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PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO, BACHARELADO EM 

DIREITO, FACISA, ITAMARAJU, BA 

 

Apresentação 

 

A proposta de ofertar cursos de Graduação, Bacharelado em Direito, decorre 

da busca de uma consolidação da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas – 

FACISA, como uma Instituição formadora de profissionais competentes em áreas 

que se mostrem comprovadamente estratégicas para o desenvolvimento do Estado 

da Bahia, especificamente, da Região Extremo Sul do Estado. 

O presente Projeto Pedagógico do Curso de Direito – PPC foi elaborado, 

buscando atender aos fundamentos legais e ao princípio inter/transdisciplinar e a 

transversalidade da educação superior e alicerçado ao Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI e, tem como fundamento as concepções do Projeto Pedagógico 

Institucional – PPI – documentos institucionais norteadores das ações educacionais, 

de ensino e de responsabilidade da FACISA e CESESB. 

Desta forma, pretende expor de forma prática e concisa as principais informações 

sobre o Curso de Direito, ofertado pela FACISA, na cidade de Itamaraju, BA.  

 

Na Parte I – da Contextualização da IES e do Curso o Projeto Pedagógico do 

Curso discorre sobre as seguintes informações:  

1) A contextualização da IES:  

a) nome da Mantenedora;  

b) base legal da Mantenedora (endereço, razão social, registro no cartório, atos 

legais);  

c) nome da IES; 

d) base legal da IES (endereço, atos legais e data da publicação no D.O.U.);  

e) perfil e missão da IES; 

f) dados socioeconômicos da Região;  

g) breve histórico da IES (criação, trajetória, cursos oferecidos no âmbito da 

graduação e da pós-graduação, atividades de extensão e linhas de pesquisa, como 

aspectos essenciais da organização didático-pedagógica da FACISA, falando-se 

ainda da visão e finalidade da FACISA e CESESB. 
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2) A contextualização do Curso de Graduação, Bacharelado, em Direito, na 

FACISA, com as seguintes informações: 

a) nome do curso;  

b) endereço do curso;   

c) ato legal de reconhecimento;  

d) modalidade do curso;  

e) número de vagas previstas no ato da criação e número atual;   

f) turno (s) de funcionamento;  

g) dimensão das turmas teóricas e práticas;  

h) breve histórico do curso: sua criação e trajetória. 

 

Nessa primeira parte do PPC exibe-se ainda, no subitem sobre “Breve Histórico do 

Curso: sua criação e trajetória”, uma descrição sobre o Contexto Educacional e 

Políticas Institucionais no âmbito do Curso.  

 

Na Parte II de que se trata da Necessidade Social do Curso de Direito da 

FACISA, em Itamaraju, BA, exibe-se a caracterização Regional da Área de Inserção 

da Faculdade e Justificativa do Curso, demonstrando a sua relevância para a 

sociedade itamarajuense, para a Região onde está inserida, para a Bahia e País. 

Retrata a trajetória institucional e suas ações de responsabilidade social. 

 

Na parte III de que se trata a Concepção e objetivos do Curso de Graduação, 
Bacharelado, em Direito, na FACISA, Itamaraju – BA. 

 

Na parte IV de que se trata o Perfil do Egresso, Competências e Habilidades 

do Curso de Graduação, Bacharelado, em Direito, FACISA, Itamaraju – BA. 

 

Na parte V se trata da Estrutura e organização Curricular do Curso de 

Graduação, de Direito, da FACISA, Itamaraju – BA. 

 

Na parte VI trata-se das instalações físicas da FACISA e do Curso de Direito 
da FACISA, Itamaraju – BA. 
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PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO, 

BACHARELADO, EM DIREITO, NA FACISA, EM ITAMARAJU, BA 

 

1. Contextualização da Instituição de Ensino Superior e do Curso 

 

1.1 Dados da Mantenedora  

 

1.1.1 Nome da Mantenedora 

Centro de Ensino Superior do Extremo Sul da Bahia Ltda - CESESB   

                                                                      

1.1.2 Base legal da Mantenedora 

 

1.1.2.1 Endereço:  

Rodovia BR 101 - Km 808, 1130 

Bairro Santo Antônio do Monte 

CEP 45836-000 - Itamaraju – Bahia 

Telefax - (73) 3294-3690 

 

1.1.2.2 Razão Social: 

CNPJ Nº 02.611.487/0001-74 

 

1.1.2.3 Registro no Cartório: 

O Centro de Ensino Superior do Extremo Sul da Bahia S/C Limitada – CESESB, 

com sede à Rua Amazonas, 78 – Bairro Itamaraju – BA, registrada no Cartório de 

Pessoas Jurídica, sob o Nº 160, fls. 163/164, com CNPJ Nº 02.611.487/0001-74, por 

seu então representante legal, conforme determinava o Contrato Social na sua 

Cláusula VII, o Sr. VITOR FERREIRA GUIMARÃES, brasileiro, casado, advogado, 

Professor, portador do RG Nº 1.395.035 SSP/BA e CPF Nº 136.633.995-91, que 

protocolou o Processo de Criação da Faculdade de Direito de Itamaraju (FDI), o qual 

está acompanhado com os documentos conforme determina a legislação (Processo 

2300.006484/98-00). 
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1.1.2.4 Atos Legais 
 
 
Curso 

 
Autorização Portaria 

 
Início de 
Funcionamento 

 
Parecer 
CNE/CES 

(autorização) 

 
Conforme Processos  
(autorização) 
 

 
Reconhecimento 

Data da 
Publicação 

Processos Nº SIDOC e 
Registros SAPIEnS e 
Portaria 

Administração  Nº 2.242 – 15/10/2001 18/02/2002 101/2001 23000.009634/2005-46 
23000.009645/2005-26 
20050005676 
20050005687 

Nº 223 – 07/06/2006 110/9/6/2006 230-00.000834/2005 

Direito Nº 1.673 – 19/10/2000 05/03/2001 853/2000 23000.006484/98-00 e 
23000.007728/98-08 

Nº 293– 23/06/2006 28/06/2006 2300-000834/2005-33 
20031003516 
Portaria MEC Nº 2.413,de 
7 de julho de 2005 

Enfermagem Nº 643    – 15/03/2004 05/05/2004 643/2004 23000.013665/2002-
59 
23000.018046/2011-
63 

Nº 6.303-12/12/2007 19/03/2009  
SAPIEnS N° 7075538 

Serviço Social Nº 200814155 26/11/2009 226/2009 200814155         Em processo   

Direito (autorização): D.O.U Nº 204-E, em 23 de outubro de 2000. 

Direito (Reconhecimento)  D.O.U. Nº 122, 28 de junho de 2006. 

 

1.2. Dados da Mantida 

 

1.2.1 Código e Nome da  Mantida 

1572 - Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas - FACISA 

 

1.2.2 Base Legal da Mantida 

 

1.2.2.1 Endereço  

Rodovia BR 101 - Km 808, nº 1120 - Bairro Santo Antônio do Monte 

CEP 45836-000 - Itamaraju – Bahia 

Telefax - (73) 3294-3690 

 

1.2.2.2 Organização Acadêmica 

Faculdade 

 

1.2.2.3 Categoria Acadêmica e situação 

Privada com fins lucrativos; situação Ativa 

 

1.2.2.4 Atos Legais e Data de Publicação no D.O.U  

 

1.2.2.5 Perfil 

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas – FACISA (Mantida) foi 

credenciada, através da Portaria Ministerial Nº 1.673, de 19 de outubro de 2000, 

tendo em vista o Parecer Nº 853/2000, expedido pela Câmara de Educação Superior 
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do Conselho Nacional de Educação, em conformidade com os Processos Nº 

23000.006484/98-00 e 23000.007728/98-08. 

 

1.2.2.6 Missão 

Desenvolver de forma articulada, integrada e planejada, a Educação Superior, 

com objetivo de educar, produzir e socializar o conhecimento, valorizando a 

integração ensino, pesquisa e extensão voltadas para questões nacionais, regional e 

local, com responsabilidade social, através da promoção e do estímulo à formação e 

ao aperfeiçoamento acadêmico, científico e tecnológico de recursos humanos em 

consonância com os anseios, as necessidades e as diversidades da sociedade em 

geral, ofertando cursos nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas 

e Saúde. Além disso, incentivar o intercâmbio com instituições de ensino, de 

pesquisa e de cultura, no país e no exterior. 

 

1.2.2.7 Visão 

A FACISA tem como visão tornar-se um centro de referência entre as 

instituições de Ensino Superior no Estado da Bahia, reconhecido na sociedade 

itamarajuense e brasileira pelo referencial na formação dos profissionais, buscando 

tornar-se um Centro de Excelência em Educação Superior, nos próximos 10 anos. 

Assim, reconhecida como uma instituição de Ensino Superior de excelência, no 

desenvolvimento do ensino, no incentivo e prática da pesquisa e extensão e na 

gestão de projetos sociais, com responsabilidade social. 

 

1.2.2.8 Dados Socioeconômicos da Região e Contexto Educacional 

A Sociedade contemporânea vem sofrendo transformações, sobretudo com 

processos e impulso da globalização e mudanças profundas no cenário mundial da 

economia que passam a exigir das IES, padrões mínimos de qualidade para atender 

mercados crescentemente competitivos.  

No Extremo Sul do Estado da Bahia, isso acontece de forma acelerada com 

criação continuada de novos projetos de investimento econômico-financeiro, agrário 

e industrial. A economia diversificada destaca-se com maior rebanho de gado bovino 

da Bahia e agricultura. Nesse contexto, encontram-se os municípios que fazem parte 

da área de abrangência da FACISA e buscam seus serviços.  

A oferta de cursos pela FACISA reflete nos resultados da formação 

profissional de seus alunos e desenvolvimento econômico da Região, concentrado 

nos polos Itamaraju, Eunápolis e Teixeira de Freitas e apontam atividades 

comerciais, prestação de serviços, agropecuária, cultivo do café, cacau, fruticultura, 

mandioca, bovinocultura de corte e outros. Nesse contexto, a FACISA busca cumprir 

planos de melhorias para seus Cursos e atender a demanda no mercado e 

sociedade.  
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No cenário local, surge como alternativas de sustentabilidade e impulso à 

economia regional. Os serviços de saúde, consultoria, assessoria contábil e 

empresarial, telecomunicações, informática e engenharia ampliam-se em quantidade 

e qualidade, e a educação em Itamaraju tem se destacado com ampliação de vagas 

no ensino médio e fundamental.  

A FACISA, com proposição de abertura e manutenção de cursos, permite a 

inclusão social, contribuindo com a inserção de alunos no mundo do trabalho, 

melhorias das condições e articulação ensino, pesquisa e extensão. O Programa de 

Responsabilidade Social contribui com Itamaraju e Região, em parcerias com 

entidades, prefeitura, outros, com coerência de valores e atitudes, baseadas num 

compromisso ético com a comunidade, despertando a sociedade para seu papel e 

função social.  

Desse modo, é uma IES importante para a Região, pois, ao analisar a 

quantidade de cursos superiores ofertados, vê-se que tal situação obriga a migração 

de jovens a outros centros na busca de oportunidades de qualificação. As Finanças 

Públicas, quanto à distribuição é desigual entre os municípios da Região - o Fundo 

de Participação dos Municípios e Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços são as principais fontes de receitas.  

O Centro de Ensino Superior do Extremo Sul da Bahia Ltda, CESESB, 

Mantenedor da FACISA, com o Curso de Direito, atende à demanda social, no 

campo de políticas sociais públicas, empresariais, nas organizações da sociedade 

civil, nos movimentos sociais, na construção de nova mentalidade sociopolítica e na 

melhoria da qualidade de vida da população.  

Este processo de mudança é demorado, não se tem a pretensão de 

equacioná-lo integralmente, mas é notória a importância da FACISA em Itamaraju, 

IES em funcionamento, com ótima estrutura, forte interação com a comunidade e 

cursos de Administração, Direito, Enfermagem e Serviço Social, recebe diariamente 

alunos da sociedade local e Região, com condição físico-financeira à instalação de 

novos cursos de graduação e pós-graduação lato sensu. O seu principal objetivo é a 

formação acadêmica com qualidade, conforme legislações e participação da 

sociedade.  

Considerando as perspectivas contemporâneas e necessidades de atuação 

em áreas de assessoria jurídica e não apenas assistência jurídica (prestação de 

serviços jurídicos às pessoas necessitadas), bem como assessoria popular na área 

jurídica, direitos humanos, direitos coletivos, direitos previdenciários, atendimento a 

microempresa, ONGs, direito trabalhista, direito agrário, direito e movimentos sociais 

(PARECER CNE/CES Nº 362/2011), o Curso foi planejado e contextualizado, 

observando as demandas do mercado local, regional e nacional, contemplando a 

existência de três eixos temáticos: Eixo Fundamental, Eixo Profissional e Eixo 

Prático (Resolução 09/2004).  
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Além disso, no PPC foram incluídas novas disciplinas em razão da realidade 

regional e local, quais sejam: Direito e Movimentos Sociais, Direitos Humanos, 

Cidadania e Meio Ambiente, Direito Empresarial e Econômico, contextualizando o 

curso na comunidade em que a FACISA se insere. Desta maneira, inclui áreas 

fundamentais (direitos da criança, direitos da mulher, direito do idoso, agrários, 

segurança do trabalho, acesso à justiça), para dar conta da complexidade da 

realidade atual do País, da Região e Itamaraju, BA. 

 

1.2.2.9 Breve Histórico da FACISA  

 

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas – FACISA, criada em 2000, iniciou 

suas atividades acadêmicas, de curso e institucionais, no prédio térreo, localizado à 

Rua Amazonas, 78, Centro, Itamaraju - BA, com a finalidade de ofertar cursos de 

ensino superior, autorizada para funcionamento pela Portaria ministerial Nº 1.673 de 

19 de outubro de 2000.  

