito o aprofundamento temático, o 

estímulo à produção científica, a consulta às referências bibliográficas 

especializadas e o aprimoramento da capacidade de interpretação crítica e da 

escrita técnico-científica.  

O trabalho de curso é desenvolvido, com a interveniência direta do 

Coordenador do Núcleo de Trabalho de Curso e orientação específica de um 

professor do Curso de Direito. É uma atividade de natureza acadêmica e 

pressupõe a alocação de parte do tempo de ensino dos professores à atividade 

extraclasse, em orientação da parte escrita e da apresentação oral do trabalho. 

Divide-se em duas partes: a elaboração do projeto de Trabalho de Curso e a 

construção do Trabalho de Curso (monografia), articulado com um ou mais dos 

componentes curriculares. 

 

4.10 Prática Jurídica - Estágio Curricular Supervisionado  

 

O propósito do Curso de Direito da UniEVANGÉLICA em Ceres é o 

de construir um meio eficaz para a consecução de atividades práticas que 

possibilite, simultaneamente: avaliar o aluno em relação aos conhecimentos 

adquiridos em sala de aula; ajudar na fixação dos conteúdos teóricos; capacitar 

para o futuro exercício da profissão; materializar resultados da pesquisa jurídica; 

intensificar as práticas de extensão por meio do serviço de atendimento à 

população, fazendo com que a Instituição cumpra com sua função social,  

respeitando os critérios normativos de excelência acadêmica. 
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Pretende-se viabilizar esse propósito prático tanto por meio do Núcleo 

de Prática Jurídica, onde será desenvolvido o chamado Estágio Curricular 

Supervisionado (mediante práticas simuladas e reais), requisito para 

cumprimento integral da carga horária destinada à prática jurídica, como por 

atividades referentes à mediação, conciliação e o devido processo legal, 

judicialmente e pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUSC). 

O Núcleo de Prática Jurídica – NPJ instalado no mesmo prédio do 

Curso de Direito da UniEVANGÉLICA compreende o estágio extracurricular 

supervisionado, inserido na matriz curricular, com atividades obrigatórias de: 

Estágios Supervisionados I e II (60 h) – sétimo período; Estágios 

Supervisionados III e IV (60h) - oitavo período; Estágios Supervisionados V, VI e 

VII (160h) - nono período; e Estágio Supervisionado VIII (80h - décimo período, 

totalizando 360 horas/aulas (Conforme Resolução nº 9, de 29 de setembro de 

2004). As atividades programadas respectivamente são: produção orientada de 

peças jurídicas; realização de audiências simuladas; acompanhamento do 

processo no cartório simulado; análise de autos findos; treinamento de 

negociações coletivas; conciliação mediação e arbitragem nos sindicatos; 

conciliação de processos concretos no CEJUSC; e atendimento jurídico à 

comunidade.      

As atividades de conciliação já implementadas no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos (CEJUSC) conveniado com o Tribunal de Justiça de 

Goiás, representam um campo vasto de oportunidades para os alunos que 

atuam como conciliadores, ouvintes ou na prática jurídica real.  

Para as atividades obrigatórias, os acadêmicos, a partir do 7º período, 

são distribuídos em dois horários em todos os dias úteis: matutino e vespertino 

para a prática jurídica real e/ou aos sábados para a prática jurídica simulada, 

com um plantão semanal, com professor, para solução de dúvidas e realização 

das audiências simuladas. 

O caráter político das atividades desenvolvidas no Núcleo de Prática 

Jurídica e o caráter pedagógico que fundamenta todas essas atividades, 

destina-se à formação do acadêmico na perspectiva do desenvolvimento das 

habilidades e competências profissionais. O espaço pedagógico se refere á 

estruturação didática programada com graus de dificuldade e complexidades 

progressivas que começam na atividade processual simulada e que pode se 

estender ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos com o programa de 

mediação e conciliação, com seu formato de educação permanente para o 

aluno, numa atuação tendente a envolver boa parcela da comunidade. 

O Núcleo de Práticas Jurídicas também poderá desenvolver oficinas, 

elaboração de cartilhas educativas, minicursos e grupos permanentes de estudo 

e pesquisa de forma integradora e multidisciplinar, com o envolvimento da 
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comunidade local, com o fim de desenvolver as habilidades e competências 

práticas no âmbito jurídico-profissional.  

No referido Núcleo, também haverá atendimento especializado ao 

público carente que dependa da interveniência do escritório modelo onde se 

concretizará a prestação jurisdicional real orientada pelos professores. 

 

4.10.1 Estágio Supervisionado  

 

Os Estágios Supervisionados acontecem nos últimos semestres da 

graduação, depois que o acadêmico atinge um acúmulo técnico-jurídico que lhe 

dê condições de compreender e intervir numa lide de matéria cível, trabalhista 

ou criminal, já que estas serão as áreas de ensinagem prática dos componentes 

curriculares supracitados e, portanto, de atuação do Núcleo de Prática Jurídica. 

A necessidade do estágio acontece sob o prisma do atendimento às diretrizes 

estabelecidas na Resolução nº 9, de 29 setembro de 2004 e também visa 

cumprir com o requisito de oferta da prática de estágio, motivo pelo qual será 

obrigatória a todos os alunos da Instituição, devendo ser cumprida com 360 

horas de atividades.  

O total de horas acima (360) distribuir-se-á da seguinte maneira: 

60h/a no sétimo período; 60h/a no oitavo período; 160h/a no nono período; e 

80h/a no décimo durante a semestralidade letiva. É também de atribuição do 

Núcleo de Prática Jurídica, as atividades inerentes às visitas aos órgãos ligados 

à prática jurídica; a leitura de autos findos e a assistência de audiências com 

produção de relatórios. 

A forma de implementação do estágio curricular está definida no 

regulamento de estágio. O regulamento do Estágio Supervisionado foi 

reformulado no ano de 2014. As turmas anteriores estarão orientadas pelos 

regulamentos vigentes à época dos respectivos ingressos no curso.   

Com relação ao conteúdo programático desta atividade prática, serão 

seguidas as diretrizes estabelecidas no ementário dos respectivos componentes 

curriculares referentes ao estágio curricular. 

A fim de oferecer condições adequadas para a qualidade da 

formação acadêmica do operador do direito, o Curso de Direito Campus Ceres 

mantém e/ou levará a termo, diversos convênios especificados ou não, para 

realização e otimização das atividades acadêmicas, incluindo-se os seguintes: 

a) Tribunal de Justiça, por meio dos fóruns locais, com o objetivo de 

capacitar os acadêmicos para atuação na seara da Conciliação no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos;  
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b) Ministério Público; 

c) Delegacias de Polícia Civil e Federal, se houver; 

d) Justiça do Trabalho; 

e) Agência Prisional; 

f) Defensorias Públicas, se houver; 

g) Procuradoria-Geral do Estado e da União, se houver; 

h) Câmaras Municipais de Vereadores; 

i) Prefeituras Municipais, com o objetivo de levar alunos, 

acompanhados ou não por docentes, para estagiar no contexto do direito 

administrativo: 

j) nas várias Secretarias dos municípios;  

l) no âmbito do direito previdenciário junto ao Centro de Reabilitação;  

m) no âmbito da defesa dos direitos da mulher junto ao Centro de 

referência da Mulher; 

n) no âmbito do direito da criança e do adolescente junto aos 

conselhos tutelares; 

o) no âmbito das áreas de licitação; e 

p) em quaisquer outras áreas em que os convênios se mostrarem 

relevantes para o ensino jurídico, a pesquisa e a extensão. 

 

 

4.10.2 CEJUSC – Centro Judiciário De Solução De Conflitos E 

Cidadania – Movimento pela Conciliação. 

 

O Centro Judiciário de solução de conflitos é um órgão do Poder 

Judiciário criado pelo novo Código de Processo civil, Lei Nº 13.105, de março 

de2015. No CEJUSC são realizadas sessões de audiências de conciliação 

emediação nas áreas cível, fazendária, previdenciária, de família ou dos 

Juizados Cíveis, Criminais e Fazendários. Além das audiências os estagiários 

atendem a população e fazem petições para o pré-processual. Processos que 

são indiciados no CEJUSC e logrando êxito na audiência de conciliação ou 

mediação é encaminhado ao juiz coordenador que homologa o termo.  

Esses Centros de conciliação são criados e coordenados pelo Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, nos termos da 

Resolução nº 125, de29 de novembro de 2010, do Conselho Nacional de 
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Justiça, e da Resolução – GP – 10/2011, do Tribunal de Justiça do Estado de 

Goiás, possuindo também, Juiz Coordenador para sua administração. 

Os CEJUSCs proporcionam um ambiente imparcial, onde as partes 

com o auxílio de um conciliador ou mediador, capacitados em métodos 

consensuais orientam as partes para que conversando possam chegar a um 

acordo favorável às duas partes. 

O CEJUSC ceres foi inaugurado no dia 23 de outubro de 2015, fruto 

de uma parceria entre o Tribunal de Justiçado Estado de goiás e 

aUniEvangélica de Ceres. Nesse CEJUSC são feitos atendimentos na área 

cível, que são encaminhadas pelo fórum de Ceres. Sua estrutura física era 

formada por cartório e duas salas de audiência. Em 2016 foram capacitados 

como conciliadores 15 (quinze) acadêmicos de Direito do Curso de Ceres, que 

hoje estão habilitados para realizarem audiência sem supervisão. 

Em 2017 foram incluídos no grupo de estagiários mais 7 (sete) 

acadêmicos do curso de Direito, que estão passando por curso de capacitação 

para conciliação e mediação, realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Goiás, que se encerrará no final do ano. Todavia, dentre as atividades exercidas 

pelos estagiários estão os atendimentos prévios dos clientes, para os pré-

processuais fazendo petição inicial, agendando audiências e a realização de 

audiências de conciliação e mediação, sempre supervisionada pela 

Coordenação do CEJUSC. 

 

5 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO 

 

5.1 Coordenação do curso - Dados do coordenador do curso  

Nome: Guilherme Soares Vieira 

End.: Rua Antônio B. Silva, 314A 

Cidade: Ceres Fone: 62 985732529 

Titulação:  Especialista     

e-Mail: Guilherme.vieira@unievangelica.edu.br 

Currículo:  http://lattes.cnpq.br/2621586878580420 

 

 

5.2 Funções da coordenação do curso 

mailto:Guilherme.vieira@unievangelica.edu.br
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5.2.1 Funções políticas: 

5.2.2 Funções gerenciais:  

a) na área de Recursos Humanos 

I - Representar o Curso na Comunidade Profissional e Acadêmica; 

II - Liderar a equipe administrativa, docente, discente e pessoal técnico-

administrativo; 

III - Estimular a equipe de trabalho para o desenvolvimento de postura 

proativa, participativa, congregativa e articuladora; 

IV - Representar o Curso perante as instâncias superiores da Instituição; 

V - Conhecer profundamente o Curso, buscando o aprimoramento e o 

desenvolvimento deste, sintonizado com a responsabilidade social e 

as demandas da Sociedade. 

VI - Responsabilizar-se pela Renovação de Reconhecimento e por 

avaliações feitas pelo Ministério da Educação. 

VII - Representar o Curso no Conselho Acadêmico Superior – CAS, do 

qual é membro “nato”. 

VIII - Estabelecer vínculos do curso com empresas, órgãos de classe, 

órgãos públicos e a sociedade em geral. 
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b) Infraestrutura física e tecnológica 

 

I - Definir a estrutura organizacional do curso – NDE – garantindo o 

máximo aproveitamento dos recursos humanos, de forma a 

assegurar o equilíbrio  

II - Distribuir as funções docentes - aulas e demais atividades acadêmicas 

- e do corpo técnico-administrativo no âmbito de seu curso, a partir 

de critérios que assegurem o melhor custo-benefício. 

III - Indicar vagas e definir o perfil docente para compor o corpo docente. 

IV - Participar do processo avaliativo de novos docentes. 

V - Monitorar, orientar, apoiar e avaliar, sistematicamente, o desempenho 

docente e do pessoal técnico administrativo, identificando 

potencialidades e fragilidades em  seu desempenho. 

VI - Estimular a produção docente e sua participação em eventos 

científicos. 

Zelar pelo ótimo desempenho dos docentes e administrativos,  

controlando a freqüência e produtividade; 

VII - Comunicar ao pessoal docente e administrativo os resultados das 

avaliações e orientar as melhorias; 

VIII - Estimular o bom relacionamento e o clima favorável ao desempenho 

da equipe; 

IX - Propor e/ou promover a capacitação do pessoal sob sua 

responsabilidade. 

Indicar a demissão do pessoal docente e administrativo, quando 

necessário, após o devido processo de avaliação de desempenho. 
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c) Sustentabilidade econômica e financeiro do curso. 

 

5.2.3 Funções acadêmicas 

a)  Deliberativas 

 

I - Indicar as demandas referentes à infraestrutura física e tecnológica 

para o curso, observando as necessidades de sua implantação ou de 

atualização. 

II - Supervisionar a utilização das instalações físicas, laboratórios e 

equipamentos do Curso, requerendo aos setores competentes a 

devida manutenção. 

III - Indicar a aquisição de livros, materiais especiais e assinatura de 

periódicos necessários ao desenvolvimento do Curso, propondo sua 

atualização. 

 

 

 

II - Elaborar o Plano de Investimentos do Curso; 

III - Elaborar o Plano de Melhoria do Acervo Bibliográfico (Livros, 

Periódicos, etc.). 

IV - Buscar estratégias para otimizar o aproveitamento dos recursos 

humanos, de infra-estrutura física e tecnológica, bem como de 

materiais de consumo. 
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I - Elaborar e executar, de forma colegiada, o Projeto Pedagógico do 

Curso, coerente com a concepção institucional de formação e com 

as Diretrizes Curriculares Nacionais, quando existirem; 

II - Coordenar a discussão colegiada para revisão periódica do Projeto 

Pedagógico do Curso; 

III - Coordenar o Planejamento Pedagógico semestral, promovendo a 

articulação das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, zelando 

para a coerência destas atividades com a proposta de formação 

definida no PPC.  

IV - Elaborar a demanda de Docentes, semestralmente; 

IV - Deliberar sobre assuntos referentes à vida acadêmica dos alunos, em 

conformidade com a legislação educacional e com as normas e 

princípios institucionais. 

V - Definir normas e critérios para as diferentes atividades do curso:  

Monitoria; Iniciação Científica; Atividades de Extensão; Trabalhos de 

Conclusão; Estágios Supervisionados e não-supervisionados; 

Atividades Complementares, processos de avaliação, coerentes com 

as normas institucionais e legislação da educação superior. 

VI - Submeter todas as propostas de normas e regulamentos à aprovação 

do colegiado do curso e ao CAS, anexando-as ao PPC.  

VII - Instituir Comissões e Instâncias Deliberativas para permitir a 

participação da Comunidade Acadêmica nos processos decisórios 

do Curso;  

VIII - Atribuir e delegar funções a membros do NDE, do Corpo Docente e 

Técnico-Administrativo; 
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b) De planejamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) De liderança, supervisão e controle 

I - Discutir e aprovar no colegiado do curso as propostas de alteração da 

matriz curricular do curso, encaminhando-as para as Pró-Reitorias 

Administrativa e Acadêmica, para pareceres de suas competências e 

posterior aprovação do CAS. 

II - Elaborar a distribuição de horas aulas e outras atividades do Corpo 

Docente, semestralmente; 

III - Elaborar Plano de Capacitação, com objetivo de viabilizar as ações do 

Projeto Pedagógico; 

IV - Elaborar o Calendário Semestral do Curso, com a distribuição das 

disciplinas; 

V - Estimular, orientar e planejar a realização de eventos científicos no 

âmbito do curso. 
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I - Acompanhar e supervisionar a realização das atividades acadêmicas 

de forma a assegurar sua coerência e efetividade para a formação do 

perfil humano e profissional preconizado no PPC; 

II - Acompanhar e supervisionar a realização das atividades de ensino, de 

extensão e iniciação científica, verificando e monitorando suas 

formas de articulação e integração;  

III - Estimular a incorporação de novas metodologias e tecnologias que 

beneficiem o curso, de forma a aprimorar a qualidade do processo 

formativo, acompanhando o desenvolvimento científico e 

tecnológico da respectiva área; 

IV - Estimular e promover a capacitação e a formação continuada dos 

Docentes e Pessoal Técnico-Administrativo; 

V - Promover e supervisionar o desenvolvimento das atividades 

complementares, estágios curriculares e não curriculares e trabalhos 

de conclusão de curso, a partir de regulamentos aprovados no 

colegiado, coerentes com as políticas institucionais; 

VI - Orientar, estimular e controlar a freqüência docente e discente; 

Estimular a participação docente e discente em programas e projetos de 

extensão e projetos de pesquisa; 

VII - Atender e orientar aos docentes, discentes ou seus legítimos 

representantes nos assuntos relacionados ao curso. 

VIII - Mediar conflitos entre a Comunidade Acadêmica do Curso; 

IX - Zelar pelo clima de respeito e cordialidade no curso; 

X - Fazer cumprir o regimento, regulamento e demais normativas, de 

forma coerente com os princípios e valores institucionais; 

XI - Aplicar as sanções e punições, aos Docentes e Discentes, previstas 

no Regime Disciplinar do Regimento da UniEVANGÉLICA. 

XII - Emitir pareceres e relatórios nos processos acadêmicos e 

administrativos. 
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d) De Avaliação e auto avaliação do curso 
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e) de avaliação externa – ENADE  

 

I - Elaborar, no âmbito do NDE, o Projeto de Auto-Avaliação do curso, 

definindo cronogramas anuais de realização das avaliações. 

II - Promover anualmente as Avaliações do seu Curso, coerente com as  

 

I - Representar o Curso na Comunidade Profissional e Acadêmica; 

II - Liderar a equipe administrativa, docente, discente e pessoal técnico-

administrativo; 

III - Estimular a equipe de trabalho para o desenvolvimento de postura 

proativa, participativa, congregativa e articuladora; 

IV - Representar o Curso perante as instâncias superiores da Instituição; 

V - Conhecer profundamente o Curso, buscando o aprimoramento e o 

desenvolvimento deste, sintonizado com a responsabilidade social e 

as demandas da Sociedade. 

VI - Responsabilizar-se pela Renovação de Reconhecimento e por 

avaliações feitas pelo Ministério da Educação. 

VII - Representar o Curso no Conselho Acadêmico Superior – CAS, do 

qual é membro “nato”. 

VIII - Estabelecer vínculos do curso com empresas, órgãos de classe, 

órgãos públicos e a sociedade em geral. 

 

 

 

definições Institucionais; 

III - Elaborar relatório anual de avaliação e o respectivo Plano de 

melhorias e encaminhá-los à CPA, PROACAD e Reitoria. 
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I - Conhecer os princípios norteadores do ENADE e suas implicações 

no processo de formação acadêmica e executar as respectivas ações inerentes 

ao processo. 

II - Divulgar o processo de avaliação do desempenho dos estudantes 

– ENADE. 

III - Orientar os docentes e discentes para a participação adequada 

na avaliação. 

IV - Supervisionar o desenvolvimento curricular por meio das 

diferentes atividades acadêmicas a fim de assegurar sua qualidade e o 

respectivo padrão de desempenho no processo avaliativo. 

 

f) de avaliações externas – in loco: 

 

I - Conhecer os indicadores de qualidade e os critérios de avaliação 

externa (MEC/INEP), como referências para a gestão acadêmica do curso. 

II - Presidir os preparativos para as avaliações externas; 

III - Receber as comissões externas de avaliação, analisando os 

resultados das avaliações externas – in loco. 

 

5.2.4 Funções institucionais 

 

a) Em relação à missão, princípios e valores institucionais: 

 

I - Conhecer os princípios, valores, visão e missão institucional e 

comprometer-se com sua efetividade nas práticas acadêmicas. 
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II - Manter postura profissional e pessoal, bem como gerir o projeto do 

curso e  as ações da comunidade acadêmica no âmbito do curso direcionando-

as para o cumprimento da missão e visão institucional, e de seus princípios e 

valores. 

 

b) Em relação à regularidade de funcionamento do curso: 

 

I - Articular-se com os diferentes setores institucionais a fim de que 

sejam tomadas todas as providências acadêmicas para o reconhecimento e 

renovação de reconhecimento do curso; 

II - Atualizar-se quanto à legislação educacional, especialmente da 

área específica do curso, zelando por seu cumprimento; 

III - Manter atualizada toda documentação acadêmica relativa ao 

curso; 

IV - Articular-se com as demais unidades da Instituição para o 

desenvolvimento das ações; 

V - Apresentar relatório de atividades anuais à Reitoria. 

 

c) Em relação aos resultados do processo formativo: 

I - Responder pelo sucesso dos alunos de seu Curso no Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE); 

II - Acompanhar e avaliar o desempenho dos egressos nos Exames 

de Ordem, Testes Profissionais e assemelhados, buscando indicadores para 

promoção das melhorias do processo formativo; 

III - Acompanhar o nível de satisfação dos concluintes e egressos; 

IV - Avaliar a inserção dos egressos na carreira profissional; 

 

d) Em relação à inserção local e regional do curso: 
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- Incrementar o vínculo regional e local do seu Curso, com empresas, 

órgãos de classe, órgãos públicos e a sociedade em geral. 

 

5.3 Organização da Estrutura Administrativa do Curso 
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5.4 Núcleo Docente Estruturante 

O Núcleo Docente Estruturante – NDE do Curso de Direito em Ceres 

é composto pelo Diretor e, no mínimo, por mais 5 (cinco) docentes do curso, 

conforme regulamentação do Ministério da Educação. Os integrantes do NDE 

devem ser constituídos de docentes vinculados ao curso, “com atribuições de 

acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e contínua 

atualização do projeto pedagógico do curso.” (Resolução CONAES nº 1, de 17 

de junho de 2010 e Parecer nº 4, de 17 de junho de 2010) 

No Centro Universitário de Anápolis, a equipe do NDE é indicada pelo 

diretor do curso, com designação em Portaria nº. 35, de 27 de maio de 2011, 

expedida pela Reitoria.  

 

5.4.1 Composição do NDE 

O NDE do Curso Superior de Direito em Ceres é composto pelos 

seguintes integrantes:  

Nome Função Titulação 
Carga Hor. 

Sem. 

Guilherme Soares Vieira Diretor Especialista 36 h/s 

Valdivino José Ferreira Professor Mestre 16 h/s 

Ana Paula Veloso de Assis 

Souza 
Professora Mestre 40h/s 

Ana Lucy Macedo dos Santos Professora Mestre 40h/s 

Luciano do Valle Professor  Mestre 18h/s 

Rosângela Parreira Lopes 

Amorim 
Professora Especialista 22h/s 
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5.4.2 Funções do NDE 

 

As principais funções do Núcleo Docente Estruturante, em caráter 

auxiliar à Direção do Curso quanto às necessidades acadêmicas e pedagógicas, 

sempre presidido pelo diretor, ou pelo (a) professor (a) com maior titulação, em 

suas ausências, são as seguintes: 

a) Planejar as atividades acadêmicas que efetivem o cumprimento do 

PPC, assegurando os aspectos do processo formativo e a consolidação do perfil 

profissional do egresso do curso; 

b) Zelar pela integralização curricular interdisciplinar entre as 

diferentes atividades de ensino previstas no currículo; 

c) Avaliar o processo de implementação do PPC, identificando 

aspectos positivos, assim como as fragilidades, encaminhando os resultados da 

avaliação ao colegiado de professores, para discussão e elaboração de 

propostas de melhorias; 

d) Discutir e aprovar no colegiado do curso as propostas de alteração 

da matriz curricular do curso, zelando por sua coerência com as Diretrizes 

Curriculares do Curso, e encaminhando-as para as Pró-Reitorias Administrativa 

e Acadêmicas, para pareceres e posterior aprovação do CAS. 

e) Incentivar e definir normas e critérios para as diferentes atividades 

do curso e supervisionar seu desenvolvimento: Monitoria; Iniciação Científica; 

Atividades de Extensão; Trabalhos de Conclusão; Estágios Supervisionados e 

não-supervisionados; Atividades Complementares, processos de avaliação, 

coerentes com as normas institucionais e legislação da educação superior. 

f) Submeter todas as propostas de normas e regulamentos à 

aprovação do colegiado do curso, anexando-as ao PPC.  
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g) Deliberar sobre assuntos referentes à vida acadêmica dos alunos, 

em conformidade com a legislação educacional e com as normas e princípios 

institucionais. 

h) participar do planejamento e organização das atividades de 

acolhimento e orientação dos alunos ingressantes, das atividades de 

nivelamento, assim como participar do planejamento das atividades com os 

alunos concluintes, disponibilizando informações e orientando-os na inserção na 

vida profissional. 

 

5.5 Colegiado do curso 

 

O colegiado do curso é constituído por representantes do corpo 

discente, docente e administrativo vinculados ao curso como função de discutir 

o processo formativo e as diferentes atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

buscando sua coerência com as propostas do projeto pedagógico e as 

necessidades do contexto local e regional, assim como promovendo os 

processos de atualização técnica, científica permanentes na visão de seus 

componentes.  

Este colegiado se reúne ao início de cada período letivo a fim de 

planejar as atividades acadêmicas e propor as melhorias necessárias, a partir 

dos resultados das avaliações e sugestões do NDE e ao final do semestre, a 

título de monitoramento e avaliação do período. Reúne-se também 

extraordinariamente quando convocado. 

 

5.6 Do corpo docente 

 

O corpo docente é constituído de profissionais das áreas de 

conhecimentos requeridas pelo curso, com titulação mínima de especialista, 

selecionados institucionalmente, buscando-se a integração de docentes com a 

titulação stricto sensu.  
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Segue a relação de professores do curso, na ordem das disciplinas 

da matriz curricular, contendo, em cada caso, os dados básicos de identificação.  

 

5.6.1. Docentes em tempo integral 

  

a) Ana Lucy Macedo dos Santos 

b) Ana Paula Veloso de Assis Sousa 

c) Guilherme Soares Vieira 

 

5.6.2 Docentes em tempo parcial  

a) Alessandra Marques da Silveira Moulin 

b) Alessandro Manso e Silva 

c) Cristiano Chuquia dos Santos Orrico 

d) Elissandra Lopes Borges 

e) Idelci Ferreira de Lima 

f) Laurentino Xavier da Silva 

g) Luciano do Valle 

h) Marcos Macedo dos Santos 

i) Nayala Nunes Duailibe 

j) Rosangela Parreira Lopes Amorim 

k) Valdivino José Ferreira 

l) Vitor Martins Cortizo 

 

5.6.3 Docentes horistas 

a) Glayzer Antônio Gomes da Silva  
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b) Lilainne Carvalho de Souza Magela 

c) Mauro Lúcio Meira de Oliveira 

d) Werley Campos Gomes 

 

5.6.4 Docentes do Período 2018-1 e suas respectivas 

qualificações 

 

PERÍODO: 1º 

DISCIPLINA: CIÊNCIA POLÍTICA (Teoria do estado) – 80h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Valdivino José Ferreira  

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 307.308.301-44 

RG: 147.646 SSP/GO 

ENDEREÇO 
AV. Araguaia, Nº 1.247 – Uruana – GO – CEP: 76.335-

000 

CONTATOS 
Fone(s): 62 3344-106; 99925-5015; 98484-4236. 

E-mail: ferreira.diocese@gmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Pedagogia – Faculdade de Filosofia do Vale 

de São Patrício – AEE; Teologia Pastoral – Diocese de 

Goiás. 

Especialização: Administração Educacional  - 

Faculdades Integradas de São Gonçalo – RJ; Língua 

Portuguesa – Universidade Salgado de Oliveira – Goiânia 

– Go 

Mestrado: Ciência da Religião – Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás – (PUC-GO) 

Doutorado: Ciência da Religião – PUC-GO – 
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Não concluído. 

OUTRAS FUNÇÕES 

Coordenação do Núcleo de Trabalho de 

Curso  

NDE 

REGIME DE TRABALHO Parcial 

PERÍODO: 1º 

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA I – 80h/a - EAD 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Hugo de Andrade Silvestre 

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 994.891.201-20 

RG: 4170421 

ENDEREÇO 

Cidade: Anápolis 

Rua PB 13 Qd. 24 Lt.13 

Setor: Parque Brasília 2ª etapa 

CONTATOS 
E-mail:hugo.silvestre@unievangelica.edu.br 

Fone(s): (62) 3310-6730 

TITULAÇÕES 

Graduação: Relações Internacionais / Letras 

Especialização: Gestão Empresarial 

Mestrado em Sociologia 

Mestrado em andamento em Educação, 

Linguagem e Tecnologias 

OUTRAS FUNÇÕES Coordenação Geral de Nivelamento/ EAD 

REGIME DE TRABALHO Integral 
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PERÍODO: 1º 

DISCIPLINA: HISTÓRIA DO DIREITO – 40h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Werley Campos Gomes 

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 922.629.611-15 

RG: 4130235 SSP/GO 

ENDEREÇO 
Rua 7 S/N, Qd. 27, Lt. 4 – Jk 

CEP: 75.114-290 Anápolis-GO  

CONTATOS 
Fones(s): 99182-9300  

E-mail: werley-adv@hotmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Direito UniEVANGÉLICA 

Especialização: Direito Público, Direito do 

Consumidor, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito 

Penal, Direito Processual Penal, Direito Constitucional, 

Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e 

Prática Trabalhista, Direito Administrativo. 

Mestrado: Sociedade, Tecnologia e Meio 

Ambiente 

REGIME DE TRABALHO Horista 
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PERÍODO: 1º 

DISCIPLINA: DIREITO CIVIL I (Parte Geral) – 80h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Alessandra Marques da Silveira Moulin 

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 994.582.921-15 

RG: 4255118 DGPC-GO 

ENDEREÇO 

Cidade: Ceres 

Rua: Rua 16 

Setor: Centro 

CEP: 76300-000 

CONTATOS 

Fone(s): 3307-4578 / 3307-7407 / 99184-

7463  

E-mails: alemoulin1@hotmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Bacharel em Direito 

Especialização: Direito Público– Complexo 

Jurídico Damásio de Jesus – 2007. 

OUTRAS FUNÇÕES 
Coordenadora do CEJUSC 

 

REGIME DE TRABALHO Horista 
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PERÍODO: 1º 

DISCIPLINA: HERMENÊUTICA – 40h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Cristiano Chuquia dos Santos Orrico 

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 2949611 – SSP/GO 

RG: 778.367.741-04 

ENDEREÇO 

Av. Pres. Wilsom, Res. Morumbi, Bl C, Apto. 

403, nº 980 

Setor: Jundiaí Industrial 

Anápolis – GO 

CONTATOS 
Fones: 99252-2451; 3706 9738 

E-mail: cristiano.chuquia@gmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação – direito 

Especialização: Direito Tributário; Direito 

Processual civil; Direito Público. 

OUTRAS FUNÇÕES Orientador de práticas jurídicas 

REGIME DE TRABALHO Parcial 

mailto:cristiano.chuquia@gmail.com
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PERÍODO: 1º 

DISCIPLINA: 
PSICOLOGIA I (A pessoa e a Sociedade) – 

40h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Rosangela Parreira Lopes Amorim  

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 35963212120 

RG: 1500910 

ENDEREÇO 

Cidade: CERES 

Rua:     Mª BORGES Qd. 01 Lt.15           

Setor: JARDIM PETROPOLIS 

CEP: 763000-000 

CONTATOS 

Fone(s): (62) 984049377 – (62) 33231862 – 

(62) 33071420 

E-mail: rosangelaparreiraloes@hotmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Psicologia  

Especialista – Psicopedagogia – Docência 

Universitária 

OUTRAS FUNÇÕES 

NDE 

Apoio aos discentes 

Coordenação Pedagógica 

Coordenação de UniSim 

REGIME DE TRABALHO Parcial 
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PERÍODO: 1º 

DISCIPLINA: ÉTICA I (Acadêmica) – 40h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Werley Campos Gomes 

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 922.629.611-15 

RG: 4130235 SSP/GO 

ENDEREÇO 
Rua 7 S/N, Qd. 27, Lt. 4 – Jk 

CEP: 75.114-290 Anápolis-GO  

CONTATOS 
Fones(s): 99182-9300  

E-mail: werley-adv@hotmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Direito UniEVANGÉLICA 

Especialização: Direito Público, Direito do 

Consumidor, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito 

Penal, Direito Processual Penal, Direito Constitucional, 

Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e 

Prática Trabalhista, Direito Administrativo. 

Mestrado: Sociedade, Tecnologia e Meio 

Ambiente 

REGIME DE TRABALHO Horista 

 

 

PERÍODO: 2º 

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA II – 80h/a 

HORÁRIO: Noturno 
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NOME: Taynara Ramos Batista Aires 

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 041.169.181-30 

RG: 5673729 SSP/GO 

ENDEREÇO 

Cidade: Rialma 

Rua: Pedro Felinto Rego, nº 555. 

Setor: Santa Terezinha, Qd. 20 Lt. 02 

CEP: 76310-000 

CONTATOS 
Fone(s): 98456-9975 

E-mail: tayramos@live.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Letras – Habilitação Português e 

Inglês 

Especialização: Docência do Ensino Superior 

OUTRAS FUNÇÕES 
Coordenação de Nivelamento 

Coordenação de UniSim 

REGIME DE TRABALHO Parcial 
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PERÍODO: 2º 

DISCIPLINA: DIREITO CIVIL II (Obrigações I) – 80h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Alessandra Marques da Silveira Moulin 

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 994.582.921-15 

RG: 4255118 DGPC-GO 

ENDEREÇO 

Cidade: Ceres 

Rua: Rua 16 

Setor: Centro 

CEP: 76300-000 

CONTATOS 

Fone(s): 3307-4578 / 3307-7407 / 99184-

7463  

E-mails: alemoulin1@hotmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Bacharel em Direito 

Especialização: Direito Público– Complexo 

Jurídico Damásio de Jesus – 2007. 

OUTRAS FUNÇÕES 
Coordenadora do CEJUSC 

 

REGIME DE TRABALHO Horista 

PERÍODO: 2º 

DISCIPLINA: DIREITO CONSTITUCIONAL I – 80h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Luciano do Valle  
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IDENTIFICAÇÃO: 
RG: 3558561 DPC/GO  

CPF: 829.237.011-00 

ENDEREÇO 
Rua 14 Qd. 05 Lt. 25, nº 95 – centro – 

76300-000 Ceres/GO 

CONTATOS 

Fone(s): 62 3323-1648 / 3307-1743 / 99677-

7458 / 98402-8553 

E-mail: luciano_valle@hotmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Bacharelado em Direito 

Especialização: Direito Civil 

Mestrado: Sociedade, Tecnologia e Meio 

Ambiente – UniEVANGÉLICA – Campus Anápolis.  

Doutorando: Direito Civil – Universidade de 

Buenos Aires (UBA)  

OUTRAS FUNÇÕES 
Orientador de monografias 

NDE 

REGIME DE TRABALHO Parcial 
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PERÍODO: 2º 

DISCIPLINA: DIREITO PENAL I (Parte Geral) – 80h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Vitor Martins Cortizo 

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 028622119-58 

RG: 6904189-2SSP/PR 

ENDEREÇO 

Rua Marechal Gouveia, Lt 23, Qd 317, Casa 

2. 

Vila Jaiara - Anápolis – GO 

CEP: 75064-080 

CONTATOS 
Fones: 98139-8854 

E-mail: vitor-1979@hotmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Direito – UNIPAR – 

Universidade Paranaense 

Especialização: Direito Escola da 

Magistratura do Paraná – 2003. 

OUTRAS FUNÇÕES 

Orientador de práticas jurídicas 

Coordenação de Atividades de Extensão.  

 

REGIME DE TRABALHO Parcial 

mailto:vitor-1979@hotmail.com
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PERÍODO: 2º 

DISCIPLINA: 
METODOLOGIA DO TRABALHO 

CIENTÍFICO – 40h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Sandra Elaine Aires Abreu 

IDENTIFICAÇÃO: 
RG: 00001572277 SSP-GO  

CPF: 349.689.461-04 

ENDEREÇO 
 Rua Pedro Braz de Queiroz, 60, Jundiaí, 

75.110-780 Anápolis-GO. 

CONTATOS 
Fone(s): (62) 3310-1997 

E-mail:  sandraeaa@yahoo.com.br 

TITULAÇÕES 

Graduação: História / Pedagogia 

Especialista: História Economica 

Mestrado: Educação 

Doutorado: Educação 

REGIME DE TRABALHO Integral 
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PERÍODO: 2º 

DISCIPLINA: 
PSICOLOGIA II (A pessoa e o Direito) – 

40h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Rosangela Parreira Lopes Amorim  

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 35963212120 

RG: 1500910 

ENDEREÇO 

Cidade: CERES 

Rua:     Mª BORGES Qd. 01 Lt.15           

Setor: JARDIM PETROPOLIS 

CEP: 763000-000 

CONTATOS 

Fone(s): (62) -8404-9377 – (62) 33231862 – 

(62) 33071420 

E-mail: rosangelaparreiraloes@hotmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Psicologia  

Especialista – Psicopedagogia – Docência 

Universitária 

OUTRAS FUNÇÕES 

NDE 

Apoio aos discentes 

Coordenação Pedagógica 

Coordenação UniSim 

REGIME DE TRABALHO Parcial 
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PERÍODO: 3º 

DISCIPLINA: DIREITO CONSTITUCIONAL II – 80h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Glayzer Antônio Gomes da Silva 

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 804.653.071-91 

RG: 3623004 – DGPC/GO 

ENDEREÇO 

Av. Bernardo Sayão, 1280  

Bairro Nova Vila 

Ceres - GO 

CEP: 76.300-000 

CONTATOS 
Fone: (062) 99987-7051 

E-mail: glayzergomes2@hotmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Direito 

Especialização: Direito Público, 

Constitucional e Administrativo 

REGIME DE TRABALHO Horista 
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PERÍODO: 3º 

DISCIPLINA: Cidadania, Ética e Espiritualidade – 40h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Mauro Lúcio Meira de Oliveira Martins 

IDENTIFICAÇÃO: 
RG: 3464913 SSP/GO 

CPF: 811.221.441-72 

ENDEREÇO 
Rua 38, Qd. 08, Lt. 32, nº 130, Rialma II, 

CEP: 76310-000, Rialma-GO 

CONTATOS 
Fone(s): 3397-1012 / 98568-7544 

E-mail: mauroluciomartins@yahoo.com.br 

TITULAÇÕES 
Graduação: Teologia 

Especialização: Cultura Teológica 

OUTRAS FUNÇÕES Capelão 

REGIME DE TRABALHO Horista 

PERÍODO: 3º 

DISCIPLINA: SOCIOLOGIA I (Geral) – 40h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Nayala Nunes Duailibe 

IDENTIFICAÇÃO: 
RG: 022649842002-99 SESP-MA  

CPF: 017.719.103-13 

ENDEREÇO 
 Rua 236, Qd. 69 Lt. 25 Nº 318, Ap. 205 – 

Setor Leste Universitário – Goiânia GO 74.000-000 
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CONTATOS 
Fone(s): (62) 9177-7373 

E-mail:  nayala.duailibe@gmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Ciências Sociais / Comunicação 

Social - Radialismo 

Mestrado: Antropologia Social 

 

OUTRAS FUNÇÕES 
Coordenação do Núcleo de Pesquisa 

Orientadora de monografias. 