Sendo a primeira Instituição de Ensino Superior, privada, com fins lucrativos, 

da Mesorregião da Bahia e Microrregião do Extremo Sul da Bahia, teve o curso de 

graduação, bacharelado em Direito, autorizado pela Portaria 1.673 de 19 de outubro 

de 2001 e reconhecido pelo MEC de 23 de junho de 2006.  

Na sua trajetória educacional, segundo as metas e políticas de expansão 

informadas no seu PDI, a FACISA implantou o curso de graduação em 

Administração, autorizado pelo Ministério da Educação – MEC, Nº 2.242 de 15 de 

outubro de 2001 e reconhecido pela Portaria Nº 223 de 7 de julho de 2006. O curso 

de graduação, bacharelado, de Enfermagem foi autorizado pela Portaria ministerial 

Nº 643 de 15 de março de 2004 e reconhecido pela Portaria Nº de 19 de março de 

2009 e o curso de Serviço Social, autorizado pelo MEC em 26 de novembro de 

2009, em processo de tramitação de reconhecimento de curso. 

A FACISA é uma instituição com finalidade de ofertar ensino superior e 

estimular o desenvolvimento do conhecimento científico e a extensão. E o CESESB, 

entidade mantenedora, cabe constituir patrimônio e rendimentos capazes de 

proporcionar instalações físicas e recursos humanos suficientes para garantir a 

continuidade e o desenvolvimento das atividades da FACISA, sua mantida, a quem 

cabe promover o ensino, a pesquisa e a extensão em nível superior.  

Por atuar no campo econômico, de natureza jurídica, com obrigações 

patrimoniais, o CESESB como mantenedor é dotado de personalidade jurídica 

própria e a responsabilidade de manter a FACISA, com dever de reparar a lesão de 

direito, tanto na área civil como na administrativa. A FACISA, como mantida da 

CESESB não tem responsabilidade jurídica e a ela cabe o estabelecimento 

responsável pela prestação da educação formal, informada no seu Projeto 

Pedagógico Institucional - PPI e Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI. 
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De acordo com seu PPI e PDI (PPC, 2008, p. 15-16), a FACISA tem como 

princípios que orientam o PPI, a saber: 

- Participação na construção de uma sociedade humana, por isso, 
justa, solidária, participativo, a serviço da vida, da esperança e do 
bem comum e que valorize a confiança e a verdade, que alimenta a 
capacidade de sonhar com um mundo de vida feliz para todos. 

- Ideal de pessoa humana: profissionais atualizados, competentes, 
politizados, que trabalhem de forma cooperativa e transformadora, 
facilitando a vivencia de um processo educativo e libertador. 

- Opção por uma educação que tenha como pontos de referência: a 
pessoa humana como sujeito autônomo de seu desenvolvimento e 
agente de transformação social; a vida em todos os seus níveis e 
formas, a comunhão das pessoas entre si, com Deus e com a 
natureza, a formação e o exercício da consciência crítica e o 
compromisso social, pautado pela ética do bem comum e pelo 
princípio da inclusão social (PPC, FACISA, 2008, p. 15-16). 

 

Esses referenciais estão de acordo com os princípios que orientam a 

Educação Nacional em todas as etapas e níveis da escolaridade e que estão 

consubstanciados no Art. 3° da LDB Nº 9.394/96, destacando-se entre estes: 

- Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber. 

- Respeito à liberdade e apreço à tolerância. 

- Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 

- Valorização do profissional da educação escolar. 

- Garantia de padrão de qualidade. 

- Valorização da experiência extra-escolar. 

- Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as praticas 
sociais. 

- Contribuição para o progresso científico e tecnológico, mediante a 
produção do conhecimento, atendendo às necessidades da maioria 
da população localizada no Nordeste e na Bahia, na(s) área(s) dos 
cursos oferecidos. 

Democratização das oportunidades de acesso aos bens culturais, por 
meio da divulgação científica e cultural. 

A extensão de suas atividades à comunidade, mediante prestação de 
serviços ou cursos para formação continuada nas áreas dos cursos a 
serem oferecidos. 

Gestão e planejamento institucionais participativos (PPC, FACISA, 
2008, p. 17-19). 
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1.3  Identificação e Contextualização do Curso de Graduação, Bacharelado em 

Direito, na FACISA, Itamaraju - BA 

 

1.3.1 Código e Nome do Curso (INEP/E-MEC) 

(39668) Direito  

 

1.3.2 Grau Acadêmico Conferido (INEP/E-MEC) 

Bacharelado em Direito 

 

1.3.3 Modalidade de Ensino (INEP/E-MEC) 

Presencial 

 

1.3.4 Endereço do Curso 

Sede Própria da FACISA (Prédio térreo) 

Localizada na Rodovia BR 101 - Km 808, nº 1120 - Bairro Santo Antônio do Monte 

CEP 45836-000 - Itamaraju – Bahia 

Telefax - (73) 3294-3690 

 

1.3.5 Modalidade do Curso 

Bacharelado 

 

1.3.6 Número de Vagas Previstas no Curso 

 

1.3.6.1 Número de Vagas Anuais (Autorização do Curso) 

O Curso foi autorizado a funcionar com um total de 200 vagas anuais, sendo 

distribuídas 100 no diurno e 100 no noturno. 

 

1.3.6.2 Número Atual de Vagas Anuais: 

200 vagas anuais, sendo distribuídas 100 no diurno e 100 no noturno. 
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1.3.7 Regime Acadêmico de Oferta  

 

1.3.7.1 Regime Acadêmico de Oferta (autorização de curso) 

2 entradas semestrais de 100 vagas 

 

1.3.8 Dimensões das Turmas Teóricas e Práticas  

 

1.3.8.1 Dimensão da Turma (autorização do curso em 2000) 

Turmas Teóricas: 50 alunos por turma 

Turmas Práticas: 10 alunos por turma 

 

1.3.8.2 Dimensão da Turma (após redução de vagas no curso, em 2011) 

Turmas Teóricas: 35 alunos por turma 

Turmas Práticas: máximo de 06 alunos por turma (por Professor) 

Número total de alunos em 2012.1: 55 

Portanto, 15 grupos: 10 grupos com 4 e 5 grupos com 3 

Sendo que, no turno matutino a média é de, no máximo, 4 grupos ou 16 alunos. 

 

1.3.9 Turno de Funcionamento 

A proposta de funcionamento do Curso de Direito da FACISA, em 05 (cinco) 

anos prevê aulas no período diurno e noturno, de segunda a sexta, e também aos 

sábados de manhã e, se necessário, alguma realização de atividades planejadas 

pelo curso. Em acordo com os discentes e docentes, estas podem ser realizadas, de 

manhã e à tarde (se necessário ao cumprimento de atividades planejadas fora do 

horário acadêmico, como atividades de extensão, responsabilidade social, e outras 

dessa natureza). 

 

1.3.10 Local de Funcionamento 

Município de Itamaraju – BA 

 

1.3.11 Regime de Matrícula 

Sistema semestral de créditos com matrícula por disciplina.  
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(Exibe-se planejamento a cada semestre pelo Colegiado do Curso, com acuidade, 

para a oferta de disciplinas, adotando-se uma lógica de requisitos necessários, sem 

prejudicar o funcionamento do currículo e tempo de integralização curricular.) 

 

1.3.12 Carga Horária Total do Curso  

 

1.3.12.1 Carga Horária Total do Curso (no ato de autorização, em 2000). 

O curso de Direito foi autorizado a funcionar com carga horária total de 3.465 (hora 

de 50 minutos). Esse projeto funcionou de 2000-2007. 

Requisitos legais e normativos: PARECER Nº CES/CNE 0146/2002– Institui 

Diretrizes curriculares Nacionais, aprovado em 03 de abril de 2002; Resolução 

CNE/CES Nº 09/2004; Decreto Nº 5.626/2005 (LIBRAS). 

 

1.3.12.2 Carga Horária Total do Curso – após atualização Curricular de 2008. 

Com a atualização do currículo e PPC em 2008, apenas de nomenclatura de 

disciplinas, o curso passa a funcionar com carga horária total de 3.465 horas. 

Requisitos legais e normativos: Resolução CNE/CES Nº 9/2004; Decreto Nº 

5.626/2005 (LIBRAS); Resolução CNE/CES Nº 2, de 8 de junho de 2007 (hora-aula); 

Parecer CNE/CES 07/2007; Parecer CNE/CES Nº 8, de 13 de julho de 2007, 

estabelece mínima de 3.700 horas para o curso de Direito; Resolução CNE/CES Nº 

09/2004; Resolução CNE/CES 02/2007; Portaria MEC Nº 147/2007 (NDE). 

 

1.3.12.3 Carga Horária Total do Curso – após atualização Curricular de 2011.2 

Atualmente, o curso funciona com carga horária total de 4.160 horas (hora relógio) 

Requisitos legais e normativos: Parecer CNE/CES 07/2007; Resolução CNE/CES 

02/2007; Resolução CNE/CES Nº 09/2004; Decreto Nº 5.626/2005 (LIBRAS); 

Resolução CNE/CES Nº 2, de 8 de junho de 2007 (hora-aula) e Parecer CNE/CES 

Nº 8, de 13 de julho de 2007, que estabelece carga horária mínima de 3.700 horas 

para o curso de Direito; Portaria MEC Nº 147/2007 (NDE) e inclusão, no texto do 

PPC, das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, 

Diretrizes Nacionais Curriculares para a Educação Ambiental). 

 

1.3.13 Duração do Curso:  

Mínimo de 5 (cinco) anos 

A duração do curso é estabelecida por carga horária total curricular, contabilizada 

em horas de 60 minutos à hora aula (hora-relógio), de acordo com a Resolução Nº 2, 

de 18 de junho de 2007 que dispõe sobre procedimentos a serem adotados quanto 
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ao conceito de hora aula, Parecer CNE/CES Nº 8, de 13 de junho de 2007 que no 

seu Art. 1º ficam instituídas as cargas horárias mínimas para os cursos de 

graduação, bacharelados, na modalidade presencial. 

 

1.3.14 Período de Integralização do Curso  

a) Mínimo do curso de Direito na FACISA: 10 semestres 

b) Máximo do curso de Direito na FACISA: 16 semestres 

Limite mínimo (CNE/CES) para integralização de 5 (cinco) anos  

Limite máximo (CNE/CES) para integralização: mínimo mais 50% 

 

Desse modo, a FACISA observa que:    

 A carga horária dimensionada em, no mínimo, 200 (duzentos) dias de 

trabalho acadêmico efetivo, distribuídos em 2 (dois) períodos regulares de 100 dias 

letivos (2 semestres letivos), de acordo com a LDB Nº 9.394/96 e Parecer CNE/CES 

Nº 8, de 13 de junho de 2007, que no seu Art. 2º, estabelece que: 

Art. 2º As Instituições de Educação Superior, para o atendimento do 
art. 1º, deverão fixar os tempos mínimos e máximos de integralização 
curricular por curso, bem como sua duração, tomando por base as 
seguintes orientações: 

I – a carga horária total dos cursos, ofertados sob regime seriado, por 
sistema de crédito ou por módulos acadêmicos, atendidos os tempos 
letivos fixados na Lei nº 9.394/96, deverá ser dimensionada em, no 
mínimo, 200 (duzentos) dias de trabalho acadêmico efetivo; 

II – a duração dos cursos deve ser estabelecida por carga horária 
total curricular, contabilizada em horas, passando a constar do 
respectivo Projeto Pedagógico; 

III – os limites de integralização dos cursos devem ser fixados com 
base na carga horária total, computada nos respectivos Projetos 
Pedagógicos do curso, observados os limites estabelecidos nos 
exercícios e cenários apresentados no Parecer CNE/CES nº 8/2007, 
da seguinte forma: 

d) Grupo de Carga Horária Mínima entre 3.600 e 4.000h: 

Limite mínimo para integralização de 5 (cinco) anos. 

 

1.3.15 Número de alunos em 2011 – 2012; 

a) Número de alunos em 2011: 270 alunos 

b) Número de alunos em 2011: 268 alunos 

c) Número de alunos em 2012: 264 alunos 

 

 



 

 19 

1.3.16 Formas de Ingresso 

As formas de ingresso no curso de Direito da FACISA são as seguintes: 

a) Processo seletivo do vestibular 

b) Transferência de outras Instituições de Ensino Superior Nacionais 

c) Matrículas de portadores de diploma de curso de ensino superior de 

graduação 

d) PROUNI 

e) Processo seletivo simplificado ENEM  

f) Transferência Ex-ofício  

 

1.3.17 Coordenação do Curso de Direito na FACISA – 2011 aos dias atuais 

 

1.3.17.1 Atuação do (a) Coordenador (a) 

A coordenação do curso de Direito atua no sentido do aprimoramento e da 

qualidade do curso. Sua gestão é participativa e direcionada à coordenação e 

orientação das atividades acadêmicas com a observância do seu Projeto 

Pedagógico, da legislação educacional e específica do curso e das normas 

institucionais internas.  

As ações e projetos acadêmicos do curso são construídos e compartilhados 

com os órgãos institucionais e demais coordenações de cursos de graduação, tendo 

em vista a busca da interdisciplinaridade. As relações com a Direção Geral, Corpo 

Docente e Discente e Funcionários Técnico-Administrativos são pautadas na ética e 

na cordialidade primando por respostas rápidas às demandas internas e externas e 

às solicitações dos alunos.  

A coordenação mantém contato direto com discentes e docentes, através de 

reuniões periódicas e visitas a salas de aulas e ambientes de convívio, criando 

espaço para o diálogo franco e aberto, incentivando o exercício da crítica, das 

solicitações e da apresentação de propostas ou idéias, comunicando e consultando 

o corpo docente e discente de modificações no curso.  

Realiza ações científicas e culturais objetivando a convivência entre os 

discentes, docentes e comunidade, utilizando-se de propostas didático-pedagógicas 

e transdisciplinares no âmbito do Curso de Direito, estimulando os processos de 

ensino-aprendizagem e vida acadêmica, envolvendo a comunidade acadêmica da 

IES e a comunidade local e regional.  

A coordenação busca envolver docentes e discentes na elaboração e 

realização de ações de cunho acadêmico e social que aproximam a coordenação do 

desenvolvimento científico, profissional e social do discente. 

E, atua no âmbito dos órgãos institucionais como membro do Conselho 

Superior de Educação e Presidente do Colegiado do Curso e do Núcleo Docente 

Estruturante, direcionando a convocação das reuniões ordinárias e extraordinárias, 



 

 20 

propondo pautas e temáticas e responsabilizando-se pela condução dos trabalhos, 

discussões e suas respectivas documentações. 

Também orienta e coordena projeto de pesquisa com alunos e docentes na 

temática Direito, Meio Ambiente e Políticas Públicas. Em relação à postura adotada 

pela coordenação do curso, destaca-se o empenho na reestruturação do curso com 

o envolvimento do corpo docente e discente. Esse trabalho tem demonstrado a 

seriedade e a excelência na condução do curso, o que tem refletido no aumento da 

procura pelo curso de Direito revelado pelo número de inscritos nos últimos 

vestibulares e pela formação de duas turmas, A e B no semestre 2012.1.  

 

1.3.17.2 Experiência Profissional da Coordenadora do Curso 

O coordenador possui cerca de dez anos de formado e mais de oito anos de 

experiência no magistério superior. Advogado devidamente inscrito nos quadros da 

OAB-BA 22.929, desde o ano de 2006. 

 

1.3.17.3 Regime de Trabalho da Coordenadora do Curso 

O coordenador do Curso de Direito, Prof. Mestre Fernando Teles Pasitto 

possui regime de trabalho em tempo integral (40 horas). 

 

1.4 Breve Histórico do Curso de Direito na FACISA: sua criação e trajetória 

O curso de Direito da FACISA foi criado em 2000, aprovado pelo Ministério da 

Educação, sendo deliberado de acordo com a Portaria Nº 1.673, de 19 de outubro 

de 2000.  

Nesse mesmo ano, foi realizado o primeiro vestibular de acordo com o Edital 

2012, nos dias 14 e 15 de janeiro de 2001 e as aulas se iniciaram no primeiro 

semestre de 2001 (março de 2001). 

O atual curso reflete a expectativa da comunidade itamarajuense e regional 

conforme pesquisa institucional, realizada em 2011, por uma equipe de docentes, 

técnico-administrativos e alunos, presidida pelo Diretor Geral, Prof. Jackson Cordeiro 

de Almeida, que vem procurando buscar melhorias para a FACISA e seus cursos de 

graduação ofertados em Itamaraju, BA. 

Como ordem de prioridade, o curso de Direito ficou em primeiro lugar no que 

se refere à expectativa da população de ensino médio investigada e a sociedade 

local e regional que responderam à pesquisa institucional. Em segundo lugar, ficou o 

curso de Enfermagem, em terceiro, o curso de Administração e, em quarto lugar, o 

de Serviço Social.  

Conforme seu PPC de autorização para funcionamento, em 2000, o curso de 

Direito da FACISA teve como objetivo formar o graduado em Direito, preparando-o 
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para enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, do mercado de 

trabalho e das condições de exercício profissional (Parecer Nº 776/97).  

Dentre outras exigências legais e normativas do período (2000), o PPC 

indicava que o curso deveria: 

Contemplar elementos de fundamentação essencial em cada área do 
conhecimento, campo do saber ou profissão, visando promover no 
estudante a capacidade de desenvolvimento intelectual e profissional 
autônomo e permanente. Devem também pautar-se pela tendência 
de redução da duração da formação no nível de graduação. Devem 
ainda promover formas de aprendizagem que contribuam para 
reduzir a evasão, como a organização dos cursos em sistemas de 
módulos. Devem induzir a implementação de programas de iniciação 
científica nos quais o aluno desenvolva sua criatividade e análise 
crítica. Finalmente, devem incluir dimensões éticas e humanísticas, 
desenvolvendo no aluno atitudes e valores orientados para a 
cidadania. 

 

Desse modo, a primeira matriz curricular, revisada em 2002, (no período com 

nomenclatura de grade curricular) foi originalmente concebida para formar o 

graduado com uma sólida formação geral e humanística, com a capacidade de 

análise e articulação de conceitos e argumentos, de interpretação e valorização dos 

fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexiva e visão crítica que 

fomente a capacidade de trabalho em equipe, favoreça a aptidão para a 

aprendizagem autônoma e dinâmica, além da qualificação para a vida, o trabalho e o 

desenvolvimento da cidadania (CNE/CES, 2002, p. 2). 

No momento da autorização de curso, possuía no seu PPC e matriz 

curricular, uma carga horária total de 3465 horas-aulas (horas-aulas de 50 minutos), 

baseando-se no Parecer CES/CNE Nº 0146/2002, atendendo às Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos Cursos e Parecer CNE/CES 67/2003, Referencial para 

as Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN dos cursos de graduação, inclusive o de 

Direito. 

De acordo com a referida legislação, o curso de Direito, quanto ao perfil do 

egresso desejado, deveria oportunizar ao graduando, um perfil com:  

Uma sólida formação geral e humanística, com a capacidade de 
análise e articulação de conceitos e argumentos, de interpretação e 
valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura 
reflexiva e visão crítica que fomente a capacidade de trabalho em 
equipe, favoreça a aptidão para a aprendizagem autônoma e 
dinâmica, além da qualificação para a vida, o trabalho e o 
desenvolvimento da cidadania (CES/CNE, 2002, p. 12). 

 

Nessa trajetória do curso, de acordo com o Parecer 0146/2002, estabeleceu-

se um perfil do egresso no qual a formação de nível superior se constituísse em 

processo contínuo, autônomo e permanente, com uma sólida formação básica e 
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uma formação profissional fundamentada na competência teórico-prática, observada 

a flexibilização curricular, autonomia e a liberdade das instituições de inovar seus 

projetos pedagógicos de graduação, para o atendimento das contínuas e 

emergentes mudanças para cujo desafio o futuro formando deverá estar apto. 

Para isso, o curso de graduação em Direito deveria possibilitar competências e 

habilidades para a formação do profissional do Direito que revelasse, pelo menos:  

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

- interpretação e aplicação do Direito; 

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

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

- correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito; 

- utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e 
de reflexão crítica; 

- julgamento e tomada de decisões; e 

- domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e 
aplicação do Direito. 

 

Com esse projeto original, o curso de Direito cumpriu os seus objetivos 

pretendidos e obteve autorização do Ministério da Educação, por intermédio da 

Portaria Nº 1.673 de 19/10/2000, publicado no DOU em 23/10/2000 e Reconhecimento 

pela Portaria nº 293 de 23/06/2006, publicado no DOU em 28/06/2006 com um total de 

200 vagas anuais. 

Assim, em 2005, o curso foi reconhecido com conceito 5 (cinco) pelo 

Ministério da Educação, com grande relevância para a Região e município de 

Itamaraju, BA.   

Em 2008, houve atualização da matriz curricular do curso para atender a 

duração do curso estabelecida por carga horária total curricular, contabilizada em 

horas de 60 minutos à hora aula (hora-relógio), de acordo com a Resolução Nº 2, de 

18 de junho de 2007 que dispõe sobre procedimentos a serem adotados quanto ao 

conceito de hora aula e Parecer CNE/CES Nº 8, de 13 de junho de 2007 que no seu 

Art. 1º ficam instituídas as cargas horárias mínimas para os cursos de graduação, 

bacharelados, na modalidade presencial. 

O curso atende a carga horária dimensionada em, no mínimo, 200 (duzentos) 

dias de trabalho acadêmico efetivo, distribuídos em 2 (dois) períodos regulares de 

100 dias letivos (2 semestres letivos), de acordo com a LDB Nº 9.394/96 e passa a  

ser ofertado com as mudanças necessárias para atender as determinações do 

Parecer CNE/CES Nº 8, de 13 de junho de 2007 que estabelece:  
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Art. 2º As Instituições de Educação Superior, para o atendimento do 
art. 1º, deverão fixar os tempos mínimos e máximos de integralização 
curricular por curso, bem como sua duração, tomando por base as 
seguintes orientações: 

I – a carga horária total dos cursos, ofertados sob regime seriado, por 
sistema de crédito ou por módulos acadêmicos, atendidos os tempos 
letivos fixados na Lei nº 9.394/96, deverá ser dimensionada em, no 
mínimo, 200 (duzentos) dias de trabalho acadêmico efetivo; 

II – a duração dos cursos deve ser estabelecida por carga horária 
total curricular, contabilizada em horas, passando a constar do 
respectivo Projeto Pedagógico; 

III – os limites de integralização dos cursos devem ser fixados com 
base na carga horária total, computada nos respectivos Projetos 
Pedagógicos do curso, observados os limites estabelecidos nos 
exercícios e cenários apresentados no Parecer CNE/CES nº 8/2007, 
da seguinte forma: 

d) Grupo de Carga Horária Mínima entre 3.600 e 4.000h: 

Limite mínimo para integralização de 5 (cinco) anos. 

 

A partir de 2008, adequou-se à nova legislação que institui a carga horária 

mínima do curso de Direito de 3.700, e já cumpria com a obrigatoriedade do estágio 

profissional, para atender à Lei nº 8.906/94, Art. 7º, da Resolução CNE/CES nº 

9/2004, bem como, o previsto no Parágrafo Único, do Art. 1º, da Resolução 

CNE/CES Nº 02/2007 passou cumprir as exigências do curso de Direito, buscando a 

manutenção de um Núcleo de Prática Jurídica, com funcionamento em sede própria 

da FACISA, tendo seu espaço equipado com regularidade, de acordo com as 

exigências das legislações.  

Sendo que, tal exigência já constava na revogada Portaria nº 1.886. Para tal 

fim, foi previsto um total de 320 horas-aulas de atividades de estágio, o que perfaz 

um percentual de 7,28% do total da carga horária do curso.  

A partir dessas novas exigências e para atender as legislações, a matriz do 

curso é atualizada, passando o curso a ser ofertado, com integralização curricular 

com carga horária total de 3.465 horas-aulas (horas relógio), com alterações de 

nomenclaturas de disciplinas curriculares. 

A necessidade do curso foi demonstrada pela pesquisa realizada pela 

FACISA em 2011, que indicou, em primeiro lugar, o interesse por um curso de 

Direito em instituição privada, e também identificada pela sua importância e pelo 

sentido que o curso de Direito possui para a sua consolidação e da cidade de 

Itamaraju e Região que necessita de profissionais com formação em graduação, 

bacharelado, em Direito, para compor a sua estrutura política com as dimensões da 

cidadania, visão humanística e axiológica e do interesse público. 

Entre o período de 2009 – 2010, o curso de Direito da FACISA, devido a 

gestão daquele momento, passou por algumas fragilidades didático-pedagógicas e 
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de gestão acadêmica e institucional, inclusive com a decisão de seus alunos de não 

participarem do ENADE, ficando assim, com conceito insatisfatório no CPC referente 

ao ciclo 2007-2009. Essa decisão do corpo discente, tendo em vista a Nota Técnica 

Nº 13/2011 – COREG/DESUP/SERES/MEC resultou medida cautelar com redução 

de vagas do curso, considerando-se:  

(I) a determinação da Lei Nº 10.861/2004, contida em seu Art. 2º, de 
que os resultados de avaliações do SINAES constituirão referencial 
básico dos processos de credenciamento e recredenciamento de 
IES, bem como os de autorização, reconhecimento e renovação de 
reconhecimento de curso;  

(II) que o Conceito Preliminar DE Curso – CPC inferior a três (03) 
pode comprometer de maneira irreversível a formação dos 
estudantes, e que o prejuízo que se apresenta é irreparável no futuro 
(...) e, em atenção aos referenciais substantivos de qualidade 
expressos na legislação e nos instrumentos de avaliação da 
educação superior, com fundamento expresso nos arts. 206, VII, 209, 
II, 211, § 1º, e 214, III da Constituição Federal, no art. 46 da LDB, 
nos art. 2º, I, VI e XIII, e 45 da Lei nº 9.784/1999, no Decreto 
7.480/2011 e nos arts. 35-C a 38, 43 e 69-B da Portaria Normativa 
MEC nº 40/2007, determina que: 

I - Sejam, cautelarmente, reduzidas as vagas para ingresso de novos 
alunos nos cursos de graduação em Direito – bacharelado (...) 
(Portaria normativa 40, MEC, 2011). 

 

Nesse processo, o curso de Direito da FACISA sofreu redução de vagas por 

medida cautelar. Dentre outras questões, essa foi uma das causas que levou a 

instituição a mudança de gestão institucional e, posteriormente, a gestão de curso 

de Direito, observando-se que, medidas institucionais deveriam ser criadas e serem 

implementadas por meio de planos de gestão, especificamente, plano de melhorias 

acadêmicas para o curso de Direito.  

Portanto, com resultados da avaliação institucional e da Comissão Própria de 

Avaliação – CPA resolveu-se tomar decisões significativas para promover mudanças 

nos condicionantes internos e externos de gestão acadêmica e institucional na 

FACISA.  

Dentre essas mudanças está a atualização curricular do curso de Direito, em 

2011.1, a partir de resultados de avaliação interna e externa, análise e verificação 

pelo NDE e Colegiado do Curso, em consonância com as legislações e verificação e 

acompanhamento do desempenho do aluno nos semestres do curso, a matriz 

mantém a integralização curricular de 5 anos, com carga horária total de 4160 horas-

aulas (hora relógio).  