REGIME DE TRABALHO Parcial 

PERÍODO: 3º 

DISCIPLINA: FILOSOFIA I (Geral) – 40h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Werley Campos Gomes 

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 922.629.611-15 

RG: 4130235 SSP/GO 

ENDEREÇO 
Rua 7 S/N, Qd. 27, Lt. 4 – Jk 

CEP: 75.114-290 Anápolis-GO  

CONTATOS 
Fones(s): 99182-9300  

E-mail: werley-adv@hotmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Direito UniEVANGÉLICA 

Especialização: Direito Público, Direito do 

Consumidor, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito 

Penal, Direito Processual Penal, Direito Constitucional, 

Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e 
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Prática Trabalhista, Direito Administrativo. 

Mestrado: Sociedade, Tecnologia e Meio 

Ambiente 

REGIME DE TRABALHO Horista 

PERÍODO: 3º 

DISCIPLINA: LÓGICA – 40h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Mauro Lúcio Meira de Oliveira Martins 

IDENTIFICAÇÃO: 
RG: 3464913 SSP/GO 

CPF: 811.221.441-72 

ENDEREÇO 
Rua 38, Qd. 08, Lt. 32, nº 130, Rialma II, 

CEP: 76310-000, Rialma-GO 

CONTATOS 
Fone(s): 3397-1012 / 98568-7544 

E-mail: mauroluciomartins@yahoo.com.br 

TITULAÇÕES 
Graduação: Teologia 

Especialização: Cultura Teológica 

OUTRAS FUNÇÕES Capelão 

REGIME DE TRABALHO Horista 
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PERÍODO: 3º 

DISCIPLINA: 
DIREITO PENAL II (Das sanções penais) – 

80h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Laurentino Xavier da Silva  

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 391.685.141-15 

RG: 20076 PMGO 

ENDEREÇO 

Cidade: CERES-GO 

Rua: 21 QD. A LT. 12       

Setor: JARDIM SORRISO II 

CEP: 76.300-000 

CONTATOS 
Fone(s): 62- 99906-3035 

E-mail: xavierls.adv@gmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Direito (UniEVANGÉLICA – 2003) 

Especialização: Direito Administrativo 

(Anhanguera – 2005) 

OUTRAS FUNÇÕES 
Orientador de monografias; 

Orientador de práticas jurídicas. 

REGIME DE TRABALHO Parcial 

PERÍODO: 3º 

DISCIPLINA: DIREITO CIVIL III (Obrigações II) – 80h/a 

HORÁRIO: Noturno 
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NOME: Marcos Macedo dos Santos 

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 002.041.141-36 

RG: 4074664 2ª Via DGPCGO 

ENDEREÇO 

Cidade: Rialma 

Rua: 04, Nº 240 

Setor: centro 

CEP: 76310-000 

CONTATOS 
Fone(s): 62 985420833 / 62 3397 14 51 

E-mail: mcsmacedo@msn.com 

TITULAÇÕES 
Graduação: Bacharel em Direito 

Especialista em Direito Administrativo 

OUTRAS FUNÇÕES 
Orientador de monografias; 

Orientador de práticas jurídicas. 

REGIME DE TRABALHO Parcial 
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PERÍODO: 4º  

DISCIPLINA: FILOSOFIA II (Jurídica) – 80h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Nayala Nunes Duailibe 

IDENTIFICAÇÃO: 
RG: 022649842002-99 SESP-MA  

CPF: 017.719.103-13 

ENDEREÇO 
 Rua 236, Qd. 69 Lt. 25 Nº 318, Ap. 205 – 

Setor Leste Universitário – Goiânia GO 74.000-000 

CONTATOS 
Fone(s): (62) 9177-7373 

E-mail:  nayala.duailibe@gmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Ciências Sociais / Comunicação 

Social - Radialismo 

Mestrado: Antropologia Social 

 

OUTRAS FUNÇÕES 
Coordenação do Núcleo de Pesquisa 

Orientadora de monografias. 

REGIME DE TRABALHO Parcial 

PERÍODO: 4º 

DISCIPLINA: SOCIOLOGIA II (Jurídica) – 40h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Nayala Nunes Duailibe 

IDENTIFICAÇÃO: RG: 022649842002-99 SESP-MA  
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CPF: 017.719.103-13 

ENDEREÇO 
 Rua 236, Qd. 69 Lt. 25 Nº 318, Ap. 205 – 

Setor Leste Universitário – Goiânia GO 74.000-000 

CONTATOS 
Fone(s): (62) 9177-7373 

E-mail:  nayala.duailibe@gmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Ciências Sociais / Comunicação 

Social - Radialismo 

Mestrado: Antropologia Social 

 

OUTRAS FUNÇÕES 
Coordenação do Núcleo de Pesquisa 

Orientadora de monografias. 

REGIME DE TRABALHO Parcial 
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PERÍODO: 4º 

DISCIPLINA: DIREITOS HUMANOS – 40h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Rosangela Parreira Lopes Amorim  

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 35963212120 

RG: 1500910 

ENDEREÇO 

Cidade: CERES 

Rua:     Mª BORGES Qd. 01 Lt.15           

Setor: JARDIM PETROPOLIS 

CEP: 763000-000 

CONTATOS 

Fone(s): (62) 98404-9377 – (62) 3323-1862 – 

(62) 3307-1420 

E-mail: rosangelaparreiraloes@hotmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Psicologia  

Especialista – Psicopedagogia – Docência 

Universitária 

OUTRAS FUNÇÕES 

NDE 

Apoio aos discentes 

Coordenação Pedagógica 

Coordenação de UniSim 

REGIME DE TRABALHO Parcial 
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PERÍODO: 4º 

DISCIPLINA: 
DIREITO PENAL III (Dos crimes em espécie 

I) – 80h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Laurentino Xavier da Silva  

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 391.685.141-15 

RG: 20076 PMGO 

ENDEREÇO 

Cidade: CERES-GO 

Rua: 21 QD. A LT. 12       

Setor: JARDIM SORRISO II 

CEP: 76.300-000 

CONTATOS 
Fone(s): 62- 99906 3035 

E-mail: xavierls.adv@gmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Direito (UniEVANGÉLICA – 2003) 

Especialização: Direito Administrativo 

(Anhanguera – 2005) 

OUTRAS FUNÇÕES 
Orientador de monografias; 

Orientador de práticas jurídicas. 

REGIME DE TRABALHO Parcial 
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PERÍODO: 4º 

DISCIPLINA: DIREITO CIVIL IV (Obrigações III) – 80h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Ana Paula Veloso de Assis Sousa 

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 605.238.911-72 

RG: 1.524.214 – SSP/GO 

ENDEREÇO 

Rua 260, Qd. 05, Lt 08 

Setor: Jardim Tropical 

CEP: 76.300.000 - Ceres 

CONTATOS 

Fones: 98468 7709; res. 3307 1727; escr. 

33072793  

E-mail: anapaulavsousa@hotmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Direito. Faculdade anhanguera de 

ciências Humanas – 1994. 

Especialização: Direito Civil e Processo Civil. 

Faculdade anhanguera de ciências Humanas – 2001. 

Magistério Superior. Instituto Brasileiro de Pós-

graduação e Extensão. 2006. 

Mestrado: Sociedade, Tecnologia e Meio 
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Ambiente – UniEVANGÉLICA - 2017 

OUTRAS FUNÇÕES 

NDE 

Coordenação Núcleo de Pratica Jurídica 

Orientadora de monografias. 

REGIME DE TRABALHO Parcial 

PERÍODO: 4º 

DISCIPLINA: TEORIA GERAL DO PROCESSO – 80h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Cristiano Chuquia dos Santos Orrico 

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 2949611 – SSP/GO 

RG: 778.367.741-04 

ENDEREÇO 

Av. Pres. Wilsom, Res. Morumbi, Bl C, Apto. 

403, nº 980 

Setor: Jundiaí Industrial 

Anápolis – Go 

CONTATOS 
Fones: 99252-2451; 3706 9738 

E-mail: cristiano.chuquia@gmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação – direito 

Especialização: Direito Tributário; Direito 

Processual civil; Direito Público. 

OUTRAS FUNÇÕES Orientador de práticas jurídicas 

REGIME DE TRABALHO Parcial 

mailto:cristiano.chuquia@gmail.com
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PERÍODO: 5º 

DISCIPLINA: ANTROPOLOGIA – 40h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Valdivino José Ferreira  

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 307.308.301-44 

RG: 147.646 SSP/GO 

ENDEREÇO AV. Araguaia, Nº 1.247 – Uruana – GO – CEP: 76.335-000 

CONTATOS 
Fone(s): 62 3344-106; 99925-5015; 98484-4236. 

E-mail: ferreira.diocese@gmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Pedagogia – Faculdade de Filosofia do Vale de 

São Patrício – AEE; Teologia Pastoral – Diocese de Goiás. 

Especialização: Administração Educacional  - 

Faculdades Integradas de São Gonçalo – RJ; Língua 

Portuguesa – Universidade Salgado de Oliveira – Goiânia – 

Go 

Mestrado: Ciência da Religião – Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás – (PUC-GO) 

Doutorado: Ciência da Religião – PUC-GO – 

Não concluído. 

OUTRAS FUNÇÕES 
Coordenação do Núcleo de Trabalho de Curso  

NDE 

REGIME DE TRABALHO Parcial 
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PERÍODO: 5º 

DISCIPLINA: ECONOMIA – 40h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Werley Campos Gomes 

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 922.629.611-15 

RG: 4130235 SSP/GO 

ENDEREÇO 
Rua 7 S/N, Qd. 27, Lt. 4 – Jk 

CEP: 75.114-290 Anápolis-GO  

CONTATOS 
Fones(s): 99182-9300  

E-mail: werley-adv@hotmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Direito UniEVANGÉLICA 

Especialização: 

Mestrado: 

REGIME DE TRABALHO Horista 
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PERÍODO: 5º 

DISCIPLINA: DIREITO EMPRESARIAL I – 80h/a  

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Werley Campos Gomes 

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 922.629.611-15 

RG: 4130235 SSP/GO 

ENDEREÇO 
Rua 7 S/N, Qd. 27, Lt. 4 – Jk 

CEP: 75.114-290 Anápolis-GO  

CONTATOS 
Fones(s): 99182-9300  

E-mail: werley-adv@hotmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Direito UniEVANGÉLICA 

Especialização: Direito Público, Direito do 

Consumidor, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito 

Penal, Direito Processual Penal, Direito Constitucional, 

Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e 

Prática Trabalhista, Direito Administrativo. 

Mestrado: Sociedade, Tecnologia e Meio 

Ambiente 

REGIME DE TRABALHO Horista 

PERÍODO: 5º 

DISCIPLINA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL I – 80h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Glayzer Antônio Gomes da Silva 
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IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 804.653.071-91 

RG: 3623004 – DGPC/GO 

ENDEREÇO 

Av. Bernardo Sayão, 1280  

Bairro Nova Vila 

Ceres - GO 

CEP: 76.300-000 

CONTATOS 
Fone: (062) 99987-7051 

E-mail: glayzergomes2@hotmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Direito 

Especialização: Direito Público, Constitucional 

e Administrativo 

REGIME DE TRABALHO Horista 
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PERÍODO: 5º 

DISCIPLINA: 
DIREITO PENAL IV (Dos crimes em espécie 

II) – 80h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Idelci Ferreira de Lima 

PERÍODO: 5º 

DISCIPLINA: DIREITO CIVIL V (Das coisas) – 80h/a  

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Cristiano Chuquia dos Santos Orrico 

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 2949611 – SSP/GO 

RG: 778.367.741-04 

ENDEREÇO 

Av. Pres. Wilsom, Res. Morumbi, Bl C, Apto. 

403, nº 980 

Setor: Jundiaí Industrial 

Anápolis – Go 

CONTATOS 
Fones: 99252-2451; 3706 9738 

E-mail: cristiano.chuquia@gmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação – direito 

Especialização: Direito Tributário; Direito 

Processual civil; Direito Público. 

OUTRAS FUNÇÕES Orientador de práticas jurídicas 

REGIME DE TRABALHO Parcial 

mailto:cristiano.chuquia@gmail.com
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IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 521.717.101-44 

RG: 2906129 – SSP/GO 

ENDEREÇO 

Rua Lindolfo Matias Teixeira 

Novo Horizonte 

Nova Glória – Go 

CEP: 76 305.000 

CONTATOS 
Fone(s): 99131-3333 

E-mail: idelcidlima@hotmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Direito 

Especialização: Direito Penal e Direito 

Processual Penal 

 

OUTRAS FUNÇÕES Orientador de práticas jurídicas 

REGIME DE TRABALHO Parcial 
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PERÍODO: 6º 

DISCIPLINA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL II – 80h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Elissandra Lopes Borges   

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 792.328.331-15 

RG: 2296416 DGPC GO 2. VIA 

ENDEREÇO 

Cidade: CERES 

Rua 39, QD-31, LT-33A  

Setor: Vila Nova 

CEP: 76300-000 

CONTATOS 

Fone(s): 62 98141.8406 / 98503.4203 

E-mail: 

elissandralopesborges.adva@gmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Direito – Universidade Pontifícia 

Católica de Goiás – PUC/GO 

Especialização: Direito Processual Civil – 

Universidade Pontifícia Católica de Goiás – PUC/GO 

Especialização: Direito Material e Processual 

do Trabalho – Faculdade Damásio/SP  

OUTRAS FUNÇÕES 
Orientadora de práticas jurídicas 

Coordenadora de horas complementares 

REGIME DE TRABALHO Parcial 

 

PERÍODO: 6º 

DISCIPLINA: DIREITO CIVIL VI (Família) – 80h/a 

mailto:elissandralopesborges.adva@gmail.com
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HORÁRIO: Noturno 

NOME: Cristiano Chuquia dos Santos Orrico 

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 2949611 – SSP/GO 

RG: 778.367.741-04 

ENDEREÇO 

Av. Pres. Wilsom, Res. Morumbi, Bl C, Apto. 

403, nº 980 

Setor: Jundiaí Industrial 

Anápolis – Go 

CONTATOS 
Fones: 99252-2451; 3706 9738 

E-mail: cristiano.chuquia@gmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Direito 

Especialização: Direito Tributário; Direito 

Processual civil; Direito Público. 

OUTRAS FUNÇÕES Orientador de práticas jurídicas 

REGIME DE TRABALHO Parcial 

 

PERÍODO: 6º 

DISCIPLINA: DIREITO PROCESSUAL PENAL I – 80h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Vitor Martins Cortizo 

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 028622119-58 

RG: 6904189-2SSP/PR 

ENDEREÇO 

Rua Marechal Gouveia, Lt 23, Qd 317, Casa 

2. 

Vila Jaiara - Anápolis – GO 

mailto:cristiano.chuquia@gmail.com
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CEP: 75064-080 

CONTATOS 
Fones: 98139-8854 

E-mail: vitor-1979@hotmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: direito – UNIPAR – Universidade 

Paranaense 

Especialização: 

OUTRAS FUNÇÕES 
Orientador de práticas jurídicas 

Coordenador de Atividades de extensão. 

REGIME DE TRABALHO Parcial 

 

PERÍODO: 6º 

DISCIPLINA: DIREITO DO TRABALHO I – 80h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Luciano do Valle  

IDENTIFICAÇÃO: 
RG: 3558561 DPC/GO  

CPF: 829.237.011-00 

ENDEREÇO 
Rua 14 Qd. 05 Lt. 25 Nº 95 – Centro – 76300-

000 Ceres/GO 

CONTATOS 

Fone(s): 62 3323-1648 / 3307-1743 / 99677-

7458 / 98402-8553 

E-mail: luciano_valle@hotmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Bacharelado em Direito 

Especialização: Direito Civil 

Mestrado: Sociedade, Tecnologia e Meio 

Ambiente – UniEVANGÉLICA – Campus Anápolis.  

Doutorando: Direito Civil – Universidade de 

mailto:vitor-1979@hotmail.com
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Buenos Aires (UBA)  

OUTRAS FUNÇÕES 
Orientador de monografias 

NDE 

REGIME DE TRABALHO Parcial 
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PERÍODO: 6º 

DISCIPLINA: DIREITO EMPRESARIAL II – 80h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Marcos Macedo dos Santos 

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 002.041.141-36 

RG: 4074664 2ª Via DGPCGO 

ENDEREÇO 

Cidade: Rialma 

Rua: 04, Nº 240 

Setor: centro 

CEP: 76310-000 

CONTATOS 
Fone(s): 62 985420833 / 62 3397 14 51 

E-mail: mcsmacedo@msn.com 

TITULAÇÕES 
Graduação: Bacharel em Direito 

Especialista em Direito Administrativo 

OUTRAS FUNÇÕES 
Orientador de monografias; 

Orientador de práticas jurídicas. 

REGIME DE TRABALHO Parcial 

 

PERÍODO: 7º 

DISCIPLINA: DIREITO ADMINISTRATIVO I – 80h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Guilherme Soares Vieira 

IDENTIFICAÇÃO: CPF: 017.599.721-77 
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RG: 4635657 DGPC-GO 

ENDEREÇO 

Cidade: Ceres 

Rua: 17, nº39 

Setor: Industrial 

CEP: 76300-000 

CONTATOS 
Fone(s): 62 98573-2529 

E-mail: direitoguilherme54@gmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Bacharel em Direito / Sistemas de 

Informação 

Especialista em Docência Universitária 

Mestrado em andamento – Sociedade, 

Tecnologia e meio ambienta - UniEVANGÉLICA 

OUTRAS FUNÇÕES 
Direção do curso de Direito 

NDE 

REGIME DE TRABALHO Integral 
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PERÍODO: 7º 

DISCIPLINA: DIREITO DO TRABALHO II – 80h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Luciano do Valle  

IDENTIFICAÇÃO: 
RG: 3558561 DPC/GO  

CPF: 829.237.011-00 

ENDEREÇO 
Rua 14 Qd. 05 Lt. 25 Nº 95 – centro – 76300-

000 Ceres/GO 

CONTATOS 

Fone(s): 62 3323-1648 / 3307-1743 / 99677-

7458 / 98402-8553 

E-mail: luciano_valle@hotmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Bacharelado em Direito 

Especialização: Direito Civil 

Mestrado: Sociedade, Tecnologia e Meio 

Ambiente – UniEVANGÉLICA – Campus Anápolis.  

Doutorando: Direito Civil – Universidade de 

Buenos Aires (UBA)  

OUTRAS FUNÇÕES 
Orientador de monografias 

NDE 

REGIME DE TRABALHO Parcial 

 

PERÍODO: 7º 

DISCIPLINA: DIREITO PROCESSUAL PENAL II – 80h/a 

HORÁRIO: Noturno 
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NOME: Vitor Martins Cortizo 

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 028622119-58 

RG: 6904189-2SSP/PR 

ENDEREÇO 

Rua Marechal Gouveia, Lt 23, Qd 317, Casa 2. 

Vila Jaiara - Anápolis – GO 

CEP: 75064-080 

CONTATOS 
Fones: 98139-8854 

E-mail: vitor-1979@hotmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: direito – UNIPAR – Universidade 

Paranaense 

Especialização: 

OUTRAS FUNÇÕES 
Orientador de práticas jurídicas 

Coordenador de atividades de extensão. 

REGIME DE TRABALHO Parcial 

mailto:vitor-1979@hotmail.com
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PERÍODO: 7º 

DISCIPLINA: DIREITO CIVIL VII (Sucessões) – 80h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Guilherme Soares Vieira 

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 017.599.721-77 

RG: 4635657 – DGPC/GO 

ENDEREÇO 

Rua 17 

Setor Industrial 

Ceres – Go 

CEP: 76 300.000 

CONTATOS 
Fone(s): 985732529 

E-mail: direitoguilherme54@gmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Direito 

Especialização: Docência Universitária 

 

REGIME DE TRABALHO Integral 

 

PERÍODO: 7º 

DISCIPLINA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL III – 80h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Glayzer Antônio Gomes da Silva 

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 804.653.071-91 

RG: 3623004 – DGPC/GO 
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ENDEREÇO 

Av. Bernardo Sayão, 1280  

Bairro Nova Vila 

Ceres - GO 

CEP: 76.300-000 

CONTATOS 
Fone: (062) 99987-7051 

E-mail: glayzergomes2@hotmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Direito 

Especialização: Direito Público, Constitucional 

e Administrativo 

REGIME DE TRABALHO Horista 

 

PERÍODO: 7º 

DISCIPLINA: 
ESTAGIO SUPERVISIONADO I (Prática 

Processual Civil) – 40h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Lilainne Carvalho de Sousa Magela 

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 998.927.311-15 

RG: 425.2365 – SSP-GO 

ENDEREÇO 
Rua 20, nº 528, Setor Tizá, Rialma – Go 

CEP: 76.310-000 

CONTATOS 
Fone: (62) 98422-1360; (62) 98114-1181 

E-mail: lilainemagela@gmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: direito – PUC- GO 

Especialização: Direito Civil e Processual 

Civil – PUC - GO 
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OUTRAS FUNÇÕES Orientação de práticas jurídicas 

REGIME DE TRABALHO Horista 

PERÍOD

O: 

7º 

DISCIPLI

NA: 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II (Prática 

Simulada Civil - NAS) - 20h/a 

HORÁRI

O: 

Noturno 

NOME: Lilainne Carvalho de Sousa Magela 

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 998.927.311-15 

RG: 425.2365 – SSP-GO 

ENDERE

ÇO 

Rua 20, nº 528, Setor Tizá, Rialma – Go 

CEP: 76.310-000 

CONTAT

OS 

Fone: (62) 98422-1360; (62) 98114-1181 

E-mail: lilainemagela@gmail.com 

TITULAÇ

ÕES 

Graduação: direito – PUC- GO 

Especialização: Direito Civil e Processual Civil – 

PUC - GO 

OUTRAS FUNÇÕES Orientação de práticas jurídicas 

REGIME DE 

TRABALHO 

Horista 
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PERÍODO: 7º 

DISCIPLINA: LINGUAGEM JURÍDICA I - 40h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Elissandra Lopes Borges   

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 792.328.331-15 

RG: 2296416 DGPC GO 2. VIA 

ENDEREÇO 

Cidade: CERES 

Rua 39, QD-31, LT-33A  

Setor: Vila Nova 

CEP: 76300-000 

CONTATOS 

Fone(s): 62 98141.8406 / 98503.4203 

E-mail: 

elissandralopesborges.adva@gmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Direito – Universidade Pontifícia 

Católica de Goiás – PUC/GO 

Especialização: Direito Processual Civil – 

Universidade Pontifícia Católica de Goiás – PUC/GO 

Especialização: Direito Material e Processual 

do Trabalho – Faculdade Damásio/SP  

OUTRAS FUNÇÕES 

Orientadora de práticas jurídicas 

Coordenadora de atividades de horas 

complementares 

REGIME DE TRABALHO Parcial 

mailto:elissandralopesborges.adva@gmail.com
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8º 

DISCIPLINA  DIREITO ADMINISTRATIVO II – 80h/a 

HORÁRIO Noturno 

NOME Alessandro Manso e Silva  

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 784.995.341-04  

RG: 18687OABGO 

ENDEREÇO 

Rua 28, S/N Apt 103, Qd. 3, Lt. 25. 

 Setor Curumim  

Ceres - CEP: 76300-000  

CONTATOS 
Fone(s): 62 85813177 

Email: mansopc@yahoo.com.br 

TITULAÇÕES 

Graduação: Direito 

Especialização: Direito 

Mestrado: Cursando Direitos Humanos - UFG 

OUTRAS FUNÇÕES Orientador de monografias 

REGIME DE TRABALHO Parcial 
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PERÍODO: 8º 

DISCIPLINA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL IV – 80h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Ana Paula Veloso de Assis Sousa 

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 605.238.911-72 

RG: 1.524.214 – SSP/GO 

ENDEREÇO 
Rua 260, Qd. 05, Lt 08 Setor: Jardim Tropical 

CEP: 76.300.000 - Ceres 

CONTATOS 

Fones: 98468 7709; res. 3307 1727; escr. 

33072793  

E-mail: anapaulavsousa@hotmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Direito. Faculdade anhanguera de 

ciências Humanas – 1994. 

Especialização: Direito Civil e Processo Civil. 

Faculdade anhanguera de ciências Humanas – 

2001.Magistério Superior. Instituto Brasileiro de Pós-

graduação e Extensão. 2006. 

Mestrado: Sociedade, Tecnologia e Meio 

Ambiente – UniEVANGÉLICA - 2017 

OUTRAS FUNÇÕES 

NDE 

Coordenação do Núcleo de Pratica Jurídica 

Orientadora de monografias. 

REGIME DE TRABALHO Parcial 
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PERÍODO: 8º 

DISCIPLINA: DIREITO PROCESSUAL PENAL III – 80h/a 

HORÁRIO: Noturno 

PERÍODO: 8º 

DISCIPLINA: 
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO I – 

80h/a  

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Elissandra Lopes Borges   

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 792.328.331-15 

RG: 2296416 DGPC GO 2. VIA 

ENDEREÇO 
Rua 39, QD-31, LT-33A Setor: Vila Nova 

Cidade: CERES CEP: 76300-000 

CONTATOS 

Fone(s): 62 98141.8406 / 98503.4203 

E-mail: 

elissandralopesborges.adva@gmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Direito –  PUC/GO 

Especialização: Direito Processual Civil – 

PUC/GO 

Especialização: Direito Material e Processual 

do Trabalho – Faculdade Damásio/SP  

OUTRAS FUNÇÕES 
Orientadora de práticas jurídicas 

Coordenadora de Horas Complementares 

REGIME DE TRABALHO Parcial 

mailto:elissandralopesborges.adva@gmail.com
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NOME: Idelci Ferreira de Lima 

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 521.717.101-44 

RG: 2906129 – SSP/GO 

ENDEREÇO 

Rua Lindolfo Matias Teixeira 

Novo Horizonte 

Nova Glória – Go 

CEP: 76 305.000 

CONTATOS 
Fone(s): 99131-3333 

E-mail: idelcidlima@hotmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Direito 

Especialização: Direito Penal e Direito 

Processual Penal 

 

OUTRAS FUNÇÕES Orientador de práticas jurídicas 

REGIME DE TRABALHO Parcial 

 

PERÍODO: 8º 

DISCIPLINA: 
ESTAGIO SUPERVISIONADO III (Prática 

Processual Penal) – 40h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Cristiano Chuquia dos Santos Orrico 

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 2949611 – SSP/GO 

RG: 778.367.741-04 

ENDEREÇO 
Av. Pres. Wilsom, Res. Morumbi, Bl C, Apto. 

403, nº 980 
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Setor: Jundiaí Industrial 

Anápolis – Go 

CONTATOS 
Fones: 99252-2451; 3706 9738 

E-mail: cristiano.chuquia@gmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação – direito 

Especialização: Direito Tributário; Direito 

Processual civil; Direito Público. 

OUTRAS FUNÇÕES Orientador de práticas jurídicas 

REGIME DE TRABALHO Parcial 

 

 

PERÍODO: 8º 

DISCIPLINA: 
ESTAGIO SUPERVISIONADO IV (Prática 

Simulada Penal - NAS) – 20h/a 

 Noturno 

NOME: Cristiano Chuquia dos Santos Orrico 

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 2949611 – SSP/GO 

RG: 778.367.741-04 

ENDEREÇO 

Av. Pres. Wilsom, Res. Morumbi, Bl C, Apto. 

403, nº 980 

Setor: Jundiaí Industrial 

Anápolis – Go 

CONTATOS 
Fones: 99252-2451; 3706 9738 

E-mail: cristiano.chuquia@gmail.com 

TITULAÇÕES 
Graduação – direito 

Especialização: Direito Tributário; Direito 

mailto:cristiano.chuquia@gmail.com
mailto:cristiano.chuquia@gmail.com
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Processual civil; Direito Público. 

OUTRAS FUNÇÕES Orientador de práticas jurídicas 

REGIME DE TRABALHO Parcial 

 

PERÍODO: 8º 

DISCIPLINA: ÉTICA II (Geral e Jurídica) – 40h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Cristiano Chuquia dos Santos Orrico 

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 2949611 – SSP/GO 

RG: 778.367.741-04 

ENDEREÇO 

Av. Pres. Wilsom, Res. Morumbi, Bl C, Apto. 

403, nº 980 

Setor: Jundiaí Industrial 

Anápolis – Go 

CONTATOS 
Fones: 99252-2451; 3706 9738 

E-mail: cristiano.chuquia@gmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação – direito 

Especialização: Direito Tributário; Direito 

Processual civil; Direito Público. 

OUTRAS FUNÇÕES Orientador de práticas jurídicas 

REGIME DE TRABALHO Parcial 

 

  

mailto:cristiano.chuquia@gmail.com
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PERÍODO: 8º 

DISCIPLINA: TRABALHO DE CURSO I (Projeto) – 40h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Valdivino José Ferreira  

PERÍODO: 8º 

DISCIPLINA: LINGUAGEM JURÍDICA II 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Taynara Ramos Batista Aires 

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 041.169.181-30 

RG: 5673729 SSP/GO 

ENDEREÇO 

Cidade: Rialma 

Rua: Pedro Felinto Rego, nº 555. 

Setor: Santa Terezinha, Qd. 20 Lt. 02 

CEP: 76310-000 

CONTATOS 
Fone(s): 98456-9975 

E-mail: tayramos@live.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Letras – Habilitação Português e 

Inglês 

Especialização: Docência do Ensino Superior 

OUTRAS FUNÇÕES 
Coordenação de Nivelamento 

Coordenação de UniSim 

REGIME DE TRABALHO Parcial 
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IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 307.308.301-44 

RG: 147.646 SSP/GO 

ENDEREÇO 
AV. Araguaia, Nº 1.247 – Uruana – GO – 

CEP: 76.335-000 

CONTATOS 

Fone(s): 62 3344 1106; 99925 5015; 98484 

4236. 

E-mail: ferreira.diocese@gmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Pedagogia – Faculdade de 

Filosofia do Vale de São Patrício – AEE; Teologia Pastoral 

– Diocese de Goiás. 

Especialização: Administração Educacional  - 

Faculdades Integradas de São Gonçalo – RJ; Língua 

Portuguesa – Universidade Salgado de Oliveira – Goiânia 

– Go 

Mestrado: Ciência da Religião – Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás – (PUC-GO) 

Doutorado: Ciência da Religião – PUC-GO – 

Não concluído. 

OUTRAS FUNÇÕES 
Coordenação do Núcleo de Trabalho de Curso  

NDE 

REGIME DE TRABALHO Parcial 

 

PERÍODO: 9º 

DISCIPLINA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL V – 80h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Alessandra Marques da Silveira Moulin 

IDENTIFICAÇÃO: CPF: 994.582.921-15 
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RG: 4255118 DGPC-GO 

ENDEREÇO 

Cidade: Ceres 

Rua: Rua 16 

Setor: Centro 

CEP: 76300-000 

CONTATOS 

Fone(s): 3307-4578 / 3307-7407 / 99184-

7463  

E-mails: alemoulin1@hotmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Bacharel em Direito 

Especialização: Direito Público– Complexo 

Jurídico Damásio de Jesus – 2007. 

OUTRAS FUNÇÕES Coordenadora do CEJUSC 

REGIME DE TRABALHO Horista 

 

PERÍODO: 9º 

DISCIPLINA: 
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO II 

– 80h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Elissandra Lopes Borges   

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 792.328.331-15 

RG: 2296416 DGPC GO 2. VIA 

ENDEREÇO 
Rua 39, QD-31, LT-33A Setor: Vila Nova. 

Cidade: CERES CEP: 76300-000 

CONTATOS 

Fone(s): 62 98141.8406 / 98503.4203 

E-mail: 

elissandralopesborges.adva@gmail.com 

mailto:elissandralopesborges.adva@gmail.com
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TITULAÇÕES 

Graduação: Direito - PUC/GO  

Especialização: Direito Processual Civil - 

PUC/GO 

Especialização: Direito Material e Processual 

do Trabalho – Faculdade Damásio/SP  

OUTRAS FUNÇÕES 
Orientadora de práticas jurídicas 

Coordenadora de  Horas Complementares 

REGIME DE TRABALHO Parcial 

 

PERÍODO: 9º 

DISCIPLINA: DIRIETO PROCESSUAL PENAL IV – 80h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Werley Campos Gomes 

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 922.629.611-15 

RG: 4130235 SSP/GO 

ENDEREÇO 
Rua 7 S/N, Qd. 27, Lt. 4 – Jk 

CEP: 75.114-290 Anápolis-GO  

CONTATOS 
Fones(s): 99182-9300  

E-mail: werley-adv@hotmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Direito UniEVANGÉLICA 

Especialização: Direito Público, Direito do 

Consumidor, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito 

Penal, Direito Processual Penal, Direito Constitucional, 

Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e 

Prática Trabalhista, Direito Administrativo. 

Mestrado: Sociedade, Tecnologia e Meio 

Ambiente 
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REGIME DE TRABALHO Horista 

 

PERÍODO: 9º 

DISCIPLINA: DIREITO TRIBUTÁRIO I - 80h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Marcos Macedo dos Santos 

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 002.041.141-36 

RG: 4074664 2ª Via DGPCGO 

ENDEREÇO 
Rua: 04, Nº 240 Setor: centro 

Cidade: Rialma CEP: 76310-000 

CONTATOS 
Fone(s): 62 985420833 / 62 3397 14 51 

E-mail: mcsmacedo@msn.com 

TITULAÇÕES 
Graduação: Bacharel em Direito 

Especialista em Direito Administrativo 

OUTRAS FUNÇÕES 
Orientador de monografias; 

Orientador de práticas jurídicas. 

REGIME DE TRABALHO Parcial 
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PERÍODO: 9º 

DISCIPLINA: 
ESTAGIO SUPERVISIONADO V (Tribunal 

do Júri) - 40h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Elissandra Lopes Borges   

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 792.328.331-15 

RG: 2296416 DGPC GO 2. VIA 

ENDEREÇO 

Cidade: CERES 

Rua 39, QD-31, LT-33A  

Setor: Vila Nova 

CEP: 76300-000 

CONTATOS 

Fone(s): 62 98141.8406 / 98503.4203 

E-mail: 

elissandralopesborges.adva@gmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Direito – Universidade Pontifícia 

Católica de Goiás – PUC/GO 

Especialização: Direito Processual Civil – 

Universidade Pontifícia Católica de Goiás – PUC/GO 

Especialização: Direito Material e Processual 

do Trabalho – Faculdade Damásio/SP  

OUTRAS FUNÇÕES 
Orientadora de práticas jurídicas 

Coordenadora de Horas Complementares 

REGIME DE TRABALHO Parcial 

 

PERÍODO: 9º 

mailto:elissandralopesborges.adva@gmail.com
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DISCIPLINA: 
ESTAGIO SUPERVISIONADO VI (Prática 

Processual Trabalhista) - 40h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Elissandra Lopes Borges 

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 792.328.331-15 

RG: 2296416 DGPC GO 2. VIA 

ENDEREÇO 

Cidade: CERES 

Rua 39, QD-31, LT-33A  

Setor: Vila Nova 

CEP: 76300-000 

CONTATOS 

Fone(s): 62 98141.8406 / 98503.4203 

E-mail: 

elissandralopesborges.adva@gmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Direito – Universidade Pontifícia 

Católica de Goiás – PUC/GO 

Especialização: Direito Processual Civil – 

Universidade Pontifícia Católica de Goiás – PUC/GO 

Especialização: Direito Material e Processual 

do Trabalho – Faculdade Damásio/SP  

OUTRAS FUNÇÕES 
Orientadora de práticas jurídicas 

Coordenadora de horas complementares 

REGIME DE TRABALHO Parcial 

 

 

PERÍODO: 9º 

DISCIPLINA: ESTAGIO SUPERVISIONADO VII (Prática 

mailto:elissandralopesborges.adva@gmail.com
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NPJ) - 80h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Elissandra Lopes Borges   

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 792.328.331-15 

RG: 2296416 DGPC GO 2. VIA 

ENDEREÇO 
Rua 39, QD-31, LT-33A Setor: Vila Nova 

Cidade: CERES CEP: 76300-000 

CONTATOS 

Fone(s): 62 98141.8406 / 98503.4203 

E-mail: 

elissandralopesborges.adva@gmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Direito – Universidade Pontifícia 

Católica de Goiás – PUC/GO 

Especialização: Direito Processual Civil – 

Universidade Pontifícia Católica de Goiás – PUC/GO 

Especialização: Direito Material e Processual 

do Trabalho – Faculdade Damásio/SP  

OUTRAS FUNÇÕES 
Orientadora de práticas jurídicas 

Coordenadora de horas complementares. 

REGIME DE TRABALHO Parcial 

 

PERÍODO: 9º 

DISCIPLINA: 
TRABALHO DE CURSO II (Monografia) – 

40h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Valdivino José Ferreira  

IDENTIFICAÇÃO: CPF: 307.308.301-44 

mailto:elissandralopesborges.adva@gmail.com
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RG: 147.646 SSP/GO 

ENDEREÇO 
AV. Araguaia, Nº 1.247 – Uruana – GO – 

CEP: 76.335-000 

CONTATOS 

Fone(s): 62 3344 1106; 99925-5015; 98484 -

4236. 

E-mail: ferreira.diocese@gmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Pedagogia – Faculdade de 

Filosofia do Vale de São Patrício – AEE; Teologia Pastoral 

– Diocese de Goiás. 

Especialização: Administração Educacional - 

Faculdades Integradas de São Gonçalo – RJ; Língua 

Portuguesa – Universidade Salgado de Oliveira – Goiânia 

– Go 

Mestrado: Ciência da Religião – Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás – (PUC-GO) 

Doutorado: Ciência da Religião – PUC-GO – 

Não concluído. 

OUTRAS FUNÇÕES 

Coordenação do Núcleo de Trabalho de 

Curso  

NDE 

REGIME DE TRABALHO Parcial 

 

PERÍODO: 10º 

DISCIPLINA: DIREITO AMBIENTAL - 80h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Lilainne Carvalho de Sousa Magela 

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 998.927.311-15 

RG: 425.2365 – SSP-GO 
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ENDEREÇO 
Rua 20, nº 528, Setor Tizá, Rialma – Go 

CEP: 76.310-000 

CONTATOS 
Fone: (62) 8422-1360; (62) 8114-1181 

E-mail: lilainecarvalho@hotmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: direito – PUC- GO 

Especialização: Direito Civil e Processual Civil 

– PUC - GO 

OUTRAS FUNÇÕES Orientação de práticas jurídicas 

REGIME DE TRABALHO Horista 

 

 

PERÍODO: 10º 

DISCIPLINA: DIREITO DO CONSUMIDOR - 40h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Lilainne Carvalho de Sousa Magela 

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 998.927.311-15 

RG: 425.2365 – SSP-GO 

ENDEREÇO 
Rua 20, nº 528, Setor Tizá, Rialma – Go 

CEP: 76.310-000 

CONTATOS 
Fone: (62) 98422-1360; (62) 98114-1181 

E-mail: lilainemagela@gmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: direito – PUC- GO 

Especialização: Direito Civil e Processual Civil 

– PUC - GO 



 

 

 

 213 

OUTRAS FUNÇÕES Orientação de práticas jurídicas 

REGIME DE TRABALHO Horista 
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PERÍODO: 10º 

DISCIPLINA: DIREITO INTERNACIONAL - 80h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Alessandra Marques da Silveira Moulin 

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 994.582.921-15 

RG: 4255118 DGPC-GO 

ENDEREÇO 

Cidade: Ceres 

Rua: Rua 16 

Setor: Centro 

CEP: 76300-000 

CONTATOS 

Fone(s): 3307-4578 / 3307-7407 / 99184-

7463  

E-mails: alemoulin1@hotmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Bacharel em Direito 

Especialização: Direito Público– Complexo 

Jurídico Damásio de Jesus – 2007. 