A atualização contemplou os ajustes de cargas horárias de disciplinas 

curriculares, com arredondamentos para a relação 20 horas aulas para 01 crédito, e 

inseriu-se, também, novas disciplinas de acordo com exigências do curso, 

apresentando uma matriz curricular com melhor flexibilização, inovação, criatividade 

http://www.jusbrasil.com.br/diarios/27363088/dou-secao-1-02-06-2011-pg-50
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e redimensionamento curricular, para melhor atender a Resolução nº 2, de 18 de 

junho de 2007, que dispõe sobre a carga horária mínima e procedimentos relativos à 

integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade 

presencial; Resolução Nº 9, de 29 de setembro de 2004, que institui Diretrizes 

Curriculares do Curso de Direito.  

Esta atualização foi realizada em consonância com o Colegiado do Curso, 

pelo NDE, que fez atualizações necessárias, sem perder de vista a concepção e 

objetivos do curso e perfil do egresso desejado no PPC enviado ao 

INEP/MEC/CES/CNE para apreciação e reconhecimento do curso ofertado pela 

FACISA. 

Ressalta-se que, segundo a legislação, o aluno não tem direito adquirido no 

que tange à matriz curricular, ou seja, não é obrigatório que a matriz curricular 

inicialmente proposta não se altere ao longo do curso. Porém, a Instituição deverá 

sempre atender as exigências necessárias, com clara concepção de curso, 

objetivando melhorias no atendimento ao discente.   

E, por meio dessa percepção da gestão institucional e de curso na FACISA, 

empossada em 2011.1, que se decidiu estudar, analisar e atender as exigências das 

instancias legais e de curso, observando os resultados das avaliações, na 

perspectiva de atacar as fragilidades que, se evidenciaram nas avaliações do curso 

interna e externa da Instituição e de Curso. 

A partir dessa compreensão, a matriz curricular de 2011.1, observando-se as 

determinações da Portaria 40, de 12 de dezembro de 2007 e Lei de Diretrizes e 

Bases de Educação Nacional – LDB Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 está no 

presente, sendo melhor colocá-lo no passado, “RESOLVEU-SE” por se referir ao 

período de 2011, buscando melhorias na oferta e desenvolvimento do curso e perfil 

do egresso, devendo esta alteração ser aprovada pelo Colegiado Superior da 

Instituição, com registro em ata. 

Para tanto, alguns critérios devem ser observados, de acordo com a Portaria 

40/2007 e LDB nº 9.394/96 e legislações atuais do curso, atentando-se para que a 

matriz curricular atendesse às orientações das diretrizes curriculares do curso, e, no 

mínimo, o padrão de qualidade e as condições em que se deu a autorização do 

curso, não perdendo de vista as exigências legais, afixando em local visível junto à 

Secretaria Acadêmica de Cursos – SECAD, dentre outros locais de acesso de 

alunos a matriz curricular do curso. 

Nessa perspectiva, com atenção às determinações das legislações e 

compromisso social e acadêmico com o aluno, as alterações foram informadas 

imediatamente ao público, de modo a preservar os interesses dos estudantes e da 

comunidade acadêmica, e apresentadas ao MEC, na forma de atualização, por 

ocasião da renovação do ato autorizado em vigor (Portaria MEC 40/2006, Art. 32).  

Como também, a instituição procura informar aos interessados, antes de cada 

período letivo, os programas do curso e demais componentes curriculares, sua 
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duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de 

avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições (Lei 9.394/96, artigo 47). 

Desse modo, podemos concluir que o curso de Direito, desde 2011, com nova 

gestão institucional e de curso tem buscado, por meio do funcionamento pleno do 

NDE e Colegiado do Curso, com apoio da Direção Geral e Acadêmica e 

Mantenedores, melhorias para a oferta de curso, tanto na sua organização didático-

pedagógica, como de corpo docente, corpo discente e corpo técnico-administrativo e 

instalações físicas. 

Nessa expectativa, políticas de gestão e institucionais no âmbito do curso 

estão sendo continuamente implementadas, atentando-se para a promoção de 

ações de responsabilidade social, de melhorias nas formas de informações e 

comunicação, de atenção ao Censo de Educação Superior e resultados do ENADE 

e CPC, regime de trabalho e dedicação docente ao curso, formação docente, 

buscando contatos com mestres e doutores e, estimulando os seus professores a 

continuarem seus estudos em pós-graduação stricto sensu, em Universidades 

Públicas Federais e Estaduais da Região, melhorias da política de acervo 

bibliográfico, dentre outras medidas necessárias ao funcionamento qualitativo do 

curso.  

 

1.5 Políticas Institucionais no Âmbito do Curso de Direito da FACISA, 

Itamaraju, BA 

 

A FACISA e sua mantenedora, o CESESB reafirmando suas intenções e 

compromissos com a efetivação de um projeto educacional, pautado em 

conhecimento técnico-científicos, processos socioculturais e de oferta de Ensino 

Superior de qualidade para seus alunos, com visão inter/transdisciplinar e 

transversalidade de ensino e curricular, formação técnico-científica de qualidade e 

na formação humana, apresenta suas políticas que, numa ambiência de participação 

com envolvimento dos sujeitos nos processos e tomadas de decisão com 

responsabilidade acadêmico-científica, buscam a excelência do trabalho 

desenvolvido.  

As Políticas Institucionais e de Gestão no âmbito do curso de Direito e outros 

cursos ofertados na FACISA, constantes no seu PPI e PDI, pressupõem a 

apreensão crítica e global da realidade em que se pretende intervir e a escolha 

criteriosa de instrumentos essenciais às mudanças pretendidas pelo NDE, 

Coordenação e Colegiados de Cursos, apoiados pela Gestão do CESESB e sua 

mantida, a FACISA. 

Para tanto, desenvolve seus projetos institucionais, com visão crítica, 

participativa, propositiva e global, tanto dos processos de ensino, aprendizagem, 

como de avaliação institucional e de Curso (acompanhando, busca melhorias para 

elevação dos índices dos resultados da CPA, ENADE e avaliações do MEC-IGC, IC, 
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CPC, CC, além da aprovação dos alunos do curso de Direito no Exame de OAB), 

quanto dos processos de gestão de cursos e institucional.  

Assim, suas políticas têm como objetivo consolidar práticas institucionais 

qualitativas, rever, ampliar e inovar no campo da gestão já que esta é diretamente 

articulada com o processo acadêmico. Pode-se observar, sobre esse aspecto, que, 

no caso do funcionamento dos cursos de graduação que oferta, adota para o 

processo de ensino e aprendizagem o princípio inter/transdisciplinar. E, 

especificamente para o curso de Direito, demonstra a importância e a possibilidade 

da metodologia de ensino jurídico dotada de interdisciplinaridade em seus 

conteúdos. 

Esta articulação engloba, ainda, a inerência do compromisso e 

responsabilidade social do CESESB/FACISA para a política gestora que funciona 

como facilitadora da ação da interação entre a política educacional, o conhecimento 

e as lógicas organizacionais e as áreas de formação, comunicação e informação, 

adoção de políticas de captação e manutenção da permanência de alunos nos 

cursos que oferta e educação continuada para o egresso.  

Nessa trajetória, a FACISA concebe a autoavaliação institucional como 

instrumento importante de gestão e mecanismo eficaz da qualidade do seu 

desempenho, como de seus cursos, considerando-se as bases teórico-

metodológicas e as correntes contemporâneas de Avaliação Institucional, aliadas às 

diretrizes pelas legislações vigentes que apontam a relevância de projeto de 

autoavaliação numa perspectiva transformadora e de desafios com vistas ao 

desenvolvimento com efetividade, eficiência e eficácia de uma gestão participativa.   

A FACISA, nesse sentido, pretende formar profissionais nas áreas de 

conhecimento dos cursos que oferta, possibilitando que se revelem habilidades e 

competências estabelecidas nas DCN dos cursos e que permita assumir posição de 

destaque no processo de desenvolvimento da sociedade local e regional, incentivar 

estudos independentes e o incentivo à pesquisa e à extensão, modos de integração 

entre os cursos de graduação e pós-graduação, como necessários ao 

prolongamento da atividade de ensino.  

Como também, contribuem como instrumento à iniciação científica, por meio 

de formas de inter/transdisciplinaridade como uma condição para integrar o ensino e 

a pesquisa interdisciplinar nos cursos por ela ofertados, inclusive o de Direito e, uma 

possibilidade de concentração na problemática social, a elaboração do 

conhecimento, as formas de comunicação e informação, inovações e tecnologias 

produzidas nas atividades acadêmicas e, dessa forma expandir as relações e 

parcerias, em todos os níveis, para a realização conjunta de projetos de ensino, 

pesquisa e extensão, voltados para temáticas/temas relacionados às situações-

problemas da sociedade local e regional. 
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Além disso, a FACISA tem como pretensão promover sua permanente 

avaliação institucional e de seu papel social, aperfeiçoar modelo de gestão com 

base na avaliação e no planejamento institucional.  

No seu PPI e PDI preconiza a criação e/ou consolidação de estratégias e 

meios adequados de comunicação, de modo a atingir a comunidade interna e a 

sociedade em geral e promover descentralização de decisões e estimular a 

participação da comunidade acadêmica na gestão e fortalecer os órgãos colegiados. 

Inclusive, orientar a ação das diversas instâncias a serviço das atividades fins e 

vincular a política orçamentário-financeira aos objetivos da área acadêmica, 

contextualizadas em relação às inserções institucional, política, geográfica e social 

local e regional.  

Portanto, quanto ao curso de Direito, de acordo com os objetivos propostos 

para a formação e perfil do egresso, graduado, bacharel em Direito, busca melhorias 

contínuas quanto ao atendimento ao discente, metodologias aplicadas ao ensino, 

atuação qualitativa do NDE e Colegiado do Curso, capacitação e condições de 

trabalho docente, gabinetes de trabalho para corpo docente e NDE, acesso a 

equipamentos de informática, atualização do acervo da biblioteca/curso, a 

implementação contínua do Núcleo de Práticas Jurídicas e TCC no âmbito do Curso 

de Direito, em consonância com as DNC (Parecer CNE/CES 211/2004 e Resolução 

CNE/CES 09/2004, Dec. 5.626/2005 e Dec.5.296/2004; Parecer CNE/CES 02/2007 

e Portaria MEC nº 147/2007 do NDE). 

 

1.6 Estratégias de Implantação do Novo PPC 

O novo currículo (2011) se tornou obrigatório para os alunos que ingressaram 

no processo seletivo 2011.2. Para os alunos que ingressaram em 2011.1 foi 

realizada adequação no 1º semestre do curso, no que se refere à oferta de 

disciplinas e suas respectivas cargas horárias, verificando-se a matriz anterior e a 

matriz atual. 

Para os alunos regularmente matriculados nos semestres anteriores a estes, 

a dinâmica será a seguinte: 

a) Para os discentes que ingressaram em 2011.1 será assegurada a conclusão do 

curso no currículo, com adequações necessárias entre a matriz anterior (2008) e 

matriz 2011, relacionando o primeiro semestre ao segundo semestre da matriz nova, 

com acuidade. 

b) Para os discentes que ingressaram em 2011.2 será assegurada a conclusão do 

curso no currículo com adequações necessárias entre a matriz anterior (2008) e 

matriz 2011, relacionando o primeiro semestre ao segundo semestre da matriz nova. 

Contudo, ao aluno ingressante será assegurada a conclusão do curso na matriz 

2011.2. 
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Obs.: Em 2012.1, o aluno é contemplado com matriz nova 2011, contudo serão 

realizadas as ofertas de disciplinas de modo que o aluno seja bem atendido pelo 

curso, no que se refere aos conteúdos teóricos e práticos, sem prejuízos de cargas 

horárias e conteúdos. 

c) Para os discentes que ingressaram em 2010.1 será assegurada a conclusão do 

curso no currículo com adequações necessárias entre a matriz anterior (2008) e 

matriz 2011. 

d) Para os discentes que ingressaram em 2010.2 será assegurada a conclusão do 

curso no currículo com adequações necessárias entre a matriz anterior (2008) e 

matriz 2011. 

e) Os alunos que ingressaram a partir de 2009.1 será assegurada adequações entre 
o novo currículo, sendo realizada adaptação já a partir do período letivo 2011.2, no 
semestre em curso; 

f) Para o ingressante via transferência externa, serão assegurados os ajustes 

necessários à integralização, respeitada a legislação em vigor. 
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2. NECESSIDADE SOCIAL DO CURSO DE DIREITO 

 

2.1 Caracterização Regional da Área de Inserção da Faculdade e Justificativa 

do Curso 

O estado da Bahia apresenta uma área de 564.692,669 km2 e uma população 

absoluta que ultrapassa 13,5 milhões de habitantes, com densidade demográfica de 

aproximadamente 22,11 hab/km2. 

A Mesorregião Sul Baiana ocupa área de aproximadamente 53.931 km2, com 

1.857.585 habitantes, composta por 70 municípios agrupados em três Microrregiões, 

sendo 42 municípios na Microrregião Itabuna-Ilhéus, com área de aproximadamente 

20.508 km2 e densidade demográfica de 55,11 hab/km2; 19 na Microrregião Extremo 

Sul da Bahia, com área de aproximadamente 27.666 km2 e densidade demográfica 

de 24,51 hab/km2; e 10 na Microrregião de Valença com área de 5.609 km2 e 

densidade demográfica de 40,54 hab/km². 

Como em todo o Estado, a população residente e a taxa de crescimento nas 

três Microrregiões têm sofrido declínio constante em decorrência dos processos 

migratórios relacionados à situação econômica, financeira e a busca do ensino 

superior nos grandes centros urbanos. Como aspiração natural dos jovens numa 

sociedade globalizada cuja demanda se caracteriza pela pluralidade de serviços 

altamente qualificados. 

É na Microrregião do Extremo Sul da Bahia que se encontram os municípios 

que fazem parte da área de abrangência da FACISA e que buscam pelos seus 

serviços. Além destes, podemos inferir que pela proximidade e prioridade dada a 

determinados cursos, vários municípios dos Estados de Minas Gerais e Espírito 

Santo utilizam seus serviços. 

 Sua economia é bastante diversificada, e no seu entorno concentra-se o 

maior rebanho de gado bovino do Estado da Bahia, além de apresentar uma 

agricultura bastante dinâmica. Seu desenvolvimento foi incrementado com a criação 

do FACISA, hoje comprovadamente uma das melhores opções de formação em 

nível superior do Extremo Sul da Bahia. É o território ideal para quem procura 

tranquilidade, qualidade e excelência de ensino e de vida. 

O desenvolvimento econômico da Região do Extremo Sul da Bahia está 

centrado nos polos de Itamaraju, Eunápolis e Teixeira de Freitas, voltados para as 

atividades comerciais através da prestação de serviços, agropecuária, cultivo do 

café, do cacau, da fruticultura, mandioca e a bovinocultura de corte. 

No que pese o declínio de determinadas atividades, desponta no cenário local 

alternativas de sustentabilidade que darão um novo impulso à economia regional 

como: turismo, agroindústria, indústrias de confecções e calçadistas, diversificação 

agrícola, pecuária leiteira entre outras. Vale ressaltar ainda, que na região estão 
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situadas e em franca expansão duas grandes indústrias de celulose, 

respectivamente SUZANO e VERACEL, com implantação de extensas áreas de 

florestas renováveis de eucaliptos.  

Os serviços de saúde, consultoria, assessoria contábil e empresarial, 

telecomunicações, informática e engenharia têm se ampliado em quantidade e 

qualidade, e no âmbito educacional, Itamaraju tem se destacado com a ampliação 

de vagas no ensino médio e fundamental. 

A FACISA, na sua proposição de abertura e manutenção de seus cursos, 

considera que somente uma parcela economicamente privilegiada da população 

pode custear o ônus de uma educação superior fora da localidade de origem. Assim 

sendo, a Instituição vem mantendo cursos de formação profissional para atender 

aqueles que estão alijados do processo de conhecimento formal e pela questão 

econômica. 

Assim, a Instituição busca atender a expectativa da comunidade local e 

regional, e aos seus egressos, oferecendo cursos de graduação e de pós-

graduação, bem como a pesquisa e a extensão.  

A proposta de seus cursos tem como objetivo abrir novas possibilidades de 

espaços de promoção da condição humana, que venham contribuir para a 

estabilização e o desenvolvimento socioeconômico, a partir da qualificação 

profissional, inserção no mundo do trabalho e a conseqüente melhoria das 

condições de vida, através da articulação do ensino, pesquisa e extensão. Procura 

ainda a FACISA, o desenvolvimento de uma cidadania crítica, participativa na 

construção da transformação social mediante a formação de profissionais 

qualificados que sejam capazes de corresponder aos desafios que hoje são postos 

pela sociedade da informação e do conhecimento. 

Através de programa e ações de responsabilidade social, a IES tem buscado 

discutir e implementar soluções para o Município de Itamaraju e seu entorno, nos 

vários âmbitos de sua atuação, através de constante ampliação de parcerias, para a 

consecução das melhorias necessárias à sociedade de modo geral. 

Atualmente, a expansão do processo de globalização impôs novas exigências 

ao mercado de trabalho e esse não acesso, assume contornos de exclusão social. 

Ao analisar a quantidade de cursos de nível superior oferecidos na Microrregião do 

Extremo Sul, verifica-se quão ínfimo é esse quantitativo e tal situação obriga a 

migração dos jovens para outros centros na busca de oportunidades de qualificação. 

Quanto aos Aspectos das Finanças Públicas, no sentido de sua distribuição, 

ela é desigual entre os municípios do extremo sul baiano, quer seja com o FPM 

(Fundo de Participação dos Municípios) como o ICMS (Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços), que são as principais fontes de receitas (que representam 

respectivamente 60% e 27,9% do total das receitas).  

Conforme dados da Secretaria Estadual da Fazenda da Bahia de 2005, as 

maiores arrecadações provenientes de receitas correntes (FPM, ICMS, IPVA, ITD e 
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taxas) foram dos seguintes municípios: Ilhéus com mais de R$ 100.000.000,00 (Cem  

milhões de reais); Itabuna com mais de R$ 97.000.000,00 (Noventa e sete milhões 

de reais); Mucuri com mais R$ 37.000.000,00 (Trinta e sete milhões de reais); Porto 

Seguro com mais de R$ 26.000.000,00 (Vinte e seis milhões de reais); Itamaraju 

com mais de R$ 18.400.000,00 (Dezoito milhões e quatrocentos mil reais); Camacan 

com mais de R$ 8.400.000,00 (Oito milhões e quatrocentos mil reais) e Alcobaça 

com mais R$ 7.400.000,00 (Sete milhões e quatrocentos mil reais). No outro 

extremo, estão os municípios de Firmino Alves e Santa Cruz da Vitória com menos 

de R$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais). 

 O quadro socioeconômico, acima caracterizado, apresenta-se como um 

grande desafio no tocante às mudanças no conjunto dessas comunidades regionais.  

 O Centro de Ensino Superior do Extremo Sul da Bahia – CESESB, 

Mantenedora da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas - FACISA, com a 

implantação de seu Curso de Bacharelado em Direito, atende à demanda da 

questão social, na formulação e implementação de propostas para seu 

enfrentamento, no campo de políticas sociais públicas, empresariais, organizações 

da sociedade civil e movimentos sociais.  

 Ao mesmo tempo, solidifica a construção de uma nova mentalidade social e 

política na melhoria da qualidade de vida dos contingentes populacionais excluídos. 

Sabemos de antemão que este processo de mudança é demorado e não se tem a 

pretensão de equacioná-lo integralmente. 

É notória a importância da FACISA em Itamaraju, por ser a única IES em 

funcionamento e mais estruturada da Região, com sede própria, havendo uma forte 

interação da comunidade com os cursos existentes (Administração, Direito, 

Enfermagem e Serviço Social), recebendo diariamente número significativo de 

estudantes dos municípios da região, além de oferecer condição físico-financeira 

para a instalação de novos cursos de graduação e pós-graduação (lato-sensu).  

O objetivo principal da FACISA e do CESESB é ofertar educação superior, 

contribuindo com a formação acadêmica de seus alunos, tendo por finalidade 

estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo, pois de acordo com a sua visão, busca a expansão de oferta 

de cursos e desenvolvimento institucional, para formar diplomados nas diferentes 

áreas de conhecimento e oferta de cursos, aptos para a inserção em setores 

profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e 

colaborar na sua formação contínua. 

Além disso, de acordo com a sua situação acadêmica busca incentivar o 

trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência 

e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o 

entendimento do homem e do meio em que vive.  

Como também, procura incentivar a promoção e divulgação de conhecimentos 

culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e 
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contribuem com a comunicação do saber através do ensino, de publicações ou de 

outras formas de comunicação. 

Como se pode verificar nos trabalhos e ações realizadas e/ou em andamento, 

a FACISA e o CESESB vem suscitando o desejo permanente de aperfeiçoamento 

cultural e profissional de seus parceiros e alunos e procura possibilitar a 

correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo 

adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada 

geração.  

Para isso, estimula o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 

particular, os nacionais e regionais, prestando serviços especializados à comunidade 

e estabelecendo com esta uma relação de reciprocidade. Essas trocas e parcerias 

estão institucionalizadas e a FACISA e CESESB representam juntos, um marco 

histórico, político, e sociocultural importante no desenvolvimento local e regional, 

reconhecida pelos trabalhos e ações já realizadas, desde sua criação no município 

de Itamaraju – BA. 

Dentre essas ações, a FACISA apresenta-se como pioneira na Região, na 

promoção de ações de extensão, aberta à participação da população, visando à 

difusão das conquistas e benefícios da criação cultural e trabalhos técnico-científicos 

desenvolvidos pelos cursos que oferta, em espaços sociais marcados pela 

pluralidade e diversidade cultural (etnia, raça, gênero, condição social/classe social, 

sexo, idade, dentre outras).  

Nesse aspecto, atinge a indicadores sociais que marcam a população 

atendida pelos discentes e docentes dos cursos de Enfermagem, Administração, 

Direito e Serviço Social, com desenvolvimento de práticas de ensino, práticas 

profissionais e também, nos casos de desenvolvimento de estágios curriculares 

supervisionados e ações de responsabilidade social. 

Assim, por meio de disciplinas teórico-práticas, práticas de ensino jurídico, 

dentre outras atividades e ações no âmbito do curso, os discentes são estimulados, 

de acordo com as possibilidades, limites e responsabilidade da FACISA no 

desenvolvimento de pesquisas e projetos de extensão, buscando a participação da 

sociedade civil, local e regional. 
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3. CONCEPÇÃO E OBJETIVOS 

 

3.1 Concepção do Curso de Direito 

A criação do Curso de Direito da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas foi 

aprovada pela Portaria, de 1.673 de 19 de outubro de 2000, do Ministério da 

Educação, e, reconhecido conforme Portaria Nº 293, 23 de junho de 2006.  

Ao ofertar o Curso de Graduação, Bacharelado, em Direito, a FACISA, 

credenciada pelo MEC, conforme Portaria Ministerial Nº 1.673, de 19 de outubro de 

2000, tendo em vista o Parecer Nº 853/2000, expedido pela Câmara de Educação 

Superior do Conselho Nacional de Educação, em conformidade com os Processos 

Nº 23000.006484/98-00 e 23000.007728/98-08, com sede e foro no Município de 

Itamaraju, Estado da Bahia teve seu curso autorizado para funcionar, em prédio 

próprio, localizado à Rua Amazonas, Bairro de Fátima, Nº 78, Itamaraju, BA e, 

atualmente, está localizada à BR 101, Km 808, Nº 1.130, Bairro Santo Antônio do 

Monte, Itamaraju - BA. 

Mas em busca de condições favoráveis ao cumprimento das metas 

estabelecidas no seu PPI e PDI, especificamente, no que se refere a sua expansão 

institucional e acadêmica, com ampliação e criação de cursos de graduação e outros 

de ensino superior, inclusive o curso de Direito e o seu laboratório jurídico, o NPJ, 

passam a funcionar em prédio próprio, localizado à BR 101, BR 101, Km 808, Nº 

1.130, Bairro Santo Antônio do Monte, Itamaraju - BA. 

No momento de sua criação procurou, sobretudo, elaborar o seu curso de 

Direito ao perfil do egresso desejado pelos idealizadores do PPC, de acordo com as 

legislações em vigor (Parecer CES/CNE/MEC Nº 776, de 3 de dezembro de 1997 

que estabelece orientações para as diretrizes curriculares dos cursos de graduação 

e trata das competências sobre os currículos dos cursos e LDB nº 9.394/96, 

Constituição Federal Brasileira de 88), realizando o primeiro vestibular no ano de 

2000, e as aulas se iniciaram no primeiro semestre letivo de 2001. 

O curso de Direito, na sua versão de 2000, é certo, produto das discussões 

decorrentes de uma exigência legislativa, tendo em vista que a Lei nº. 9.131/95 

determinou a competência da Câmara de Ensino Superior do CNE/CES para legislar 

a respeito das Diretrizes Curriculares dos Cursos superiores - DCN. Pois, imbuída de 
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sua competência, a CNE/CES edita o Parecer nº. 776/1997 e convoca as 

Instituições de Ensino Superior para apresentar propostas com o fito de elaborar as 

novas DCN, identificando os parâmetros que seriam utilizados. 

Desse modo, o curso foi originalmente concebido, baseado nas legislações do 

período do seu ato autorizativo, para formar profissionais que possuíssem uma 

formação sólida nos diversos ramos da Ciência Jurídica, com características, de 

acordo com que, de acordo com a concepção de curso, desse período, prevaleciam 

disciplinas dogmáticas na matriz curricular, em relação às disciplinas de caráter 

humanista e axiológico.  

Assim, percebeu-se com estudo e análise das legislações e documentos 

referentes ao curso, pelos docentes, especificamente, com a atenção do Colegiado 

do Curso que, visto o descompasso entre as diretrizes curriculares do curso de 

Direito e as necessidades sociais, buscam mudanças curriculares e de concepção 

do curso. 

Essas mudanças se justificaram pela importância de substituição de ensino 

com base ainda tecnicista de educação, processo de ensino e aprendizagem e 

interpretação do Direito, pautados no positivismo, em detrimento do ensino que se 

alicerce na moderna teoria pós-positivista de análise do fenômeno jurídico, cujo foco 

central é a hermenêutica, a interpretação axiológica das normas, especialmente a 

partir dos princípios institucionais, segundo o Estado Constitucional de Direito o qual 

preconiza a criação e interpretação legislativa a partir dos princípios e garantias do 

direito, da LDB 9.394/96 e as diretrizes curriculares e outras legislações de ensino. 

Pois, ainda, de acordo com a legislação do período, os currículos mínimos 

profissionalizantes se constituíam numa exigência para uma suposta igualdade entre 

os profissionais de diferentes instituições, quando obtivessem os seus respectivos 

diplomas, com direito de exercer a profissão.  

Por isto, os currículos desse período se caracterizavam pela rigidez na sua 

configuração formal, verdadeira “grade curricular” dentro da qual os alunos deveriam 

estar aprisionados, submetidos até aos mesmos conteúdos previamente detalhados 

e, obrigatoriamente, repassados pelas instituições de ensino, pois já estavam pré-

estabelecidos, independentemente de contextualização, com a visível redução da 

liberdade de as instituições organizarem seus cursos de acordo com o projeto 
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pedagógico específico, contextualizado à Região e Comunidade local, ou ainda, de 

mudarem essas atividades curriculares e seus conteúdos segundo as novas 

exigências da ciência, da tecnologia e do meio. 