OUTRAS 

FUNÇÕES 

Coordenadora do CEJUSC 

REGIME DE TRABALHO Parcial 

 

 

PERÍODO: 10º 

DISCIPLINA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - 80h/a 

HORÁRIO: Noturno 
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NOME: Elissandra Lopes Borges   

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 792.328.331-15 

RG: 2296416 DGPC GO 2. VIA 

ENDEREÇO 
Rua 39, QD-31, LT-33A Setor: Vila Nova 

Cidade: CERES CEP: 76300-000 

CONTATOS 

Fone(s): 62 98141.8406 / 98503.4203 

E-mail: 

elissandralopesborges.adva@gmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Direito – Universidade Pontifícia 

Católica de Goiás – PUC/GO 

Especialização: Direito Processual Civil – 

Universidade Pontifícia Católica de Goiás – PUC/GO 

Especialização: Direito Material e Processual 

do Trabalho – Faculdade Damásio/SP  

OUTRAS FUNÇÕES 
Orientadora de práticas jurídicas 

Coordenadora de Horas Complementares 

REGIME DE TRABALHO Parcial 

 

 

PERÍODO: 10º 

DISCIPLINA: DIRIETO TRIBUTÁRIO II - 80h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Marcos Macedo dos Santos 

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 002.041.141-36 

RG: 4074664 2ª Via DGPCGO 

mailto:elissandralopesborges.adva@gmail.com
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ENDEREÇO 

Cidade: Rialma 

Rua: 04, nº 240 

Setor: centro 

CEP: 76310-000 

CONTATOS 
Fone(s): 62 985420833 / 62 3397 14 51 

E-mail: mcsmacedo@msn.com 

TITULAÇÕES 
Graduação: Bacharel em Direito 

Especialista em Direito Administrativo 

OUTRAS FUNÇÕES 
Orientador de monografias; 

Orientador de práticas jurídicas. 

REGIME DE TRABALHO Parcial 

 

 

PERÍODO: 10º 

DISCIPLINA: 
ESTAGIO SUPERVISIONADO VIII (Prática 

NPJ) - 80h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Vitor Martins Cortizo 

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 028622119-58 

RG: 6904189-2SSP/PR 

ENDEREÇO 

Rua Marechal Gouveia, Lt 23, Qd 317, Casa 

2. 

Vila Jaiara - Anápolis – Go 

CEP: 75064-080 

CONTATOS Fones: 98139-8854 
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E-mail: vitor-1979@hotmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Direito – UNIPAR – Universidade 

Paranaense 

Especialização: Direito Escola da 

Magistratura do Paraná – 2003. 

OUTRAS FUNÇÕES 
Orientador de práticas jurídicas 

Coordenador de atividade de  extensão 

REGIME DE TRABALHO Horista 

 

  

mailto:vitor-1979@hotmail.com
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PERÍODOS: 10º 

DISCIPLINA: OPTATIVA - Direito Sanitário - 40h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Luciano do Valle  

IDENTIFICAÇÃO: 
RG: 3558561 DPC/GO  

CPF: 829.237.011-00 

ENDEREÇO 
Rua 14 Qd. 05 Lt. 25 nº 95 – centro – 76300-

000 Ceres/GO 

CONTATOS 

Fone(s): 62 3323-1648 / 3307-1743 / 99677-

7458 / 98402-8553 

E-mail: luciano_valle@hotmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Bacharelado em Direito 

Especialização: Direito Civil 

Mestrado: Sociedade, Tecnologia e Meio 

Ambiente – UniEVANGÉLICA – Campus Anápolis.  

Doutorando: Direito Civil – Universidade de 

Buenos Aires (UBA)  

OUTRAS FUNÇÕES 
Orientador de práticas jurídicas 

NDE 

REGIME DE TRABALHO Parcial 

 

PERÍODOS: 10º 

DISCIPLINA: 
OPTATIVA – Estatuto da criança e do 

Adolescente - 40h/a 

HORÁRIO: Noturno 
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NOME: Elissandra Lopes Borges  

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 792.328.331-15 

RG: 2296416 DGPC GO 2. VIA 

ENDEREÇO 

Cidade: CERES 

Rua 39, QD-31, LT-33A  

Setor: Vila Nova 

CEP: 76300-000 

CONTATOS 

Fone(s): 62 98141.8406 / 98503.4203 

E-mail: 

elissandralopesborges.adva@gmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Direito – Universidade Pontifícia 

Católica de Goiás – PUC/GO 

Especialização: Direito Processual Civil – 

Universidade Pontifícia Católica de Goiás – PUC/GO 

Especialização: Direito Material e Processual 

do Trabalho – Faculdade Damásio/SP  

OUTRAS FUNÇÕES 

Orientadora de práticas jurídicas 

Coordenadora de Horas Complementares 

 

REGIME DE TRABALHO Parcial 

 

PERÍODOS: 10º 

DISCIPLINA: OPTATIVA - Direito Aduaneiro - 40h/a  

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Elissandra Lopes Borges   

IDENTIFICAÇÃO: CPF: 792.328.331-15 

mailto:elissandralopesborges.adva@gmail.com
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RG: 2296416 DGPC GO 2. VIA 

ENDEREÇO 

Cidade: CERES 

Rua 39, QD-31, LT-33A                                                                                                           

Setor: Vila Nova 

CEP: 76300000 

CONTATOS 

Fone(s): 62 8141-8406 / 98503-4203 

E-mail: 

elissandralopesborges.adva@gmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Direito – Universidade Pontifícia 

Católica de Goiás – PUC/GO 

Especialização: Direito Processual Civil – 

Universidade Pontifícia Católica de Goiás – PUC/GO 

Especialização: Direito Material e Processual 

do Trabalho – Faculdade Damásio/SP  

OUTRAS FUNÇÕES 
Professora do Núcleo de Prática Jurídica II 

Coordenadora de Horas Complementares 

REGIME DE TRABALHO Parcial 

 

PERÍODO: 10º 

DISCIPLINA: OPTATIVA - DIREITO ELEITORAL – 40h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Luciano do Valle  

IDENTIFICAÇÃO: 
RG: 3558561 DPC/GO  

CPF: 829.237.011-00 

ENDEREÇO 
Rua 14 Qd. 05 Lt. 25 Nº 95 – centro – 76300-

000 Ceres/GO 

mailto:elissandralopesborges.adva@gmail.com
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CONTATOS 

Fone(s): 62 3323-1648 / 3307-1743 / 99677-

7458 / 98402-8553 

E-mail: luciano_valle@hotmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Bacharelado em Direito 

Especialização: Direito Civil 

Mestrado: Sociedade, Tecnologia e Meio 

Ambiente – UniEVANGÉLICA – Campus Anápolis.  

Doutorando: Direito Civil – Universidade de 

Buenos Aires (UBA)  

OUTRAS FUNÇÕES 
Orientador de monografias 

NDE 

REGIME DE TRABALHO Parcial 

 

PERÍODOS: 10º 

DISCIPLINA: OPTATIVA - DIREITO AGRÁRIO - 40h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Cristiano Chuquia dos Santos Orrico 

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 2949611 – SSP/GO 

RG: 778.367.741-04 

ENDEREÇO 

Av. Pres. Wilsom, Res. Morumbi, Bl C, Apto. 

403, nº 980 

Setor: Jundiaí Industrial 

Anápolis – Go 

CONTATOS 
Fones: 99252-2451; 3706 9738 

E-mail: cristiano.chuquia@gmail.com 

TITULAÇÕES Graduação – direito 

mailto:cristiano.chuquia@gmail.com
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Especialização: Direito Tributário; Direito 

Processual civil; Direito Público. 

OUTRAS FUNÇÕES Orientador de práticas jurídicas 

REGIME DE TRABALHO Parcial 

 

PERÍODO: 10º 

DISCIPLINA: 
OPTATIVA – DIREITO SUMULAR CIVEL – 

40h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Luciano do Valle  

IDENTIFICAÇÃO: 
RG: 3558561 DPC/GO  

CPF: 829.237.011-00 

ENDEREÇO 
Rua 14 Qd. 05 Lt. 25 Nº 95 – centro – 76300-

000 Ceres/GO 

CONTATOS 

Fone(s): 62 3323-1648 / 3307-1743 / 99677-

7458 / 98402-8553 

E-mail: luciano_valle@hotmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Bacharelado em Direito 

Especialização: Direito Civil 

Mestrado: Sociedade, Tecnologia e Meio 

Ambiente – UniEVANGÉLICA – Campus Anápolis.  

Doutorando: Direito Civil – Universidade de 

Buenos Aires (UBA)  

OUTRAS FUNÇÕES 
Orientador de práticas jurídicas 

NDE 

REGIME DE TRABALHO Parcial 
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PERÍODO: 10º 

DISCIPLINA: 
OPTATIVA – DIREITO SUMULAR CRIMINAL 

– 40h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Vitor Martins Cortizo 

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 028622119-58 

RG: 6904189-2SSP/PR 

ENDEREÇO 

Rua Marechal Gouveia, Lt 23, Qd 317, Casa 

2. 

Vila Jaiara - Anápolis – Go 

CEP: 75064-080 

CONTATOS 
Fones: 98139-8854 

E-mail: vitor-1979@hotmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Direito – UNIPAR – Universidade 

Paranaense 

Especialização: Direito Escola da Magistratura 

do Paraná – 2003. 

OUTRAS FUNÇÕES 
Orientador de práticas jurídicas 

Coordenador de atividades extensão 

REGIME DE TRABALHO Horista 

 

 

PERÍODO: 10° 

DISCIPLINA: 
OPTATIVA - FORMAS ALTERNATIVAS DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS - 40h/a 

mailto:vitor-1979@hotmail.com
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HORÁRIO: Noturno 

NOME: Alessandra Marques da Silveira Moulin 

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 994.582.921-15 

RG: 4255118 DGPC-GO 

ENDEREÇO 

Cidade: Ceres 

Rua: Rua 16 

Setor: Centro 

CEP: 76300-000 

CONTATOS 

Fone(s): 3307-4578 / 3307-7407 / 99184-

7463  

E-mails: alemoulin1@hotmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Bacharel em Direito 

Especialização: Direito Público– Complexo 

Jurídico Damásio de Jesus – 2007. 

OUTRAS FUNÇÕES Coordenadora do CEJUSC 

REGIME DE TRABALHO Parcial 
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PERÍODO: 10° 

DISCIPLINA: OPTATIVA – MEDICINA LEGAL – 40h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Rosangela Parreira Lopes Amorim  

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 35963212120 

RG: 1500910 

ENDEREÇO 

Cidade: CERES 

Rua: Mª BORGES Qd. 01 Lt.15  

Setor: JARDIM PETROPOLIS 

CEP: 763000-000 

CONTATOS 

Fone(s): (62) 984049377 – (62) 33231862 – 

(62) 33071420 

E-mail: rosangelaparreiraloes@hotmail.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Psicologia  

Especialista – Psicopedagogia – Docência 

Universitária 

OUTRAS FUNÇÕES 

NDE 

Apoio aos discentes 

Coordenação Pedagógica 

Coordenação do UniSim 

REGIME DE TRABALHO Parcial 

PERÍODO: 10º 
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DISCIPLINA: 
OPTATIVA – LÍNGUA BRASILEIRA DE 

SINAIS – 40h/a 

HORÁRIO: Noturno 

NOME: Taynara Ramos Batista Aires 

IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: 041.169.181-30 

RG: 5673729 SSP/GO 

ENDEREÇO 

Cidade: Rialma 

Rua: Pedro Felinto Rego, nº 555 

Setor: Santa Terezinha, Qd. 20 Lt. 02 

CEP: 76310-000 

CONTATOS 
Fone(s): 98456-9975 

E-mail: tayramos@live.com 

TITULAÇÕES 

Graduação: Letras – Habilitação Português e 

Inglês 

Especialização: Docência do Ensino Superior 

OUTRAS FUNÇÕES 
Coordenação de Nivelamento 

Coordenadora UniSim 

REGIME DE TRABALHO Parcial 
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5.7 Coordenações de apoio à Direção do Curso 

 

5.7.1 Coordenação pedagógica  

A direção do curso conta com um professor encarregado de orientar e 

articular diferentes atividades pedagógicas, abaixo especificadas. 

 

5.7.1.1 Planejamento  

O planejamento semestral das atividades de ensino, articuladas ao 

planejamento das atividades de pesquisa e extensão é realizado em três 

instâncias:  

 a) em reuniões da direção do curso, membros do NDE e demais 

coordenadores das atividades de ensino, pesquisa e extensão, para a 

elaboração das propostas de ação e definição de um calendário com as 

atividades de cada setor; 

 b) em reuniões com os docentes, com os respectivos coordenadores 

das diferentes áreas, para o planejamento das diferentes atividades previstas 

para o período letivo. As propostas serão discutidas e aprovadas pelo colegiado 

docente, nessas reuniões. 

 c) em reuniões com os discentes, especialmente com líderes e 

dirigentes/membros do Diretório Acadêmico e da Atlética, para informações, 

soluções de crises interpessoais, deliberações, repasse de informações e 

ajustamentos de condutas em sala e fora dela, no ambiente acadêmico. 

 

5.7.1.2 Atendimento psicopedagógico  

 

Esse atendimento consiste na orientação  aos alunos com dificuldades de 

aprendizagem, planejando, junto com a direção e quadro docente, atividades 

para redução da repetência e evasão e melhoria continua do padrão de 

qualidade do desempenho dos estudantes. É também sua incumbência: 
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a) Elaborar o diagnóstico do perfil dos ingressantes, planeja e encaminha 

em parceria com a Coordenação Pedagógica ações de nivelamento e de 

atendimento as necessidades psicopedagógicas dos acadêmicos. Atua no 

monitoramento do desempenho dos alunos, durante cada semestre, 

promovendo ações de reforço e atendimento aos alunos com dificuldades de 

aprendizagem; 

b) monitorar os resultados finais das avaliações, de repetência e evasão, 

como subsidio ao planejamento da Direção do curso. Orienta e apóia os 

concluintes e egressos. Planeja e monitora ações de atendimento e inclusão de 

portadores de deficiências; 

c) articular-se com a Pastoral Universitária na promoção de ações de 

combate ao uso indevido de drogas;  

d) colaborar com o Departamento de Filantropia, informando, orientando 

e apoiando alunos nos encaminhamentos ao encarregado administrativo para 

aquisição de Bolsas Institucionais e de Financiamento Estudantil; 

e) orientar e apoiar a organização da representação estudantil. 

 

5.7.1.3 Capacitação docente 

 

 O processo de capacitação permanente dos docentes é 

desenvolvido nos encontros em que se discutem temas referentes às práticas 

pedagógicas. Tais encontros ocorrem regulamente ao início de cada semestre 

no campus de Ceres e na sede do Centro Universitário de Anápolis, durante a 

realização dos Seminários de Atualização de Práticas Docentes. Havendo 

necessidade, serão oferecidos minicursos em ocasiões específicas, durante o 

semestre. A coordenação pedagógica atuará, junto da direção e da coordenação 

de pesquisa, na busca da qualificação e capacitação contínua dos professores, 

inclusive em formações strictu sensu e na produção científica. 

 

5.7.2 Coordenação de nivelamento 



 

 

 

 230 

 

 O Programa de nivelamento destina-se a atender aos estudantes 

com dificuldades em leitura e produção de textos, especialmente nos dois 

períodos iniciais. Articula-se com o programa virtual do Centro Universitário, 

oferecendo atividades de recuperação das habilidades básicas em Língua 

Portuguesa. Estas atividades têm como objetivo apoiar os alunos com 

dificuldades nessa língua, a fim de capacitá-los ao desempenho acadêmico e 

profissional, uma vez que a linguagem é instrumento essencial nas atividades 

jurídicas. As atividades de nivelamento são desenvolvidas a distância e 

presencialmente, sob a orientação de um professor coordenador. 

 Deve também essa coordenação atuar nas sugestões de aplicações 

e correções de provas, juntamente com os professores de cada período, para 

habilitar os acadêmicos às realizações de exames como o ENADE, Exame de 

Ordem e outros peculiares.   

 

5.7.3 Coordenação de Avaliação UNISIM 

 

A Coordenação do UNISIM deve orientar e apoiar a Direção do Curso em 

ações de avaliação do desempenho dos estudantes e na preparação dos 

acadêmicos para os vários exames exigíveis para o exercício das várias 

profissões jurídicas, por meio do programa do UNISIM, que consiste na 

realização de provas no modelo ENADE, Exame de Ordem e concursos 

jurídicos, com o objetivo de estimular o desenvolvimento de habilidades 

cognitivas no processo acadêmico. 

 

5.7.4 Coordenação da S.I.A. – Subcomissão Interna de Avaliação 

 A coordenação da S.I.A. – Subcomissão Interna de Avaliação atua 

com um grupo de apoio à direção do curso no desenvolvimento das ações no 

processo de autoavaliação do curso. 
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 Atua, portanto, junto à Comissão Própria de Avaliação, na 

elaboração o Projeto de Autoavaliação do Curso, coordena as ações de 

avaliação, junto aos docentes e discentes e apoia o NDE no monitoramento do 

desenvolvimento do projeto pedagógico do curso e  nos processos de avaliação 

externa para renovação de reconhecimento dos cursos. 

 

5.7.5 Coordenação de estágios 

 

 Esta área é responsável pelo planejamento, orientação e execução 

das atividades do estágio curricular, como descrito nas referências já feitas ao 

Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ. 

 

5.7.6 Coordenação de Trabalho de Curso - TC  

 

 É a área responsável pelo planejamento, orientação e execução das 

atividades de Trabalho de Curso, como descrito em item específico. 

 

5.7.7 Coordenação de Pesquisa 

 

 O estímulo à pesquisa ocorre no curso de Direito, Campus Ceres, 

focado inicialmente no desenvolvimento de habilidades específicas de leitura, 

produção de texto, produção de resenhas, relatórios de atividades de extensão 

e pequenos artigos científicos, como elementos integradores das disciplinas nos 

processos de ensino e aprendizagem. Além de tais atividades básicas, a 

coordenação de pesquisa orienta a organização de propostas de pesquisa a 

serem cadastradas nos programas de Iniciação Científica do Centro 

Universitário. Estimula a produção acadêmica dos docentes  e discentes, e sua 

participação em eventos internos ou externos, além de criar  instrumentos, como 

jornadas, congressos, seminários, workshops e outros, em parceria com a 
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coordenação de extensão, para estímulo e divulgação da produção acadêmica e 

científica. 

 

5.7.8 Coordenação de extensão e ação comunitária  

 

Na extensão e ação comunitária, o professor responsável atua em 

conjunto com a Direção, para inserção do curso nos  programas de extensão 

institucionais, além de articular eventos e atividades que atendam  às 

necessidades e demandas locais e regionais. Coordena as atividades relativas 

ao UniCINE, que consiste num programa de enriquecimento acadêmico e 

cultural do curso de Direito, do campus de Ceres. Esta coordenação tem a 

responsabilidade de orientar a elaboração dos projetos de extensão e ação 

comunitária, encaminhando-os para a devida autorização administrativo-

financeira, assim como, a supervisiona a realização das atividades, com os 

registros em relatórios e avaliações pertinentes. 

 

5.7.9 Coordenação de Atividades Complementares 

 

Esta área coordena as atividades complementares, orientando os 

alunos sobre o desenvolvimento das atividades pertinentes a este elemento 

curricular, bem como avalia sua pertinência e controla o cumprimento da 

documentação e da respectiva carga horária obrigatória. 

   

5.8 Corpo Técnico Administrativo e Secretaria 

 

 

O Curso de Direito do Campus Ceres possui uma Secretaria Setorial 

e conta com uma secretária  e uma auxiliar de secretaria, que realizam 

atividades de organização administrativa e acadêmica do curso. São funções da 

secretaria:    
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a) Informar aos alunos relacionados ao curso o andamento dos 

processos junto a Secretaria Geral; 

b) Confeccionar os diários; 

c) Organizar a frequência diária dos professores; 

d) atualizar de currículos e dados dos professores; 

e) formatar e arquivar os planos de ensino; 

f) Elaborar C.I.s e documentações diversas relacionadas ao Curso, 

juntamente com o diretor; 

g) Acompanhar os horários de aulas dos acadêmicos com pendências 

(inscritos em disciplina); 

h) Emitir e/ou acompanhar, por meio de sistema eletrônico, Diários de 

Classe, atas de provas,  relatórios; 

i) Confeccionar e arquivar os diários de classe para acadêmicos 

j) receber, conferir e efetivar matrículas, inclusive fora do prazo, neste 

último caso, após autorização das instâncias administrativas; 

l) Alocar salas e turmas no prédio e no sistema eletrônico; 

m) Cadastrar horários e o lançamento dos respectivos professores no 

sistema eletrônico; 

n) Observar o cumprimento do horário de aulas, com o repasse de 

informações à direção; 

o) Receber, encaminhar, conferir e confeccionar despachos finais 

(Diretor/ Professor/Diretor) de processos de aproveitamento de estudos, Licença 

Maternidade, justificativas de faltas, etc.); 

p) Preencher o boletim de frequência, mensalmente; 

q) Organizar o arquivo físico ou eletrônico dos diários ao término do 

período letivo; 

r) Verificar o lançamento das frequências, faltas e notas no Lyceum, 

mantendo a coordenação pedagógica e a direção informadas; 
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s) Conferir o cumprimento da carga horária, por disciplina, informando 

a coordenação pedagógica e a direção a esse respeito; 

t) Atender/auxiliar os professores nas diversas demandas, bem como, 

o diretor e seus auxiliares/assistentes; 

u) atuar no controle administrativo da documentação do curso, 

ficando a Secretária, responsável por esse acervo; 

v) atuar no preenchimento de formulários para dispensa de 

componentes curriculares de alunos transferidos ou aceitos como portadores de 

diplomas, com o repasse da documentação à direção e professores para 

parecer; 

x) Realizar o fechamento das disciplinas no Lyceum. 

Há também um encarregado administrativo, dois funcionários que 

atuam na Biblioteca, além dos funcionários da área financeira, da área de 

serviços gerais e do serviço de vigilância. 

O funcionamento da Secretaria Geral, à qual está ligada a Secretaria 

Setorial, está regulamentado pela Resolução CAS Nº. 4, de 5 de junho de 2008 

 

6. INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA  

 

O Campus do Curso de Direito da UniEVANGÉLICA, em Ceres, 

dispõe de ambientes específicos para o desenvolvimento das atividades 

acadêmicas e administrativas, assim como mobiliários e recursos tecnológicos, 

conforme discriminado nos itens que se seguem.  

 

6.1 Setor administrativo (espaços e equipamentos) 
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6.2 Espaços físicos de trabalho 

 

A infraestrutura destinada à secretaria setorial e às coordenações 

(pedagógica, de pesquisa, de extensão, de TCC etc.,) é ideal para o 

atendimento a professores e alunos e os equipamentos são adequados para o 

atendimento do público interno e externo. Esses espaços atendem de forma 

satisfatória o grupo de funcionários, professores e alunos que dependem dessa 

estrutura. 

Os espaços físicos compreendem: Sala de direção; salas para a 

secretaria setorial; salas de reuniões; sala do NDE;  salas de coordenações,    

Centro Judiciário de Solução de Conflitos;  Núcleo de Prática Jurídica. Esses 

ambientes são equipados com móveis (mesas, armários, cadeiras e outros), de 

acordo com a funcionalidade de cada espaço; todos os ambientes são dotados 

de computadores articulados à internet e ao sistema acadêmico, facilitando o 

processo de comunicação, registros e arquivos documentais. As dimensões 

específicas dos espaços físicos em questão são as seguintes: 

  

 

 

 

 

 

O complexo educacional é composto por ampla e funcional estrutura 

física e tecnológica destinada a proporcionar eficiência na dinâmica 

do curso de direito. Assim, o espaço físico, os materiais, 

equipamentos, corpo docente e pessoal técnico administrativo, são 

suficientes para o desenvolvimento das atividades administrativas; 

acadêmicas e financeiras; e para atendimento aos alunos.  
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6.3 Secretaria Acadêmica e Sistema Acadêmico 
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A Secretaria Setorial do Curso de Direito localiza-se no Bloco D, com uma 

área construída de 57m2 e tem como finalidade dentre outras funções, por receber e 

prestar atendimento e suporte acadêmico da graduação, emitir documentos, efetuar 

matrículas e protocolo de processos, acervo ativo e inativo de documentação e 

controle de todos os procedimentos que englobados no conceito de manutenção da 

vida acadêmica, do ingresso à conclusão. 

 A sua estrutura física, materiais fixos, mobiliário, pessoal do setor e 

equipamentos estão descritos de acordo com as tabelas abaixo: 

 

 

 

 

 

No âmbito administrativo e acadêmico, o Campus Ceres está ligado ao Centro 

Universitário de Anápolis. 

 Por esta razão, o controle acadêmico é gerenciado pela Secretaria-Geral, 

com apoio da Secretaria Setorial de Ceres, por meio de sistema eletrônico 

de dados. Esse sistema de Gestão Acadêmica e Financeira, engloba 

desde a educação básica ao ensino superior, conforme a missão da 

mantenedora. 

 O sistema eletrônico vigente, oferece à comunidade acadêmica, diversos 

serviços por meio da Secretaria Acadêmica Virtual, tais como: efetivação 

da matrícula pela internet, consulta de extrato financeiro, emissão de 2ª 

via de boletos, consulta do histórico escolar e das notas e frequências do 

período letivo corrente, entre outros serviços. 

 Além disso, docentes e secretarias podem encaminhar e-mails aos 

discentes, professores podem disponibilizar material didático e fazer 

lançamento de notas e frequência pela internet. O sistema dispõe, ainda, 

de inúmeros relatórios para gestão administrativa, financeira e acadêmica. 



 

 

 

 238 

 

SETOR DE OPERAÇÕES E ATENDIMENTO Bloco D 

MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS Térreo 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Aparelho de Ar condicionado Fujitsu 24.000 BTUS 01 

Armário de aço 2 portas 01 

Armário escaninho 01 

Armário mixto 02 

Arquivo de aço c/ 4 gavetas 09 

Balcão de madeira e granito – 06 gavetas e 06 portas 01 

Cadeira  02 

Cadeira giratória 03 

Caixa de som subwoofer c394 01 

Caixas de som para PC 01 

Câmera 01 

Câmera fotográfica Nikon Coolpix 16.0 MP 01 

Computador Positivo Master U900 + teclado e 

mouse 03 

Estabilizador 02 

Estante elite aço 01 

Grampeador para 100 fls Adeck GP102 01 

Mesa de escritório com 02 gavetas 02 

Mesa em "L" 1,20 x 0,80 x 0,60 c/ 02 gavetas 01 

Mural de madeira 01 

Nobreak 01 

Perfurador Cavia ferro fundido 01 

Sistema de audio - cxs. de som 03 

Telefone Elgin preto 01 

Ventilador 01 

 

 

 

SALA DA SECRETÁRIA  

MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS  

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Arquivo de Aço c/ 04 gavetas 02 

Telefone Intelbras 01 

Mesa em L com 02 gavetas 02 

Cadeira giratória almofadada azul 01 

Computador Positivo Master U900 + teclado e 01 
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mouse  

Estabilizador SMS 01 

Ar condicionado LG 01 

Impressora/Escâner 01 

 

ARQUIVO SEMIATIVO Bloco D 

MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS Térreo 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Armário Cristaleiro 01 

Prateleira em metalon 02 

 

COPA  

MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS  

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Geladeira 01 

Liquidificador 01 

Microondas 02 

Mesa 01 

 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  

MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS  

DESCRIÇÃO “FEMININO” QUANTIDADE 

Box 01 

Pia 01 

DESCRIÇÃO “MASCULINO” QUANTIDADE 

Box 01 

Pia 01 

LAVABO 

Pia 01 

Espelho 01 

 

 

6.4 Espaço de trabalho para a direção (coordenação) do curso  

 

A Direção do curso é exercida nas dimensões político-administrativas, 

pedagógicas, de gestão dos recursos humanos e administração dos recursos físicos 

e tecnológicos, supervisão e controle dos processos de ensino, pesquisa, extensão 

e dos estágios supervisionados, para assegurar a efetividade das condições de 
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funcionamento do curso e cumprimento da proposta de formação humana e 

profissional dos acadêmicos. 

 

A sala da Direção do Curso (Coordenação), com 16 m², é o espaço 

destinado ao atendimento a professores, alunos e pessoas da sociedade, com os 

equipamentos necessários ao atendimento do público interno e externo, incluindo-

se duas mesas (uma com 04 cadeiras), terminal de computador integrado à 

Internet, impressora, armário e telefone com ramal próprio interligado a todas as 

áreas do Centro Universitário.  

O espaço destinado à direção do curso atende de forma satisfatória às 

necessidades do Curso e seu posicionamento físico, próximo à Secretaria Setorial 

e à sala de professores, facilita o diálogo e o contato entre direção, funcionários e 

professores.  

 

CARGO DOS FUNCIONÁRIOS QUANTIDADE 

Diretor 01 

 

SALA DE DIREÇÃO  

MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS  

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Ar condicionado LG 12.000 BTUS 01 

Armário semiaberto 01  

Arquivo de aço c/ 4 gavetas 01 

Cadeira do Diretor 01 

Cadeira fixa 02 

Computador 01 

Mesa em L 01 

Mesa redonda para reuniões 00 

Aparelho telefônico 01 
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6.5 Sala de professores  

 

 Há uma sala destinada aos professores do curso de Direito, com 

25,20m² para as atividades acadêmicas e realização das atividades peculiares. 

Na referida sala, há três gabinetes de trabalho com computadores conectados à 

internet. O ambiente é equipado com sistema de ar condicionado, com boa 

iluminação e é dotado de regular sistema diário de limpeza. A sala tem boa 

acústica, ventilação, acessibilidade plena, conservação e comodidade. 

A sala de professores, tem como finalidade propiciar a integração entre os 

professores; é um ambiente que o professor realiza suas atividades extraclasse e 

local de reuniões entre os docentes. 

A sua estrutura física, materiais fixos, mobiliário, pessoal do setor e 

equipamentos estão descritos de acordo com as tabelas abaixo 

 

CARGO DOS FUNCIONÁRIOS QUANTIDADE 

PROFESSORES 21 

 

SALA DE PROFESSORES  

MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS  

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Aparelho de Ar condicionado LG 18.000 BTUS 01 

Bebedouro ICV Masterfrio 01 

Cadeira fixa 13 

Cadeira giratória 06 

Computador 03 

Estabilizador 02 

Mesa em fórmica grande 01 

Mesa redonda 01 

Armário de aço com 20 escaninhos 02 

Terminal de controle de ponto - Forponto 01 

 

6.6 Núcleo Docente Estruturante 

 

O Núcleo Docente Estruturante – NDE do Curso de Direito em Ceres é 

composto pelo Diretor e, no mínimo, por mais 5 (cinco) docentes do curso, conforme 
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regulamentação do Ministério da Educação. Os integrantes do NDE devem ser 

constituídos de docentes vinculados ao curso, “com atribuições de 

acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e contínua 

atualização do projeto pedagógico do curso.” (Resolução CONAES nº 1, de 17 de 

junho de 2010 e Parecer nº 4, de 17 de junho de 2010) 

No Centro Universitário de Anápolis, a equipe do NDE é indicada pelo 

diretor do curso, com designação em Portaria nº. 35, de 30 de agosto de 2017, 

expedida pela Reitoria.  

 

NDE – NÚCLEO DOCENTE 

ESTRUTURANTE 
BLOCO A 

MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS TÉRREO 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Ar condicionado Consul 01 

Armário de aço c/ 20 escaninho 01 

Arquivo de aço 04 gav 01 

Cadeira almofadada fixa 06 

Cadeira giratória almofadada 01 

Computador Lenovo 01 

Estabilizador SMS 430VA 01 

Mesa  01 

 

6.7 – COORDENAÇÕES 

6.7.1 COORDENAÇÃO DE TCC  

 Sala com área de 15,07m2. O trabalho de conclusão de curso é desenvolvido, com a 

interveniência direta do Coordenador do Núcleo de Trabalho de Curso e orientação específica 

de um professor do Curso de Direito. É uma atividade de natureza acadêmica e pressupõe a 

alocação de parte do tempo de ensino dos professores à atividade extraclasse, em orientação 

da parte escrita e da apresentação oral do trabalho. Divide-se em duas partes: a elaboração do 

projeto de Trabalho de Curso e a construção do Trabalho de Curso (monografia), articulado 

com um ou mais dos componentes curriculares. 

CARGO DOS FUNCIONÁRIOS QUANTIDADE 

Coordenadores 01 
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ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE CURSO Bloco A 

MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS Térreo 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Aparelho de ar condicionado 01 

Cadeira 05 

Computador com teclado e mouse 01 

Mesa com 02 gavetas 01 

Mesa redonda 01 

  

6.7.2 COORDENAÇÃO DE PESQUISA e INICIAÇÃO CIENTÍFICA  

Com área de 10,45m2. O estímulo à pesquisa ocorre no curso de Direito, Campus 

de Ceres, focado inicialmente no desenvolvimento de habilidades específicas de leitura, 

produção de texto, produção de resenhas, relatórios de atividades de extensão e pequenos 

artigos científicos, como elementos integradores das disciplinas nos processos de ensino e 

aprendizagem.  Além de tais atividades básicas, a coordenação de pesquisa orienta a 

organização de propostas de pesquisa a serem cadastradas nos programas de Iniciação 

Científica do Centro Universitário. Estimula a produção acadêmica dos docentes  e discentes, 

e sua participação em eventos internos ou externos, além de criar  instrumentos para 

divulgação da produção  acadêmica.  

6.7.3 – COORDENAÇÃO DA SUBCOMISSÃO INTERNA DE AVALIAÇÃO – S.I.A. – 

CPA 

A Subcomissão Interna de Avaliação -  S.I.A., é um órgão da Comissão Própria de Avaliação 

do Centro Universitário de Anápolis, responsável pela auto avaliação do curso de Direito, do 

campus de Ceres. Esta comissão é constituída pelo diretor do curso, que a preside, por um 

docente, como vice-presidente, um representante docente, um representante administrativo e 

um representante discente. Atua a partir de projeto de avaliação, dentro dos critérios oficiais 

de auto avaliação institucional. 

CARGO DOS FUNCIONÁRIOS QUANTIDADE 

Coordenadores 02 
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COORDENAÇÃO DE PESQUISA e 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

COORDENAÇÃO DA S.I.A (CPA) Bloco A 

MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS Térreo 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Aparelho de ar condicionado 01 

Cadeira 05 

Computador com teclado e mouse 01 

Mesa com 02 gavetas 01 

Mesa redonda 01 

 

6.7.3 COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO E AÇÃO COMUNITÁRIA 

 

 Ação comunitária e atividades complementares.  Em relação a extensão e ação 

comunitária, o professor responsável atua em conjunto com a Direção, para inserção do curso 

nos  programas de extensão institucionais, além de articular eventos e atividades que 

atendam  às necessidades e demandas locais e regionais. Coordena as atividades relativas ao 

UniCINE, que consiste num programa de enriquecimento acadêmico e cultural do curso de 

Direito, do campus de Ceres. Esta coordenação tem a responsabilidade de orientar a 

elaboração dos projetos de extensão e ação comunitária, encaminhando-os para a devida 

autorização administrativo-financeira, assim como, a supervisiona a realização das atividades, 

com os registros em relatórios e avaliações pertinentes.  

Coordena, igualmente,  as atividades complementares, orientando os alunos no 

desenvolvimento das atividades pertinentes a este elemento curricular, avalia sua pertinência e 

controla o cumprimento da respectiva carga-horária.  

 

6.7.4 COORDENAÇÃO DO UNISIM   

Deve orientar e apoiar a Direção do Curso em ações de avaliação do desempenho dos 

estudantes e na preparação dos acadêmicos para os vários exames exigíveis para o exercício 

das várias profissões jurídicas, por meio do programa do UNISIM, que consiste na realização 

de provas no modelo ENADE, Exame de Ordem e concursos jurídicos, com o objetivo de 

estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas no processo acadêmico. 
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6.7.5 – COORDENAÇÃO DE NIVELAMENTO 

 

O curso de Direito – Campus de Ceres disponibiliza um programa de atendimento 

aos alunos, dos dois períodos iniciais, com dificuldades em linguagem e comunicação em 

língua portuguesa. O programa tem por objetivo promover o nivelamento em leitura e escrita, 

de forma que o acadêmico fortaleça os fundamentos linguísticos necessários ao 

desenvolvimento cognitivo nas diferentes disciplinas. As atividades são realizada em 

ambiente presencial e ambiente virtual, a fim de atender aos alunos residentes fora do 

município, em horários extra aulas.  

 

CARGO DOS FUNCIONÁRIOS QUANTIDADE 

Coordenadores 03 

 

 

COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO E AÇÃO 

COMUNITÁRIA 

COORDENAÇÃO DO UNISIM 

COORDENAÇÃO DE NIVELAMENTO Bloco A 

MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS Térreo 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Aparelho de ar condicionado 01 

Cadeira 05 

Computador com teclado e mouse 01 

Mesa com 02 gavetas 01 

Mesa redonda 01 

 

 

6.7.6 CAPELANIA INSTITUCIONAL 

 

É o órgão que promove as ações de espiritualidade cristã no ambiente 

acadêmico, por meio de devocionais, realização de cultos e apoio espiritual ao corpo 

discente, corpo docente e administrativo, por meio de atendimento individualizado e 

aconselhamento.  

 

6.7.7 COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA   
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A direção do curso conta com um professor encarregado de orientar e 

articular diferentes atividades pedagógicas: elaborar as propostas de ação e 

definição de um calendário com as atividades de cada setor; reunir com os docentes, 

com os respectivos coordenadores das diferentes áreas, para o planejamento das 

diferentes atividades previstas para o período letivo, que  serão discutidas e 

aprovadas pelo colegiado docente. Reuniões com os discentes, especialmente com 

líderes e dirigentes/membros do Diretório Acadêmico, para informações, soluções de 

crises interpessoais, deliberações, repasse de informações e ajustamentos de condutas 

em sala e fora dela, no ambiente acadêmico. 

 

6.7.8 ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO 

 

Consiste na orientação  aos alunos com dificuldades de aprendizagem, 

planejando, junto com a direção e quadro docente, atividades para redução da 

repetência e evasão e melhoria continua do padrão de qualidade do desempenho 

dos estudantes. É também sua incumbência: Elaborar o diagnóstico do perfil dos 

ingressantes;  planejar e encaminhar  ações de nivelamento e de atendimento as 

necessidades psicopedagógicas dos acadêmicos;  monitorar o desempenho dos 

alunos, durante cada semestre, promovendo ações de reforço e atendimento aos 

alunos com dificuldades de aprendizagem; identificar os resultados finais das 

avaliações, de repetência e evasão, como subsidio ao planejamento da Direção do 

curso. Orientar e apoiar os concluintes e egressos. Planejar e monitorar ações de 

atendimento e inclusão de portadores de deficiências; articular-se com a Pastoral 

Universitária na promoção de ações de combate ao uso indevido de drogas;  

colaborar com o Departamento de Filantropia, informando, orientando e apoiando 

alunos nos encaminhamentos ao encarregado administrativo para aquisição de 

Bolsas Institucionais e de Financiamento Estudantil; orientar e apoiar a organização 

da representação estudantil. Área de 10 m2. 