Para o curso de Direito, em específico, é editado no ano de 2002 o Parecer 

CNE/CES Nº 146, o qual continha a primeira proposta acerca das novas diretrizes 

curriculares para o ensino jurídico. Com a edição do Parecer Nº 146/2002 provocou 

calorosas manifestações das comunidades acadêmicas e profissionais, as quais 

manifestaram sua preocupação, principalmente, em relação à indefinição do 

conteúdo mínimo e à possibilidade de conclusão do curso em período de três anos 

(aí considerado o período de estágio obrigatório).  

Em decorrências das tomadas de decisão sobre esses aspectos, os pontos 

nodais fixavam-se na carga horária e duração do curso, nos seus conteúdos 

curriculares, nas questões da monografia e do estágio curricular. 

Com essas exigências do Parecer CES/CNE Nº 0146/2002, de 3 de abril de 

2002 e Parecer CNE/CES nº 67, de 11 de março de 2003, sobre Diretrizes 

Curriculares do Curso que passam a assegurar às instituições de ensino superior 

“ampla liberdade na composição da carga horária a ser cumprida para a 

integralização dos currículos, assim como, na especificação das unidades de 

estudos a serem ministradas”, além de indicar os tópicos ou campos de estudos e 

demais experiências de ensino-aprendizagem que comporão os currículos, evitando 

ao máximo a fixação de conteúdos específicos com cargas horárias pré-

determinadas, os quais não poderão exceder 50% da carga horária total dos cursos, 

a FACISA atualiza o currículo do curso para atender a essas legislações entre os 

anos de 1997 e 2003.  

Desse modo, o curso baseava-se, nesse período, em face do marco legal 

estabelecido a partir da Lei Nº 9.131/95, em especial, da LDB Nº 9.394/96, de 20 de 

dezembro de 1996 e da Lei 10.172/2001 que estabelece Plano Nacional de 

Educação – PNE e que em decorrência desse conjunto normativo, resulta no 

Parecer CES/CNE 776/97, Edital 4/97, Pareceres CES/CNE 583/2001, 146/2002 

(revogado), 067/2003, e, em particular, o Parecer CES/CNE 507/99, culminando no 

“currículo mínimo”/“conteúdo mínimo do curso jurídico”, para “diretrizes curriculares 

nacionais” da graduação em Direito, em decorrência das Leis 9.131/95, 9.394/96 e 
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da própria interpretação da Constituição de 88 (especificamente o que se preconiza 

nos Art. 4º e 133 da Lei) e da Lei 10.172/2001. 

Desse conjunto normativo, resultando o Parecer CES/CNE 776/97, Edital 

4/97, Pareceres CES/CNE 583/2001, 146/2002 (revogado), 067/2003, e, em 

particular, o Parecer CES/CNE 507/99, culminando com o Parecer CNE/CES 

055/2004 das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Graduação em 

Direito, aprovado em 18 de fevereiro de 2004. 

Nesse período, a concepção do curso já visava evitar o prolongamento 

desnecessário da duração dos cursos de graduação e incentivar uma sólida 

formação geral, necessária para que egresso do curso pudesse vir a superar os 

desafios de renovadas condições de exercício profissional e de produção do 

conhecimento, permitindo variados tipos de formação e habilitações diferenciadas 

em um mesmo programa.  

Para tanto, desde esse período o curso estimula práticas de estudos 

independentes, visando uma progressiva autonomia profissional e intelectual do 

aluno, encorajando-o o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e 

competências adquiridas fora do ambiente escolar, inclusive as que se refiram à 

experiência profissional julgada relevante para a área de formação do exercício do 

Direito. 

Nota-se que desde esse período (2002-2008), o curso de Direito se 

preocupou com os devidos aspectos constitutivos das legislações supracitadas, com 

entendimento da importância de sua contextualização local e regional e também aos 

anseios nacionais e internacionais, e de todos os colaboradores no seu efetivo 

desenvolvimento, na coerência em relação ao entendimento da nova concepção 

educacional desse período, que contém em seu cerne e como nova proposta 

curricular das décadas em que se estabeleceram as Diretrizes Curriculares para o 

Curso de Graduação em Direito.  

E, fruto dessas mudanças, a FACISA apresenta o PPC atualizado entre os 

anos de 2004-2008, consolidando as determinações das legislações do período 

2002-2007 que preconizam mudanças curriculares, de cargas horárias, 

integralização curricular, inclusão de atividades complementares, obrigatoriedade de 
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estágios supervisionados, disciplinas optativas e a interdisciplinaridade, dentre 

outras significativas variáveis, na forma da Lei. 

A interdisciplinaridade é aqui, neste PPC de Direito, entendida como 

Interdisciplinaridade é o processo que envolve a integração e 
engajamento de educadores, num trabalho conjunto, de interação 
das disciplinas do currículo escolar entre si e com a realidade, de 
modo a superar a fragmentação do ensino, objetivando a formação 
integral dos alunos, a fim de que possam exercer criticamente a 
cidadania, mediante uma visão global de mundo e ser capazes de 
enfrentar os problemas complexos, amplos e globais da realidade 
atual (LÜDKE, 2001, p. 13). 

 

É, portanto, um princípio de educação e concepção de ensino e de currículo, 

baseada na interdependência e interlocução entre os diversos ramos do 

conhecimento, buscando a integração dos conceitos num todo harmônico, e uma 

condição para a superação de antigas dicotomias e desconstruções de polaridades 

entre os conhecimentos e disciplinas curriculares. 

Esta interdependência contribui para a formação do estudante e do cidadão, 

preparando-o para receber informações interligadas e globalizadas, possibilitando 

reflexão acerca destas, propiciando a construção do conhecimento. Assim, além de 

atuação em diferentes projetos e ações no âmbito do curso, permite-se a interação 

entre ensino, pesquisa e extensão, com ou sem fomento, o aluno e o docente do 

curso podem envolver em projetos, cursando, por exemplo, a Metodologia da 

Pesquisa e o TCC I e TCC II que balizará os trabalhos apresentados ao término do 

curso, conforme precisão nas DCN do curso. Como também, em projetos de 

pesquisa, extensão e responsabilidade social, desenvolvidos na comunidade local e 

regional. 

Ressalta-se que, nessa direção, para o curso de Direito, com o Parecer do 

CNE/CES Nº 55, de 2004 e sua indefinição sobre os resultados das reflexões e 

debates sobre os aspectos supracitados, findou na homologação da Resolução Nº 

9/2004 que atendeu às expectativas da Associação Brasileira de Ensino do Direito – 

ABEDI, que abrange professores, o funcionamento e o desempenho do ensino dos 

cursos jurídicos do Brasil. Contudo, a carga horária e duração do curso foram, 

posteriormente, deliberadas pelo Parecer CNE/CES Nº 329, de 11 de novembro de 



 

 41 

2004 que fixou a carga horária mínima para o curso de Direito em 3.700 horas e 

duração mínima de 5 anos. 

A mencionada Resolução Nº 09/2004 consolidou o Parecer CNE/CES nº 

211/2004, aprovado pelo CNE em 08.07.2004 e homologado pelo Ministro da 

Educação em 23.09.2004, cujo conteúdo estabelece as atuais Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Direito, revogando completamente a Portaria 

Ministerial Nº 1.886, de 30 de dezembro de 1994.  

O curso de Direito da FACISA, em obediência ao Parecer N° 211/2004 

CNE/CES, consolidado pela Resolução nº 09/2004 CNE/CES, aboliu completamente 

a expressão “Currículo Mínimo” e sua significação, visto que, a idéia de “Currículo 

Mínimo” é completamente incompatível com o conceito de “Diretrizes Curriculares”. 

Esta, por sua vez, constitui-se como fundamento central no desenho curricular deste 

curso, alinhado com os parâmetros e a filosofia da Lei Nº 9.131/95, da 9.394/96 e da 

10.172/2001.  

Devida a essas exigências, a Coordenação de Direito, junto ao Colegiado do 

Curso, busca as mudanças curriculares, baseando-se na Resolução CNE/CES Nº 

9/2004 que estabelece as DCN do curso de Direito prevendo, em síntese: a 

necessidade de organização pelas IES, dos seus Projetos Pedagógicos – PPC, 

preconizando uma formação geral, humanística, capaz de analisar e interpretar o 

fenômeno jurídico, aliada a uma postura crítica como referencial do perfil do 

graduando.  

Além disso, exige a identificação de habilidades e competências profissionais 

no egresso, tais como, a pesquisa jurídica, atuação técnico-jurídica, raciocínio 

jurídico e julgamento e tomada de decisões; divisão dos conteúdos em eixos de 

formação geral, profissional e prática, destacando-se, neste último, o objetivo de 

integração entre a prática e os conteúdos teóricos desenvolvidos nos outros dois 

eixos; a obrigatoriedade do Estágio Curricular Supervisionado, a ser realizado no 

Núcleo de Práticas Jurídicas - NPJ e com avaliação progressiva e continuada.  

Inclui também para a integralização curricular do curso, a obrigatoriedade do 

Trabalho de Curso (TCC) individual e cujo conteúdo será definido pelas próprias 

Instituições de Ensino; a realização das Atividades Complementares (AC), que 

deverão ser independentes do TCC e do Estágio Curriculares Supervisionado; a 
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necessidade de avaliação interna e externa e o fornecimento dos planos de ensinos 

de cada disciplina para os alunos com a indicação específica dos conteúdos, 

métodos de ensino, bibliografia e avaliação. 

Dentre alguns pressupostos teórico-metodológicos, preconiza-se o 

fortalecimento da articulação da teoria com a prática, valorizando o estímulo à 

pesquisa individual e coletiva, assim como, os estágios e a participação em 

atividades de extensão, as quais foram incluídas como parte da carga horária do 

aluno, incluindo orientações para a condução de avaliações periódicas, utilizando 

como recomendado pelo MEC/CES/CNE, instrumentos variados e que foram 

importantes para informação de docentes e discentes, acerca do desenvolvimento 

das atividades didático-pedagógicas no âmbito do curso, promovendo seminários, 

encontros, ciclo de palestras, grupos de estudos, semana pedagógica, ações de 

responsabilidade social na comunidade de bairros, dentre outras atividades 

relacionadas ao ensino, à pesquisa e a extensão. 

Todavia com a homologação da Resolução 9/2004, a concepção original do 

curso de Direito na FACISA, assim, com certeza, em todo o País, já não atendia à 

concepção, objetivos e ao perfil do egresso, mostrando-se inadequada aos anseios 

dos docentes, dos discentes e da própria FACISA, quando precisava acompanhar 

aos avanços da Ciência da Educação, Ciência Jurídica e necessidades de atuação 

profissional de seu egresso do curso de Graduação, Bacharelado, em Direito na 

Comunidade e Região em que se insere, além das exigências nacionais e 

internacionais foram substituídas pelo projetamento de novo PPC de Direito, em 

2008.   

A partir da supramencionada Resolução, foram definidos três eixos para o 

curso de Direito, conforme descrição:  

a) Eixo de formação fundamental; 

b) Eixo de formação profissional; 

c) Eixo de formação prática 

Antes desse PPC com atualizações em 2008, ocorreram mudanças para atender a 

supramencionada Resolução CES/CNE, pois ela previa, no seu texto, um prazo 

máximo de 2 (dois) anos para a implementação das mudanças por si estabelecidas, 

de nova concepção do Direito mais aberta e dinâmica, com atenção as Teorias da 
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Argumentação Jurídica, os conhecimentos humanísticos e axiológicos, da Política 

Jurídica, com a observação de que, uma vez implantadas deveriam ser 

imediatamente aplicadas nos currículos das turmas ingressantes, após a reforma 

(portanto, no período entre 2005-2006).  

Por outro lado, por trazer modificações que flexionavam algumas das 

exigências da Portaria Ministerial Nº 1.886, de 30 de dezembro de 1994, havia a 

possibilidade de, nesse particular, serem implementadas para as turmas que já 

estavam em andamento.  

Contudo, em decorrência do Parecer CNE/CES Nº 8/2007, que dispõe sobre 

carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos 

cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial, para a integralização 

do curso em hora relógio (60 minutos) foram realizadas mudanças significativas no 

currículo do curso, culminando na atualização do currículo e PPC de 2008. 

Por isso, provocaram-se mudanças curriculares, de gestão de curso e da 

instituição de modo geral, configurando-se, com a nova atualização da matriz 

curricular para atender as legislações atuais, o perfil do curso foi modificado pouco a 

pouco, ao longo desses 10 anos de existência, por meio de reformas da matriz 

curricular, sem prejuízos para o egresso do curso. Mas, pensando na sua formação 

e atuação profissional, responsabilidade social e missão institucional. 

Durante todo esse tempo de sua existência, o curso obteve o reconhecimento 

do Ministério da Educação, da Comunidade local e da Região onde está inserido, 

formando profissionais atuantes com grande sucesso na Região e no País, nos 

diversos campos de atuação do graduado, bacharel, em Direito, proporcionando 

satisfação e conquistas dos egressos do curso e da FACISA, salvo na edição do 

Exame Nacional dos Estudantes - ENADE 2009, que foi boicotado pelos estudantes 

do curso, recebendo conceito insuficiente. A justificativa desses alunos que não 

responderam à prova do ENADE ou não participaram efetivamente do processo foi 

devido à falta de informação sobre o processo, gerando medo e/ou insegurança 

quando se trata de processo avaliativo.   

Essa falta de informação é conseqüência da gestão período conturbado que 

interrompeu a harmonia do processo gestor, refletindo na credibilidade da IES, já 

que todo o processo fora amplamente divulgado pelos veículos de comunicação. A 
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comunidade acadêmica e regional passou a ter uma postura de desconfiança e 

descrédito em relação à IES.  

A essa altura, num contexto institucional de colapso na gestão acadêmica e 

descontentamento do corpo discente, houve um boicote ao ENADE, onde a maioria 

dos alunos entregou a prova em branco ou respondeu erroneamente a título de 

protesto.  A FACISA na gestão atual busca melhorias nessa direção. 

A FACISA com a participação com envolvimento do corpo docente, 

especificamente, do NDE atende à política de egressos, acompanhando os 

resultados de seus alunos, participando de cerimonial e verificam que considerável 

número de egressos tem sido aprovado nos concursos de admissão as mais 

diversas do campo jurídico, aí incluídas as carreiras do Magistério Superior, da 

magistratura, defensoria pública, e da advocacia pública. 

Esses resultados têm produzido reflexos sobre a relação candidato-vaga do 

vestibular desde 2011.1, mesmo com os resultados publicados e divulgados 

nacionalmente. A FACISA e o curso de Direito tem ocupado posição de destaque na 

Comunidade local e Regional, colocando-se, a cada ano, como uma importante 

instituição de ensino na Região, especificamente, pela qualidade do ensino que 

oferta e suas ações de responsabilidade social, inclusive colocando à disposição dos 

seus alunos, transportes coletivos, devido à dificuldade de acesso a esse tipo de 

serviço na Região. Além de efetiva participação com envolvimento na comunidade 

local e Regional, atendendo a toda a mesorregião e, especificamente, a microrregião 

e território de identidade Extremo Sul da Bahia e os seus circunvizinhos. 

Diante dessa trajetória, o curso procura atingir o seu grau de maturidade com 

nova gestão institucional, novos mantenedores desde 2011.1 e corpo docente 

comprometido com o efetivo trabalho do Núcleo Docente Estruturante – NDE e 

Colegiado do Curso, buscando a participação também efetiva da CPA, do 

Pesquisador Institucional, da Ouvidoria, da Secretaria Acadêmica de Cursos – 

SECAD e Corpo Discente e Técnico-Administrativo da IES envolvidos com o curso. 

Desse modo, para contribuir com a formação de profissionais com 

competências e habilidades necessárias para atuar em diversos campos do Direito, 

apontadas na Região Nordeste do País, mas, principalmente, no Estado da Bahia e 

na microrregião Extremo Sul. A localização da Faculdade, bem como, o imenso 

potencial de desenvolvimento econômico e social de toda a área que abrange a 
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região são fatores de enorme relevância para que se tal objetivo se concretize com 

sucesso. 

A partir desse entendimento, este Projeto Pedagógico do Curso de 

Graduação, Bacharelado, em Direito da FACISA foi elaborado em consonância com 

os dispositivos legais vigentes, contidos na Lei de Diretrizes e Bases do Ensino (Lei 

Nº 9.394/96) e nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Direito (Resolução CNE/CES nº 9, de 29 de setembro de 2004).  

É fato notório que a oferta de ensino superior no País, devido à crise 

epistemológica enfrentada pela comunidade jurídica, aliada às profundas alterações 

sociopolíticas vivenciadas pela sociedade brasileira, foi uma das áreas da educação 

que mais transformações sofreu ao longo das últimas décadas, no que se refere à 

expansão e organização curricular, didático-pedagógica e institucional.  

A partir da Constituição Federal de 1988 e, sobretudo, tendo como marco a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os paradigmas que conformavam o 

ensino superior foram profundamente alterados, sendo que na segunda metade dos 

anos 80, o ensino superior no País, encontra-se descontextualizado, sob uma 

abordagem comportamentalista e tecnicista e, especificamente, podemos considerar 

que, em nível de Brasil, o ensino jurídico contemporâneo apresenta-se defasado e 

com profissionais despreparados para o enfrentamento do novo paradigma do 

Direito e realidade social que os espera, com exigências de conhecimentos 

axiológicos, epistemológicos, humanistas e crítico-reflexivos, tendo como princípio 

norteador, a inter/transdisciplinar e transversal exibido pela sociedade do 

conhecimento e baseados numa abordagem construtivista e sociocultural de ensino 

e educação no Brasil.    

Neste contexto, rompeu-se com uma percepção de que a formação em nível 

superior deveria se vincular a um processo passivo de acumulação e transmissão de 

conhecimentos técnicos, baseada na abordagem tradicional, tecnicista e 

verticalizada; adotando-se fundamentos teóricos e metodológicos mais adequados e 

coerentes com a realidade em que o egresso dos cursos de ensino superior se 

insere, e, no caso específico do Direito, por meio de uma abordagem e análise pós-

positivista do fenômeno jurídico e generalizada necessidade de adoção da 

abordagem e concepção mais integral e axiológica que permita a interação e 

integração entre a sociedade e o Direito. 
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Por meio dessas exigências contemporâneas, no campo específico do Direito, 

a atividade profissional do graduado, bacharel, em Direito, sofreu significativa 

alteração ao longo desses anos, pois com a inserção de princípios, direitos e 

garantias constitucionais, base do direito contemporâneo, identificados como direitos 

fundamentais nas Constituições, os quais norteiam desse modo, a produção, a 

interpretação, a hermenêutica e a aplicação do Direito, vinculando-se o Direito às 

questões sociais, políticas, culturais, morais, compondo assim, o Estado 

Constitucional do Direito.  

Essa é uma das proposições que orientam o curso de Direito na FACISA, que 

se observando as contínuas mudanças no ambiente empresarial, social, político, 

cultural, que interferem diretamente no processo de integração econômica dos 

mercados, no desenvolvimento e na evolução da Ciência Jurídica, bem como, no 

acompanhamento aos avanços da tecnologia da informação e comunicação, 

tornaram cotidiano do profissional do Direito como um desafio, exigindo novas 

competências e habilidades para sua atuação profissional.  

Desta forma, o graduado, bacharel, em Direito na FACISA deverá ter uma 

visão globalizada, espírito de justiça e eqüidade, competência profissional e 

sensibilidade para atuar com competência, habilidades e atitudes, nos diversos 

campos do Direito, com perfil de desempenho que atenda às exigências sociais, 

com sofisticadas tecnologias e em variadas e mais complexas situações jurídicas. 

Isto, uma vez que as novas necessidades e aspirações estão a exigir desse 

profissional, formas originais de compreender, interpretar e operar com a realidade 

que o circunda, com competências intelectuais, técnico-científicas, político-sociais e 

conhecimentos da diversidade cultural e social da sociedade de modo geral.  

Ainda sobre essa concepção do curso de Direito, FACISA considera como 

importante que, a partir da visão histórico-crítica de educação, valorizem-se as 

questões políticas, sociais, humanísticas e universais e, que interfira na sua forma 

de pensar a reforma da educação e do pensamento, com conhecimentos da Ciência 

Jurídica, Direitos Humanos, Direito e Movimentos Sociais e Educação Ambiental. 

Além de outros conhecimentos necessários à sua atuação profissional, o graduado, 

Bacharel, em Direito, estará apto a intervir como agente de transformação no quadro 

da realidade política, social e cultural do País. 
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Nesse sentido, o Curso de Graduação, Bacharelado, em Direito da FACISA, 

em Itamaraju, Extremo Sul da Bahia, busca atender às necessidades de uma 

formação profissional para o egresso do curso, com sólida formação geral, crítica, 

reflexiva, axiológica e humanista, sem perder de vista os aspectos e questões 

regionais e a local.  

Esta formação multidimensional e inter/transdisciplinar, utilizando-se da 

transversalidade de temáticas curriculares, como valores necessários à efetividade 

dos quatro pilares em educação (aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

ser e aprender a conviver), que segundo Delors (2001), constituem-se como marco 

importante à educação para a formação cidadã dos indivíduos-sujeitos, preparando-

os para conhecer, saber-fazer, saber-ser e ser, convivendo com os outros e 

atendendo às exigências à relação social e cidadã para o Século XXI e Terceiro 

Milênio.  

Perante os múltiplos desafios suscitados pelo futuro, a educação, nessa 

perspectiva, torna-se indispensável para que os egressos do curso tenham a 

possibilidade de progredir na consolidação da paz, harmonia, da liberdade e da 

justiça social. 

Nesse sentido, o desempenho curso de Direito na FACISA deve resultar em 

profissionais de Direito preparados para o desempenho de suas funções, dentro de 

uma prática social historicamente estruturada, permitindo estabelecer relações com 

diferentes tipos de trabalho, afirmando sua fé no papel essencial da educação para o 

desenvolvimento contínuo das pessoas e das sociedades, guardando sua 

especificidade num mundo cujo processo de globalização, tecnologia da 

comunicação e informação, passa a exigir saberes não compartimentalizados, mas 

integrados, inter/transdisciplinares entre os conhecimentos e múltiplos caminhos a 

serviço de um desenvolvimento humano mais autêntico, justo e harmonioso, com 

atenção e respeito à diversidade e à diferença. Assim, contribuir com a diminuição 

da pobreza, da exclusão social, das intolerâncias, incompreensões, opressões, 

dentre outras variáveis dessa natureza. 

A abordagem educacional aplicada ao processo de ensino e aprendizagem 

busca-se, na FACISA, assegurar a relevância de três capacidades básicas no 

processo de formação do aluno e egresso do curso, quais sejam: capacidade de 
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comunicação, capacidade de liderança e trabalhar em grupo e a capacidade de 

resolução de problemas.  

A primeira consiste na aptidão para apresentar e defender idéias, posições e 

resultados de trabalho por escrito, verbalmente e em situações formais e informais; 

capacidade de localizar, obter, organizar, informar a outros e usar a informação 

procedente de fontes eletrônicas, impressas ou humanas.  

A segunda consiste na aptidão para trabalhar com pessoas de sua área de 

conhecimento e de diferentes áreas do conhecimento, incluindo a capacidade de 

organizar e delegar tarefas, resolver conflitos e assumir posições de liderança e 

gerenciamento. E a capacidade de resolução de problemas consiste em identificar e 

resolver problemas não estruturados, buscar soluções criativas e ser capaz de 

avaliar soluções alternativas ou emitir opiniões sobre as propostas dessa natureza e 

com correta e adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, 

administrativas ou judiciais, com a devida utilização de processos, atos e 

procedimentos, inerentes ao campo do Direito. E, devida utilização das normas 

técnico-judiciais, raciocínio jurídico, argumentação, persuasão e reflexão crítica, 

valorizando os fenômenos jurídicos e sociais. 

Com base nesses pressupostos teóricos e metodológicos, este novo Projeto 

Pedagógico do Curso, emerge do esforço institucional que envolve coordenação do 

curso, docentes e representação discente, especificamente, sob a coordenação da 

Comissão de Professores, membros do NDE do Curso, por meio de reflexões, 

análises, avaliações dos resultados de desempenho dos estudantes em avaliação 

interna e externa e discussões amplas e com base nas legislações educacionais 

vigentes, idealizaram esta proposta de atualização do PPC, compreendendo que o 

projeto será uma referência a ser seguida em todas as ações desenvolvidas, dentro 

e fora da sala de aula.  

Nessa perspectiva, foram valorizadas as relações do curso de Direito da 

FACISA com a Comunidade no contexto contemporâneo, observando-se a 

diversidade cultural expressiva da comunidade e Região, referendando-se no 

conceito de Território de Identidade, baseando-se nas concepções de Milton Santos 

(1978, 1988), quando reconhecemos que as questões sobre a diversidade cultural 

na Região e Bahia, principalmente, quando convivemos com as comunidades 

compostas por populações diferenciadas como, por exemplo, as comunidades 
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indígenas e seus conflitos com a terra, os remanescentes de quilombos, caiçaras, 

pescadores, Movimentos Sem Terra - MST, os movimentos agrários, dentre outros. 

De acordo com esse entendimento sobre as questões relacionadas à Região 

e a Comunidade onde está inserida e, observando-se que, a missão da FACISA 

exige dela como instituição de ensino superior, a criação, socialização e divulgação 

de conhecimentos e saberes necessários (MORIN, 2000), para um maior 

desenvolvimento da sociedade local e regional, dado que é a FACISA, uma 

instituição reconhecida na sua área de abrangência como um canal aberto e de 

oferta de respostas às demandas educacionais, políticas, e culturais, no contexto em 

que se insere. Assim, privilegia o diálogo com a comunidade acadêmica e local, 

buscando por meio de encontros, seminários, reuniões sistemáticas e 

institucionalizadas, além de outras metodologias que exigem a comunicação 

dialógica, a interação/integração, a cooperação e colaboração entre os parceiros – 

FACISA e Comunidade Local e Regional. 

Para isso, desde 2011.1, com nova gestão institucional e acadêmica vem 

buscando melhorias por meio de ações que permitem aos seus alunos e egressos, a 

consciência de sua profissão, a adequação do espaço para as ações de 

responsabilidade social, o incentivo à pesquisa, orientando os seus professores a 

buscarem apoio em instituições de fomento à pesquisa e a extensão, 

desenvolvimento de eventos técnico-científicos e culturais, o desenvolvimento do 

raciocínio e novas formas (modelos) de solução de conflitos no âmbito do curso, 

baseados nos princípios do respeito, solidariedade, respeito às diferenças, à 

convivência harmônica entre os diferentes grupos sociais/sociedades e culturas, 

religião, gênero, etnia, raça, sexo, dentre outras. 

Portanto, baseando-se na abordagem Freireana de educação e relação 

dialógica (1999), no conhecimento complexo e transdisciplinaridade em Morin 

(2000), quatro pilares da educação para o Século XXI em Delors (2001), além de 

outros referenciais importantes à compreensão desse contexto educacional, 

percebem-se, na FACISA, que o diálogo se apresenta como alternativa para a 

solução das questões e da relevância acadêmico-científica que o curso deverá ter 

com esse novo paradigma social, cultural e educacional, para permitir os ajustes 

necessários a esse cenário educacional e social.  
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Com isso, a profissionalização dos egressos do curso na FACISA está 

caracterizada para enfrentar este modelo de sociedade contemporânea, pluralista, 

multicultural, intercultural, globalizada, convivendo com avanços tecnológicos, da 

teia de informação e comunicação, na qual os indivíduos-sujeitos enfrentam o 

acelerado contexto de constantes e contínuas mudanças sob todas as dimensões 

técnico-científicas, epistemológicas, dentre outras.  