 

CARGO DOS FUNCIONÁRIOS QUANTIDADE 

Capelão 01 

Coordenadores 02 
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CAPELANIA INSTITUCIONAL 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO Bloco A 

MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS Térreo 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Aparelho de ar condicionado 01 

Cadeira 05 

Computador com teclado e mouse 01 

Mesa com 02 gavetas 01 

Mesa redonda 01 

Poltrona 02 

 

 

6.8 SALAS DE AULA  

 

 

 

São 13 salas de aula amplas, climatizadas, com boa iluminação, 

quadros de fórmica para pincel, murais de avisos, Datashow, tela para projeção. 

 

SALA DE AULA   -   A-103        72m
2
 BLOCO A 

MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS TÉRREO 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Ar condicionado Komeco 48.000 BTUS 01 

Cadeira almofadada azul   02 

Caixa de som pequena preta 01 

Computador 01 

Datashow NEC 01 

Estabilizador    01 

Lousa Interativa VS2 01 

Mesa madeira e metalon 01 

Mesa para computador 01 

Multimix 250 Mix p/ 4 microfones 01 

 

 

SALA DE AULA   -   B-101        64,23m
2
 BLOCO B 
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MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS TÉRREO 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Ar condicionado Komeco  18.000 BTUS 01 

Cadeira almofadade fixa 01 

Gabinete em madeira para CPU 01 

Mesa de metalon c/ tampo de madeira 01 

Projetor EPSON   01 

Tela de Projeção 01 

 

 

SALA DE AULA   -   B-102       64,05m
2
 BLOCO B 

MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS TÉRREO 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Ar condicionado Carrier   48.000 BTUS 01 

Cadeira almofadade fixa 01 

Datashow Sony 3LCD 01 

Gabinete em madeira para CPU 01 

Mesa de metalon c/ tampo de madeira 01 

Tela de Projeção 01 

 

SALA DE AULA   -   B-103        64,30m
2
 BLOCO B 

MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS TÉRREO 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Ar condicionado Carrier  48000 BTUS 01 

Cadeira almofadade fixa 01 

Datashow Epson 01 

Gabinete em madeira para CPU 01 

Mesa de metalon c/ tampo de madeira 01 

Tela de Projeção 01 

 

SALA DE AULA   -   B-104       64,30m
2
 BLOCO B 

MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS TÉRREO 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Ar condicionado Carrier  48000 BTUS 01 

Cadeira almofadade fixa 01 

Datashow Epson 01 

Gabinete em madeira para CPU 01 

Mesa de metalon c/ tampo de madeira 01 

Tela de Projeção 01 
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SALA DE AULA   -   C-101       68,28m
2
 BLOCO C 

MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS TÉRREO 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Ar Condicionado  01 

Armário de madeira 01 

Cadeira giratória  01 

Computador 01 

Data Show 01 

Estabilizador  01 

Mesa  01 

Receptor sinal antena UniEvangélica 01 

Regulador de som 01 

Tela de Projeção 01 

 

SALA DE AULA   -   C-102       61,85m
2
 BLOCO C 

MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS TÉRREO 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Ar condicionado Gree 42.000 BTUS 01 

Cadeira almofadade fixa 01 

Cadeira giratória almofadada 01 

Caixas de som para subwoofer 01 

Computador 01 

Datashow Benq preto 01 

Estabilizador 430VA SMS 01 

Gabinete em madeira para CPU 01 

Lousa Digital 01 

Mesa de ferro c/ tampo de mármore 01 

Tela de Projeção 01 

 

SALA DE AULA   -   C-103       68,00m
2
 BLOCO C 

MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS TÉRREO 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Ar condicionado Gree 01 

Cadeira giratória almofadada c/ braço 01 

Caixa de som Eros 01 

Caixas de som c/ subwoofer 01 

Central de Alarme JPL-250 c/ 08 01 

Computador Lenovo 3000 01 

Datashow Epson Nec 01 

Estabilizador SMS 01 
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Gabinete em madeira para CPU 01 

Mesa de metalon c/ tampo de mármore 01 

Patch panel Maxi Telecon c/ 24 portas 01 

Rack de parede 01 

Switch 3com c/ 24 portas 01 

switch Office Connect dual Speed c/ 8 portas 01 

Tela de Projeção 01 

 

SALA DE AULA   -   D-101       69,20m
2
 BLOCO D 

MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS PISO 1 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Ar condicionado LG 01 

Cadeira 01 

Datashow Benq preto 01 

Gabinete em madeira para CPU 01 

Mesa de metal e mármore 01 

Mural de parede 01 

Tela de projeção 01 

Ventilador de teto 01 

 

SALA DE AULA   -   D-102       75,20m
2
 BLOCO D 

MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS PISO 1 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Ar condicionado Gree 01 

Ar condicionado Komeco 36000  BTUS 01 

Cadeira almofadada azul 01 

Datashow Benq preto 01 

Gabinete em madeira para CPU 01 

Mesa de metal e fórmica 01 

Mural de parede 01 

Tela de Projeção 01 

Ventilador de teto 01 

 

SALA DE AULA   -   D-201       83,60m
2
 BLOCO D 

MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS PISO 2 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Ar condicionado Gree   01 

Cadeira almofadada vermelha 01 

Datashow NEC 01 

Gabinete em madeia para CPU 01 
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Mesa metal e mármore 01 

Tela de Projeção 01 

 

 

SALA DE AULA   -   D-202      92,80m
2
 BLOCO D 

MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS PISO 2 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Ar condicionado Gree 01 

Cadeira almofadada azul 01 

Datashow EPSON 01 

Gabinete em madeira para CPU 01 

Mesa metal com fórmica 01 

Tela de projeção 01 
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6.10 BIBLIOTECA 

 

A Biblioteca Central do Centro Universitário, sediada em Anápolis, é 

gerenciada pelo software Arches Lib de controle de bibliotecas que permite o 

gerenciamento de todas as demandas para utilização do acervo, empréstimo, 

estatísticas, reserva de livros e catálogo online. 

As redes de informações às quais a biblioteca está integrada são as 

seguintes: 

a) Informatização Arches Lib, com catálogo online; 

b) Base de dados: 

- Bireme: Solicitações de artigos nas áreas de odontologia, 

enfermagem, saúde, biologia e áreas correlatas; 

- Comut: Comutação bibliográfica que permite ao usuário a obtenção 

de cópia de artigos científicos não existentes no acervo da Biblioteca; 

- Bibliodata: Sistema de catalogação cooperativa; 
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c) Bases e bancos de dados on-line: Prossiga, Scielo, Bibliotecas 

Virtuais e bibliotecas com catálogos on-line; 

d) Medline Full Text - EBSCO 

A Biblioteca setorial do campus Ceres é destinada ao atendimento 

aos alunos dos cursos de graduação e pós-graduação, ex-alunos (egressos) e a 

comunidade em geral. Funciona no turno vespertino e noturno e dispõe de uma 

bibliotecária subordinada à Bibliotecária Geral, e outros auxiliares de biblioteca, 

com a responsabilidade de organizar o acervo conforme as normas técnicas, 

gerenciar o atendimento de consultas ao acervo e aos bancos de dados, assim 

como os serviços de empréstimos. Contém um acervo específico para o Curso 

de Direito, devidamente inventariado anualmente através dos livros de tombo. 

O sistema de consulta e empréstimos é totalmente informatizado, 

estando à disposição de alunos e professores. A forma de acesso ao acervo é 

livre, permitindo ao usuário a busca de todo material disponível sobre o assunto 

pesquisado. 

Os sistemas de catalogação e classificação do acervo utilizados são, 

respectivamente, o da catalogação simplificada e CDU. A disposição do acervo 

obedecerá a ordem do sistema adotado, CDU. 

O processo de atualização do acervo, é semestral, a partir de 

propostas fundamentadas enviadas pela comunidade acadêmica. Feita a 

seleção, a biblioteca encaminha as sugestões ao responsável pelo curso, que, 

orientado pela dotação orçamentária para a expansão e atualização do acervo, 

tomará as providências necessárias à compra dos novos livros para o acervo. 

Os serviços oferecidos serão o de empréstimo domiciliar, 

levantamento bibliográfico, consulta a internet e orientação para pesquisa. Seu 

funcionamento, durante o ano letivo, ocorre de 2ª. a 6ª. feira, das 7h30min às 

22h30min; e aos sábados, das 8h às 12h. 

O gerenciamento dos serviços da Biblioteca Setorial é conduzido pela 

Bibliotecária Geral, vinculada à Biblioteca Central, por meio da equipe de 

colaboradores específicos na unidade de Ceres.   
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O regimento do Centro Universitário regulamenta o funcionamento da 

Biblioteca em sua SEÇÃO III, da seguinte forma: 

 

Art. 59. A biblioteca será dirigida por bibliotecário e por auxiliares indicados 
pela Pró-Reitoria Administrativa, observados os seguintes aspectos: 

I - a biblioteca será organizada por princípios de biblioteconomia, e reger-
se-á por regulamento aprovado pela Pró-Reitoria Administrativa; 

II - a divulgação dos trabalhos didáticos, culturais e demais publicações será 
promovida pela Biblioteca, de acordo com a indicação dos cursos, após a autorização 
da Pró-Reitoria Administrativa, nos termos deste regimento; 

III - a biblioteca central tem como órgãos de apoio as bibliotecas setoriais, e 
é vinculada hierárquica e funcionalmente à Pró-Reitoria Administrativa; 

IV - são funções do bibliotecário: 

a) coordenar e supervisionar os serviços da biblioteca central e das setoriais 
e seus funcionários; 

b) zelar pela conservação do patrimônio e instalações da biblioteca; 

c) organizar as listas de catálogos e fichários, segundo sistemas em uso nas 
bibliotecas congêneres; 

d) encaminhar à Pró-Reitoria Administrativa a proposta de aquisição de 
obras e assinaturas de publicações e periódicos, quando solicitada, obedecida a política 
institucional; 

e) organizar catálogo anual de novas aquisições e remetendo-o aos 
diversos setores acadêmicos; 

f) prestar informações às diretorias e aos professores sobre as novas 
publicações feitas no País, juntamente com catálogos das principais livrarias, sempre 
que possível e oportuno; 

g) expedir, no final do período letivo de cada exercício, formulário impresso 
aos superintendentes, coordenadores, diretores de curso, docentes interessados e à 
representação discente que facilite a indicação de obras e publicações necessárias; 

h) organizar anualmente os relatórios dos trabalhos da biblioteca e remetê-
los à Reitoria; 

i) responsabilizar-se pelo atendimento solícito e digno a todos os usuários 
da biblioteca; 

j) executar todas as tarefas inerentes ao cargo. 

 

A composição do acervo do curso de Direito, em Ceres, conterá pelo 

menos três (3) exemplares da BIBLIOGRAFIA FUNDAMENTAL dos 

componentes curriculares presentes no atual projeto pedagógico, na proporção 

de um (1) volume para cada grupo de dez (10) alunos, além de cinco 
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exemplares de BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR, podendo o acervo se 

constituir de obras impressas ou online. 

O acervo da Biblioteca contará ainda com: a) assinaturas de jornais e 

revistas de atualidades e da área específica do curso, disponíveis aos leitores; 

b) sistema informatizado que permitirá o acesso ao acervo bibliográfico, 

empréstimo informatizado, com acesso às reder: ON-LINE: IBICT, INTERNET, 

PRODASEN MULTIMÍDIA FOLHA DE SÃO PAULO; c) Sistema COMUT 

Programa de Comutação Bibliográfica criado em 1980 pelo Ministério da 

Educação, que permite à comunidade acadêmica e de pesquisa o acesso a 

documentos em todas as áreas do conhecimento (por meio de cópias de artigos 

de revistas técnico-científicas, teses e anais de congressos), com dados de uma 

rede de bibliotecas no Brasil e exterior; d) Acesso gratuito à INTERNET para a 

comunidade Universitária, gravação grátis em disquete formatado pelo próprio 

usuário, atendimento com hora marcada; e e) Acesso ao sistema Teses 

Brasileiras (TB), coordenado pelo IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia, que reúne em uma base de dados única cerca de 100 mil 

registros de teses e dissertações produzidas por brasileiros no país e exterior. 

 

CARGO DOS FUNCIONÁRIOS QUANTIDADE 

Auxiliar de Biblioteca 03 

 

BIBLIOTECA BLOCO B 

MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS PISO 1 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Ar Condicionado - 60.000 BTUS - KOMECO 03 

Armário Pequeno 01 

Balcão de atendimento 01 

Balcão com Escaninhos - Guarda-Volume 02 

Balcão para estudo individual 10 

Cadeira Fixa almofadada 60 

Cadeira Giratória 04 

Câmera de Segurança 02 

Catraca 01 

Computador Lenovo 02 

Estante de Aço 42 

Estante de Aço Pequena 10 



 

 

 

 256 

HUB 01 

Impressora da Leitora 01 

Leitor de Código de Barras 02 

Mesa Redonda 01 

Mesa Retangular Grande 05 

Mesa Retangular Pequena 02 

Nobreak 01 

Telefone com fio 01 

UNIFI 01 

Ventilador de Teto 01 

 

6.11 LABORATÓRIO(S) DE INFORMÁTICA  

 

 

A instituição disponibiliza diferentes laboratórios aos cursos. Os 

laboratórios de informática do campus de Ceres, de uso comum (mas 

metodicamente organizado) dos cursos porventura em funcionamento, têm sua 

infraestrutura física e tecnológica gerenciada pelo encarregado administrativo ali 

lotado. Os serviços de atendimento pedagógico estão diretamente subordinados 

aos diretores dos cursos de graduação.  

A unidade de Ceres dispõe de três laboratórios de informática, 

cada um com 25 microcomputadores, com as especificações abaixo, todos 

interligados e conectados à internet. 

 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA BLOCO B 

MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS PISO 1 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Aparelho de ar condiconado Komeco 36.000 

BTUS 01 

Armário de aço médio 2 portas 01 

Balcão de metalon e mármore 05 

Cadeira giratória almofadada azul 39 

Câmera canhão Intelbras 20 MT 01 

Computador Positivo 30 

CPU 01 

Estabilizador 06 

Mesa 01 
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Monitor Samsung 01 

Patch panel c/ 24 portas 01 

Projetor Epson NEC 01 

Rack de parede 01 

Switch HP c/ 24 portas 01 

Switch Planet c/ 24 portas 01 

 

 

 

6.11.1 LABORATÓRIO ESPECÍFICO: NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA 

 

O espaço físico, destinado ao atendimento da comunidade é 

composto por (7) sete salas climatizadas e equipadas, sendo: uma para 

recepção – mobiliadas com cadeiras, bebedouro, quadro de avisos; uma para 

atendimento ao cliente – mobiliadas com (4) quatro mesas e cadeiras; uma para 

atendimento individual, quando necessário para as entrevistas mais reservadas 

- mobiliadas com mesa cadeiras; uma sala para produção de peças – mobiliada 

com (3) três computadores completos; uma sala para coordenação – mobiliada 

com mesa e cadeiras, computador completo; uma sala para arquivo – mobiliada 

com prateleiras, mesa e cadeiras. Os ambientes de trabalho são 

definidos/separados por divisórias.  

O Núcleo também procura atuar no ambiente político, com vistas ao 

processo de inter-relações diversas com os poderes, as autoridades constituídas 

e a comunidade em geral que favorecem a prática quotidiana ao grupo discente, 

da urbanidade, da oralidade, do diálogo, da argumentação dentro das atividades 

que se processam no Núcleo de Prática Jurídica - NPJ; assim, as visitas aos 

órgãos e Instituições, os atendimentos na seara da conciliação (desenvolvida no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - CEJUSC), os serviços jurídicos na 

prática real  e os estágios não curriculares e extracurriculares, remunerados e 

não remunerados também compõem suas atividades. 
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O espaço físico, destinado ao atendimento à comunidade está localizado 

no Bloco D, pavimento térreo, com a área construída de 67,20m2, é composto por 

(4) quatro salas climatizadas e equipadas, sendo: uma para Coordenação, uma para 

recepção, uma para atendimento individual, quando necessário para as entrevistas 

mais reservadas e uma para produção de peças, todas definidas por divisórias.  O 

espaço político se refere ao processo de relações diversa com os poderes, as 

autoridades constituídas e a comunidade em geral que favorece a prática da 

urbanidade, da oralidade, do diálogo, da argumentação dentro das atividades que se 

processam no Núcleo de Prática Jurídica - NPJ; assim as visitas aos órgãos e 

Instituições, os atendimentos na seara da conciliação, os serviços jurídicos na 

prática real  e os estágios não curriculares e extracurriculares, remunerados e não 

remunerados também compõem suas atividades. 

CARGO DOS FUNCIONÁRIOS QUANTIDADE 

Coordenador 01 

Secretária 01 

Professores 06 

 

NPJ – NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS Bloco D 

MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS Térreo 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Aparelho de Ar condicionado  01 

Armário de aço grande 01 

Armário em MDF 01 

Arquivo de aço c/ 4 gavetas  03 

Balcão em MDF c/ 5 gavetas e 3 portas 01 

Bebedouro de Garrafão   01 

Cadeira almofadada fixa   14 

Cadeira Giratória almofadada     10 

Câmera 01 

Carteira   02 

Computador    06 

Estabilizador    05 

Estante de aço 01 

Mesa   08 

Nobreak   01 

Patch panel AMP c/ 24 portas 01 

Patch panel Furukama c/ 24 portas 01 

Perfurador Cavia ferro fundido 01 
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Rack 01 

Switch 3com c/ 24 portas 01 

Telefone c/ fio Premium preto 01 

 

6.12 CEJUSC 

Localiza-se no Bloco C – Térreo – área externa, com a área construída de 64,63m2, 

com 04 salas, sendo uma para Coordenação, duas para conciliação e uma para recepção. O 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos-CEJUSC, possui uma parceria com o Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás. Tem como finalidade atender a população que precisa da 

prestação jurisdicional de forma mais célere e eficaz, ele é uma instância que foi criada para 

solucionar os conflitos antes mesmo que eles se tornem ações judiciais.  

O CEJUSC é integrado pelos setores Processual, onde os processos são entregues 

para realização de audiências de conciliação/mediação e logo após devolvido a escrivania, 

Pré-Processual onde os acadêmicos atendem a população elaborando a petição inicial e já 

fazem o agendamento da audiência de conciliação que é realizado no próprio Cejusc, por 

conciliadores ou mediadores que são acadêmicos dessa instituição de ensino e possui também 

o  Setor de Cidadania. 

 Esse Centro Judiciário foi criado no Brasil pela Resolução 125/2010 pelo CNJ 

para solucionar de forma mais rápida os conflitos, funcionando também aqui nessa instituição 

de ensino superior como um órgão capacitador dos Acadêmicos de direito que atuam nele. 

Esses acadêmicos fazem atendimento, elaboram petições, realizam as audiências de 

conciliação e mediação, sempre supervisionados pela Coordenadora. 

 

CARGO DOS FUNCIONÁRIOS QUANTIDADE 

Coordenadora 01 

 

 

CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC 
BLOCO A EXTERNO 

MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS TÉRREO 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Aparelho de Ar Condicionado 9.000 BTUS 2 

Aparelho de Ar Condicionado 24.000 BTUS 1 

Aparelho telefônico s/ fio - Intelbras 1 

Armário MDF c/ 2 portas 1 
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Arquivo de aço c/ 4 gavetas 3 

Balcão de madeira MDF 1 

Bebedouro de Garrafão - Master Frio 1 

Cadeira almofadada fixa 3 

CADEIRA FIXA NEW ISO PRETA BASE PR 25 

Cadeira giratória almofadada c/ braço 1 

Computador Positivo - c/ teclado e mouse 3 

Estabilizador NHS 2 

Mesa 1,20 x 0,70 c/ 02 Gav. 4 

Mesa de escritório 1,20 x 0,60 1 

Mesa redonda 2 

Monitor Lenovo 3 

 

 

6.13 COMPUTADORES E IMPRESSORAS - CAMPUS CERES 

 

Departamento Quantidade Sistema 

operacional 

Impressora Modelo 

Professora em Tempo 

Integral 
1 

Windows 

XP 
2 

HP p1102/ 

HP 4500 

 

Departamento Quantidade Sistema 

operacional 

Impressora Modelo 

Núcleo Docente 

Estruturado 

2 Windows 

Server 

2003 

- - 

 

Departamento Quantidade Sistema 

operacional 

Impressora Modelo 

Centro de Pacificação 

Social 

1 W

indows 

Server 

2003 

- - 
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Departamento Quantidade Sistema 

operacional 

Impressora Modelo 

Núcleo de Pratica 

Jurídica (Aluno) 5 

Windows 

Server 

2003 

Compartilhada 

em rede 
HP M1132 

 

Departamento Quantidade Sistema 

operacional 

Impressora Modelo 

Núcleo de Pratica 

Jurídica (Professor) 
1 

Windows 

XP 

Compartilhada 

em rede 
HP M1132 

 

Departamento Quantidade Sistema 

operacional 

Impressora Modelo 

Núcleo de Pratica 

Jurídica (Coordenador) 
1 

Windows 

Server 

Compartilhada 

em rede 
HP M1132 

 

Departamento Quantidade Sistema 

operacional 

Impressora Modelo 

Núcleo de Pratica Jurídica 

(Secretaria) 
1 

Windows 

XP 
1 HP M1132 

 

Departamento Quantidade Sistema 

operacional 

Impressora Modelo 

Secretaria Direito 2 Windows 7 2 HP 4500/ 

HP MFP 

M521 Dn 

 

Departamento Quantidade Sistema 

operacional 

Impressora Modelo 
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Sala dos Professores 2 Windows 

xp 

- - 

 

Departamento Quantidade Sistema 

operacion

al 

Impressora Modelo 

Coordenação Pedagógica 1 Windows 7 1 Hp 2055 

 

Departamento Quantidade Sistema 

operacional 

Impressora Modelo 

Direção 1 Windows 7 1 HP M1132 

 

Departamento Quantidade Sistema 

operacional 

Impressora Modelo 

Biblioteca 2 Windows 

xp 

1 Bematech 

MP 2100 

 

Departamento Quantidade Sistema 

operacional 

Impressora Modelo 

Consulta ao Aluno 1 Windows 

Server 

- - 

 

Departamento Quantidade Sistema 

operacional 

Impressora Modelo 

Computador Móvel 2 Windows 

XP 

- - 

 

Departamento Quantidade Sistema Impressora Modelo 
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operacional 

Laboratório de Informática 3

0 

Windows 7 - - 

 

Total computadores 5

3 

 Total 

Impressoras 

8 

 

6.14 Informações técnicas sobre os equipamentos de multimídia 

e de informática disponíveis 

 

a) Projetores 

 

Projetores Quantidade Modelo Amplificador

es de Áudio 

Modelo 

Um em cada período 1 Sony 3 C3 Tech 2.1 

6 Epson  

1 NEC 

2 Benq 

 

Total Projetores 
1

0 

Total 

Amplificad

ores de 

Áudio 

3 

 

b) Especificações Técnicas dos computadores: 
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Existem 25 estações de trabalho com tecnologia Thinclient, 25 Monitores de 

18,5” LCD, equipados com rede 10/100 Mbps, teclados Padrão ABNT 2, mouses 

opticos e 14 estabilizadores. 

 

c) Especificações técnicas dos Softwares disponíveis nos Terminais 

 

O sistema operacional utilizado é o Microsoft Windows Server 2003 R2 

Enterprise Edition, com Service Pack 2, escritório WinRAR (descompactador), 

pacote Office 2007 (Access, Excel, OneNote, Outlook, Power Point, Word), 

navegadores Internet Explorer 8 e Mozilla Firefox 3.6.13 e antivírus McAfee 

VirusScan Enterprise 8.7.0i. 

 

 d) especificações dos servidores 

 

 O servidor de máquina virtual é o Xeon 1,6 (dois processadores com 

quatro núcleos cada), 6GB de RAM, três HDs disco de 143GB totalizando 

268GB em RAID 5 Rodando VMWare ESXi 4.0; o servidor de TS (Laboratórios), 

com 4600MB de RAM, quatro CPUs, HD 80GB; O servidor de domínio é o RAM 

768MB, com uma CPU e HD 25GB; o servidor de Proxy é RAM 512MB, com 

uma CPU, HD 8GB; e o servidor de Atualização do Windows (WSUS) é de 1GB 

de RAM, uma CPU e HD 70GB. 

6.15 Auditório 

O auditório está localizado no bloco F e conta com uma área construída 

de 244,50m2, climatizado, com equipamentos de som e imagem (datashow). 

Destina-se à realização de eventos que devem propiciar o desenvolvimento 

profissional de docentes, discentes  e técnicos administrativos envolvidos nos 

programas, projetos e atividades, visando a melhoria da qualidade do ensino, a 

integração com a comunidade e o fortalecimento do princípio da cidadania. 

Desenvolver atividades que deverão ter caráter educativo, no sentido de tornar as 

pessoas aptas a utilizarem o conhecimento em suas próprias situações de vida e 
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que possam compartilhar o conhecimento que refere-se aos processos de 

propagação de informações como forma de acesso da comunidade ao 

conhecimento disponível. 

 

AUDITÓRIO Bloco F 

MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS Térreo 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Amplificador DBL 2000 Ciclotron - Wattson 01 

Amplificador W Power 3300 Ciclotron - Wattson 01 

Ar Condicionado Midea 60.000 BTUS 04 

Balcão em madeira e fórmica 01 

Banco de Ferro c/ tampo de madeira 04 

Banco de madeira 03 

Cadeira almofadada 05 

Cadeira fixa New Iso preta base preta 190 

Caixa de som - Retorno 02 

Caixa de som - WGK 02 

Caixa Sparflex M20 01 

CPU Lenovo 01 

CPU Positivo Core I3 C/ Windows 7 01 

DVD Sony DVP-SR370 01 

Estabilizador SMS 430W 02 

Kit Microfone sem fio 03 

Mesa com rodas para projeção 01 

Mesa de madeira e fórmica 3,50 x 0,75 01 

Mesa de som Yamaha MG 166C 01 

Microfone Staner ST-88 07 

Nobreak SMS 01 

Pedestal 03 

Púlpito 01 

Retroprogetor EPSON NEC V260R 01 

Suporte com 05 Bandeiras 01 

Telão Grande para projeção 01 

Telão pequeno para projeção 01 

Videocassete Teac 01 

 

 

6.16 ÁREAS DE CONVIVÊNCIA E LAZER  
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 No interior do Campus, existem vários ambientes para convivência e 

lazer que visam atender aos alunos, funcionários e docentes do curso, dentre os 

quais os seguintes: 

 

Cantina 50,15 

Praça de alimentação (HLL) 144,28 

Quadras cobertas (2) 1.198,55 

Pátio Bloco A (área coberta: 201m² e área verde: 248m²)             
449,00 

Pátio do Auditório (área livre: 714m² e área verde: 150m²):   
             864,00 

 

 

 

 

 

6.14 Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência 

ou mobilidade reduzida  

 

As instalações do curso e das áreas de uso comum do Campus Ceres, 

quanto às condições de acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida, estão plenamente operantes. Esse acesso e atendimento, também 

acontece de modo prioritário, nas dependências administrativas do curso, tais 

como secretaria setorial, direção, coordenações etc. Pessoas portadoras de 

deficiência também têm tratamento prioritário nos setores de informação e 

atendimento ao público, especialmente no laboratório de prática jurídica (NPJ).  

 

6.15 Setores de serviços e apoio 
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O Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA – no Campus 

Ceres, 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:  

 

6.15.1 UniAtender  

 

É o Núcleo de Apoio ao Discente - 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.  

 

 

6.15.2 UniSOCIAL  

É o 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.  

 

6.15.3 Ouvidoria Geral  
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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 acompanhamento da 

melhoria da qualidade dos serviços por ela oferecidos, bem como pelas 

empresas terceirizadas.  

 

 

6.15.4 Tesouraria  

Há estrutura de atendimento aos alunos dos cursos de graduação e pós-

graduação do Centro Universitário, para efetividade dos seguintes serviços:  

formalização dos contratos de prestação de serviços, realizados no ato da 

matrícula; emissão de boletos e recepção das mensalidades e outras taxas; 

realização de cobrança. O serviço é disponibilizado nos horários diurno e 

noturno. A supervisão e controle do atendimento estão subordinados ao 

encarregado administrativo, de forma articulada com o diretor do curso, sob 

comando geral da Diretoria Administrativa e Financeira.  

A Tesouraria está localizada no Bloco A e tem a área construída de 

12,20m2 para atendimento aos alunos dos cursos de graduação, para efetividade 

dos seguintes serviços:  formalização dos contratos de prestação de serviços, 

realizados no ato da matrícula; emissão de boletos e recepção das mensalidades e 

outras taxas; realização de cobrança. O serviço é disponibilizado nos horários 

diurno e noturno. A supervisão e controle do atendimento estão subordinados ao 

encarregado administrativo, de forma articulada com o diretor do curso, sob o 

comando geral da Diretoria Administrativa e Financeira.  
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CARGO DOS FUNCIONÁRIOS QUANTIDADE 

Auxiliar de Tesouraria 02 

 

 

TESOURARIA BLOCO A  

MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS TÉRREO 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Ar Condicionado Komec de 12.000 BTUs 01 

Armário de aço com 02 portas 01 

Arquivo de aço com 04 gavetas 01 

Autenticadora General G800 01 

Cadeira giratória azul 02 

Caixa de som Subwoofer X120 01 

Calculadora Sharp de mesa EL-1750-V 01 

Computador com teclado e mouse 02 

Estabilizador 02 

Estante elite aço 02 

Mesa 02 

Mesa de aço 01 

Mesa pequena para impressora 01 

Nobreak SMS Manager II 01 

Perfurador p/ papel Carbex 2002 01 

Telefone 01 

 

6.15.5 Serviços de Reprografia 

Os serviços de reprografia são igualmente terceirizados, 

disponíveis em ambiente interno da unidade com equipamentos e 

materiais adequadas ao atendimento às necessidades acadêmicas..  

 

6.15.6 Manutenção, limpeza e segurança  

Os serviços de manutenção, limpeza e segurança são realizados por 

colaboradores vinculados à instituição, coordenados pelo encarregado 

administrativo.   
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6.15.7 Sistema auxiliar de energia elétrica 

 

 

 Para o curso de Direito da UniEVANGÉLICA, Campus Ceres, há 

sistema de gerador próprio de energia, com ligação automática, após 11 

segundos da falta de energia do sistema público de fornecimento. Esse sistema 

impede a paralisação das aulas ou das atividades desenvolvidas pela Instituição 

e otimiza a prestação de serviços.      

 

6.15.8 ÁREA DE CONVIVÊNCIA E LAZER  

No interior do Campus, existem vários ambientes para convivência e lazer 

que visam atender aos alunos, funcionários e docentes do curso, dentre os quais os 

seguintes: Pátio interno com área verde, praça de alimentação, quadras cobertas.  

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO – 88,14m2   

CANTINA – 50,15m2 

ÁREA VERDE – 216m2   

QUADRAS COBERTAS – 1.198m2 

 

6.15.9 SANITÁRIOS 

SANITÁRIOS 

 

  BLOCO A BLOCO D-1 BLOCO D-2 

MASCULINO 5 4 4 

P/ 
CADEIRANTE 1 1 1 

    FEMININO 7 4 4 

P/ 
CADEIRANTE 1 1 1 

    TOTAL 14 10 10 
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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 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 considerado é a utilização dos recursos de educação a 

distância e uso de novas tecnologias de informação e comunicação, como 

ferramentas de aprimoramento dos processos acadêmicos. Para cumprir essa 

finalidade, a instituição criou o Núcleo de Educação à Distância - UniVIRTUAL, 

que coordena e oferece suporte aos docentes e discentes, nos diferentes cursos 

e programas. 

Quanto à  avaliação dos PPCs na UniEVANGELICA, ocorre em duas 

instâncias: a primeira, institucional, na CPA, por meio de sua subcomissão – 

SEA; a segunda instância, no âmbito do curso,  por meio do NDE.  

A SEA realiza a avaliação inicial do projeto do curso e das condições 

de sua implantação, emitindo parecer e recomendações de melhorias. Porém, o 

processo contínuo de avaliação do PPC é atribuição do NDE, responsável por 

elaborar e implementar o Projeto de Autoavaliação do Curso, abrangendo as 

dimensões de organização didático-pedagógica, corpo docente e infraestrutura, 

sob a orientação da CPA.   

Os critérios de autoavaliação dos PPCs  são estabelecidos pela CPA 

e levam em consideração a articulação entre Projeto Pedagógico do Curso e 

PDI (articulação do projeto com a visão e missão institucional); a coerência entre 
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o Projeto Pedagógico do Curso, as Diretrizes Curriculares e os Padrões de 

Qualidade; a articulação entre o PPC e as Diretrizes para Avaliação da 

Educação Superior. 

O Projeto de autoavaliação do curso e o fluxo das avaliações são 

discutidos e aprovados pelo colegiado do curso. O principal objetivo da 

autoavaliação é permitir identificar, de forma sistemática, as potencialidades e 

fragilidades no processo de implementação do Projeto Pedagógico e, a partir de 

dados confiáveis, propor as melhorias necessárias.  

O processo de autoavaliação do curso é contínuo, participativo, 

inovador e contextualizado, tendo um caráter diagnóstico e formativo, para o 

autoconhecimento e a análise das prioridades e propostas estabelecidas em seu 

projeto pedagógico. As ações de avaliação promovidas pela SIA e pelo NDE 

produzem relatórios, encaminhados e analisados pela CPA que, ao serem 

incorporados ao relatório institucional, compõem as recomendações necessárias 

às ações corretivas, visando à melhoria do curso. 
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9 ANEXOS - REGULAMENTOS DO CURSO 

 

9.1 Regulamento das Atividades Complementares 
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Título I - Das disposições gerais 

 

Art. 1°. O Núcleo de Atividades Complementares do Centro 

Universitário da UniEvangélica - Campus Ceres,  embasado No Art. 8º da 

Resolução N° 9, de  Setembro de 2004, do Conselho Nacional de Educação, 

com base no parecer da Câmara de Educação Superior tem como objetivo 

atender ao disposto na referida resolução, bem como, estimular a prática de 

atividades socioculturais e científicas discentes, para  efetivar uma formação 

humanística, acadêmico científica, forjando  uma sociedade mais solidária e 

mais justa. 

§1º As atividades complementares constam como elementos 

imprescindíveis à integração curricular obrigatória, prevista na matriz curricular 

de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso é desenvolvida pelo Núcleo de 

Atividades Complementares – NAC. 

§2º as atividades são complementares ao conhecimento jurídico 

adquirido pelo aluno, no decorrer do curso vedado o seu aproveitamento como 

substitutivas às aulas. 

§3º não haverá abono de faltas para os alunos que vierem a assistir 

palestras ou qualquer outra atividade nos horários das aulas regulares, exceto 

se promovidas pelo Curso e forem aproveitadas como complemento das aulas 

ministradas. 

Artigo 2º.  As Atividades Complementares integram o eixo de 

formação prática-profissional articulado com as disciplinas - Estágio Curricular 

Supervisionado e Trabalho de Curso  para enriquecer o processo de ensino-

aprendizagem, privilegiando a complementação da formação social e 

profissional e tem como objetivos:  

I - ampliar os conteúdos adquiridos nas disciplinas que integram o 

currículo em sentido estrito e as habilidades e competências do discente fora do 

ambiente acadêmico, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, 

transversais e opcionais desenvolvidas nas ações junto à comunidade; 



 

 

 

 275 

II - Promover a pesquisa interdisciplinar, por meio do trabalho de 

curso, possibilitando a sistematização de conhecimentos jurídicos, articulados 

com a realidade social; 

III - Desenvolver competências comunicativas, pensamentos lógicos e 

argumentativos, como fundamentos das relações profissionais e interpessoais; 

IV - Aplicar temas da área jurídica, na perspectiva da cidadania, da 

formação científica, ética e humanista.  

Parágrafo único. As atividades complementares constituem-se como 

elementos de integralização do curso com carga horária conforme determinado 

na matriz aplicada. 160 horas-relógio (equivalentes a 192h/a)  

Art. 2º. As atividades complementares se efetivam através de um 

conjunto de atividades com carga horária flexível, com controle do tempo total 

de dedicação do estudante durante o semestre, de acordo com este 

regulamento embasado no Parecer do CNE/CES nº 492/2001e no Projeto 

Pedagógico do Curso de Direito – Campus Ceres.  

Parágrafo Único. O curso estimulará o desenvolvimento dessas 

atividades, visando atingir mais efetivamente os objetivos acadêmicos, através 

da estreita parceria com outras instituições, de forma que seja possibilitada ao 

aluno uma contínua inserção no seu contexto social. 

Art. 3º. São consideradas atividades complementares todas aquelas 

que levem o acadêmico, comprovadamente, em carga horária, diversidade, 

complementaridade, desenvolver competências e conhecimentos específicos, 

orientados para o desenvolvimento de sua identidade humana e profissional, e 

propiciando oportunidade de atualizar-se na sua área de formação, além de 

enriquecer-se pelo acesso a novos conhecimentos científicos e culturais 

disponibilizados na sociedade contemporânea. 

Art.4º As atividades complementares serão, por temas, sem prejuízo 

da consideração de outros que cumpram o disposto no art. 2º deste 

regulamento, ou que não sejam contrário aos seguintes eixos: 
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a) Direitos Humanos – minorias (criança e adolescentes, 

afrodescendentes, mulher, idoso, homoafetivos e pessoas portadoras de 

deficiência) meio ambiente e direito do consumidor;  

b) Ética e bioética; 

c) Sociedade e Tecnologia e Novos Direitos; 

d) Jurisprudências dos Tribunais; 

e) Processo e Técnicas Legislativas; 

f) Hermenêutica, Linguagem Jurídica e Clássicos do Direito; 

g) Técnicas de solução de conflitos. 

Art.5º São espécies de atividades consideradas complementares: 

a) Participação em eventos internos e externos à instituição de educação 

superior, tais como: semanas acadêmicas, congressos, seminários, palestras, 

conferências;  

b) Atividades culturais;  

c) Atividades de iniciação científica; 

d) Monitoria. 

e) Participação em evento de Assessoria Jurídica Popular – AJUP desde que 

não  se confunda com as atividades de prática jurídica curricular. 

Parágrafo Único. O desempenho dessas atividades terá como base 

os critérios a seguir: 

I. Seminários de Leitura de clássicos da literatura que tenha vinculação com 

as ciências Jurídicas; 

II. Cursos e oficinas promovidos pelo Núcleo de Atividades Complementares-

NAC; 

III. A participação em Projetos e programas de pesquisas; 

IV. Projetos e programas - Assessoria Jurídica Popular – AJUP; 

V. A participação em Eventos técnicos - científicos e culturais; 
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VI. A atuação do acadêmico em Monitorias oferecidas pela 

Instituição; 

VII. Assistência à defesa de Monografias e dissertações; 

VIII. Publicação de artigos científicos; 

IX. Participação em organização de eventos. 

 

Título II - Da organização Núcleo de Atividades Complementares 

do Curso – NAC.  

 

Art. 6°. O Núcleo de Atividades Complementares do Curso – NAC É 

COMPOSTO POR UM COORDENADOR e um auxiliar administrativo que 

trabalharão em conjunto com a secretaria do curso. 

I. A Coordenação do NAC será escolhida dentre os professores com titulação 

stricto sensu. A carga horária atribuída para a coordenação será de até 04 

(quatro) horas semanais.  

Art. 7º Ao coordenador do NAC compete: 

I - Elaborar, semestralmente, o calendário de todas as atividades 

relativas ao núcleo de atividades complementares do curso – nac.  

II - Receber e orientar os alunos ingressantes sobre o cumprimento 

das atividades complementares. 

III - Promover um seminário de quatro horas para informar a todos os 

alunos do curso sobre a integralização, registro e informação das atividades 

complementares; 

IV - Nas atividades complementares promovidas pelo curso cabe ao 

coordenador em conjunto com a coordenação de pesquisa tomar as seguintes 

providencias. 

a) Apresentar o projeto de cada uma das atividades propostas pelo Curso no 

modelo adotado pela PROACAD; 
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b) Articular parcerias e patrocínios em conjunto com os alunos e a direção do 

curso. 

c) Organizar o evento tomando as providências quanto ao local, horário, 

material, divulgação, transporte, recepção, cerimonial, controle de frequência, 

registro de horas e de imagens e entrega de certificados; 

d) Os certificados dos eventos produzidos institucionais serão produzidos pela 

PROACAD devendo para tanto serem encaminhadas as listas de frequência, o 

relatório do evento e os registros fotográficos e audiovisuais. 

e) As listas de frequência e registros fotográficos e audiovisuais originais 

deverão ficar no NAC.  

V - Acompanhar as o registro das atividades dos alunos orientandos 

que deverão constar no sistema lyceum. 

O Coordenador do Núcleo de Atividades Complementares do Curso 

de Direito encaminhará à Secretaria Geral a comprovação das atividades 

desenvolvidas pelo acadêmico no final de cada semestre letivo, para efetuar o 

registro no histórico escolar. 

VI - Encaminhar mensalmente relatório das atividades realizadas; 

VII - Acompanhar o registro e encaminhar para a secretaria geral do 

centro universitário o relatório da integralização das horas complementares dos 

alunos do décimo período com antecedência de 30 dias da colação de grau; 

VIII - Manter, em arquivo atualizado os calendários, os projetos, os 

registros fotográficos e áudio visuais, os relatórios de todas as atividades 

complementares institucionais. 

IX - Manter, em arquivo atualizado os portfólios das atividades 

complementares institucionais de todos os alunos do curso. 

X - Participar das reuniões ordinárias no início e final de semestre, 

bem como, reuniões extraordinárias com os professores coordenadores do 

curso. 
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XI - Participar das reuniões convocadas pela direção do curso 

elaborando as respectivas atas e apresentar os relatórios no início e final de 

semestre ou quando lhe for solicitados; 

XII - Expedir e assinar em conjunto com a direção do curso as 

declarações de participação nas atividades complementares; 

XIII - Apresentar relatórios mensais das atividades realizadas e a 

justificativa das não realizadas para a direção do curso;   

XIV - Manter atualizado o livro de atas das reuniões do NAC; 

XV - Tomar, no âmbito de sua competência, todas as demais medidas 

necessárias ao efetivo cumprimento deste regulamento; 

XVI - Qualquer situação especial não prevista neste regulamento 

deverá ser levada ao conhecimento da direção do curso, para análise, em 

conjunto e, sendo necessário, apresentar aos colegiados do curso para 

deliberação.                  

 

Título III - Das atividades discentes no NAC 

 

Art. 8º. A escolha das Atividades Complementares a serem 

desenvolvidas é de responsabilidade exclusiva do acadêmico, obedecer às 

linhas temáticas propostas no Regulamento do Núcleo de Atividades 

Complementares - NAC, bem como as indicações previstas no Manual e ainda, 

em conformidade com os conteúdos programáticos ministrados na graduação, 

com pertinência temática ao curso de Direito. 

Parágrafo único. O cumprimento das horas complementares e se 

comprovarão mediante certificados e declarações de participação em eventos 

devidamente assinadas pela instituição que o oferecer, designadas a quantidade 

de  horas e os conteúdos das atividades. 

Art. 9º. Cabe ao aluno apresentar no Núcleo de Atividades 

Complementares do Curso - NAC os documentos comprovantes do 
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cumprimento da carga horária referentes Atividades Complementares na 

quantidade prevista na matriz curricular aplicada. 

Art. 10. As horas complementares serão registradas no portfólio do 

aluno e serão a ele informadas, obrigatoriamente, no nono e décimo períodos 

com afixação nos murais das salas de aulas. Os demais períodos serão 

informados sobre as horas acumuladas, mediante solicitação, mas estas 

somente deverão acontecer no início e no final de cada período, em horário 

determinado pela Coordenação. 

Parágrafo único. O portfólio ficará anexado na pasta do aluno e 

conterá: 

a) Ficha de controle de atividade complementares e respectivos 

limites de carga horária; 

b) Banco de dados de horas;  

c) Cópias dos documentos comprobatórios das atividades 

realizadas pelo aluno. 

 

Título IV – Das atividades complementares específicas 

 

Art. 11. O acadêmico, na forma estabelecida pelos art. 9° e 10°, com 

vistas à integralização de seu currículo, deverá complementar a carga horária 

total com atividades a serem escolhidas dentre as abaixo elencadas:  

 

ATIVIDADES C

arga 

Horária 

Assistência a defesa de monografias, dissertações ou 

teses  

1

0 
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Eventos Técnicos - Científicos e Culturais 7

6 

Monitorias e Trabalho Voluntário Social e de 

Relevância Pública 

3

0 

Projetos e Programas de Pesquisa 2

8 

Projetos e Programas de Extensão e 

Assessoria Jurídica Popular – AJUP 

1

6 

CARGA HORÁRIA TOTAL:  160 horas 

 

ATIVIDADES C

arga 

Horária 

Assistência a defesa de monografias e dissertações  1

0 

Eventos Técnicos - Científicos e Culturais 8

6 

Monitorias e Trabalho Voluntário Social e de Relevância 

Pública 

3

0 

Projetos e Programas de Pesquisa 2

8 

Projetos e Programas de Extensão e Assessoria 

Jurídica Popular – AJUP 

1

6 

CARGA HORÁRIA TOTAL:  170 horas  
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Seção I 

 

Das Atividades Complementares com seus Respectivos Limites 

de Carga Horária e Critérios de Avaliação – Matriz de 160h.   

 

Art. 12. Para a matriz curricular que exige 160 Horas 

Complementares, ficam compreendidas as seguintes horas complementares, 

ressalvadas flexibilizações institucionais chanceladas pelo NDE: 

 

Eixo Atividades 
Ch por 

Evento 

h 

total  

CRITERIOS DE 

AVALIAÇÃO 

Assistência a 

Defesa de 

Graduação e 

em Programas 

de 

Especialização 

Stricto Sensu 

em Direito. 

Participação 

como ouvinte 

a defesas de 

monografias, 

Eventos 

científicos, 

Dissertações 

e Teses. 

2h para 

monografia; 

e 5h para 

dissertação 

ou tese 

10h Declaração, ata ou 

Anexo, assinado 

pelo (a) Presidente 

da Banca de 

Defesa 

Eventos 

Técnicos - 

Científicos e 

Culturais. 

Conferências, 

Congressos, 

Simpósios, 

Mesas 

Redondas, 

Seminários, 

Oficinas, 

Fóruns de 

4h/evento 

Até 64 h 

 

 

 

 

7

6h 

Certificado/Declaraçã

o 

Apresentação de 

Trabalho. 
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Discussões, 

Palestras 

ligados à área 

do Direito. 

 

 

Atividades 

culturais 

como peças 

de teatro, 

cinemas.  

 

 

 

 

 

04h/evento 

Até 12h 

Trabalhos de 

Extensão – 

atividades 

voluntárias. 

Mesários em 

Eleições 

 

15/event

o 

Até 15 h 

 

3

0h 

Certificado/Declaração

. 

Trabalhos 

voluntários 

em eventos 

sociais de 

interesse 

público. 

 

05/evento 

Até 15 h 

 

Projeto e 

Programas 

de Pesquisa. 

Apresentação 

de trabalho 

em mostras 

Jurídicas 

04h/evento 

Até 12 h 

2

8h 

Certificado/Declaração

. 

Publicação 

de artigos 

científicos 

 

04h/evento 
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em jornais, 

revista, Mural 

da faculdade. 

Até 16 h 

Assessoria 

Jurídica 

Popular - 

AJUP 

Participação 

em ação 

Comunitária 

(justiça ativa, 

mutirões 

judiciários) 

04h/evento 

Até 16h 

 

 

1

6h 

Certificado/Declaração, 

Termo de 

Compromisso. 
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Seção II 

 

Das Atividades Complementares Com Seus Respectivos Limites 

de Carga Horária e Critérios de Avaliação – Matriz de 170h. 

 

Art. 13. Para a matriz curricular que exige 170 Horas 

Complementares, ficam compreendidas as seguintes horas complementares, 

ressalvadas flexibilizações institucionais chanceladas pelo NDE: 
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Eixo Atividades 

Ch  por 

Evento 

h 

t

o

t

a

l 

CRITERIOS DE 

AVALIAÇÃO 

Assistência a 

monografias, 

Defesa em 

Programas de 

Especialização 

Stricto Sensu 

em Direito. 

Ouvinte em 

defesas a 

monografias, 

de 

Dissertações e 

Teses. 

2h em 

Monografias 

e 05h para 

dissertações 

e teses 

1

0

h 

Declaração, ata 

ou Anexo, 

assinado pelo 

(a) Presidente 

da Banca de 

Defesa 

Eventos 

Técnicos - 

Científicos e 

Culturais. 

Conferências, 

Congressos, 

Simpósios, 

Mesas 

Redondas, 

Seminários, 

Oficinas, 

Fóruns de 

Discussões, 

Palestras 

ligados à área 

do Direito. 

Minicursos. 

4h/evento 

Até 72 

 

 

 

 

 

 

 

8

4

h 

Certificado ou 

Declaração. 

Atividades 

culturais 

Peças de 

teatro, 

4h/evento 

Até 12 Horas 
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cinemas.  

Monitorias e 

Trabalhos 

Voluntários 

Mesários em 

Eleições, 

jurado em 

conselho de 

sentença. 

 

 

15h/evento 

 

Até 15 horas 

 

(Facultativo) 

3

0

h 

Certificado/Declaraç

ão. 

Trabalho 

voluntário em 

eventos 

sociais de 

interesse 

público; 

estágio 

extracurricular 

não 

remunerado. 

05/evento 

Até 30 horas 

 

Projeto e 

Programas de 

Pesquisa 

Apresentação 

de Trabalho 

em 

Seminários e 

Mostras 

jurídicas. 

05h/evento 

Até 15 

horas. 

 

 

3

0

h 

Certificado/Declaraç

ão. 

 

Publicação de 

Artigos, 

científicos em 

 

05h/evento 

Até 15 horas. 
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jornais, 

revistas, mural 

da Faculdade. 

 

Assessoria 

Jurídica 

Popular - 

AJUP 

Participação 

em ação 

Comunitária 

(justiça ativa, 

mutirões 

judiciários) 

04h/evento 

Até 16 horas 

1

6 

h 

Certificado/Decla

ração, Termo de 

Compromisso.  

  

Art. 13. Na avaliação dos trabalhos apresentados, tanto escrito como 

oralmente, serão considerados os aspectos gramaticais e formais, além da 

apresentação ordenada das ideias (argumentação lógica).  

Parágrafo Único. Cada atividade tem uma valoração em horas e 

pontos cumulativos, conforme os quadros acima apresentados. 

 

Art. 14. Todas as atividades e as avaliações dos trabalhos realizados 

pelos acadêmicos, após a correção feita pelo professor orientador, ficarão 

arquivadas em  pasta individual, no Núcleo de Atividades Complementares – 

NAC. Para acesso ao seu dossiê, o aluno deverá solicitá-lo à Coordenação ou 

na Secretaria do Núcleo de Atividades Complementares - NAC. 

 

Seção III 

Da Comprovação das Atividades Realizadas 

 

Art. 15. A comprovação das Atividades realizadas pelos acadêmicos 

será feita através do arquivamento dos trabalhos que forem realizados e, 
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especificamente em relação às leituras, mediante a apresentação do 

fichamento. 

Par. 1º. Toda participação em eventos realizados fora da Instituição 

deverá ser comprovada mediante certificado contendo identificação do evento, 

data, conteúdo e carga horária, observando o quadro de equivalência. 

 

Par. 2º. Quanto às demais palestras ou eventos promovidos pelo 

Núcleo de Atividades Complementares de forma isolada ou em parceria com o 

Centro Acadêmico, além do certificado, a comprovação de participação deverá 

ser feita pela assinatura na ata do evento, elaboração de um relatório em 

formulário próprio cujo modelo encontra-se à disposição do acadêmico. O 

referido relatório deverá ser manuscrito e entregue no NAC para a correção, 

avaliação e arquivamento. 

Par. 3º. Os certificados ou comprovantes dos cursos, palestras, 

encontros e etc. ocorridos no semestre vigente e das demais atividades, 

necessárias para a integralização da carga horária, deverão ser entregues 

mediante protocolo, (o documento original deverá, em caso de necessidade de 

comprovação de entrega, ser exibido quando solicitado): 

I - Até o dia data fixada neste manual; 

II - Em uma via, pelo sistema de fotocópias, apresentada com os 

originais, que serão devolvidos. 

Art. 16. A comprovação da integralização das horas é de 

responsabilidade exclusiva dos alunos. Portanto, em cada formulário, deverá 

conter, obrigatoriamente, sob pena de não recebimento, o nome do aluno e o 

período em qual se acha matriculado. 

 

 

Seção IV 
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Dos Formulários 

 

Art. 17. Os formulários exigidos institucionalmente, para comprovação 

de participação em atividades complementares, serão os seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A - FACULDADE DE DIREITO DA UNIEVANGÉLICA – CAMPUS CERES 

NÚCLEO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

RELATÓRIO DE PALESTRAS 

 

Nome do acadêmico (a): 
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Palestrante: 

Tema: 

Data ___/___/________   Local: 

 

Horário__________ 

Importância do tema proposto: 

 

 

 

 

 

Resumo da palestra: 
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Conclusão do acadêmico sobre a palestra: 

Assinatura do Acadêmico (a): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B - FACULDADE DE DIREITO DA UNIEVANGÉLICA – CAMPUS CERES 

NÚCLEO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

PRESENÇA NAS APRESENTAÇÕES DE MONOGRAFIAS DE FINAL DE 

CURSOO, DISSERTAÇÕES OU TESES 

Nome do acadêmico (a) ouvinte: 

Nome do acadêmico expositor: 

Tema: 

Data ___/___/________   Local: 
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Horário__________ 

Importância do tema proposto: 

 

 

 

 

 

 

Resumo do trabalho apresentado: 

 

 

 

 

 

Conclusão do acadêmico sobre o trabalho apresentado: 

Assinatura do ouvinte: 

Assinatura do Presidente da Banca: 
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ANEXO C - FACULDADE DE DIREITO DA UNIEVANGÉLICA – CAMPUS CERES 

NÚCLEO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE AUDIÊNCIAS 

 

 

Nome do acadêmico (a): 

Autos nº                                                      Protocolo nº  

Data da Audiência:                                      Hora da Audiência: 

Nome do Requerente: 

 

Nome do Requerido: 

Advogado do Requerente: 

 

Tipo de Audiência:   (    ) Conciliação       (    ) Instrução e Julgamento 

                                 (    ) Conciliação, Instrução e Julgamento. 

Histórico da Audiência: (Relatar os fatos ocorridos na Audiência): 
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Juiz: 

Promotor: 

  Advogado:                                                          OAB-GO 

 

 

 



 

  

 

ANEXO D - FACULDADE DE DIREITO DA UNIEVANGÉLICA – CAMPUS CERES 

NÚCLEO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES                                                                                                                             

 

 

 

  

 

ACADÊMICO (A):  _______________________________________________________________________________ 

ANO DE INÍCIO DO CURSO: _____________________ 

O
R

D
E

M
 

D

ATA DA 

ENTREGA 

 

ATIVIDADES ÓRGÃ

O PROMOTOR DO 

EVENTO 

 

C

/

H 

 

C

/H 

ACUMUL

ADA 

 

ASSINATU

RA 

ALUNO/PR

OF. 

          

          

          

FICHA DE CONTROLE DE ATIVIDADES  

COMPLEMENTARES 
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CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS 

UnIEVANGÉLICA – CAMPUS CERES 

CURSO DE DIREITO 

 

 

ANEXO E - FACULDADE DE DIREITO DA UNIEVANGÉLICA – CAMPUS CERES 

NÚCLEO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTFÓLIO ACADÊMICO 
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Nome do Aluno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceres  – GO 

Ano 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome: 
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Nº da Matrícula: Ano de 

Conclusão: 

DADOS DOS EVENTOS/ ESTUDOS COMPLEMENTARES  

1. Participação em Seminários, Simpósios, 

Encontros e Congressos (desde que especificada a carga 

horária no certificado) 

C

carga 

horária 

Evento: 

Local: 

Data:       /       /    

 

Evento: 

Local: 

Data:       /       /    

 

Evento: 

Local: 

Data:       /       /    

 

Evento: 

Local: 

Data:       /       /    

 

Evento: 

Local: 

Data:       /       /    

 

Evento: 

Local: 

Data:       /       /    
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Evento: 

Local: 

Data:       /       /    

 

Evento: 

Local: 

Data:       /       /    

 

Evento: 

Local:  

Data:       /       /    

 

Evento: 

Local:  

Data:       /       /    

 

Evento: 

Local:  

Data:       /       /    

 

Evento: 

Local:  

Data:       /       /    

 

Evento: 

Local:  

Data:       /       /    

 

Evento: 

Local:  
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Data:       /       /    

2.Extensão à Comunidade, Oficina.  C

carga 

horária 

 (    )Apresentação                                      

 

  (   )Participação 

Título: 

Local: 

Data:       /       /    

 

(    )Apresentação                                        

 (   )Participação 

Título: 

Local: 

Data:       /       /    

 

(    )Apresentação                                       

 (   )Participação 

Título: 

Local: 

Data:       /       /    

 

(    )Apresentação                                          

 (    )Participação 

Título: 

Local: 

Data:       /       /    
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(    )Apresentação                                        

 (   )Participação 

Título: 

Local: 

Data:       /       /    

 

(    )Apresentação                                      

   (   )Participação 

Título: 

Local: 

Data:       /       /    

 

(    )Apresentação                                           

 (   )Participação 

Título: 

Local: 

Data:       /       /    

 

(    )Apresentação                                      

 (   )Participação 

Título: 

Local: 

Data:       /       /    

 

(    )Apresentação                                           

 (   )Participação 

Título: 

Local: 
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Data:       /       /    

(    )Apresentação                                     

 (   )Participação 

Título: 

Local: 

Data:       /       /    

 

(    )Apresentação                                     

 (   )Participação 

Título: 

Local: 

Data:       /       /    

 

(    )Apresentação                                    

 (   )Participação 

Título: 

Local: 

Data:       /       /    

 

 

3.  Monitoria (máximo de 60 horas) carga 

horária 

 (    )Disciplina            (   )Mini-curso             (    ) 

Encontros Científicos 

Descrição: 

Professor(a): 

Local: 
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Data:       /       /    

(    )Disciplina              (   )Mini-curso            (    ) 

Encontros Científicos 

Descrição: 

Professor(a): 

Local: 

Data:       /       /    

 

(    )Disciplina              (   )Mini-curso            (    ) 

Encontros Científicos 

Descrição: 

Local: 

Data:       /       /    

 

(    )Disciplina               (   )Mini-curso           (    ) 

Encontros Científicos 

Descrição: 

Local: 

Data:       /       /    

 

(    )Disciplina               (   )Mini-curso           (    ) 

Encontros Científicos 

Descrição: 

Local: 

Data:       /       /    

 

 

 

4. Organização de Eventos no Curso  Carga 
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horária 

Evento: 

Função: 

Local: 

Data:       /       /    

 

Evento: 

Função: 

Local: 

Data:       /       /    

 

Evento: 

Função: 

Local: 

Data:       /       /    

 

Evento: 

Função: 

Local: 

Data:       /       /    

 

Evento: 

Função: 

Local: 

Data:       /       /    

 

5. Estágios Extracurriculares (máximo de 100 horas) carga 

horária 

Empresa/Instituição:                                  
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Cidade: 

Atividade desenvolvida: 

Período:       /       /       a          /       /                 

Empresa/Instituição:                                 

Cidade: 

Atividade desenvolvida: 

Período:       /       /       a          /       /                 

 

Empresa/Instituição:                                 

Cidade: 

Atividade desenvolvida: 

Período:       /       /       a          /       /                 

 

Empresa/Instituição:                                 

Cidade: 

Atividade desenvolvida: 

Período:       /       /       a          /       /                 

 

 

6. Cursos de Extensão, Mini-cursos carga 

horária 

Descrição: 

Professor(a): 

Local: 

Data:       /       /    

 

Descrição: 

Professor(a): 
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Local: 

Data:       /       /    

Descrição: 

Professor(a): 

Local: 

Data:       /       /    

 

Descrição: 

Professor(a): 

Local: 

Data:       /       /   /                 

 

Descrição: 

Professor(a): 

Local: 

Data:       /       /    

 

Descrição: 

Professor(a): 

Local: 

Data:       /       /    

 

Descrição: 

Professor(a): 

Local: 

Data:       /       /    

 

 

7. Apresentação de Trabalhos 

Carga 

horária 
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Evento: 

Local: 

Título:  

Forma de Apresentação:  (    )Painel/Exposição       

 (    )Palestra 

   (    )Comunicação Oral  

Data:       /       /    

 

Evento: 

Local: 

Título:  

Forma de Apresentação:  (    )Painel/Exposição   

     (    )Palestra 

    (    )Comunicação Oral  

Data:       /       /    

 

 Evento: 

Local: 

Título:  

Forma de Apresentação:  (    )Painel/Exposição      

  (    )Palestra 

  (    )Comunicação Oral  

Data:       /       /    

 

 

8. Participação em Projetos de Pesquisa e/ou 

Extensão (aprovados pela Pró-Reitoria) 

Carga 

horária 
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Pesquisa (   )                                         Extensão (   ) 

Título do Projeto: 

Professor(a): 

Bolsista de Iniciação Científica ( )                       

Estagiário (   ) 

Data:       /       /    

 

Pesquisa (   )                                         Extensão (   ) 

Título do Projeto: 

Professor(a): 

Bolsista de Iniciação Científica ( )                    

Estagiário (   ) 

Data:       /       /    

 

Pesquisa (   )                                         Extensão (   ) 

Título do Projeto: 

Professor(a): 

Bolsista de Iniciação Científica ( )                       

Estagiário (   ) 

Data:       /       /    

 

Pesquisa (   )                                         Extensão (   ) 

Título do Projeto: 

Professor(a): 

Bolsista de Iniciação Científica ( )                       

Estagiário (   ) 

Data:       /       /    

 

Pesquisa (   )                                         Extensão (   )  
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Título do Projeto: 

Professor(a): 

Bolsista de Iniciação Científica ( )                       

Estagiário (   ) 

Data:       /       /    

 

9. Palestras 

Carga 

horária 

Título: 

Local: 

Data:       /       /    

 

Descrição: 

Local: 

Data:       /       /    

 

Descrição: 

Local: 

Data:       /       /    

 

Descrição: 

Local: 

Data:       /       /                   

 

Descrição: 

Local: 

Data:       /       /   

 

Descrição: 

Local: 
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Data:       /       /                  

Descrição: 

Local: 

Data:       /       /   

 

 

10. Outras Atividades Carga 

horária 

Descrição: 

Local: 

Data:       /       /    

 

Descrição: 

Local: 

Data:       /       /    

 

Descrição: 

Local: 

Data:       /       /    

 

Descrição: 

Local: 

Data:       /       /    

 

Descrição: 

Local: 

Data:       /       /    

 

Descrição:  
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Local: 

Data:       /       /    

Descrição: 

Local: 

Data:       /       /    

 

 

 

 

 

 

Nome: 

No de Matrícula Ano/Semestre: 

Resumo das Atividades Acadêmicas, Científicas e 

Culturais 

Carga  

Horária 

 1. Participação em Seminários, Simpósios, 

Encontros e Congressos 

 

 2. Extensão à Comunidade, Oficinas  

 3. Monitoria  

 4. Organização de Eventos no Curso  

 5. Estágios Extracurriculares  

 6. Cursos de Extensão, Minicursos.  

 7. Apresentação de Trabalhos  
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 8. Participação em Projetos de Pesquisa e/ou 

Extensão (aprovados pela Pró-Reitoria) 

 

9. Palestras  

 10. Outras Atividades  

 

OBS: A pontuação será validada, mediante certificação do curso 

baseada na documentação comprobatória apresentada pelo aluno e anexada ao 

portfólio. 

       

9.2  Regulamento do Trabalho de Curso 

 

TÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1° O (TC) Trabalho de Curso é uma atividade de integração 

curricular obrigatório do curso pertencente ao eixo de formação prática e está 

previsto na Matriz Curricular, no Projeto Pedagógico de Curso e é desenvolvido 

no (NTC) Núcleo de Trabalho de Curso.  

 

Parágrafo único.  A nomenclatura Trabalho de Curso I e II na Matriz 

2014 corresponde àquela nominada monografia I e II, nas Matrizes 2012 – 1; 

2012 – 3;2012 – 4; 2012 – 5.  

Art. 2º as atividades parciais do trabalho de curso devem seguir o 

cronograma e a programação determinada pelo NTC para sua elaboração e 

entrega. 

Art. 3º Serão semanais os encontros para o desenvolvimento do 

trabalho e gerarão frequências e notas a serem registradas pelo orientador para 

o aluno, em formulários próprios. Devendo justificar eventuais faltas: 
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a) as faltas acima de 25% determinam a reprovação do aluno. 

b) sendo a falta do professor orientador, o aluno deverá levar ao 

conhecimento do coordenador do NTC para as providências administrativas e 

pedagógicas cabíveis. 

Art. 4° os objetivos gerais do trabalho de curso são propiciar aos 

alunos aprofundamento temático, estimular à produção científica, consultar às 

referências bibliográficas especializadas, aprimorar a escrita técnico-científica, 

capacitar para leitura, interpretação e criticidade.  

Art. 5° o trabalho de curso é atividade de natureza acadêmica e 

curricular, e deve ser realizado em horário determinado em período diferente 

daquele determinado para as aulas e deve ser cumprido no interior das 

dependências da IES. 

Art. 6° o trabalho de curso I e II consiste na realização de trabalho 

científico, abordando temas jurídicos, pesquisa individual orientada, relatada sob 

a forma de projeto de monografia e monografia.  

Parágrafo Único - o Trabalho de Curso I e II está dividido em dois 

semestres, o primeiro para o Projeto de Monografia (8º oitavo período) e o 

segundo para a Monografia (9º nono período) e ambos serão defendidos 

perante banca examinadora composta pelo professor orientador, professor 

convidado e um professor examinador das normas de ABNT. 

Art. 7º na escolha do tema do trabalho de curso há que se observar a 

vinculação direta do tema com um dos ramos do conhecimento na área de 

direito, preferencialmente aqueles identificados pelas disciplinas ofertadas no 

currículo. 

Parágrafo único – a estrutura formal do projeto deve seguir os 

critérios técnicos estabelecidos nas normas da ABNT no modelo adotado pela 

instituição disponível na coordenação do NTC e observando sempre a última 

edição da Associação Educativa Evangélica. 

Art. 8º os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais devem 

conter informações detalhadas acerca da pesquisa e estar sempre em 

conformidade com as normas adotadas pela ABNT e Instituição. 
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Art. 9º ao iniciar a monografia o aluno poderá mudar o tema 01 (uma) 

vez, não havendo necessidade de elaboração de um novo projeto, se foi 

aprovado nos termos deste regulamento. No procedimento há que se observar: 

I – o professor-orientador deverá manifestar expressamente o 

consentimento em continuar com a orientação nos casos de mudança do tema; 

II – em todos os casos a mudança de tema deverá ser comunicada e 

autorizada expressamente pelo professor orientador e pelo coordenador do 

NTC. 

Parágrafo Único - pequenas mudanças que não comprometam as 

linhas básicas do projeto são permitidas a qualquer tempo, desde que com 

autorização do orientador e do coordenador do NTC. 

Art. 10 a substituição de professor orientador durante o semestre só 

será permitida 01 (uma) vez e até a data correspondente a 25% do total de 

carga horária semestral, quando outro docente assumir formalmente a 

orientação, mediante autorização expressa do professor substituído. 

Art. 11 o procedimento para substituição do professor orientador 

começa com o requerimento por escrito do aluno para a coordenação do NTC 

solicitando a substituição e registrando a razão do pedido. 

a) o coordenador recebendo o pedido juntará os registros de frequência 

e relatórios sobre o desempenho do requerente e enviará ao professor 

orientador para que se manifeste sobre o mesmo. 

b) havendo pendências de ordem administrativa, ética ou pedagógica a 

decisão sobre a substituição será colegiada, reunindo o diretor, coordenação do 

NTC coordenação pedagógica e professores orientadores para que sejam 

tomadas as providências residuais cabíveis. 

 

TÍTULO II - DO (NTC) NÚCLEO DE TRABALHO DE CURSO  

 



 

 

 

 317 

CAPÍTULO I - DA ORGANIZAÇÃO DO (NTC) NÚCLEO DE TRABALHO DE 

CURSO  

 

Art. 12. O (NTC) Núcleo de Trabalho de Curso é composto pelo 

diretor, coordenador do Núcleo, professores orientadores e orientandos.  

Parágrafo Único - Tomarão parte ainda, os professores convidados 

voluntários, quando da composição das bancas de avaliação para defesas dos 

projetos de monografia e das  

monografias, aos quais será dada declaração de composição da 

banca para todos os efeitos.   

 

CAPÍTULO II - DA COORDENAÇÃO DO NTC. 

 

Art. 13. O coordenador do NTC é designado pela direção do Curso de 

Direito do Centro Universitário, Campus Ceres, dentre os professores com 

titulação stricto sensu. A carga horária atribuída para a coordenação será de até 

04 (quatro) horas semanais.  

Art. 14. Ao coordenador do NTC compete: 

I – elaborar, semestralmente, o projeto e o calendário de todas as 

atividades relativas ao trabalho de curso; o cronograma das defesas, observado 

o disposto no art. 4º, parágrafo único e o relatório do trabalho realizado pelo 

NTC. 

II - elaborar em conjunto com a direção do curso a previsão da 

composição do NTC considerando a razão entre o número de alunos 

matriculados e o número de orientandos por professor orientador. 

III - acompanhar o processo de escolha do professor orientador pelos 

alunos, observando na distribuição a igualdade do número de orientandos para 

cada um e o limite de quatro alunos para cada hora relógio. 
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IV – proporcionar, com a ajuda dos professores das disciplinas 

articuladas com a execução do trabalho de curso, orientação básica a todos os 

alunos em fase de elaboração do projeto de monografia e da monografia; 

V - encaminhar, receber e arquivar os seguintes documentos 

referentes ao registro de elaboração do trabalho de curso: 

a) termo de compromisso do orientador e do orientando – (anexo A),  

b) fichas de acompanhamento das atividades (anexo B),  

c) formulário de composição de notas (anexo C e F)  

d) ficha de encaminhamento de trabalho à banca examinadora (anexo 

G); 

e) ata de defesa (anexo E; I) 

f) formulário para avaliação final– banca examinadora (anexo D); 

g) os projetos de trabalho de curso defendidos e aprovados; 

VI – convocar pessoalmente reuniões ordinárias no início e final de 

semestre, bem como, reuniões extraordinárias, quando necessário, com 

professores orientadores e alunos matriculados, elaborando as respectivas atas. 

VII – participar das reuniões convocadas pela direção do curso; 

VIII – elaborar e apresentar nos prazos e quando solicitado os 

seguintes documentos: 

a) mensalmente relatórios das atividades realizadas e a justificativa 

das não realizadas;  

b) relatórios finais a cada semestre. 

IX – designar as bancas examinadoras dos trabalhos de curso, com 

antecedência, para aprovação da direção do curso, que observará as restrições 

de horários, se houverem; 

X – expedir as declarações de participação nas bancas e nas 

orientações para os professores; 
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XI – manter atualizado o livro de atas das reuniões das bancas 

examinadoras; 

XII – providenciar o encaminhamento das monografias aprovadas e 

indicadas pela banca examinadora para compor o acervo da biblioteca setorial; 

XIV - encaminhar mensalmente a frequência dos professores 

orientadores e dos alunos à direção do curso e secretaria; 

XV - Tomar, no âmbito de sua competência, todas as demais 

medidas necessárias ao efetivo cumprimento deste regulamento; 

XVI – não sendo observado pelo coordenador este regulamento 

deverá o diretor do curso elaborar relatório registrando as circunstâncias, aplicar 

as sanções de sua competência conforme regimento geral do centro 

universitário de Anápolis. 

  

CAPÍTULO III - DOS PROFESSORES ORIENTADORES 

 

Art. 15. O professor orientador é escolhido no quadro docente pela 

direção do curso e terá como atividade principal acompanhar o desenvolvimento 

e as atividades relativas ao trabalho de curso. 

§1º – na indicação de professores orientadores, levar-se-á em 

consideração sempre que possível, as áreas de interesse e formação de cada 

um(a). 

Art. 16 - ao professor orientador compete: 

I – receber, registrar e fazer a chamada dos alunos matriculados nas 

disciplinas de trabalho de curso. 

II – atender semanalmente a cada 60 (sessenta) minutos quatro 

alunos em horário previamente fixado e divulgado, encaminhando os desafios 

às demais coordenações, direção e colegiados para superação das dificuldades 

encontradas; 
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III - acompanhar o aluno orientando-o sobre o conteúdo jurídico, 

aprimorando, quando necessário, as referências bibliográficas, assinando em 

conjunto com o orientando os elementos textuais e pré-textuais e a versão final 

no trabalho de curso; 

IV – analisar e avaliar os capítulos parciais mensais que lhes forem 

entregues pelos orientandos, nos prazos determinados para composição das 

notas de avaliações bimestrais; lançar as frequências e notas conforme 

determinado pela IES; 

V - participar das bancas examinadoras para as quais estiver 

designado; 

VI - responsabilizar-se pelas assinaturas nos formulários, nos termos 

referidos no artigo 6º, VI do item “a” até “g” deste regulamento  encaminhando-

os para o NTC; 

VII - elaborar relatórios de atividades desenvolvidas em cada 

bimestre e emitir pareceres sobre seus orientandos entregando à coordenação 

do NTC. 

VIII - elaborar relatórios sobre o andamento do trabalho e das 

atividades do aluno nos procedimentos de troca de professor orientador.  

IX - comparecer ás reuniões convocadas pelo coordenador do NTC e 

direção do curso;  

X – encaminhar mensalmente a frequência e nota dos alunos 

orientandos á secretaria (Lyceum). 

XI – cumprir e fazer cumprir este regulamento. 

Art. 17 – não sendo observado pelo orientador este regulamento 

deverá o coordenador do NTC elaborar relatório apontando as circunstâncias, 

requerendo, se for o caso, ao diretor, conforme regulamento geral, a aplicação 

das sanções cabíveis. 

 

CAPÍTULO IV - DOS ALUNOS EM FASE DE REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE 

CURSO. 
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Art. 18 Considera-se aluno em fase de realização do trabalho de 

curso, aqueles do oitavo (8º) e nono (9º) períodos, regularmente matriculado nas 

disciplinas trabalho de curso I e II respectivamente de projeto de monografia e 

monografia, pertencente ao currículo de graduação em direito da 

UniEVANGÉLICA Campus Ceres.  

Art. 19 A responsabilidade pela elaboração do trabalho de curso é 

integralmente do aluno, sob a orientação docente nos termos deste 

regulamento, do seu professor-orientador e da coordenação do NTC. 

Art. 20 São atribuições do acadêmico(a) em fase de realização do 

trabalho de curso: 

I – escolher o professor-orientador entre aqueles que compõem o 

quadro de professores do NTC, nos prazos estabelecidos pela coordenação.  

II - frequentar as reuniões convocadas pela coordenação do NTC e 

pelo seu orientador; 

IV – entregar as partes escritas, elementos textuais e pré-textuais e 

comparecer em dia, hora e local determinado para apresentação e defesa do 

trabalho de curso cumprindo o calendário divulgado pela coordenação do NTC; 

a) o descumprimento dos prazos para entrega do trabalho científico, 

em qualquer de suas fases, escrita ou orais leva a perda de pontos e 

reprovação na disciplina. 

VIII – cumprir e fazer cumprir este regulamento. 

a) Não sendo observado discente este regulamento deverá o professor 

orientador elaborar relatório registrando as circunstâncias encaminhado ao 

coordenador do NTC que aplicará as sanções de sua competência conforme 

regulamento institucional; 

TÍTULO III – DO TRABALHO DE CURSO – PROJETO DE 

MONOGRAFIA E MONOGRAFIA 

 

CAPÍTULO I - DO PROJETO DE MONOGRAFIA 
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Art. 21 o trabalho de curso é disciplina curricular do oitavo (8º) 

período, sendo o projeto de monografia o seu procedimento formal e tem como 

estrutura as orientações técnicas da ABNT e as acampadas pela Associação 

Educativa Evangélica, observando sempre a última edição. 

Art. 22 as recomendações dos elementos de um trabalho acadêmico 

devem obedecer aos indicativos adotados pela ABNT e os acampados pela 

Associação Educativa Evangélica, observando sempre a última edição (papel, 

tipo de letra, tamanho da fonte, margens, espaçamento, palavras e/ou 

expressões em língua estrangeira, elementos pré-textuais, textuais e pós-

textuais, etc.). 

I – Apresentação do tema (problematização, introdução – inclui a 

justificativa do tema) é um texto dissertativo breve e deverá possuir em média 

de 01 (uma) página que informa o grau de clareza sobre o tema da pesquisa. 

II – Os objetivos deverão ser subdivididos em dois: geral 

(abrangente/global) e específicos (desdobramento do objetivo geral em outros 

menores, que constituirão possíveis capítulos na elaboração do relatório final de 

pesquisa). Assim, basta escrever 01 (um) objetivo geral e desdobrá-los em até 

05 (cinco) objetivos específicos. 

III – O Referencial Teórico (embasamento teórico, suporte teórico, 

fundamentação teórica ou revisão da literatura) deverá conter 10 (dez) laudas e 

no máximo 12 (doze) de texto escrito; 

IV – a encadernação deverá ser em espiral; 

Parágrafo Único – os trabalhos de curso que extrapolem o limite 

máximo estabelecido devem, para sua apresentação, terem a aprovação do 

coordenador do NTC, ouvido o professor-orientador. 

Art. 23 - o trabalho de curso deve ser depositado no NTC, em 03 

(três) vias assinadas pelo orientador responsável, nos prazos determinados no 

cronograma semestral aprovado pelos colegiados do curso. 
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CAPÍTULO II - DA MONOGRAFIA 

 

Art. 24 - o trabalho de curso II é disciplina curricular do nono (9º) 

período, sendo a Monografia a sua expressão formal e tem como estrutura: 

I – Elementos Pré-Textuais: 

a) Falsa capa (nome da Instituição) 

b) Capa 

c) Folha de rosto 

d) Folha de aprovação 

e) Resumo em Língua Vernácula 

f) Resumo em Língua Estrangeira 

g) Sumário 

II – Elementos Textuais: 

a) Introdução (15% do texto escrito) 

b) Desenvolvimento do trabalho - composto por três capítulos (70% a 80% do texto 

escrito) 

c) Considerações finais ou conclusão (10% a 15% do trabalho em seu conjunto). 

III – Elementos Pós-Textuais: 

a) Referências  

b) Anexos (quando for o caso). 

 

Art. 25 as recomendações dos elementos de uma Monografia devem 

obedecer aos indicativos adotados pela ABNT e os acampados pela Associação 

Educativa Evangélica, observando sempre a última edição (papel, tipo de letra, 

tamanho da fonte, margens, espaçamento, palavras e/ou expressões em língua 

estrangeira, elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, etc.). 

Art. 26 a monografia deve preencher os seguintes requisitos: 
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I – encadernada em espiral; 

II – o corpo do trabalho (introdução, desenvolvimento e conclusão) 

deve possuir no mínimo 30 (trinta) e no máximo 45 (quarenta e cinco) páginas 

de texto escrito.  

Parágrafo Único – a monografia que extrapolar o limite máximo 

estabelecido no inciso II deste artigo deve, para apresentação, possuir a 

aprovação do coordenador do NTC, ouvido pelo professor-orientador. 

 

TÍTULO IV - DO DEPÓSITO E APRESENTAÇÃO DO (TC) 

TRABALHO DE CURSO - PROJETO DE MONOGRAFIA E MONOGRAFIA  

 

Art.27 - ao término da elaboração escrita do trabalho de curso, o 

mesmo será depositado e apresentado perante uma banca examinadora 

conforme calendário semestral. 

Art. 28 - o trabalho de curso deve ser depositado no NTC, em três 

(03) vias encadernadas em espiral, uma via gravada em CD, redigidas conforme 

modelo da coordenação do NTC assinadas pelo orientador responsável, no 

prazo determinado no cronograma semestral aprovado pelos colegiados do 

curso. 

 

TÍTULO V - DAS BANCAS EXAMINADORAS 

 

CAPITULO I - COMPOSIÇÃO E DINÂMICA DE TRABALHO DAS BANCAS 

EXAMINADORAS 

 

Art. 29 Todos os professores do curso de direito podem ser 

convidados para participar das bancas examinadoras, mediante indicação da 

coordenação do NTC, aprovada pela direção do curso. 
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Art. 30 A monografia e o projeto de monografia são defendidos pelo 

aluno perante banca examinadora composta pelo professor-orientador, que a 

preside, e por outros dois (02) membros, designados pelo diretor do curso, 

mediante indicação do coordenador do NTC. 

§ 1° Quando da designação da banca examinadora deve também ser 

indicado um membro suplente, encarregado de substituir qualquer dos titulares 

em caso de impedimento. 

Art. 31 O quórum para funcionamento da banca examinadora é de 

maioria absoluta. 

Art. 32.  Os membros das bancas examinadoras, a contar da data de 

sua designação, têm o prazo de 10 (dez) dias para procederem a leitura do 

trabalho de curso. 

Parágrafo Único – não são permitidos aos membros das bancas 

examinadoras tornarem públicos os conteúdos das monografias antes de suas 

defesas. 

Art. 33 - as sessões de defesa do trabalho de curso são públicas.  

§1º na banca examinadora o aluno terá até 10 (dez) minutos para 

apresentar seu trabalho, os professores componentes da banca terão cada um 5 

(cinco) minutos para fazerem suas perguntas e o discente terá mais 5 (cinco) 

minutos para responder às questões. 

 

 

CAPÍTULO II - DA REFORMULAÇÃO  

 

Art. 34 A banca examinadora, por maioria, após a defesa, pode 

sugerir ao aluno que reformule aspectos do trabalho de curso quando o mesmo 

alcançar nota inferior a sessenta (60), ficando a média final entre cinquenta e 

cinco (55) e cinquenta e nove (59) e o índice de frequência do aluno no 

semestre for igual ou maior que 75%. 
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§ 1° A reformulação do trabalho de curso ocorrerá apenas uma vez, 

sem direito a defesa oral.  A coordenação do NTC o entregará ao aluno para 

reformulação em dois (02) dias, contados a partir do dia da apresentação; 

§ 2° O aluno terá sete (07) dias para fazer as correções indicadas 

pela banca, contados do dia que a coordenação do NTC o entregar ao aluno.  

§ 3° A banca terá três (03) dias para correção e o resultado final será 

publicado imediatamente. Desta nota não caberá recurso. 

§ 4° A banca deve preencher e assinar ao final da defesa do trabalho 

de curso a ata de defesa (anexo E) 

 

TÍTULO VI - DA AVALIAÇÃO DO TC 

 

Art. 35 A avaliação final do trabalho de curso corresponde à média 

final da soma aritmética de todas as notas atribuídas, resultantes das fases 

escrita e oral na banca examinadora que obedecerá ao sistema de notas 

individuais por examinador, considerando elementos da ABNT, conteúdo jurídico 

e argumentação do tema. 

§ 1° Para aprovação o aluno deve obter nota igual ou superior a 60 

(sessenta) na média das notas individuais atribuídas pelos membros da banca 

examinadora e 75% de frequência em todo o período de elaboração do trabalho 

de curso. 

§ 2° O trabalho de curso será considerado reprovado, sem direito a 

reformulação, quando alcançar média inferior a cinquenta e cinco (55) e o índice 

de frequência do aluno for inferior a 75%. 

§ 3° O atraso na entrega das partes escritas do trabalho de curso ou 

o não comparecimento na banca examinadora, nos prazos determinados, 

implica em redução de nota na razão de um (1) ponto para cada dia de atraso 

até a reprovação. 
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§ 4° O requerimento de justificativa do atraso na entrega do trabalho 

escrito ou ausência na banca deverá ser feito nos prazos regimentais, juntados 

os documentos comprobatórios e será avaliado em colegiado composto pelo 

professor orientador, pelo coordenador do NTC e pela coordenação pedagógica. 

§ 5° O aluno pode, a título recursal, pedir, a direção do curso, revisão 

da decisão que indeferir o pedido de depósito ou defesa por atraso, adotada 

pela banca. 

Art. 36 O resultado da avaliação final, será assinado pelos membros 

da banca examinadora e pelo aluno, deve ser registrado no livro de atas 

respectivo, ao final da sessão de defesa e, em caso de aprovação, na cópia do 

trabalho de curso destinada ao arquivo da coordenação do NTC. 

Parágrafo Único – compete à direção do curso, a coordenação do 

NTC e a banca examinadora, em conjunto analisar os recursos das avaliações. 

Art. 37. Não há recuperação da nota atribuída ao trabalho de curso 

pela banca examinadora, sendo a reprovação na disciplina, nos casos em que 

houver definitiva. 

Parágrafo Único - Se reprovado, fica a critério do aluno continuar ou 

não com o mesmo tema do trabalho de curso e com o mesmo orientador. 

Art. 38 Ao aluno matriculado na disciplina do trabalho de conclusão 

de curso, cujo trabalho tenha sido reprovado, é vedada a defesa do mesmo ou 

de novo trabalho, qualquer que seja a alegação, no mesmo semestre da 

reprovação. 

§ 2° Aprovado o trabalho de curso será arquivado na coordenação do 

NTC. 

 

TÍTULO VII - DA ENTREGA DA VERSÃO DEFINITIVA DA 

MONOGRAFIA  

 

Art. 39 A versão definitiva do trabalho de curso deve ser 

encaminhada à coordenação do NTC em um (1) exemplar, até 03 (três) dias.  
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Art. 40 Quando o trabalho for indicado para compor o acervo da 

biblioteca, a versão definitiva do mesmo deve ser encaminhada à coordenação 

do NTC em um (1) exemplar, encadernado em vermelho, com gravação em 

dourado do nome do seu autor e orientador, seu título e seu local e data de 

aprovação, conforme modelo disponível na coordenação do NTC. 

Art. 41 Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela 

coordenação em conjunto com a direção do curso e NDE.  

Regulamento revisado e atualizado em 26/02/2016 pelo Colegiado do 

NTC e NDE do Curso de Direito – Campus Ceres. 
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TÍTULO VIII – ANEXOS 

 

 

UNIEVANGÉLICA – CENTRO UNIVERSITÁRIO 

CURSO DE DIREITO – CAMPUS CERES 

TERMO DE COMPROMISSO DO ORIENTADOR DO TRABALHO DE 

CURSO 

MONOGRAFIA II 

TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CURSO – TC, INTITULADO 

________________________________, DO CURSO DE _______________________________________DA 

UNIEVANGÉLICA CAMPUS CERES, 

EU,___________________________________________________________________________________

________ 
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PROFESSOR ORIENTADOR COMPROMETO-ME COM A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DESSE 

TRABALHO. 

CRONOGRAMA DAS ORIENTAÇÕES DO TC: 

 SEGUNDA  TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 

MATUTINO       

VESPERTINO       

NOTURNO       

EU, __________________________________________________, ACADÊMICO DO CURSO 

DE ___________________DA UNIEVANGÉLICA CAMPUS CERES, DECLARO ACEITAR O CRONOGRAMA, 

METODOLOGIA DO TRABALHO, AS ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO PROFESSOR ORIENTADOR, BEM 

COMO DECLARO TER CONHECIMENTO DAS NORMAS REFERENTES AO DESENVOLVIMENTO DO TC. 

___________________, ______DE ______________ DE _______ 

______________________________                  _____________________________ 

                                          PROFESSOR ORIENTADOR                                                                   ALUNO 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS 

UNIEVANGÉLICA CAMPUS CERES 

CURSO DE BACHAREL EM DIREITO 
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FICHA DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO TC (PROJETO 

DE MONOGRAFIA E MONOGRAFIA) 

MONOGRAFIA I E MONOGRAFIA II 

CURSO DE 

______________________________________________________________ 

ACADÊMICO(A):____________________________________________

_______________ 

TÍTULO DO 

TC:____________________________________________________________ 

ORIENTADOR(A): 

__________________________________________________________ 

D

ATA 

DESCRIÇÃO VISTO 

ACADÊMICO 

VISTO 

PROFESSOR 
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______________________________________ 

ASSINATURA DO (A) ORIENTADOR (A) 

 

ANEXO B 

 

 

           CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS 

          UNIEVANGÉLICA CAMPUS CERES 

           CURSO DE BACHAREL EM DIREITO 

 

COMPOSIÇÃO DE NOTAS DA MONOGRAFIA II 

 

9º Período 

 

Material  Valor Tipo de 

avaliação 

Local para 

entrega 

Local para 

entrega 

I e II 01ª VA Uma via na Uma via 
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Capítulos  0 a 

100 

Coordenação 

de NTC.  

 

Assinada 

pelo(a) 

orientador(a). 

para o 

Orientador 

de 

Monografia 

II. 

III Capítulo, 

Introdução, 

Considerações 

Finais + 

elementos 

Pós-Textuais e 

Pré-Textuais e 

Depósito. 

0 a 

100 

2 ª VA Uma via na 

Coordenação 

de NTC. 

 

3 vias para 

depósito na 

Coordenação 

de NTC. 

 

Assinada 

pelo(a) 

orientador(a). 

Uma via 

para o 

Orientador 

de 

Monografia 

II. 

Defesa  0 a 

100 

3 ª VA Uma via na 

Coordenação 

de NTC.  

 

Assinada 

pelo(a) 

orientador(a). 

Uma via 

para o 

Orientador 

de 

Monografia 

II. 
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ANEXO C 

 

        CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS 

     UNIEVANGÉLICA CAMPUS CERES 

      CURSO DE BACHAREL EM DIREITO 

 

Formulário de Composição de notas do Projeto de Pesquisa 

(Monografia I) 

 

8º Período 

 

Nome do 

Aluno 

Nome do 

Orientador 

1º VA (I e 

II 

capítulos) 

2º VA (III 

Capítulo, 

elementos 

pré-textuais e 

pós-textuais e 

3ª VA 

(Defesa) 
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depósito) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Assinatura do(a) Orientador(a):________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 336 

 

 

ANEXO C 

        CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS 

      UNIEVANGÉLICA CAMPUS CERES 

        CURSO DE BACHAREL EM DIREITO 

 

AVALIAÇÃO FINAL DO TRABALHO DE CURSO – BANCA 

EXAMINADORA 

MONOGRAFIA II 

ALUNO: 

_______________________________________________________________ 

TÍTULO DO TRABALHO: 

________________________________________________________

________________________________________________________________

______________ 

NOME DO EXAMINADOR: 

________________________________________________ 

NOME DO ORIENTADOR (A): 

______________________________________________ 

DATA: ____/____/_____                                   HORÁRIO:_______ 

 

AVALIAÇÃO DO TRABALHO ESCRITO (VALOR: 70) 

 

QUESITOS  DESCRIÇÃO  PONTOS NOTS 
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ATRIBUÍDA 

Originalidade 

[0,5] 

1 O trabalho tem coerência 

com o tema na forma de abordagem do 

mesmo. 

0,5  

Completude 

[3,0] 

2 O trabalho está completo 

em todas as suas etapas . 

0,5  

 3 Apresentação do tema 

(titulo objetivos justificativas) 

0,5  

 4 Levantamento Teórico 0,5  

 5 Materiais e Métodos 0,5  

 6 Apresentação e Discussão 

dos Resultados 

0,5  

 6 Conclusão  0,5  

Estrutura 

do Texto 

[3,0] 

1 Redação atende aos 

critérios de uma produção cientifica  

10  

 2 O conteúdo esteve 

circunscrito ao tema dotado 

10  

 3 A analise apresentada na 

fundamentação teórica decorreu de 

forma encadeada  objetiva e coerente. 

10  

Normatiz

ação 

[0,5] 

O trabalho atende ao padrão 

estipulado pela associação Brasileira de 

Normas Técnicas e ao Manual de 

Instituição 

0,5  
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NOTA FINAL DO TRABALHO ESCRITO 70  

 

 

  AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ORAL (VALOR: 30)  

REQUISITOS DESCRIÇÃO PONTOS NOTA ALUNO   

Apresentação 

[2,5] 

A exposição seguiu uma 

lógica dividindo de forma 

justa os minutos de 

apresentação (Introdução 

desenvolvimento e 

conclusão) 

0,5  

2° Na apresentação o 

acadêmico demonstrou 

segurança e domínio do 

conteúdo  

10  

3º As ideias foram 

expostas de forma critica 

e em consonância ao 

referencial teórico 

metodológico adotado  

 

,

 10 

0 

 

Responda à 

arguição  

[0,5] 

1° As respostas foram 

emitidas de forma correta, 

demonstrando condições 

para aplicar na prática o 

conhecimento adquirido. 

 

 

0,5 

 

NOTA FINAL DE APRESENTAÇAO 

ORAL 

30  
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AVALIAÇÃO FINAL 

MODALIDADES DE AVALIAÇÃO VALOR NOTA DO 

ACADÊMICO(A) 

Nota da 1ª V.A 0

0 a 

100 

 

Nota da 2ª V.A 0

0 a 

100 

 

 

Nota da 3ª 

V.A 

Nota Trabalho Escrito 0

0 a 

70 

 

Nota da Apresentação Oral 0

0 a 

30 

 

MÉDIA FINAL INDIVIDUAL 0

0 a 

100 

 

Situação (APROVADO OU REPROVADO)   

 

Ceres-GO, ___/_____/______. 

 

__________________________ 

Assinatura do Examinador 
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ANEXO D 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS 

      UNIEVANGÉLICA CAMPUS CERES 

        CURSO DE BACHAREL EM DIREITO 

 

ATA DE DEFESA DA MONOGRAFIA 

MONOGRAFIA II 

 

Acadêmico:______________________________________________

___________ 

Orientador 

(a):___________________________________________________________ 

Título do 

TC:____________________________________________________________ 

BANCA EXAMINADORA 

________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________ 

AVALIAÇÃO 

Nota: _____ (____________________). 
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Aprovado(a): (    ) 

Reprovado(a): (    ) 

Encaminhado para reformulação: (    ) 

 

Comentários:_____________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________ 

 

Este TC é indicado pela Banca Examinadora para publicação/Capa 

Dura:  

Sim (   ) Não (   ) 

 

Data da Defesa: ______/______/________ 

 

ANEXO E 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS 

      UNIEVANGÉLICA CAMPUS CERES 

        CURSO DE BACHAREL EM DIREITO 

 

COMPOSIÇÃO DE NOTAS DO PROJETO DE MONOGRAFIA 
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MONOGRAFIA I 

 

PERÍODO:_________________ 

 

MATERIAL VALOR TIPO DE 

AVALIAÇÃO 

LOCAL PARA 

ENTREGA 

Projeto de 

Pesquisa escrito 

(Apresentação do tema – 

inclui a Justificativa, 

Problemas e objetivos). 

0 a 

100 

1ª VA 1 via para 

Orientador. 

 

Assinada pelo(a) 

Orientador(a). 

Projeto de 

Pesquisa escrito (Referencial 

Teórico, Metodologia, 

Cronograma, Pré-Sumário e 

Referências) e Depósito. 

0 a 

100 

2ª VA  

1 via para 

Orientador. 

 

Assinada pelo(a) 

orientador(a). 

Apresentação do 

Projeto de Monografia. 

0a 

100 

3ª VA 3 vias na 

coordenação de 

NTC. 
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ANEXO G 

UNIEVANGÉLICA – CENTRO UNIVERSITÁRIO 

CURSO DE DIREITO – CAMPUS CERES 

 

 

 

FORMULÁRIO DE COMPOSIÇÃO DE NOTAS DO PROJETO DE MONOGRAFIA 

 

MONOGRAFIA I 
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NOME DO ALUNO NOME DO 

ORIENTADOR 

1° VA 2°VA 3°  VA 
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ASSINATURA DO (A) ORIENTADOR (A):_______________________ 

 

 

 

 

 

ANEXO F 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS 

UNIEVANGÉLICA CAMPUS CERES 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

ENCAMINHAMENTO DE TRABALHO A BANCA EXAMINADORA 
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PROJETO DE MONOGRAFIA I (   )         MONOGRAFIA II (   ) 

 

 

Eu, Professor(a) Orientador(a) 

_____________________________________ 

Encaminho à Coordenação do (NTC) Núcleo de Trabalho de Curso 

da UniEVANGÉLICA Campus Ceres o Trabalho de Curso com o título: 

_______________________________      

________________________________________________________________

___do(a) 

acadêmico(a)____________________________________________________ 

________________________________________________________

___________ 

para apreciação da Banca Examinadora 

 

 

Ceres-GO, _____/ _____/_____. 

 

 

_____________________________ 

Assinatura do(a) Acadêmico(a) 

 

 

_____________________________ 

Assinatura do Orientador(a) 
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ANEXO G 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS 

UNIEVANGÉLICA CAMPUS CERES 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

ATA DE DEFESA DO PROJETO DE MONOGRAFIA I 

 

Acadêmico(a):____________________________________________

_______________ 

Orientador 

(a):___________________________________________________________ 

Título do Projeto de 

Monografia_____________________________________________ 

________________________________________________________

_______________ 
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BANCA EXAMINADORA 

________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________ 

AVALIAÇÃO 

Nota:____ (___________________) 

Aprovado (A): (    ) 

Reprovado (a): (    ) 

Encaminhado para reformulação: (    ) 

Comentários:_____________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

Data da Defesa: ____/____/_____. 

 

 

 

ANEXO H 

           CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS 

          UNIEVANGÉLICA CAMPUS CERES 

         CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO 
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AVALIAÇÃO FINAL DO PROJETO DE MONOGRAFIA I – 

BANCA EXAMINADORA 

 

Acadêmico(a):____________________________________________

_______________ 

Título do 

Trabalho________________________________________________________ 

Nome do 

Examinador(a):___________________________________________________ 

Nome do Orientador(a): 

___________________________________________________ 

Data: ___/___/_____                                   Horário:_____ 

AVALIAÇÃO DO TRABALHO ESCRITO (VALOR: 70) 

 

QUESITOS  DESCRIÇÃO  PONTOS NOTA 

ATRIBUÍDA 

 

Originalidade 

[0,5] 

1 O trabalho tem coerência com o tema 

na forma de abordagem do mesmo. 

0,5  

 

 

 

 

Completude 

[3,0] 

2 O trabalho está completo em todas as 

suas etapas. 

0,5  

3 Apresentação do tema. 0,5  

4 Levantamento Teórico.  0,5  

5 Materiais e Métodos. 0,5  

6 Pré-Sumário 0,5  



 

 

 

 350 

7 Referências  0,5  

 

 

 

 

Estrutura 

do Texto 

[3,0] 

 

1 Redação atende aos critérios de uma 

produção cientifica  

10  

2 O conteúdo esteve circunscrito ao 

tema dotado 

10  

3 A analise apresentada na 

fundamentação teórica decorreu de 

forma encadeada  objetiva e coerente. 

10  

 

 

Normatiz

ação 

[0,5] 

1 O trabalho atende ao padrão 

estipulado pelo modelo de projeto de 

Monografia da UniEVANGÉLICA, 

campus ceres e do livro do contexto ao 

texto.  

0,5  

NOTA FINAL DO TRABALHO ESCRITO 70  

 

AVALIAÇÃO A APRESENTAÇÃO ORAL (VALOR: 3,0)  

REQUISITOS DESCRIÇÃO PONTOS NOTA 

ALUNO 

 

 

 

1 A exposição seguiu uma lógica dividindo 

de forma justa os  minutos de 

apresentação (Introdução desenvolvimento 

e conclusão)  

0,5  
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Apresentação 

[2,5] 

2 Na apresentação o acadêmico 

demonstrou segurança e domínio do 

conteúdo  

10  

3 As ideias foram expostas de 

forma critica e em consonância ao 

referencial teórico metodológico adotado  

10  

Responda à 

arguição  

[0,5] 

1 As respostas foram emitidas 

de forma correta, demonstrando 

condições para aplicar na prática o 

conhecimento adquirido. 

0,5  

NOTA FINAL DE APRESENTAÇAO ORAL 70  

 

AVALIAÇÃO FINAL 

MODALIDADES DE AVALIAÇÃO VALOR NOTA DO 

ACADÊMICO(A) 

Nota da 1ª V.A 0

0 a 

100 

 

Nota da 2ª V.A 0

0 a 

100 

 

 

Nota da 3ª 

V.A 

Nota Trabalho Escrito 0

0 a 

70 

 

Nota da Apresentação Oral 0

0 a 
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30 

MÉDIA FINAL INDIVIDUAL 0

0 a 

100 

 

Situação (APROVADO OU 

REPROVADO) 

  

 

Ceres-GO, ___/_____/______. 

 

 

________________________________ 

Assinatura do Examinador 

 

9.3  Regulamento da Coordenação do Núcleo de Prática Jurídica 

 

Título I - Dos Princípios Gerais  

Art. 1º.  Este Regulamento rege as atividades do Núcleo de Prática 

Jurídica do Curso de Graduação em Direito da UniEVANGÉLICA – Campos 

Ceres, o qual se solidifica nos seguintes princípios: 

I - Defesa e promoção da dignidade humana e dos direitos dela 

decorrentes;  

II - Valorização do trabalho como meio expressivo de promover o 

progresso social e o homem; 

III - compromisso com a construção de uma sociedade em que o 

saber, a convivência e os esforços humanos sejam envolvidos, iluminados e 

motivados por valores morais e espirituais; 

IV - Valorização da ética  como instrumento de aperfeiçoamento 
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humano e profissional; 

V - Humildade que assegura o compromisso permanente com a 

busca do saber, e faz do ato de ensinar um processo de companheirismo e 

respeito na construção do conhecimento; 

VI - Comprometimento com o processo ensino – aprendizagem, na 

perspectiva da formação cultural, cientifica, profissional, humanística; 

VII - sintonia estreita com a realidade local, regional e universal. 

 

Título II - Das Finalidades 

Art. 2º – O Núcleo de Prática Jurídica tem a finalidade de 

proporcionar oportunidades de real vivência e aplicação dos ensinamentos 

teóricos no campo concreto, aliando efetivamente a prática, a teoria e a 

atividade de extensão, com vista à formação de profissionais competentes e 

éticos, conscientes de seu papel como cidadãos. 

 

Título III - Do Estágio 

Art. 3º – Estágio é um conjunto de atividades predominantemente 

práticas, obrigatórias e desenvolvidas em dois anos. Sua estrutura deve levar 

em conta as especificidades regionais em que cada instituição se encontra 

inserida, tendo sempre, como fim, preparar tecnicamente os alunos para o 

efetivo exercício da profissão, conscientes dos problemas e 

responsabilidades, especialmente as de ordem ética, para que, ao atuar no 

mercado de trabalho, possam desenvolver suas atividades com competência. 

§ 1º - O Estágio do Curso de graduação em Direito da 

UniEVANGÉLICA – Campus Ceres propõe-se a ser campo de atuação da 

prática jurídica, científica e social. 

§ 2º - O Estágio é curricular e supervisionado. 

§ 3º - As atividades de estágio devem buscar, em todas as suas 

variáveis, a articulação entre ensino, pesquisa e extensão. Quanto ao ensino 

busca-se aprimorar a teoria das petições através de simulação de peças 
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jurídicas e ajuizamento de ações reais. As atividades de pesquisa relacionam-se 

com a elaboração de cartilhas e seminário pelos alunos supervisionados pelo 

professor. As atividades de extensão são realizadas através de projetos com 

órgãos conveniados em Anexo.  

§ 4º - As atividades de estágio simulado e real tem como 

objet ivo proporcionar ao aluno estagiário a oportunidade de atuar junto aos 

órgãos da Segurança Pública, Poder Judiciário, Ministério Público e outros 

através de: visitas orientadas; a participação em audiências reais vinculadas à 

sua área de formação com relatório de análise crítica das mesmas, processos 

jurisdicionais e procedimentos administrativos em geral.  

§ 5º - As atividades do estágio cu r r i cu la r  do Curso de Direito da 

UniEVANGÉLICA – Campus Ceres estão previstas na Matriz Curricular 2014-1 

e 2016-1 como Estágio Supervisionado I e Estágio Supervisionado II e serão 

realizados no 7º Período; Prática Jurídica Simulada II e será realizada no 8º 

Período; Prática Jurídica Rela I e será realizada no 9º Período e Prática 

Jurídica Rela II e será realizada no 10º Período. 

§ 6º - A carga horária das atividades de Estágio de Prática Jurídica 

Simulada I é de 60 (oitenta) horas. A carga horária das atividades de Estágio 

de Prática Jurídica Simulada II é de 80 (oitenta) horas. A carga horária das 

atividades de Estágio de Prática Jurídica Real I é de 100 (cem) horas. A carga 

horária das atividades de Estágio de Prática Jurídica Real II é de 100 (cem) 

horas, o que totaliza 340 (trezentos e sessenta) horas. 

§ 7º - A ética profissional e sua prática devem perpassar todas as 

atividades vinculadas ao estágio, de acordo com Código de Ética e Disciplina da 

Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. 

Art. 4º – As atividades do Estágio Supervisionado do Curso de 

Graduação em Direito da UniEVANGÉLICA – Campos Ceres obedecem ao 

estipulado na legislação em vigor sobre estágios, o Regulamento Geral do 

Centro Universitário de Anápolis, o projeto pedagógico do Curso e o previsto 

neste Regulamento, e incluem a prática jurídica, nos seguintes níveis: 

I- Teoria e prática de petições; 
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II- Estudo de processos findos; 

III-  juris e audiências simuladas e reais; 

IV-  pesquisa e produção de material educativo, seminários sobre 

direito e ética profissional; 

V - prática de atuação jurídica oral; 

VI- treinamento de negociações coletivas, conciliação, mediação e 

arbitragem nos sindicatos. 

VI- assistência jurídica real à população carente; 

VII- Visitas e assistência às audiências reais e sessões, com 

apresentação de relatório; 

VIII- visitas orientadas; 

IX- análise de autos findos; 

Parágrafo Único - As visitas e s t ã o  d i s p o s t a s  n o  A n e x o  

I I  d e s t e  m a n u a l ,  a s  a u d i ê n c i a s  d i s p o s t a s  n o  a n e x o  I I I  

e  deverão ser comprovadas mediante relatórios e comprovante de frequência 

que serão apresentados ao docente responsável para o devido registro nos 

arquivos do NPJ. 

 

Título IV – Da inscrição, da transferência e do desligamento 

Art. 5 - O estagiário realizará sua inscrição para a prática jurídica e 

para o laboratório jurídico na Secretaria do NPJ, no período fixado pela 

Coordenação, sendo requisitos para efetiva-la: 

a) Fotocópia do comprovante de matrícula, no período a ser cursado 

no curso de Direito da UniEVANGÉLICA;  

b)  01 (uma) foto 3 x 4; 

c) Ficha de inscrição com os dados pessoais do aluno; 

d) Cópia da Carteira ou comprovante de inscrição na OAB, caso 

tenha. 
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Art. 6 - A inscrição importará na escolha do horário disponível pela 

secretaria do NPJ para a realização da Prática Jurídica: 

a) 7º período: Prática Simulada Direito cível e trabalhista; 

b) 8º período: Prática Simulada Direito Penal;  

c) 9º período: Prática Real em área cível e trabalhista; 

d) 10º período: Prática Real em área criminal; 

Art. 7 - O aluno transferido de outra IES (Instituto de Ensino Superior) 

não poderá ter a carga horária realizada no NPJ de origem aproveitada, nos 

termos da Resolução CAS nº 18 de 19 de dezembro de 2008. 

Art. 8 - Será considerado desligado, automaticamente, do estágio 

supervisionado, o aluno que trancar sua matrícula acadêmica no Curso de 

Direito, ou que extrapolar o limite de faltas fixadas para o exercício de suas 

atividades junto ao NPJ. 

Parágrafo único - O trancamento da matrícula do estagiário do NPJ, 

inscritos como Estagiários na Ordem dos Advogados do Brasil, será comunicada 

de imediato a Seccional da OAB, para os devidos fins.  

Título V - Do Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório 

Seção I – Dos Deveres do Estagiário 

Art. 9º -  São considerados estagiários, para fins do Estágio 

Supervisionado, os alunos matriculados nas disciplinas de Prática Jurídica 

Simulada e Pratica Jurídica Real, competindo-lhes: 

I - agir de acordo com a ética profissional e zelar  pelo  bom  nome  

da Instituição; 

II - comparecer ao Núcleo de Prática Jurídica, e a todas as 

atividades desenvolvidas por ele devidamente trajados; 

III - desenvolver todas as atividades inerentes ao advogado quando 

estiver de plantão no Núcleo de Prática Jurídica - EMAJ, independentemente 

da área que estiver matriculado sob orientação de seu professor; 

IV - cumprir seus plantões junto ao Núcleo de Prática Jurídica, na 
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divisão correspondente ao estágio em que estiver matriculado; 

V - preencher fichas de atendimento de todos os clientes que forem 

atendidos, acompanhados pelo advogado/ supervisor  de campo de estágio, 

encaminhando-as à Secretária de Estágio para cadastramento, na forma do 

roteiro de atendimento; 

VI - redigir as petições de todos os processos nos quais participou 

ativamente, no prazo de 10 dias, delas fazendo constar a sua identificação, 

assinando-a juntamente com o professor advogado do Núcleo de Prática 

Jurídica, desde que inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil; 

VII - comparecer aos atos processuais decorrentes dos processos 

sob sua responsabilidade; 

VIII – acompanhar as publicações oficiais, juntamente com a 

secretaria de estágio, visando a manter atualizada a agenda de audiências e 

demais atos processuais; 

IX - informar à secretaria, com antecedência mínima de três (03) 

dias, as datas, horários e locais das audiências dos processos em que atua; 

X - cumprir as intimações que forem efetuadas nos processos sob 

sua responsabilidade; 

XI - Realizar as visitas, atividades simuladas e assistir as audiências 

e sessões, pertencentes às disciplinas do estágio de Prática Jurídica, 

independentemente do turno no qual o aluno se encontra matriculado e 

comprovar mediante apresentação do relatório, em folha padrão, conforme 

Anexo IX, ao professor orientador; 

XII - cumprir este Regulamento e as demais determinações legais 

referentes ao Estágio Supervisionado; 

§ 1º - No exercício de atividades vinculadas, direta ou indiretamente, 

ao Núcleo de Prática Jurídica, aplicam-se aos estagiários do curso de Direito 

as normas do Estatuto da Advocacia e da OAB e do Código de Ética e 

Disciplina da OAB. 

§ 2º - O aluno matriculado no estágio, a partir da disciplina Prática 
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Jurídica Real I e II, poderá estar inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, 

seção de Goiás, para atuar nos casos concretos. 

§ 3º - Quando da violação de qualquer das normas do Estatuto ou 

dos códigos referidos nos parágrafos anteriores, adotar-se-ão o procedimento 

e aplicar-se-ão as sanções previstas no Regimento do Curso de Graduação 

em Dire i to  de Ceres, quando trata do regime disciplinar do corpo discente, 

sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação em vigor. 

 

Seção II – Das Visitas, das Audiências e das Atividades Simuladas e Reais 

Art. 10 - Vinte por cento (20%) da carga horária destinada ao 

Estágio Supervisionado de Prática Jurídica Simulada e Real, o que contabiliza 

16 horas para a prática simulada I, 16 horas para a prática simulada II,   20 

horas para a prática real I e 20 horas para a prática real II, serão utilizados para 

a efetivação de visitas e atividades simuladas e assistência às audiências e 

sessões. 

§ 1º - A pauta de visitas e assistências às audiências, sessões e 

atividades simuladas, é definida nos Planos de Ensino da disciplina Prática 

Jurídica Simulada e Real , na forma prevista neste regulamento e demais 

legislação vigente. 

§ 2º - A pauta de visitas orientadas deve abranger os diversos 

órgãos do  

Poder Judiciário, Ministério Público, Procuradorias e outras 

instituições que desenvolvam atividades jurídicas (judiciárias e não judiciárias), 

o sistema prisional em todos os seus níveis, bem como a assistência, audiência 

e sessões reais nas justiças comum, estadual, federal e varas especializadas.  

§ 3º - Para as visitas e audiências orientadas devem ser redigidos 

relatórios circunstanciados. 

§ 4º - As atividades simuladas e reais incluem as práticas processuais 

e não processuais, referentes às disciplinas constantes do currículo pleno do 

Curso de Graduação em Direito da UniEVANGÉLICA – Campos Ceres, bem 

como as atividades profissionais dos principais operadores jurídicos. 
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Art. 11 - As atividades simuladas serão realizadas pelos alunos 

matriculados no 7º e 8º períodos e as atividades e reais serão realizadas pelos 

alunos matriculados no 9º e 10ª períodos. 

§ 1º - Os alunos matriculados no 7º período, na disciplina de Prática 

Jurídica Simulada I, além das visitas e audiências orientadas, deverão realizar 

atividades de acompanhamento processual simulado na área cível e trabalhista, 

utilizando as diversas técnicas e metodologias atinentes à prática jurídica. 

§ 2º Os alunos matriculados no 8º período, na d isciplina de Prática 

Jurídica Simulada II, além das visitas e audiências orientadas, deverão realizar 

atividades de acompanhamento processual simulado na área criminal e 

administrativo, utilizando as diversas técnicas e metodologias atinentes à prática 

jurídica. 

§ 3º Os alunos matriculados no 9º período, na disciplina Prática 

Jurídica Real I, além das atividades específicas das práticas reais (EAJ), 

realizarão também atividades simuladas concernentes aos  estudos  da prática 

recursal cível e trabalhista,  segundo  seus diversos procedimentos utilizados. 

§ 4º Os alunos matriculados no 10º período, na disciplina de Prática 

Jurídica Real II, além das atividades específicas das práticas reais (EAJ), 

realizarão também atividades simuladas recursais criminais, e outras de maior 

complexidade. 

§ 5º Para fins de realização  de atividades simuladas do 

estágio supervisionado, o s g rup o s  de alunos serão formadas com o 

máximo de 10 (dez) estudantes. 

 

Título VI -  Do Núcleo de Prática Jurídica 

Art. 12 – O Núcleo de Prática Jurídica integra o Curso Direito da 

UniEVANGÉLICA – Campos Ceres, desenvolve as atividades do Estágio  

Supervisionado e é composto por: 

I - Coordenação geral; 

II – Professores Advogados Orientadores; 
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III – Laboratório de Prática Jurídica; 

IV – Escritório de Assistência Jurídica; 

V -  Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

VI – Serviços de Apoio; 

 

Capítulo I - Da Coordenação Geral 

Art. 13 -  A Coordenação Geral do Núcleo de Prática Jurídica é 

exercida pelo Coordenador de Estágio. 

Art. 14 -  O Coordenador de Estágio será designado pelo Diretor 

do curso de Direito com a aprovação da comunidade docente, devendo ter 

experiência de prática advocatícia e experiência em administração de estágios. 

Art. 15 - Ao Coordenador de Estágio compete: 

I - Cumprir e fazer cumprir este regulamento; 

II - coordenar o Núcleo de Prática Jurídica bem como todas as 

atividades relacionadas à prática jurídica, na forma deste regulamento e demais 

legislações vigentes; 

III- - supervisionar  as atividades do NPJ, buscando atualizar e 

otimizar, seus métodos e práticas; 

IV- representar externamente o NPJ; 

V – indicar para a direção do curso a implementações,  projetos de 

pesquisa e convênios;  

VI - gerir o quadro vinculado ao NPJ, sugerindo a contratação e 

demissão de pessoal; 

VII – Presidir as reuniões realizadas no NPJ; analisar as decisões do 

Colegiado de Estágios do curso de Direito de Ceres e os da administração 

colegiada do Núcleo de Prática Jurídica, referentes a estágios; 

VIII - assinar as correspondências, declarações e demais 

documentos; 
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VIX- elaborar e/ou aprovar os modelos de formulários utilizados no 

Núcleo de Prática Jurídica; 

X - elaborar, semestralmente, plano de distribuição das diversas 

atividades atinentes ao Estágio Supervisionado encaminhando-o à Direção do 

Curso de Direito Campus Ceres; 

XI - elaborar cronograma das reuniões ordinárias e convocar para 

as reuniões extraordinárias; 

XII- discutir, colegiadamente, proposição de projetos de trabalhos 

interdisciplinares a serem desenvolvidos conjuntamente com outros cursos 

de graduação, órgãos públicos, entidades classistas, organizações não 

governamentais, fundações, empresas de economia mista; 

XIII - dar parecer sobre a viabilidade didática e prática de projetos 

alternativos de estágio curricular, encaminhados por professores; 

XIV - analisar e aprovar propostas de novos campos de estágios; 

XV - encaminhar aos órgãos competentes as indicações de 

convênios de estágios, discutidas e aprovadas colegiadamente no Núcleo de 

Prática Jurídica; 

XVI - aprovar a realização de atividade externa de estágio 

curricular, que não substitui  o estágio obrigatório na 

Instituição, em escritório de advocacia, órgão, entidade ou empresa 

conveniados  com a UniEVANGÉLICA, que possa vir complementar a formação 

profissional especializada do aluno, desde que possa ser supervisionada pelo 

Núcleo de Prática Jurídica; 

XVII - acompanhar e avaliar o estágio curricular desenvolvido em 

escritórios de advocacia, órgãos, entidades e empresas conveniados com a 

UniEVANGÉLICA ou através de agentes de integração; 

XVIII - aprovar a composição de equipes e escalas de horários dos 

estagiários junto às divisões acadêmicas respectivas, de  forma  a  manter  

uma  distribuição equitativa de acadêmicos nos diversos horários de 

funcionamento do mesmo e entre os professores orientadores; 
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XIX - apresentar ao Departamento de Direito, semestralmente, 

relatório dos trabalhos desenvolvidos no exercício da Coordenação de Estágio; 

XX - tomar, em primeira instância, todas as decisões e medidas 

necessárias ao efetivo cumprimento deste Regulamento; 

XXI - coordenar as atividades e frequências dos professores 

orientadores, funcionários e corpo discente. 

 

Capítulo II – Dos Professores Advogados Orientadores 

Art. 16 O s  professores advogados orientadores de estágio 

deverão pertencer ao quadro do Curso de Direito de Ceres, estar regularmente 

inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil e exercer atividades ligadas ao 

Estágio, no Núcleo de Prática Jurídica, competindo-lhes principalmente: 

I - Orientar previamente o aluno em sala de aula antes de ir para o 

Campo de Estágio e para o plantão no Núcleo de Prática Jurídica, no 

preenchimento de procuração, ficha de atendimento ao cliente e ainda, em 

sala, na  elaboração  de petição, acompanhar  e  avaliar  os  estagiários sob 

sua responsabilidade, nas visitas, nas audiências e sessões e nas atividades 

simuladas e reais; 

II - efetuar o controle de frequência ao estágio supervisionado, dos 

estagiários pertencentes às turmas pelas quais for responsável quanto aos 

trabalhos desenvolvidos; 

III - acompanhar a elaboração das peças processuais corrigi-las 

juntamente com os estagiários, dentro do prazo de 10 dias depois de recebido 

o caso concreto, quando iniciais, e, até o antepenúltimo dia do vencimento do 

prazo quando for interlocutória e recursal, subscrevê-las e protocolizá-las; 

IV - apresentar ao coordenador, para análise, propostas de 

alterações da pauta de visitas, atividades simuladas e reais; 

V - fiscalizar a aplicação dos critérios constantes do roteiro de 

atendimento de clientes pelo estagiário; 

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

VII - desempenhar todas as demais atividades inerentes ao estágio; 

VIII - desempenhar todas as demais atividades decorrentes de sua 

função, e cumprir outras determinações emanadas do coordenador do NPJ. 

§ 1º - Todas as atividades de orientação, acompanhamento, 

avaliação e coordenação atinentes ao Estágio Supervisionado são 

consideradas  atividades docentes, sendo seu exercício privativo dos membros 

do corpo vinculado ao Curso de Direito da UniEVANGÉLICA em Ceres. 

Art. 17 – Os advogados professores orientadores de estágio 

exercerão também a função de supervisores de estágio, conforme Política de 

Estágio da Instituição, competindo-lhes precipuamente: 

I - Determinar e acompanhar o preenchimento de todos os 

documentos que o cliente tiver que assinar e não permitir em hipótese alguma 

que qualquer documento seja assinado em branco, mesmo que este tenha que 

ser preenchido à mão; 

II - acompanhar o aluno no atendimento ao cliente, de forma a colher 

todas as informações imprescindíveis para a propositura da ação e/ou 

resposta/defesa do réu; 

III - acompanhar as ações propostas, inclusive fazer as audiências 

em conjunto com o estagiário; 

IV - exigir do estagiário atualização do andamento das ações 

mediante apresentação de extrato; 

V- Não permitir que  o acadêmico retire  do  escritório de prática 

jurídica o processo sem ter assinado o livro de carga do processo e sem  o 

conhecimento do Coordenador. 

 VI - formar os autos paralelos após a protocolização da  inicial  e/ou 

resposta/defesa do réu e entregá-los na secretaria do Núcleo de Prática 

Jurídica. 

Parágrafo único - Toda a atividade de supervisão de campo de 

estágio e do NPJ  atinente  ao  Estágio  Supervisionado  é considerada  
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atividade  administrativa,  sendo  seu  exercício  privativo  dos  advogados 

professores  lotados no Núcleo de Prática Jurídica  do Curso de Direito da 

UniEVANGÉLICA de Ceres . 

 

Capítulo III – Do Laboratório de Prática Jurídica 

Art. 1 8  – O Laboratório de Prática Jurídica é o local destinado à 

redação e digitação dos relatórios da atividade das audiências e vistas, das 

peças processuais da atividade simulada e da atividade do caso concreto para 

todas disciplinas do Estágio. 

Art. 19 - A avaliação das atividades do Estágio Supervisionado 

desenvolvidas nas disciplinas cumpridas no Laboratório de Prática Jurídica é 

efetuada de acordo com a legislação vigente, em  especial, com normas 

fixadas pela instituição acadêmica, levando  em  consideração  os  relatórios   

das  visitas,  das  audiências  e  sessões orientadas e o desempenho nas 

atividades simuladas e reais, bem como outros indicadores e instrumentos que 

constem dos respectivos planos de ensino. 

 

Capítulo IV - Do Escritório de Assistência Jurídica – EAJ 

Art. 20 -  O Escritório de Assistência Jurídica destina-se ao 

atendimento jurídico de pessoas carentes da comunidade, através da 

Assessoria Jurídica Popular – AJUP e elaboração de peças processuais 

jurisdicionais e administrativas; acompanhamento dos respectivos processos 

jurisdicionais e administrativos; atuação nas promotorias comunitárias, justiça 

itinerante, justiça ativa, justiça educativa; procedimentos administrativos e 

outros programas realizados através do Escritório de Assistência Jurídica (EAJ). 

§ 1º - O trabalho junto ao EAJ é desenvolvido pelos acadêmicos 

matriculados nas disciplinas Prática Jurídica Real I e II. 

§ 2º - Para fins de atendimento junto ao EAJ, os alunos do estágio 

supervisionado em Prática Jurídica Real I e II, serão divididos em turmas 

compostas por no máximo 1 0 (dez) estudantes, sob a responsabilidade dos 
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professores advogados lotados no Núcleo de Prática Jurídica. 

Art. 21 - O Escritório de Assistência Jurídica – EAJ, funciona durante 

o ano letivo, com horário de atendimento ao público nos turnos matutino e 

vespertino. 

Parágrafo único – Nos períodos de recessos forenses e 

letivos Haverá plantão, em horário fixado de acordo com os horários de 

funcionamento da instituição, com a finalidade de prestar  assistência  

de  urgência,  acompanhar  processos  em andamento ou realizar 

audiência dos processos que tramitam durante as férias letivas e 

forenses. 

Art. 23 – O estudo do Estatuto da OAB  será oportunizado 

paralelamente ao estágio supervisionado de Prática Jurídica Simulada e 

Real, em consonância com a Lei nº 8.906/94. 

 

Capítulo V - Dos Serviços de Apoio 

Art. 24 – O Núcleo de Prática Jurídica, para cumprir além das 

funções didático-pedagógicas, exerce também funções técnico-administrativas  

imprescindíveis  ao cumprimento da  missão  do  Estágio  e  para  tanto conta  

a  seguinte  estrutura operacional: 

I - recepção. 

II - secretaria. 

 

Seção I - Da Recepção 

Art. 25 – Compete a Recepção: 

I - Recepcionar os clientes que buscam os serviços do Núcleo de 

Prática 

Jurídica; 

II - encaminhar os clientes para triagem  junto  ao  serviço  social,  e  

de atendimento social; 
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III – encaminhar os clientes aos respectivos professores orientadores, 

observando a ordem de distribuição; 

IV - cumprir as demais atribuições de controle das atividades 

docentes, discentes. 

 

Seção II - Da Secretaria 

Art. 26 – Compete à Secretaria do Núcleo: 

I - Manter arquivos de toda a correspondência recebida e 

expedida, bem como de toda a documentação e legislação referentes ao 

estágio; 

II - expedir todas as declarações e certidões pertinentes ao estágio, 

com o visto do Coordenador de Estágio, respeitadas as competências 

específicas do Departamento de Direito, previstas na legislação vigente; 

III - manter arquivo de controle de todos os convênios que a 

Instituição Acadêmica possuir para estágios na área do Direito, bem como 

cópias dos termos de compromisso de todos os alunos que estiverem 

realizando seus estágios com base nesses convênios; 

IV - divulgar as ofertas de estágio extracurricular; 

V - auxiliar na distribuição das tarefas aos bolsistas de extensão e 

treinamento; 

VI - manter arquivo com cópias de todos os processos ajuizados 

através do Núcleo, que devem ser atualizados pelos estagiários; 

VII - manter arquivo com dossiê de cada aluno inscrito no estágio, 

contendo controle de toda a sua trajetória no estágio supervisionado; 

VIII - manter arquivo com relatórios das visitas  orientadas  realizados  

pelos estagiários; 

IX - manter arquivo dos relatórios das audiências assistidas pelos 

alunos; 

X - manter arquivo de autos findos; 
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XI - manter cadastro de clientes do Núcleo, que deve ser atualizado 

com base nos dados fornecidos pelos estagiários a cada novo atendimento ou 

ato processual; 

XII - manter uma agenda das audiências referentes aos processos 

ajuizados através do Núcleo, que deve ser atualizada pelos estagiários; 

XIII - acompanhar, juntamente com estagiários, as publicações 

oficiais; 

XIV - atender aos coordenadores-adjuntos e aos professores 

orientadores, nas suas solicitações, desde que compatíveis com as atribuições 

da Secretária; 

XV - organizar e responsabilizar-se pelo cronograma de reserva de 

sala de reunião e projeção do Núcleo de Prática Jurídica; 

XVI - agendar espaços físicos da instituição, para o desenvolvimento  

de variadas atividades do Estágio; 

XVII - desempenhar as demais atividades de sua competência e 

as que lhe forem solicitadas pelo professor Coordenador de Estágio na forma 

deste Regulamento. 

 

Título VII - Das Notas 

Art. 27– A avaliação das atividades das disciplinas de Prática 

Jurídica Real I e II, a serem cumpridas no Escritório de Assistência Jurídica 

será efetuada através de notas, de acordo com o desempenho acadêmico 

apresentado pelo discente. 

 § 1º - A avaliação de que trata o caput, deverá seguir os seguintes 

critérios: 

a) técnica jurídica; 

b) riqueza na argumentação;  

c) ética na atividade de estágio. 

§ 2º - O aluno matriculado no Estágio Supervisionado em Prática 
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Jurídica Real I e II deverá alcançar média final mínima de 6,0 (seis) pontos para 

obter aprovação na disciplina.    

 

Art. 28 – Os Acadêmicos terão três avaliações: 1 VA + 2VA + 3VA = 

totalizando 180 (cento e oitenta) pontos. 

 § 1º – Os pontos mínimos para aprovação tanto na Prática Simulada 

quanto na Prática Real I e II serão de 180 pontos. O acadêmico que não obtiver 

essa pontuação deverá ser reprovado. 

Art. 29 – A 1ª, 2ª V.A. e 3ª V.A. será avaliada pelo professor, 

conforme as atividades jurídicas realizadas pelo aluno, incluindo os 

atendimentos efetuados no EAJ, as visitas técnicas, a assiduidade e 

comprometimento do aluno.  

 

Título VIII- Das Penalidades 

Art. 30 -  Os alunos estão sujeitos às seguintes penalidades 

disciplinares: 

I - advertência verbal, por inobservância às normas estabelecidas 

pelo Centro Universitário. 

II - repreensão, por escrito, por: 

a) reincidência nas faltas previstas no inciso I; 

b) fraude na execução de provas ou trabalhos escolares; 

c) causar dano ao patrimônio do Centro Universitário. 

III - suspensão por: 

a) reincidência nas faltas previstas no inciso II; 

b) desrespeito ao Reitor, pró-reitores, superintendentes, diretores de 

curso, 

coordenadores, bem como os corpos docente, discente e técnico 

administrativo. 
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IV - desligamento por reincidência na falta prevista na alínea “b” do 

inciso III. 

§ 1º São competentes para aplicação das penalidades: 

a) advertência e repreensão, o diretor de curso e coordenador; 

b) suspensão, o pró-reitor; 

c) desligamento, o Reitor. 

§ 2º Da aplicação da penalidade, caberá recurso ao Conselho 

Acadêmico 

Superior. 

Art. 31 -  O registro da penalidade aplicada é feito em documento 

próprio, não constando do histórico escolar do aluno. 

Parágrafo único. É cancelado o registro das penalidades, exceto ao 

desligamento, no prazo de um ano de sua aplicação, se o aluno não 

incorrer 

em reincidência. 

 

Título IX - Das Disposições Finais e Transitórias 

Art. 32 – A presença mínima a todas as atividades do estágio 

supervisionado, para aprovação, é de setenta e  cinco  (75%),  computados os 

plantões, audiências e demais atividades pertinentes. 

Art. 33 – Compete ao NPJ dirimir quaisquer dúvidas referentes à 

interpretação deste Regulamento, competindo à coordenação do NPJ sugerir à 

Coordenação do Curso de Direito, a expedição dos atos complementares que se 

fizerem necessários. 

Art. 34 – Alterações neste Regulamento poderão ser propostas pelos 

membros do NPJ em parecer fundamentado  dirigido  ao(a)  Diretor  (a)  do  

Curso de Direito, sujeito à aprovação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e 

Conselho Acadêmico Superior (CAS). 
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Art. 35 – Este Regulamento entra em vigor a partir da data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
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Anexo I – Convênios, Parcerias, Projetos e Programas de Extensão 

 

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.  

1 - Convênio firmado com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 
objetivando a promoção de estudo, prática e assistência jurídica através da 
interação entre os estagiários do Núcleo de Prática Jurídica e o Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania na UniEvangélica Campus 
Ceres-Go.  

O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania foi criado na 
estrutura do Poder Judiciário por meio da Resolução n. 125/2010 do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). Ele visa disseminar a cultura da conciliação, por 
intermédio de práticas voltadas à celeridade na pacificação dos conflitos, com 
resultados sociais expressivos e reflexos significativos na redução de processos 
judiciais. 

O objetivo desta parceria é fomentar as práticas de pacificação de 
conflitos através da conciliação bem como a elaboração de projetos de pesquisa 
e extensão pelos alunos em benefício da sociedade Ceresina. 

 

2 - Convênio firmado com o Município de Ceres, através da Lei 1827/14, 
visando a promoção de ações sociais na área jurídica ao Centro Regional de 
Apoio à Mulher na Cidade de Ceres-Go.  

O objeto desse Termo é a extensão das atividades do NPJ. Nesse projeto 
os Estagiários e Professores Orientadores realizam atendimentos jurídicos ao 
Centro de Apoio à Mulher, promovendo a execução de medidas cabíveis 
(jurisdicionais e administrativas) para a resolubilidade dos problemas no tocante 
à defesa dos direitos da Mulher. 

 

3 - Parceria firma com a Agencia Prisional de Ceres com a intenção de 
propiciar a extensão das atividades do Núcleo de Prática Jurídica através dos 
seguintes objetivos: 

I – Objetivos Gerais: 

a) Atuar em parceria com a Unidade Prisional de Ceres, promovendo 

eventos jurídicos, por meio do trabalho de estagiários do curso de Direito, sob a 

orientação de professores advogados; 

b) Possibilitar ao aluno, no campo de estágio supervisionado, realizar 

palestras para pessoas carentes de recursos econômicos, dependentes de 
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assistência jurídica para resolução de problemas, com a intervenção de um 

advogado; 

c) Propiciar ao aluno a necessária formação prática, sempre atenta às 

demandas da sociedade, dentro de uma atuação crítica, tanto em relação ao 

Direito Processual Penal como ao Direito Material Penal, bem como o acesso à 

Justiça, relacionando aspectos teóricos do ensino com as situações práticas 

apresentadas ao profissional do direito, sempre voltado à Ética Profissional do 

Advogado. 

 

II – Objetivos Específicos 

a) Propiciar ao aluno o aprendizado da atuação prática na área do Direito 

Penal e do Direito Civil por meio de eventos jurídicos realizados pelos 

estagiários do Núcleo de Prática Jurídico; 

b) Fornecer um ambiente de trabalho que estimule a criatividade e a 

capacidade crítica dos alunos, aprendendo a pensar e a propor soluções aos 

problemas; 

c) Criar ambiente para realização de atividades curriculares e 

extracurriculares com alunos de graduação; 

d) Desenvolver projetos de voluntariado voltado às comunidades 

carentes; 

e) Aplicar conhecimentos teóricos das disciplinas do curso; 

f) Qualificar os futuros profissionais do curso de Direito durante sua 

formação acadêmica, conciliando os interesses da população carente com 

acesso à Justiça. 

 

4- Parceria firma com a Centro de Reabilitação de Ceres com a intenção 

de propiciar a extensão da atividades do Núcleo de Prática Jurídica através dos 

seguintes objetivos: 
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I – Objetivos Gerais: 

a) Atuar em parceria com o CENTRO REGIONAL DE REFERENCIA E 

REABILITAÇÃO DE CERES promovendo orientações e encaminhamentos 

jurídicos, por meio do trabalho de estagiários do curso de Direito, sob a 

orientação de professores advogados. 

b) Possibilitar ao aluno, o campo de estágio supervisionado, participando 

efetivamente no atendimento a pessoas carentes de recursos econômicos, 

dependentes de assistência jurídica para resolução de problemas, com a 

intervenção de um advogado. 

c) Propiciar ao aluno a necessária formação prática, sempre atenta às 

demandas da sociedade, dentro de uma atuação crítica, tanto em relação ao 

Direito Processual como ao Direito Material, bem como o acesso à, relacionando 

aspectos teóricos do ensino com as situações práticas apresentadas ao 

profissional do direito, sempre voltado à Ética Profissional do Advogado. 

 

II – Objetivos Específicos 

a) Propiciar ao aluno o aprendizado da atuação prática na área do Direito, 

por meio de atendimento jurídico a ser oferecido aos clientes do Núcleo de 

Prática Jurídica, mediante orientações jurídicas;  

b) Elaboração prática de peças processuais, acompanhando os 

processos que lhe forem atribuídos em todos os seus trâmites, cumprindo os 

prazos processuais e a legislação pertinentes.  

c) Fornecer um ambiente de trabalho que estimule a criatividade e a 

capacidade crítica dos alunos, aprendendo a pensar e a propor soluções aos 

problemas. 

d) Criar ambiente semelhante à de um escritório para realização de 

atividades curriculares e extracurriculares com alunos de graduação. 

e) Desenvolver projetos de voluntariado voltado às comunidades 

carentes.  

f) Aplicar conhecimentos teóricos das disciplinas do curso. 
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g) Qualificar os futuros profissionais do curso de Direito durante sua 

formação acadêmica, conciliando os interesses da população carente com 

acesso à Justiça. 

 

5- Parceria firma com a Ordem dos Advogados do Brasil Seção Ceres 

com a intenção de propiciar a extensão da atividades do Núcleo de Prática 

Jurídica através dos seguintes objetivos: 

I – Objetivos Gerais: 

a) Atuar em parceria com a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 

SUBSEÇÃO CERES-GO, promovendo eventos jurídicos, por meio do trabalho 

de estagiários do curso de Direito, sob a orientação de professores advogados. 

b) Possibilitar ao aluno, no campo de estágio supervisionado, realizar 

palestras para pessoas carentes de recursos econômicos, dependentes de 

assistência jurídica para resolução de problemas, com a intervenção de um 

advogado nomeado pelo presidente da Subseção. 

c) Propiciar ao aluno a necessária formação prática, sempre atenta às 

demandas da sociedade, dentro de uma atuação crítica, tanto em relação ao 

Direito Processual Penal como ao Direito Material Penal, bem como o acesso à 

Justiça, relacionando aspectos teóricos do ensino com as situações práticas 

apresentadas ao profissional do direito, sempre voltado à Ética Profissional do 

Advogado. 

 

II – Objetivos Específicos 

a) Propiciar ao aluno o aprendizado da atuação prática na área do Direito 

Penal e do Direito Civil por meio de eventos jurídicos realizados pelos 

estagiários do Núcleo de Prática Jurídico;  

b) Fornecer um ambiente de trabalho que estimule a criatividade e a 

capacidade crítica dos alunos, aprendendo a pensar e a propor soluções aos 

problemas. 
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c) Criar ambiente para realização de atividades curriculares e 

extracurriculares com alunos de graduação. 

d) Desenvolver projetos de voluntariado voltado às comunidades 

carentes. 

e) Aplicar conhecimentos teóricos das disciplinas do curso. 

f) Qualificar os futuros profissionais do curso de Direito durante sua 

formação acadêmica, conciliando os interesses da população carente com 

acesso à Justiça. 

 

6-  Projeto Egresso Voluntário: O projeto contempla no ambiente 

universitário, acadêmico e de ensino superior as três dimensões fundamentais 

para que a sua essência seja consolidada: ensino, pesquisa e extensão. O 

desejo é aproximar o egresso da Instituição de Ensino proporcionando 

atividades voluntárias de Coorientação junto ao Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) 

e ao Núcleo de Trabalho de Curso (NTC) e inserir a sociedade civil numa 

abordagem diferenciada de analises, estudos, observações a respeito da 

realidade que nos cerca. 

Justificativa: 

 As atividades profissionalizantes são um conjunto de fatores 

destinados à formação e aperfeiçoamento prático e à reflexão profissional. 

Assim, o que se pretende é oportunizar um espaço de atividades 

profissionalizantes ao egresso junto ao Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) e ao 

Núcleo de Trabalho de Curso (NTC). 

No NPJ o Egresso Voluntário atuaria coorientando, juntamente com o 

professor da Instituição, atendimento ao público, procedimentos teórico-práticos, 

pesquisa jurisprudencial e atividades específicas de extensão comunitária. No 

NTC a atividade seria Coorientação de trabalhos de conclusão de curso, 

juntamente com o professor da matéria. 
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OBJETIVOS: 

OBJETIVO GERAL 

Desenvolver uma política de acompanhamento dos egressos, levando-se 

em consideração as oportunidades de formação continuada, a inserção 

profissional e a participação na vida institucional, em atendimento às exigências 

legais do MEC no processo de Avaliação das Condições de Ofertas de Cursos 

de Graduação e na Avaliação Institucional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 a) Manter contato com os egressos da Instituição, 

transformando a Unievangélica Campus Ceres em um canal aberto e um centro 

aglutinador das ideias e experiências destes profissionais; 

 b) Atualizar os dados pessoais e profissionais dos egressos; 

 c) Incentivar a participação dos egressos em atividades da 

UniEVANGÉLICA Campus Ceres; 

 d) Identificar a adequação do curso ao exercício profissional. 

 

7- Projeto Cartilhas: O projeto contempla, no ambiente universitário, 

acadêmico e de ensino superior, as três dimensões fundamentais para que a 

sua essência seja consolidada: ensino, pesquisa e extensão. O desejo é 

aproximar a Instituição de Ensino Superior, através do Núcleo de Prática 

Jurídica (NPJ), da sociedade civil da região do Vale do São Patrício, numa 

abordagem diferenciada de análises, estudos, observações a respeito da 

realidade que nos cerca produzindo e publicando cartilhas jurídicas. 

Justificativa: As atividades profissionalizantes são um conjunto de fatores 

destinados à formação e aperfeiçoamento prático e à reflexão profissional. 

Assim, o que se pretende é oportunizar um espaço de atividades 

profissionalizantes ao aluno junto ao Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), onde ele 

elaborará, com supervisão do corpo docente, cartilhas com temas jurídicos 

relevantes à comunidade local, trabalhando, por um lado, as habilidades e 



 

 

 

 377 

competência na produção científica, e por outro, a informação da população 

acerca do tema tratado. 

 

Objetivos: 

Objetivo Geral: 

Desenvolver habilidades e competências no âmbito da produção científica 

do docente e discente, levando em consideração a integração entre a Instituição 

de Ensino Superior e a comunidade de Ceres e das outras cidades do Vale do 

São Patrício, em atendimento às exigências legais do MEC no processo de 

Avaliação das Condições de Ofertas de Cursos de Graduação e na Avaliação 

Institucional. 

Objetivos Específicos: 

 a) Incentivar a produção científica; 

 b) Transformar a UniEvangélica, Campus Ceres, em um 

centro aglutinador de ideias e experiência; 

 c) Produzir cartilhas jurídicas de temas diversos como: Meio 

Ambiente, Violência Doméstica, Prevenção ao Crime de Trânsito, Racismo, 

Trabalho, Consumidor, Idoso, ECA e ouros.  

 d) Instigar o público alvo, acadêmicos e egressos do Curso de 

Direito da UniEvangélica Campus Ceres, a participarem efetivamente na 

efetivação dos direitos do cidadão e na criação de políticas públicas nas 

comunidades locais 

 

 

Anexo II - Visitas Técnicas 

7º 8º 9º 10º 
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Fórum da 

Comarca de 

Ceres ou Rialma 

Delegacia da 

Comarca de 

Ceres ou 

Rialma. 

 

- - 

Justiça do 

Trabalho de 

Ceres 

Ministério 

Público da 

Comarca de 

Ceres ou Rialma 

- 

 

- 

OAB seccional 

Rialma 

Centro de 

Referência da 

Mulher da 

Comarca de 

Ceres. 

- 

 

- 

Obs.: O agendamento e acompanhamento das visitas técnicas é de 

inteira responsabilidade do Professor que ministra a matéria Prática Simulada I 

e II. 

 

Anexo III - Audiência Simuladas e Reais 

7º 8º 9º 10º 

Fórum da 

Comarca de 

Ceres ou 

Rialma 

 

Delegacia da 

Comarca de 

Ceres ou 

Rialma 

 

- - 

Justiça do 

Trabalho de 

Ministério 

Público da 

Comarca de 

- 

 
- 
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Ceres Ceres ou 

Rialma 

OAB 

seccional 

Rialma 

 

Agência 

Prisional de 

Ceres 

- 

 
- 

Obs.: O agendamento e acompanhamento das visitas técnicas é de 

inteira responsabilidade do Professor que ministra a matéria Prática Simulada I 

e II. 

 

PRÁTICA SIMULADA – 7º PERÍODO 

1

1ª VA 

Audiências 1 – Sessão Cível Tj-Go 1,0 

Visitas  1,0 

Peças Simulada 

 
Processo Simulado 5,0 

2

2ª VA 

Audiências 

3 – Cível – J.E.CIVEL 0,5 

3 – Cível – Justiça Comum 1,5 

Visita 

 
 2,0 

Peças Simulada 

 
Processo Simulado 5,0 

3 Audiências 3 – Cível – J.E.CIVEL 0,5 
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3ª VA 
3 – Cível – Justiça Comum 0,5 

Visita 

 
 1,0 

Peças Simulada 

 
Processo Simulado 1,0 
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II - PRÁTICA SIMULADA – 8º Período 

1

1ª VA 

Audiências Sessão Criminal Tj-Go 3,0 

Visita 

 
 2,0 

Peças Simulada 

 
Processo Simulado 5,0 

2

2ª VA 

Audiências 

3 – Cível – J.E.CRIME 1,5 

3 – Cível – 

Justiça Comum 
1,5 

Visita 

 
 2,0 

Peças Simulada 

 
Processo Simulado 5,0 

3

3ª VA 

Audiências 

3 – Cível – J.E.CRIME 1,5 

3 – Cível – Justiça Comum 1,5 

Visita 

 
 2,0 

Peças Simulada 

 
Processo Simulado 5,0 
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II - PRÁTICA REAL – 9º Período 

1

1ª VA 

Audiências  Seminário STJ  3,0 

Atividade jurídica 

 
Cartilha 2,0 

Peças Práticas 

 
Peças reais e simuladas 5,0 

2

2ª VA 

Audiências 

3 – Cível J.Comum 1,5 

3 – Trabalhista 1,5 

Atividade jurídica 

 
Atividade jurídica 2,0 

Peças Práticas 

 
Peças reais e simuladas 5,0 

3

3ª VA 

Audiências 

3 – Cível J.Comum 1,5 

3 – Trab. 1,5 

Atividade jurídica 

 
Atividade Jurídica 2,0 

Peças Práticas 

 
Peças reais e simuladas 5,0 

 

  



 

 

 

 383 

II - PRÁTICA REAL – 10º Período 

1

1ª VA 

Audiências Seminário STF 3,0 

Atividade jurídica 

 
Cartilha 2,0 

Peças Práticas 

 
Peças reais e simuladas 5,0 

2

2ª VA 

Audiências Sessão Justiça Federal 3,0 

Atividade jurídica 

 
Atividade Jurídica 2,0 

Peças Práticas 

 
Peças reais e simuladas 5,0 

3

3ª VA 

Audiências Juri Real 3,0 

Atividade jurídica 

 
Atividade Jurídica 2,0 

Peças Práticas 

 
Peças reais e simuladas 5,0 
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Anexo IV - Horário de Funcionamento do Núcleo de Prática Jurídica 

 

PRÁTICA SIMULADA I E II 

 

Sábado 

Prática Simulada I 

Quarta-feira 

Prática Simulada II 

7º Período 

 

André 

 

10:00 às 

13:40 h. 

 

8º Período 

 

André 

 

19:00 às 

22:40 h. 

 

 

PRÁTICA REAL I e II 

 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

Matutino Matutino Matutino Matutino Matutino 

 

 

 

Orientador: 

Lilainne 

HORÁRIO: 

8:00 às 

11:40 hs 

 

Orientador: 

Lilainne 

HORÁRIO: 

8:00 às 

11:40 hs 

 

Orientador: 

Lilainne 

HORÁRIO: 

8:00 às 

11:40 hs – 
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Vespertino Vespertino Vespertino Vespertino Vespertino 

 

 

 

 

 

Orientador: 

Vitor 

 

HORÁRIO: 

13:30 às 

17:00 hs 

Orientador: 

André 

 

HORÁRIO: 

13:30 às 

17:00 hs 

 

 

 

 

 

Orientador: 

Cristiano 

 

HORÁRIO: 

13:30 às 

17:00 hs 

 

 

 

 

 

Orientador: 

Xavier 

 

HORÁRIO: 

13:30 às 

17:00 hs 

 

 

 

 

 

Orientador: 

Elisandra 

 

HORÁRIO: 

13:30 às 

17:00 hs 
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Anexo V - Horário da Coordenação 

 

 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

Matutino Matutino Matutino Matutino Matutino 

 

 

 

- 

   

Vespertino Vespertino Vespertino Vespertino Vespertino 

 

COORDENADO

R: 

 

Ana Paula 

Veloso  

 

 

 

 

COORDENADO

R: 

 

Ana Paula 

Veloso  

 

 

 

COORDENADO

R: 

 

Ana Paula 

Veloso  

 

 

 

COORDENADOR: 

 

Ana Paula 

Veloso  
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Anexo VI - Reuniões do NPJ 

 

1ª Reunião:  

2ª Reunião:  

3ª Reunião:  

4ª Reunião:  

5ª Reunião:  
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Anexo VII – Data de lançamento das Verificações Acadêmicas 

 

I - PRÁTICA SIMULADA – ANDRÉ E ALESSANDRA 

1ª VA 

Audiência/visitas 
4,0 

pontos 

 

Peças Práticas 
6,0 

pontos 

2ª VA 

Audiência/visitas 
4,0 

pontos 

 

Peças Práticas 
6,0 

pontos 

3ª VA 

Audiência/visitas 
4,0 

pontos 

 

Peças Práticas 
6,0 

pontos 

 

II - PRÁTICA REAL – ALESSANDRA, ELISSANDRA E  

LILAINE 

1ª VA 

Audiência/visitas 
4,0 

pontos 

 

Peças Práticas 
6,0 

pontos 

2ª VA Audiência/visitas 
4,0 

pontos 
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Peças Práticas 
6,0 

pontos 

3ª VA 

Audiência/visitas 
4,0 

pontos 

 

Peças Práticas 
6,0 

pontos 

 

 

9.4  Regulamento da Coordenação de Pesquisa e Iniciação Científica 

 

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º. O Núcleo de Pesquisa da Unievangélica (NPU) é um setor 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 NPU. 

Art. 2º O NPU é subordinado à diretoria do curso de Direito, seguindo, 

portanto, as normas internas administrativas e acadêmicas. 

Art.3º O NPU trabalhará em parceria com a pró-reitoria de pós-

graduação, pesquisa e extensão no que tange ao programa de Iniciação 

científica (BIC) e o Programa de Iniciação Científica do CNPq (PIBIC) referentes 

ao curso de Direito. 

Art.4º Subordinam-se ao NPU: os programas e convênios 

estabelecidos pelo NPU. 

II - DOS OBJETIVOS 

Art.4 São objetivos do NPU: 
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I – elaborar e operacionalizar estratégias para o desenvolvimento da 

pesquisa institucional, levando a um crescimento ordenado das atividades de 

pesquisa e de publicações científicas qualificadas de docentes e discentes; 

I – fomentar o desenvolvimento das atividades de pesquisa que 

envolvam pesquisadores da Faculdade de Direito, estimulando o debate, a 

pesquisa, a produção e a avaliação do conhecimento através de programas, 

projetos, cursos e grupos de estudo; 

II – organizar as pesquisas desenvolvidas no curso de Direito, 

canalizando-as para as linhas de pesquisa adotadas pelo NPU; 

III – 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; 

IV – Manter completa sintonia com os demais departamentos da 

Faculdade de Direito, desenvolvendo atividades conjuntas. 

III - DA COMPETÊNCIA 

Art.5º São competências do NPU: 

I – 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; 

II – analisar e emitir parecer técnico (direcionado à coordenação de 

pesquisa da UniEvangélica) sobre a viabilidade, oportunidade e validade dos 

projetos e relatórios submetidos ao BIC e ao PIBIC, no âmbito do Campus 

Ceres; 

III – auxiliar e orientar a criação de Grupos de Pesquisa e suas 

respectivas linhas, a fim de submetê-los à coordenação de pesquisa da 

UniEvangélica que poderá registrá-los ou não no CNPq; 

IV – zelar pela quantidade e pela qualidade de publicações dos 

docentes e discentes do curso de Direito em veículos de divulgação científica e 
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participação em eventos, dando preferência aos veículos científicos que 

possuam qualificação QUALIS (A, B ou C) do CNPq; 

V – apoiar ou realizar eventos técnico-científicos para divulgação da 

produção científica de pesquisadores e alunos, da graduação e da pós-

graduação; 

VI – buscar parcerias com Instituições de pesquisa, empresas 

privadas, órgãos públicos, ONGs, nacionais e internacionais, visando captar 

recursos, trocar informações, obter cursos e estágios e outros que atendam ao 

objetivo de aumentar a produção científica e consolidar as linhas de pesquisa do 

NPDU; 

VII – encaminhar com a periodicidade, que lhe for determinada, 

relatório de suas atividades à diretoria do curso de Direito. 

IV - DAS NORMAS DE FUNCIONAMENTO 

Art 6º. São membros do NPU todos os alunos e professores 

graduados e pós-graduados, da UniEvangélica, que se dispuserem a participar 

de qualquer atividade de pesquisa, desde que sigam os eixos de pesquisa do 

NPU. 

Art. 7º. Os eixos de pesquisa, bem como a temática de concentração 

dos trabalhos do núcleo, serão escolhidos em um conselho formado pelo diretor 

do curso de Direito, coordenação pedagógica do curso de Direito, coordenador 

do NPU e o Núcleo Docente Estruturante (NDE). 

Art. 8º. A escolha dos eixos de pesquisa e da temática de 

concentração será realizada de dois em dois anos, podendo ser mantida por 

tempo indeterminado desde que a decisão seja ratificada pelo conselho. 

Art. 7º O cadastro e o descadastro dos membros do NPU serão feitos 

mediante solicitação escrita do requerente, seja ele professor ou aluno, desta 

instituição. 

Art. 8º O NPU será coordenado por um professor mestre ou doutor, 

indicado pelo diretor do curso de Direito. 
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Art. 9º Ao coordenador do NPU caberá propor e supervisionar as 

atividades de pesquisa, zelar pela adequação e qualidade das atividades e 

convocar reuniões. 

Art. 10º Uma vez aprovado o eixo de pesquisa e a temática de 

concentração, o Grupo de estudos ou de pesquisas, reunir-se-á semanalmente, 

em dia e hora a ser escolhido pela Diretora do Curso de Direito do Campus 

Ceres e pelo Coordenador do Núcleo de Pesquisas. 

Art. 11 Para cada semestre, o dia dos encontros do Núcleo, deverá 

ser acertado na reunião anterior do NDE que anteceder o início do período 

letivo, mediante ampla divulgação ao público participante. 

§ 1º Essas reuniões ocorrerão na ordem de 04h semanais, em quais 

haverá orientação, acompanhamento das produções, sugestões de leituras, 

formatação dos trabalhos e encaminhamento dos trabalhos produzidos para 

análise de publicação.  

§ 2º Pela efetiva participação no grupo de pesquisas, cada discente 

fará jus a cinco horas semanais a serem computadas como horas 

complementares e pela publicação e exposição oral do trabalho, fará jus a mais 

dez horas complementares. 

§ 3º. Cada discente e/ou docente que desejar participar dos grupos 

de pesquisas, deverá inscrever-se ao programa junto ao seu Coordenador.  

§ 4º Cada professor Mestre ou Doutor, poderá criar grupos de 

pesquisa, que deverá ser aprovado pelo NDE, pela Direção e pelo Coordenador 

do Núcleo.  

§ 5º A cada semestre letivo, haverá Jornada Científica, a fim de expor 

ao público docente e discente, a produção científica do semestre anterior.  

 

V - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

Art.12 Os casos omissos serão apreciados e resolvidos pela direção 

do Curso de Direito da Unievangélica – Campus Ceres e pelo Núcleo Docente 

Estruturante (NDE). 
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9.5  Regulamento do Nivelamento 

 

Art. 1º. O Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, por 

meio de seu PDI (Projeto de Desenvolvimento Institucional 2014 – 2018), 

propõe integrar adequadamente os acadêmicos ingressantes nos cursos de 

graduação – em especial no Câmpus Ceres o curso de Direito – primando pela 

qualidade de ensino e aprendizagem efetiva/significativa. Também é meta da 

UniEVANGÉLICA resgatar conhecimentos essenciais para o bom desempenho 

acadêmico e profissional que compactue com a missão e com os valores 

institucionais, bem como a responsabilidade social da instituição nos contextos 

local, regional e nacional. 

Art. 2º. São objetivos do Programa Institucional de Nivelamento: 

a) Oferecer condições para que os ingressantes no curso de Direito 

Câmpus Ceres da UniEVANGÉLICA tenham subsídios  para se desenvolverem 

na vida acadêmica; 

b) Dirimir dificuldades do corpo discente com os conteúdos 

ministrados em sala de aula; 

c) Gerar melhor aproveitamento de conteúdos durante as aulas 

ministradas na Graduação em Direito; 

d) Contribuir para a formação acadêmica e profissional de maior 

qualidade, a partir de uma aprendizagem efetiva e significativa. 

§ 1º. Com o intuito de alcançar o maior número de estudantes 

(ingressantes) possível, incorporaram-se os conteúdos identificados como 

deficitários entre os acadêmicos às aulas das disciplinas de Língua Portuguesa 

e Metodologia Científica. Desta forma, obrigatoriamente, haverá durante dois 

semestres letivos, o nivelamento de língua portuguesa. 

 

§ 2º. Como propõe o PDI, a pretensão é trabalhar com os alunos 

ingressantes no curso de Direito Ceres e não só esses mas, também, com 

àqueles que apresentem problemas típicos na escrita e interpretação. 
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§ 3º. Para examinar quais seriam estas deficiências, serão aplicadas, 

nos alunos ingressantes, produção de texto na modalidade dissertativo-

argumentativa, para diagnóstico de quais são as principais deficiências que 

precisam ser trabalhadas. Logo, a melhor forma de realização deste programa 

de nivelamento são produções de textos feitos pelos acadêmicos ingressantes e 

também por outros acadêmicos, com uma preocupação que interessa, 

sobretudo, detectar, além dos acadêmicos ingressantes, os que deverão 

submeter-se a exames como OAB e outros concursos, notoriamente para inferir 

e capacitar os alunos para a compreensão de problemas lógico-estruturas nas 

leituras e interpretações de textos de provas formatadas na estrutura “teoria da 

resposta ao item” (TRI) e noutros modelos. 

 

§ 4º. O nivelamento trabalhará tanto com os alunos do curso de 

Direito Câmpus Ceres, sempre que detectável dificuldades de interpretação e 

apreensão de conteúdos jurídicos, por meio de encontros presenciais 

interdisciplinares – podendo estes ocorrer em dias normais de aulas ou aos 

finais de semana. Nesse sentido, os alunos terão suporte de videoaulas na 

modalidade EAD – Educação à distância – feitas na UniEvangélica – Centro 

Universitário. Essas vídeo-aulas serão direcionadas aos alunos com maior 

dificuldade de compreensão de conteúdos, embora facultada a presença de 

todos os discentes interessados. Para isso, os acadêmicos terão suporte teórico 

e metodológico no processo interpretativo de questões elaboradas a partir da 

proposta interdisciplinar. Para isso, o professor, Coordenador do Núcleo, poderá 

gravar vídeo-aulas, com o propósito de expor e fornecer métodos interpretativos 

para entender as questões feitas a partir da proposta da teoria da resposta ao 

item (TRI) e outros. 

§ 5º. Além disso, também se trabalhará com vídeo-aulas e 

presencialmente a leitura e análise de gráficos, charges, análise de textos 

teóricos e de outras modalidades textuais da parte de conhecimentos gerais e 

de conhecimentos específicos comuns em concursos na área jurídica. Para o 

exame da parte de conhecimentos específicos, o professor coordenador de 
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nivelamento contará com o auxílio dos professores da área jurídica, que também 

poderão gravar vídeo-aulas. 

 

§ 6º. Segundo o PDI, a estrutura do Univirtual / Coordenadoria de 

Nivelamento, por meio da 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: 

I - Diagnóstico na primeira semana de aula de cada semestre por 

meio da aplicação de questionário em suporte eletrônico; 

II - Conteúdo on-line sobre questões de linguagem, envolvendo 

especialmente gramática básica e estruturação textual;  

III - Intervenção nas aulas presenciais, oferecendo reforços de língua 

portuguesa; 

IV - Banco de questões de leitura e interpretação de textos; 

V - Incorporação dos conteúdos de revisão às avaliações de língua 

portuguesa; 

VI - Conteúdo de suporte nas redes sociais (blogs/facebook); 

VII – Vídeo-aulas de tópicos básicos de linguagem. 

 

Art. 3º. A avaliação de funcionamento do programa se dará 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.  

 

Art. 4º. São metas do Nivelamento, segundo o PDI e regem este 

regulamento: 

I - Expandir os conteúdos para a área de informática, associando a 

produção de texto e as competências linguísticas do mundo contemporâneo; 

II - Promover a atualização dos conteúdos de linguagem; 

III - Realizar ações presenciais de nivelamento (circuitos globais de 

língua portuguesa/torneios de oratória) promovidos pela UniEVANGÉlLICA; 

IV - Produzir material de apoio docente, como guias e manuais, a 

serem publicados na página da instituição; 
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V - Tornar a produção do canal de conteúdos online ainda mais 

acessível, não só para a comunidade acadêmica, mas também para a 

comunidade em geral.  

 

Art. 5º. Este regulamento tem a finalidade de fixar diretrizes gerais 

para auxiliar os acadêmicos desenvolverem competências linguísticas na leitura, 

produção e análise de diversos textos, sejam eles verbais e não verbais, nos 

ambientes dos encontros presencias, nas vídeo-aulas e nas produções de 

textos e na entrega dessas produções corrigidas e com apontamentos em 

caráter de devolutiva para os acadêmicos.  

Art. 6º. A Diretoria do Curso de Direito da Faculdade UniEvangélica 

Campus Ceres, a seu critério, baixará normas complementares ao presente 

Regulamento. 

Art. 7º. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria, ouvido o 

NDE.  

Art. 8º. Este regulamento entra em vigor na da data de sua publicação.  

 

9.6  Regulamento da coordenação de extensão e ação comunitária 

 

CAPÍTULO I  

Da concepção e objetivos  

Art. 1º A extensão universitária é um processo educativo, cultural e 

científico, que se articula ao ensino e à pesquisa de forma indissociável, e que 

viabiliza a relação transformadora entre a Faculdade a sociedade.  

Art.2° Este regulamento visa orientar a apresentação, tramitação, 

aprovação, execução, acompanhamento, avaliação e divulgação dos projetos de 

extensão universitária no Curso de Direito da Faculdade UniEvangélica Campus 

Ceres, bem como as formas de participação da comunidade interna e externa, 

nos mesmos.  

§ 1º Nesta concepção considera-se que a extensão:  



 

 

 

 398 

I. Representa um trabalho em que a relação faculdade-professor-

aluno-sociedade passa a ser de intercâmbio, de interação, de influência e de 

modificação mútua, de desafios e complementaridade;  

II. Constitui um veículo de comunicação permanente com os outros 

setores da sociedade e sua problemática, numa perspectiva contextualizada;  

III. É um meio de formar profissionais-cidadãos capacitados a 

responder, antecipar e criar respostas às questões da sociedade;  

IV. É uma alternativa de produção de conhecimento, de aprendizado 

mútuo e de realização de ações simultaneamente transformadoras entre o 

Curso de Direito da Faculdade UniEvangélica Campus Ceres e a sociedade;  

V. Favorece a renovação e a ampliação do conceito de “sala de aula”, 

que deixa de ser o lugar privilegiado para o ato de aprender, adquirindo uma 

estrutura ágil e dinâmica, caracterizada por uma efetiva aprendizagem recíproca 

de alunos, professores e sociedade, ocorrendo em qualquer espaço e momento, 

dentro e fora Campus;  

VI. Favorece as ações de responsabilidade social e a inclusão social 

da comunidade interna e externa ao Curso de Direito da Faculdade 

UniEvangélica Campus Ceres;  

§ 2º Obedecendo ao preceito constitucional da “indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão”, os planos de atividades de extensão serão 

elaborados levando em consideração uma ou mais das perspectivas acima.  

Art. 3º As atividades de extensão terão como referência que ao Curso 

de Direito da UniEvangélica Campus Ceres, no que diz respeito às suas 

atribuições específicas relativas à responsabilidade de promover o 

desenvolvimento do saber, cabe: produzir, sistematizar, criticar, proteger, 

integrar, divulgar e difundir o conhecimento.  

Art. 4º As atividades de extensão terão como escopo socializar e 

compartilhar com a comunidade o conhecimento já sistematizado pelo saber 

humano e o produzido pelo Curso de Direito da UniEvangélica Campus Ceres, 

bem como contribuir para o desenvolvimento deste.  
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§ 1º Por sociabilidade do conhecimento entende-se o processo de 

viabilização prática que interpõe a hipótese ou teoria, verificada a sua utilidade.  

§ 2º O compartilhar do conhecimento refere-se aos processos de 

propagação de informações como forma de acesso da comunidade ao 

conhecimento disponível.  

Art. 5º As atividades de extensão deverão ter caráter educativo, no 

sentido de tornar as pessoas aptas a utilizarem o conhecimento em suas 

próprias situações de vida, de forma a não se transformarem em atividades que 

substituam, sem objetivos educacionais, aquelas que deveriam ser feitas por 

outras agências sociais.  

Parágrafo único. A relação com a produção de conhecimento e o 

objetivo educacional ou caráter educativo são indispensáveis para caracterizar 

qualquer atividade de extensão como universitária. 

Art. 6º A extensão constituir-se-á numa prática permanente de 

interação faculdade/sociedade, em suas atividades de ensino e pesquisa, dando 

prioridade a iniciativas voltadas para a comunidade extracampus, devendo 

garantir a qualidade científica, tecnológica, artístico-cultural e buscar a interação 

com a sociedade por meio de ações de promoção e garantia de valores 

democráticos de igualdade e desenvolvimento social. 

§ 1º A extensão poderá alcançar toda a comunidade ou parte dela, as 

instituições públicas ou privadas, abrangendo cursos e serviços que serão 

realizados na execução de projetos específicos. 

§ 2º As ações propostas devem atender a uma mais ampla gama de 

problemas e pessoas, e em especial, aquelas parcelas da sociedade que não 

têm acesso aos bens científicos e culturais, produzidos ou sistematizados pelo 

saber humano.  

 

CAPÍTULO II 

Das ações extensionistas 
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Art. 7º As atividades de extensão serão consideradas como parte 

inerente ou etapa integrante dos processos de produção de conhecimento e não 

como algo à parte desses processos. 

Art. 8º Entende-se por extensão as ações desenvolvidas sob a forma 

de programas, subprogramas, projetos e atividades, inseridos nas áreas 

temáticas estabelecidas pelo Projeto Pedagógico do Curso de Direito da 

Faculdade UniEvangélica Campus Ceres, visando: 

I. Integrar o ensino e a pesquisa com as demandas da sociedade, 

buscando o comprometimento da comunidade universitária com interesses e 

necessidades da sociedade, em todos os níveis, estabelecendo mecanismos 

que relacionem o saber acadêmico ao saber popular; 

II. Democratizar o conhecimento acadêmico e a participação efetiva 

da sociedade na vida do Curso de Direito da Faculdade UniEvangélica Campus 

Ceres; 

III. Incentivar a prática acadêmica que contribua para o 

desenvolvimento da consciência social e política, formando profissionais-

cidadãos; 

IV. Participar criticamente das propostas que objetivem o 

desenvolvimento regional, econômico, social e cultural; 

V. Contribuir para reformulações de concepções e práticas 

curriculares do Curso de Direito da Faculdade da UniEvangélica Campus Ceres, 

bem como para a sistematização do conhecimento produzido. 

§ 1º Os Programas devem ser entendidos como um conjunto de 

projetos de caráter orgânico institucionais gerenciados com a mesma diretriz e 

voltados a um objetivo comum. 

§ 2º Os Projetos devem ser entendidos como ações processuais 

contínuas de caráter educativo, cultural, científico e tecnológico. 

§ 3º As Atividades devem ser entendidas como ações episódicas, de 

caráter educativo, cultural, científico ou tecnológico, a exemplo de cursos, 
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eventos, prestações de serviços, produções e publicações, podendo ser 

incorporadas aos projetos. 

§ 4º As atividades de extensão devem ser desenvolvidas 

preferencialmente de forma multidisciplinar. 

§ 5º A extensão deve propiciar a participação da comunidade 

universitária, privilegiando ações integradas com as administrações públicas, em 

suas várias instâncias, e com as entidades da sociedade civil. 

§ 6º As atividades de extensão devem, preferencialmente, atender às 

questões prioritárias da sociedade para o desenvolvimento da cidadania plena. 

§ 7º As atividades de extensão devem ser submetidas à avaliação 

sistemática. 

Art. 9º As ações extensionistas do Curso de Direito da Faculdade 

UniEvangélica Campus Ceres devem propiciar o desenvolvimento profissional 

de docentes, discentes e técnicos administrativos envolvidos nos programas, 

projetos e atividades, visando a melhoria da qualidade do ensino, a integração 

com a comunidade e o fortalecimento do princípio da cidadania, bem como o 

intercâmbio artístico cultural.  

 

Art. 10. As atividades de extensão serão coordenadas no Projeto 

Pedagógico do Curso de Direito da Faculdade UniEvangélica Campus Ceres. 

 

CAPÍTULO IV 

Do desenvolvimento das atividades de extensão 

Art. 15. As propostas de desenvolvimento das atividades de extensão 

poderão originar-se na comunidade, nas instituições governamentais e não 

governamentais, no Colegiado e na Coordenação do curso, devendo as 

mesmas ser formuladas por meio de projetos, seguindo a regulamentação 

estabelecida no presente, de acordo com a especificidade de cada atividade, 

sempre sob a supervisão de um professor da respectiva área de conhecimento. 
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Art. 16. Os projetos de atividades de extensão a serem elaborados 

deverão conter, minimamente, os objetivos, políticas, metas, relação de projetos 

por modalidade, total de vagas por clientela interna/externa, estimativa 

financeira por elemento de despesas e formas de participação de parceiros 

externos. 

Art. 17. A participação discente nas atividades de extensão deve ser 

voluntária e pode se dar como estagiário, quando cumprir as exigências 

curriculares e contar com supervisão, e será registrada pela Coordenação do 

Curso, para todos os efeitos de histórico escolar e vida acadêmica. 

Art. 18. A participação em atividade de extensão de colaborador 

técnico-administrativo, durante seu expediente normal de trabalho, dependerá 

sempre de prévia aprovação de sua chefia imediata. 

Art. 19. As propostas e relatórios das atividades de extensão 

universitária devem ser encaminhados conforme formulário fornecido pela 

estrutura instituída pela Diretoria. 

 

CAPÍTULO V 

Dos projetos de extensão universitária 

Art. 20. É considerado projeto de extensão universitária o conjunto de 

atividades de caráter educativo, cultural, artístico, científico e tecnológico, que 

envolva docentes, pesquisadores, discentes voluntários e colaboradores 

técnico-administrativos, desenvolvidas junto à comunidade; 

Art. 21. O projeto de extensão deverá ser encaminhado à Pró-reitoria 

da Faculdade UniEvangélica, em formulário próprio, para análise e aprovação. 

Art. 22. O projeto de extensão decorrente de convênios e 

cooperações, que demande apoio financeiro da Mantenedora (Sociedade 

Educativa Evangélica) ou de outra fonte de apoio, deve ser enviado de acordo 

com os prazos a serem estabelecidos previamente. 
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Art. 23. Cabe estrutura instituída pela Pró-reitoria da Faculdade 

UniEvangélica a emissão de certificados dos projetos de extensão cujo relatório 

tenha sido aprovado. 

 

CAPÍTULO VI 

Dos cursos de extensão universitária 

Art. 24. São considerados Cursos de Extensão Universitária aqueles 

que, ofertados à comunidade, objetivem a socialização do conhecimento 

acadêmico, potencializando o processo de interação Faculdade-Sociedade, por 

meio da execução de calendário próprio e conteúdo programático, bem como 

aqueles ofertados à comunidade acadêmica sobre temáticas não enquadradas 

na competente grade curricular do respectivo curso. 

Art. 25. Os Cursos de Extensão devem articular a comunidade 

acadêmica com as necessidades concretas da sociedade, num confronto 

permanente entre a teoria e a prática, como pré-requisito e consequência dos 

diversos programas de extensão. 

Art. 26. Os Cursos de Extensão Universitária serão executados sob a 

forma de Cursos Temáticos de Curta Duração de Atualização e de Difusão 

Cultural, sem, contudo, se qualificarem como de graduação ou de pós-

graduação. 

 

CAPÍTULO VII 

Dos eventos de extensão universitária 

Art. 27. São considerados eventos de extensão universitária as 

atividades realizadas no cumprimento de programas específicos, oferecidos com 

o propósito de produzir, sistematizar e divulgar conhecimentos, tecnologias e 

bens culturais, podendo desenvolver-se em nível universitário ou não, de acordo 

com a finalidade visada e a devida aprovação. 

Art. 28. Os eventos de extensão podem ser realizados sob a forma de 

Mostras, Encontros, Simpósios, Oficinas, Congressos, Jornadas, Conferências 
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ou Ciclos de Conferências, Seminários, Fóruns, Debates ou Ciclo de Debates, 

Reuniões Técnicas, Concertos, Festivais, Manifestações Artísticas e Culturais, 

Espetáculos, Ateliês, Exposições e similares, dirigidos a públicos específicos, 

consequentemente com especificidade próprias. 

Art. 29. As propostas de Evento de Extensão Universitária devem ser 

elaboradas conforme as diretrizes definidas pela Pró-reitoria da Faculdade 

UniEvangélica Campus Ceres. 

Art. 30. Cabe ao responsável pela estrutura instituída pela, Pró-

reitoria da Faculdade UniEvangélica Campus Ceres o acompanhamento dos 

programas, projetos e atividades de extensão, sua avaliação e a expedição de 

certificados ou declarações de participação, aos docentes, coordenadores e 

participantes. 

Parágrafo único. Os certificados serão expedidos aos inscritos que 

comprovem a frequência mínima exigida nas atividades programadas.  

 

CAPÍTULO VIII 

Dos programas de extensão universitária 

Art. 31. Considera-se Programa de Extensão Universitária o conjunto 

de trabalhos e atividades que articulam ensino, pesquisa e extensão de caráter 

orgânico-institucional, integrados a programas institucionais direcionados às 

questões relevantes da sociedade. 

Art. 32. Os Programas de Extensão devem coordenar as atividades 

que abrangem experiências político-pedagógicas que viabilizem a troca entre o 

conhecimento acadêmico e o saber popular; a participação junto a diferentes 

segmentos da sociedade, integrando ações, articulando ensino, pesquisa e 

extensão e divulgando as experiências resultantes dessas ações em benefício 

da comunidade, na realização do compromisso social do Curso de Direito da 

Faculdade UniEvangélica Campus Ceres. 

Art. 33. A articulação, coordenação e supervisão dos programas de 

extensão serão de competência da Pró-reitoria da Faculdade UniEvangélica. 
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Art. 34. A execução dos programas de extensão será feita pelos 

respectivos proponentes. 

Art. 35. Os Programas institucionalizado pelo Curso de Direito da 

Faculdade UniEvangélica Campus Ceres: 

I. Cooperação Científica e Tecnológica; 

II. Apoio ao Estudante; 

III. Atividades Artísticas e Culturais; 

IV. Orientação Profissional e Integração Social.  

 

Art. 36. Outros Programas poderão ser criados, a partir da leitura da 

realidade social, mediante proposição apresentada à Pró-reitoria da Faculdade 

UniEvangélica para aprovação. 

Art. 37. As atividades dos Programas de Extensão serão executadas 

por meio de programações conjuntas entre os setores, núcleos temáticos, 

organizações estudantis, docentes e técnico-administrativas, grupos e 

organizações populares, bem como através de convênios entre o Curso de 

Direito da Faculdade UniEvangélica Campus Ceres e Instituições Públicas, 

Privadas e Organizações Sociais. 

Art. 38. Todos os Programas de Extensão Universitária, mesmo os 

que não demandem apoio financeiro da Faculdade ou de outras fontes de apoio, 

decorrentes de convênios e cooperação, devem ser protocolados conforme os 

prazos anualmente divulgados. 

Art. 39. Cabe à Pró-reitoria da Faculdade UniEvangélica o registro de 

certificados e declarações de participação dos Programas de Extensão 

Universitária.  

 

CAPÍTULO IX 

Dos recursos financeiros 
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Art. 40. As atividades de extensão buscarão ser autofinanciáveis, 

podendo a Mantenedora, quando necessário, atuar de forma subsidiária ou 

complementar, dentro de suas disponibilidades orçamentárias. 

Art. 41. A Coordenadoria de atividades de extensão do Curso de 

Direito da Faculdade UniEvangélica buscará apoio em programas de fomento e 

anualmente estimará recursos orçamentários junto Pró-reitoria da Faculdade 

UniEvangélica para as atividades de extensão. 

Art. 42. Para efeito de considerações e possível apoio financeiro e 

material por parte da Mantenedora, a Pró-reitoria da Faculdade UniEvangélica 

fará a análise das propostas apresentadas, levando em conta os seguintes 

aspectos: 

I. caráter interdisciplinar da proposta; 

II. adequação aos programas e às áreas temáticas do Curso de 

Direito da Faculdade UniEvangélica Campus Ceres; 

III. participação efetiva de docentes, ou pesquisadores, e 

acadêmicos; 

IV. articulação concreta com o ensino e a pesquisa, possibilitando, 

em sua execução, retroalimentação ao respectivo curso ou campo do 

conhecimento; 

V. articulação concreta com a comunidade e seus segmentos 

significativos, inclusive órgãos públicos; 

VI. indicação de subsídios à transformação qualitativa da realidade 

social abordada; 

VII. participação financeira de fontes externas; 

VIII. quitação de relatórios anteriores. 

 

CAPÍTULO X 

Da avaliação da extensão 
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Art. 43. A avaliação da extensão deve estar inserida na avaliação 

institucional do Curso de Direito da Faculdade UniEvangélica Campus Ceres 

integrada com as demais áreas do fazer acadêmico. 

Art. 44. A avaliação da extensão deve ser contínua, qualitativa e 

quantitativa, abrangendo todas as ações de extensão, de forma a garantir a 

qualidade e a credibilidade do que é produzido durante as mesmas e ter seus 

resultados considerados no planejamento e na tomada de decisão do Curso de 

Direito da Faculdade UniEvangélica Campus Ceres, nas áreas de ensino, 

pesquisa e extensão. 

Art. 45. A avaliação da extensão deve abordar os seguintes itens: 

I. o compromisso institucional para a estruturação e efetivação das 

atividades de extensão; 

II. II - o impacto das atividades de extensão junto aos segmentos 

sociais que são alvos ou parceiros dessas atividades, e  

III. os processos, métodos e instrumentos de formalização das 

atividades de extensão. 

Art. 46. Consideram-se indicadores do compromisso institucional: 

I. o grau de formalização da extensão na estrutura universitária; 

II. a definição clara das políticas institucionais com explicação de 

metas e prioridades; 

III. a conceituação e tipologia das atividades de extensão; 

IV. a existência de sistemas de informações sobre atividades 

desenvolvidas; 

V. o grau de participação da extensão no orçamento da Faculdade; 

VI. o grau de valorização nas carreiras docente, de pesquisador e de 

técnico administrativo; 

VII. a existência de programas institucionais de fomento às atividades 

de extensão; 
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VIII. o envolvimento de docentes, pesquisadores e colaboradores 

técnico administrativos nas atividades; 

IX. a interação das atividades de extensão com o ensino e a pesquisa 

e a inserção das atividades de extensão nos programas departamentais. 

Art. 47. Os impactos sociais das atividades teriam os seguintes 

indicadores: 

I. Relevância social, relevância econômica e política dos problemas 

abordados nas instituições; 

II. Segmentos sociais envolvidos; 

III. Interação com órgãos públicos e privados e segmentos 

organizados; 

IV. Objetivos e resultados alcançados; 

V. Apropriação, utilização e reprodução do conhecimento envolvido 

na atividade de extensão pelos parceiros; 

VI. Efeito na interação resultante da ação da extensão nas atividades 

acadêmicas. 

Art. 48. Os métodos, processos e instrumentos de formalização das 

atividades de extensão são entendidos como aspectos específicos, que 

contribuem para verificar o grau de organização interna da extensão. 

Art. 49. São considerados como indicadores quantitativos: o número 

de projetos desenvolvidos; número de eventos realizados, cursos de extensão, 

de atualização, de difusão cultural e temáticos de curta duração realizados; 

número de beneficiados/estimados em cada uma das atividades; número de 

certificados expedidos; número de produtos elaborados e prestação de serviços 

realizados.  

Art. 50. A Diretoria do Curso de Direito da Faculdade UniEvangélica Campus 

Ceres, a seu critério, baixará normas complementares ao presente 

Regulamento. 
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Art. 51. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria, ouvido o 

NDE.  

 

9.7 Regulamento do Nivelamento Cejusc – Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania 

INTRÓITO 

 

 Em conformidade com o disposto no Regulamento de estágio do curso 

de Direito – Campus Ceres, esse material terá uma ligação com o material 

desenvolvido no NPJ, contendo o estudo específico do Cejusc. 

 

 Na intenção de melhor atender os cidadãos de Ceres e cidades 

vizinhas, o Cejusc visa atender de forma rápida e eficaz todos os clientes, na busca 

de um mundo mais justo, e de uma humanização dos processos. Certamente ainda 

há muito a ser realizado para o alcance da excelência em atendimento. No entanto, 

a intenção é iniciarmos os trabalhos do Cejusc com compromisso e efetividade. 

 

  

 

Ceres, 25 de Janeiro de 2017. 

 

 

Alessandra Marques da Silveira Moulin 

Docente/Chefe do CEJUSC 
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REGULAMENTO DE ESTÁGIO NO CEJUSC 

 

Título I 

Dos Princípios Gerais  

 

Art. 1º.  Este Regulamento rege as atividades do estágio no CEJUSC 

(Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania) do Curso de Graduação em 

Direito da UniEVANGÉLICA – Campos Ceres, o qual se solidifica nos seguintes 

princípios: 

 

I - Defesa e garantia dos direitos assegurados pela carta magna;  

II – implementar um trabalho na busca de uma resposta jurisdicional 

efetiva e rápida;  

III - compromisso com o desenvolvimento de uma sociedade pautada nos 

valores éticos e morais; 

IV – Consolidar a política pública permanente de incentivo e 

aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução de litígios em 

consonância com a Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010 do Conselho 

Nacional de Justiça e Resolução nº 18, de 23 de novembro de 2011 da Corte 

Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás; 

V – reduzir a excessiva judicialização dos conflitos de interesse, a 

quantidade de recursos e de execução de sentenças, bem como possibilitar maior 

efetividade à entrega da prestação jurisdicional aos que acorrem ao Poder 

Judiciário; 

VI – compromisso com o processo de ensino e aprendizado, no intuito de 

melhor formar o acadêmico nos planos científico, profissional e humanístico; 

VII – disseminar a cultura da conciliação, através de práticas voltadas 

para esse fim, na busca de proporcionar uma agilidade na pacificação dos conflitos, 

trazendo maiores resultados para a sociedade; 

 

 

Título II 

Das Finalidades 
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Art. 2º – O estágio tem por finalidade proporcionar oportunidades de 

real vivência e aplicação dos ensinamentos teóricos no campo concreto, aliando 

assim os ensinamentos teóricos com a prática, v i sando uma  me lhor  

f o rmação  acadêmica e na realização de atividade de extensão, alcançando 

assim profissionais competentes e éticos, preocupados com o bem estar social. 

 

Título III 

Do Estágio 

 

Art. 3º – Estágio é um conjunto de atividades p redominantemen te  

p rá t i cas ,  e  desenvo l v idas  p or período mínimo de um ano, com a finalidade 

de preparar os alunos para o efetivo exercício da profissão, conscientes dos 

problemas e responsabilidades, especialmente as de ordem ética, para que, ao 

atuar no mercado de trabalho, possam desenvolver suas atividades com 

competência. 

 

§ 1º - O Estágio no CEJUSC – Campos Ceres p o d e r á  t e r  

c o n t i n u i d a d e  m e s m o  a p ó s  a  c o n c l u s ã o  d o  c u r s o  p e l o  

A c a d ê m i c o ,  o n d e  a t u a r á  c o m o  c o n c i l i a d o r  o u  m e d i a d o r  

v e r i f i c a n d o  s u a  q u a l i f i c a ç ã o . 

§ 2º - O Estágio será curricular, supervisionado e quando o acadêmico já 

possuir certificado de conciliador e mediador será também remunerado. 

§ 3º - As atividades de estágio devem buscar, em todas as suas 

variáveis, a articulação entre ensino, pesquisa e extensão. 

§ 4º - As atividades de estágio são predominantemente práticas, onde 

atuarão diretamente com processos reais, elaborando peças práticas e presidindo as 

audiências de conciliação. 

§ 5º - As atividades do estágio do Ce jusc  se rão  desen vo l v ida s  

po r  acadêmico s  p re v iamen te  esco lh idos  pe la  Ch e f e  do  Ce jusc  

den t re  a luno s  qu e  es te jam cu rsa nd o  en t re  os  7 º ,  8 º ,  9 º  e  10 º  

pe r íodos .  

§ 6º - A carga horária das atividades serão de 4 (quatro) horas 



 

 

 

 412 

semanais dos meses de Fevereiro à Dezembro, incluindo portanto o mês de 

Julho, onde o Cejusc continua operando com o seu horário normal. 

  

 

§ 7º - Será exigido do Acadêmico a ética profissional e tratamento 

igual i tário de todos os que passarem pelo Cejusc.  

OBS: Trabalhar regras éticas (Estatuto e Regulamento da OAB) 

dentro do CEJUSC. 

  

Art. 4º – As atividades do Estágio Supervisionado do CEJUSC do 

Curso de Graduação em Direito da UniEVANGÉLICA – Campos Ceres obedecerão 

ao estipulado pelo Tribunal de Justiça de Goiás, pela legislação em vigor sobre 

estágios e ao previsto neste Regulamento: 

 

I – Atendimento de clientes para iniciar o pré-processual; 

II – Elaboração de peças processuais; 

III – realização e audiências de conciliação e mediação; 

IV - visitas ao Fórum de Ceres; 

V - assistência jurídica real à população hipossuficiente; 

VI - análise de autos processuais; 

VII- realização de mutirão de atendimento nos setores mais afastados; 

 

Parágrafo Único – Os mutirões de atendimento referido no inciso 

V I I deverão ser previamente agendados pela chefe do Cejusc juntamente 

com o Juiz coordenador do Cejusc. 

 

 

Título IV 

DA INSCRIÇÃO, DA TRANSFERÊNCIA E DO DESLIGAMENTO 
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Art. 5º - O estagiário será previamente selecionado pela chefe do Cejusc, 

que fará sua inscrição para o estágio na sala do Cejusc, no período fixado de 

funcionamento do mesmo: 

a) Entregar fotocópia do comprovante de matrícula, no período a ser cursado no 
curso de Direito da UniEVANGÉLICA; 

b) Apresentar 01 (uma) foto 3 x 4; 
c) Preencher a ficha de inscrição; 

 

 

Art. 6º – No ato da inscrição, o estagiário deverá escolher o dia e o 

período para estar realizando seu estágio, não podendo ter no mesmo período e dia 

mais de quatro estagiários.  

Art. 7º - O aluno transferido de outra IES (Instituto de Ensino Superior) 

também poderá se inscrever nesse estágio desde que estejam cursando os períodos 

mencionados no artigo 3º Parágrafo 5º deste regulamento e seja autorizado pela 

chefe do Cejusc. 

Art. 8º - Será considerado desligado, automaticamente, do estágio 

supervisionado, o aluno que trancar sua matrícula acadêmica no Curso de Direito, 

ou que extrapolar o limite de faltas fixadas por este regulamento ou que tiver 

comportamento diverso daquele compatível com o Cejusc. 

Parágrafo único - Se o aluno que efetuar o trancamento de matrícula já 

tiver formação em curso superior, poderá continuar no estágio. 

Capítulo I 

Do Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório 

 

Seção I – Dos Deveres do Estagiário 

 

Art. 9º -  S e r á o  c o n s i d e r a d o s  e s t a g i á r i o s  d o  C e j u s c  

o s  a l u n o s  m a t r i c u l a d o s  n o  C e j u s c ,  competindo-lhes: 
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I – Promover o atendimento dos clientes e protocolização dos pré-

processuais; 

II – Realizar as audiências previamente designadas para o dia do seu 

estágio; 

III - preencher fichas de atendimento de todos os clientes que forem 

atendidos, acompanhados ou não por advogado; 

IV – Preencher a estatística do Nupemec todos os dias ao final das 

audiências realizadas; 

V – verificar o email do Cejusc diariamente, no período da manhã e da 

tarde; 

VI - comparecer as audiências que lhe forem designadas; 

VII – ao final das audiências depois de preencher a estatística do 

Nupemec, deverá devolver os processos ao Fórum na escrivania correspondente; 

VIII – ligar nas escrivanias para se informar das audiências marcadas; 

X - agir de acordo com  a  ética  profissional  e  zelar  pelo  bom  nome  

da Instituição; 

XI - comparecer ao Cejusc, e a todas as atividades desenvolvidas por ele 

devidamente trajados, ou seja, calça social, camisa, casaco e sapato fechado; 

XII - cumprir este Regulamento e as demais determinações legais 

referentes ao Estágio Supervisionado na Cejusc; 

XIII - participar das reuniões marcadas pela Chefe do Cejusc; 

 

§ 1º - No exercício de atividades, direta ou indiretamente, do Cejusc, 

aplicam-se  aos estagiários do curso de Direito as normas do Estatuto da 

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

§ 2º - O aluno que estiver devidamente registrado junto a OAB não poderá 

atuar como conciliador no Cejusc e advogando em Ceres ao mesmo tempo; 

§ 3º - Quando da violação de qualquer das normas do Estatuto ou dos 

códigos referidos nos parágrafos anteriores, adotar-se-ão o procedimento e 

aplicar-se-ão as sanções previstas no Regimento do Curso de Graduação em 

Dire i to  de Ceres, quando trata do regime disciplinar do corpo discente, sem 

prejuízo das demais sanções previstas na legislação em vigor. 
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Título IV 

 

Capítulo I - Do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

 

Art. 10 – O Cejusc integra o Departamento de Direito, sendo este o 

espaço ao qual se desenvolverão as atividades do Estágio  Supervisionado 

composto por: 

 

I - Chefe; 

II – Conciliadores; 

III – Mediadores; 

IV- Acadêmicos de Direito. 

 

Capítulo II - Da Coordenação Geral 

 

Art. 11-  A Coordenação Geral do Núcleo de Prática Jurídica é exercida 

pela Chefe do Cejusc. 

 

Art. 12-  O Chefe do Cejusc será designado pelo J u i z  

C o o r d e n a d o r  d o  C e j u s c  j u n t a m e n t e  c o m  o  Diretor do curso de Direito e 

terá que passar pela aprovação do Tribunal de Justiça do estado de Goiás. Deverá 

ter experiência com conciliação comprovada.  

 

Parágrafo único - O Chefe do Cejusc exercerá uma carga horária mínima 

de 08 (oito ) horas semanais. 

 

Art. 13 - Ao Chefe do Cejusc compete: 

 

I - Cumprir e fazer cumprir este regulamento; 

II - coordenar o Centro Judiciário de Solução e Cidadania de Ceres; 
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III- - supervisionar  as atividades do Cejusc, atualizando, sempre que 

cabível, seus métodos e práticas; 

IV- representar externamente o Cejusc; 

V – implementar  projetos de pesquisa e convênios com prefeituras e 

empresas públicas e privadas; 

VI – Presidir as reuniões realizadas no Cejusc; 

VII - assinar as correspondências, declarações e demais documentos; 

VIII- elaborar e/ou aprovar os modelos de formulários utilizados no 

Cejusc; 

XI - encaminhar aos órgãos competentes as indicações de convênios 

de estágios, discutidas e aprovadas colegiadamente no Cejusc; 

X – Elaborar e apresentar ao Departamento de Direito, semestralmente, 

relatório dos trabalhos desenvolvidos no Cejusc; 

 

 

Capítulo III – Da Orientação Jurídica 

 

Seção I – Dos Professores Orientadores de Estágio 

 

Art. 14 – Os professores inst ru tores  do Cejusc devem  ser 

integrantes do corpo docente do curso de Direito de Ceres com formação de 

conciliadores e mediadores, e eles deverão: 

 

I - Orientar o aluno no atendimento dos clientes; 

II - efetuar o controle de frequência ao estágio supervisionado, dos 

estagiários pertencentes às turmas pelas quais for responsável quanto aos 

trabalhos desenvolvidos; 

III - acompanhar a elaboração das peças processuais corrigi-las e 

protocolizá-las; 

V – supervisionar as audiências de conciliação; 

VI – verificar todos os termos elaborados pelos alunos. 

 

§ 1º - Ressalta-se que as atividades de orientação, e supervisão do 
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Cejusc são consideradas a t i v i d a d e s  docentes, sendo seu exercício privativo 

dos membros do corpo vinculado ao Curso de Direito da UniEVANGÉLICA em 

Ceres. 

 

Seção II -  

 

Capítulo IV - Dos Serviços de Apoio 

 

Art. 15 – O Cejusc, para cumprir além das funções didático-pedagógicas, 

exerce também funções técnico-administrativas  imprescindíveis  ao cumprimento 

da  missão  do  Estágio  e  para  tanto conta  a  seguinte  estrutura operacional: 

I – recepção; 

II – salas de audiência; 

III - sala de atendimento; 

IV- sala de coordenação. 

 

 

 

Seção I - Da Recepção 

 

Art. 16 – Compete a Recepção: 

 

I - Recepcionar os clientes que buscam os serviços do Cejusc; 

II – elaborar as petições para o pré-processual; 

III – agendar as audiências de conciliação; 

IV - cumprir as demais atribuições inerentes. 

 

Seção II - Da Sala da Coordenação 

 

Art. 17 – Compete: 

 

I - Manter arquivos de toda a correspondência recebida e expedida, 

bem como de toda a documentação e legislação referentes ao estágio; 
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II - expedir todas as declarações e certidões pertinentes ao estágio, 

com o visto do Chefe do Cejusc, respeitadas as competências específicas do 

Departamento de Direito, previstas na legislação vigente; 

III - manter arquivo de controle de todos os convênios que a Instituição 

Acadêmica possuir para estágios na área do Direito, bem como cópias dos termos 

de compromisso de todos os alunos que estiverem realizando seus estágios com 

base nesses convênios; 

IV - divulgar as ofertas de estágio extracurricular; 

V - manter arquivo com cópias de todos os processos ajuizados no 

Cejusc; 

VI- manter arquivo com dossiê de cada aluno inscrito no estágio, 

contendo controle de toda a sua trajetória no estágio supervisionado; 

VII - manter uma agenda das audiências referentes aos processos 

ajuizados através no Cejusc, que deve ser atualizada pelos estagiários; 

VIII - acompanhar, juntamente com estagiários, as publicações oficiais; 

IX - desempenhar as demais atividades de sua competência e as que 

lhe forem solicitadas pela Chefe do Cejusc na forma deste Regulamento. 

 

Seção III - Da Salas de Audiência 

 

Art. 18- As salas de a u d i ê n c i a  é o espaço destinado às 

audiências de conciliação do Cejusc. 

 

Capítulo V - Das Audiências 

 

Seção I – Das salas de audiênica 

 

Art. 1 9  – As audiências de conciliação serão realizadas por acadêmicos 

que já concluíram o curso de capacitação de conciliadores e mediadores; 

Art. 20 - O conciliador poderá contar com a ajuda de acadêmico que 

esteja fazendo o curso de conciliação e ainda não conclui, apenas na elaboração do 

termo e não na realização da audiência, sendo essa função exclusiva daquele que já 

concluiu o curso. 
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Seção II - Das Penalidades 

Art. 21 – São aplicáveis aos estagiários as seguintes sansões: 

1 – advertência verbal; 

2 – advertência por escrito; 

3 – suspensão; 

4 – exclusão. 

Atenção: A suspensão não poderá exceder 30 (trinta) dias. 

Art. 22– As advertências, verbal, por escrito, e a suspensão, serão 

aplicadas pelo Chefe do Cejusc; 

Art. 23– A exclusão somente poderá ser aplicada pelo Diretor da 

Faculdade de Direito, mediante representação da Chefe da Cejusc. 

Art. 24– Das sansões aplicadas pela Chefe da Cejusc aos estagiários 

infratores, caberá recurso ao Diretor da Faculdade de Direto, no prazo de 05 (cinco) 

dias de sua notificação. 

 

Título VI 

Das Disposições Finais e Transitórias 

 

Art. 25–A presença mínima a todas as atividades do estágio 

supervisionado, é de setenta e cinco (75%), sob pena de desligamento do Cejusc; 

 

Art. 26–Compete ao Cejusc dirimir quaisquer dúvidas referentes à 

interpretação deste Regulamento, competindo ao Chefe da Cejusc sugerir à 

Coordenação do Curso de Direito, a expedição dos atos complementares que se 
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fizerem necessários. 

 

Art. 27–Alterações neste Regulamento poderão ser propostas pelo 

Diretor (a) do  Curso de Direito, sujeito à aprovação do Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) e Conselho Acadêmico Superior (CAS). 

 

Art. 28–Este Regulamento entra em vigor a partir da data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO –– 2017/1 

 

 

1 - 

NOMECOMPLETO:_________________________________________________ 

 

 

2 - PERÍODO: _____________________________________________ 

 

 

3 - HORÁRIO ESCOLHIDO: 

 

• DIA:_____________________________________________________ 

 

•HORA:___________________________________________________ 

 

 

4 - TELEFONE PARA CONTATO:_____________________________ 

 

 

5 - ASSINATURA POR EXTENSO DO ALUNO: 

 

 

 

__________________________________________________ 

ALUNO 

 

 

 

 

 