Assim, devem estar preparados/capacitados para estarem a serviço da sociedade, 

buscando a justiça social, superando as diretrizes e modelo positivista que objetiva a 

formação de “técnicos do Direito”, os excelentes conhecedores dos textos legais, 

sem a devida contextualização social, para formar indivíduos-sujeitos, com visão do 

todo social, aplicando um direito da vida e para a vida, em contextos sociais 

diversos, com uma identidade cultural e profissional cidadã, crítico-reflexiva, com 

atitudes, comportamento, competências e habilidades e educação comprometida 

efetivamente com a sociedade de modo geral. 

Daí, a exigência da participação e avaliações contínuas, com a intenção de 

buscar mudanças necessárias e, cuidadosamente, planejadas e organizadas para o 

aperfeiçoamento do PPC de Direito na FACISA, que seguindo a Resolução 

CNE/CES Nº 9/2004, percebe a necessidade de organizar o seu PPC de Direito, 

com uma formação geral, humanística, capaz de analisar e interpretar o fenômeno 

jurídico e aliada a uma postura crítico-reflexiva, como referencial ao perfil do egresso 

que pretende formar.  

Além disso, esse profissional deverá ter identificação de habilidades e 

competências profissionais, tais como, a pesquisa jurídica, atuação técnico-jurídica, 

raciocínio jurídico, julgamento e tomada de decisões essenciais à atuação no campo 

do Direito.  

Segundo essa perspectiva, compreende-se que, algumas concepções que 

simbolizam, de alguma forma, a direção do curso proposto, buscam demonstrar a 

abrangência e a complexidade de desafios que serão assumidos pelos professores, 

coordenador, gestores e alunos da instituição. 

Dentre as quais, podemos verificar desde a divisão dos conteúdos em eixos de 

formação geral, profissional e práticas, preconizados pelas DCN do curso, que 

enfatizam a melhor organização e estruturação curricular do curso, à obrigatoriedade 
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do Estágio Curricular Supervisionado, a ser realizado no Núcleo de Práticas 

Jurídicas (NPJ), com acompanhamento presencial de professores do curso; e, 

responsáveis por essas atividades no âmbito do curso, permitindo uma concepção 

clara do curso que se pretende ofertar aos alunos da IES. 

Podemos então confirmar que uma das responsabilidades do curso, no que 

se refere à concepção do curso, é sobre o desenvolvimento dos eixos de formação 

geral, profissional e prática, destacando-se que, neste último eixo, o da prática, o 

objetivo é de integração entre prática e os conteúdos teóricos desenvolvidos nos 

outros dois eixos: o de formação geral e o eixo de formação profissional.  

Sendo que, a obrigatoriedade do Estágio Curricular Supervisionado, a ser 

realizado no Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ, e, com avaliação dialógica, 

formativa, progressiva e continuada pelos professores de Estágios Supervisionados 

e Coordenador do Núcleo. Somando-se a obrigatoriedade do Trabalho de Conclusão 

de Curso – TCC, individual e com conteúdo definido pelas linhas de pesquisa e de 

formação do curso ofertado na FACISA.  

Como também, a realização das Atividades Complementares, entendidas 

como ações independentes do TCC e do Estágio Supervisionado, podendo ser 

desenvolvidas, de acordo com Regulamento próprio, nas dimensões do ensino, 

pesquisa e extensão. 

Não podemos deixar de ressaltar que, a tomada de decisão dos responsáveis 

no Curso pelas atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo 

de concepção, consolidação e contínua realização do PPC de Direito e, que 

exerçam liderança acadêmica no âmbito do mesmo (Resolução nº 01, de 17 de 

junho de 2010, Art. 1º, Parágrafo único) sobre essa nova concepção do curso 

também se reflete pelos resultados da avaliação interna e externa e pela avaliação 

contínua e a cada semestre dos planos de ensino de cada disciplina. E que, também 

orienta as decisões do Colegiado para que, no início do semestre são fornecidos aos 

alunos do curso para acompanhar e conhecer os elementos que compõem o 

desenvolvimento de cada componente curricular (nomenclatura da disciplina, com a 

ementa, dos objetivos – o geral e os seus desdobramentos, os específicos, a 

indicação dos conteúdos, da metodologia - métodos, técnicas, recursos a serem 

utilizados, os procedimentos e os critérios para o seu desenvolvimento), o processo 

de avaliação do ensino e da aprendizagem e desempenho do aluno e as referências 
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utilizadas como bibliografia básica e complementar (sempre estimulando o aluno a 

consultas ao acervo bibliográfico tombado na biblioteca da IES). 

A partir dessa responsabilidade com o desenvolvimento do curso e, de acordo 

com a Resolução supracitada, previu o máximo de 2 (dois) anos para a atualização 

e implementação das mudanças por si estabelecidas, com a observação e análise 

conclusiva de que, uma vez implantadas, as mudanças ocorridas deveriam ser 

imediatamente aplicadas no currículo (matriz curricular), conforme orientações para 

a organização/estrutura curricular por essa legislação, das turmas ingressantes após 

a reforma de 2011.2 (Resolução CNE/CES nº 9/2004).  

A FACISA entende que, devido as modificações trazidas pela Resolução 

supracitada, que flexionaram algumas exigências da Portaria anterior, reconhece a 

possibilidade de, nesse caso particular, implementar o currículo das turmas em 

andamento, realizando as adequações necessárias, para atender a formação do 

egresso desejada  para atender aos anseios da sociedade, nesse período. 

Pois, reconhece-se que, no campo do ensino do Direito, persegue-se uma 

nova concepção epistemológica, que se dá pela negação/superação da abordagem 

positivista/normativista – sem abandono, por óbvio, da técnica jurídica – e do método 

lógico-formal, partindo-se para uma visão inter/transdisciplinar e transversalidade do 

Direito, a fim de que o egresso tenha a capacidade de análise e compreensão dos 

fenômenos social, político, econômico e cultural pelos quais a sociedade 

contemporânea vem passando. Assim, o ensino jurídico na FACISA, baseia-se na 

idéia de formação humana e profissional do aluno, e não na transmissão de 

conteúdos prontos, acabados, lineares e da mera informação.  

O Curso de Direito da FACISA abandona, assim, a concepção pedagógica 

tradicional e a tecnicista, baseada em procedimentos e métodos de ensino que 

privilegiam a memorização e a apreensão acrítica de conceitos e valores, para se 

estruturar em torno de uma proposta avançada de caráter pedagógico, que busca a 

autonomia e a reciprocidade entre professores e alunos, formando consciências 

criativas e não repetidoras de conteúdos.  

Para tanto, utiliza-se novas ferramentas metodológicas, baseadas na 

concepção de ensino inter/transdisciplinar, multi/interculturalidade, diversidade e da 

transversalidade curricular, que a um só tempo possam contribuir para a 
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implementação de um processo de ensino-aprendizagem emancipatório, permitindo 

a abertura de espaços para a construção do próprio conhecimento.  

Nessa perspectiva, a FACISA tem a oportunidade de, em decorrência das 

DCN do curso de Direito, além de outras legislações, estabelecer para o seu curso 

jurídico, a sua marca e identidade e, nesse sentido, traçar o perfil diferenciado para 

seus egressos, de acordo com as necessidades regionais da comunidade 

itamarajuense, da macro e microrregião baiana em que está inserida, sem perder de 

vista a importância do território de identidade a que pertence e dos seus 

circunvizinhos, da origem de seus alunos, e que, estão sendo trabalhados no 

currículo presente neste PPC, efetivamente, caracterizado pela qualidade da 

atenção à formação do egresso com formação de caráter geral, mais humanista, 

axiológico e cidadão, tornando-se assim uma referência e diferencial na valorização 

e qualificação do profissional que deseja formar e do curso. 

Diante dessas considerações, é possível afirmar, em síntese, que a nova 

concepção do Curso de Direito da FACISA pretende assegurar o estudo do Direito a 

partir de uma perspectiva inter/transdisciplinar, oferecendo linhas de estudo e 

pesquisa relacionadas à realidade local e regional, sem perder de vista os temas 

jurídicos da atualidade e as transformações por que vem passando a sociedade, 

mundo e a humanidade neste Século XXI e Terceiro Milênio. 

Desse modo, as linhas de estudo e pesquisa desenvolvidas pelos docentes e 

discentes do curso e relacionadas à realidade local e regional são as seguintes: 

 

a) Direitos Humanos, Movimentos Sociais e Cultura 

Efetivação dos Direitos Humanos; Origem e consolidação dos Direitos Humanos e 

Fundamentais; Avanços e retrocesso na normatização; Relativismo cultural, 

identidade, diversidade, populações tradicionais e minorias; Movimentos sociais no 

Brasil. 
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b) Direito, Meio Ambiente e Políticas Públicas 

Meio ambiente e desenvolvimento; Tutela internacional e proteção do meio 

ambiente; Avanços e retrocesso na legislação pátria; Políticas públicas, 

desenvolvimento local e cidades sustentáveis; Cidadania global e meio ambiente. 

 

c) Acesso à Justiça, Solução de Conflitos e Processo 

Efetivação de direitos fundamentais e pacificação social; Acesso à justiça e 

dignidade da pessoa humana; Monopólio estatal e soluções alternativas de conflitos; 

Função social do processo; Mecanismos alternativos de solução de conflitos nas 

relações de consumo.  

 

d) Justiça, Desenvolvimento Social e Direito Trabalhista 

Sistema internacional de proteção dos direitos do trabalho; Origem e consolidação 

dos direitos sociais; Intervenção estatal na economia e seguridade e 

desenvolvimento social; Sistema jurídico trabalhista no Brasil: avanços e retrocessos 

e flexibilização. 

 

e) Justiça Social, Violência e Direitos Humanos 

Violência urbana e efetivação dos direitos fundamentais; Controle social, justiça e 

direitos humanos; O Sistema de proteção social e o controle da violência; Avanços e 

retrocesso na legislação penal e processual penal; Sistema Internacional de 

Proteção dos Direitos Humanos; Tribunal Penal Internacional.  

 

3.1.1 Vocação do Curso de Direito na FACISA e o Mercado de Trabalho 

 

 O Curso de Direito da FACISA foi idealizado para formar um profissional, 

bacharel em Direito, consciente das demandas sociais de seu tempo, com 

competências e habilidades necessárias e exigidas pela sociedade contemporânea. 

Para tanto, a FACISA procura atender as necessidades regionais e a local, com 

currículo diferenciado para a oferta do seu curso, por meio de concepção dinâmica e 
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aberta, possibilitando o desenvolvimento da formação do futuro operador do direito, 

egresso do curso, verificando-se que as competências identificadas na Resolução 

CNE/CES Nº 9/2004, permite que, necessariamente, o aluno do curso de Direito 

tenha acesso a uma organização curricular que preveja, ainda, conteúdos 

relacionados a essas habilidades e, nesse sentido, foram incluídos conteúdos que 

favorecem os ensinamentos e aprendizagens, por exemplo, sobre teorias da 

argumentação jurídica, filosofia do direito, sociologia do direito, hermêutica, redação 

jurídica, dentre outros, que cumprem papel fundamental na formação integral do 

egresso do curso. 

 Assim, ao optar por uma metodologia dialógico-participativa, processual e 

formativa, já prevista em seu PDI, em que o aluno não será mero espectador, mas 

sujeito ativo, crítico e reflexivo em sala da aula e na relação professor-aluno. Isso 

significa uma metodologia de ensino dinâmica, inter/transdisciplinar que privilegia o 

debate ao invés das aulas meramente expositivas, com conteúdos verticalizados, 

como verdades absolutas, sendo transmitidos pelo professor, tendo o aluno como 

apenas receptor do conhecimento, conteúdos pré-estabelecidos, sem 

questionamentos.  

 Por meio dessa concepção e linha metodológica, procura-se fortalecer a 

capacidade do aluno de desenvolver raciocínios analíticos, críticos e prepositivos, 

com capacidade de interpretação dos conceitos jurídicos e de argumentação na 

justificação de suas tomadas de decisão quando confrontar-se com casos 

complexos e/ou difíceis.  

 Portanto, um indivíduo-sujeito conhecedor do Estado Constitucional de 

Direito, portanto, da Constituição Brasileira e do dinamismo no seu sistema jurídico, 

direitos fundamentais norteadores da produção, interpretação, hermêutica e 

aplicação do Direito e controle da constitucionalidade das leis.  

 Com isso, um conhecedor do pluralismo jurídico, especificamente, sobre as 

provocações e criação de mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos, de 

acordo com a Lei nº 9.307, de 20 de setembro de 1996, e, desse modo, sobre a 

solução de conflitos de forma extrajudicial. 

Pretende-se que o egresso da FACISA, em síntese, adquira condições de, em sua 

atuação profissional, e seja um conhecedor dos princípios basilares (a justiça, a 
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utilidade social da norma, a validade material da norma jurídica enquanto criação 

legislativa e produto de uma decisão judicial, “fontes não convencionais do Direito e 

representadas pelos movimentos sociais: sindicatos, entidades de movimentos 

sociais, associação de moradores, grupos de minorias sociais, dentre outros) para 

contribuir na promoção da pacificação social, bem como, educação ambiental, 

educação em direitos humanos, no desenvolvimento ecologicamente sustentável, 

economicamente rentável e, sobretudo, socialmente justo. 

Em atenção a essa característica do perfil do egresso, foi ofertada no 

currículo a disciplina Filosofia Jurídica, além de outras, com a intenção de dotar o 

aluno de conhecimentos sobre a política jurídica, colocando o aluno frente à 

dialogicidade, interdisciplinaridade e reflexão da filosofia, instigando-lhe o 

pensamento crítico e adequado ao mundo jurídico contemporâneo, polissêmico, 

comprometido com valores culturais, políticos, sociais, humanos, especificamente, 

priorizando os valores éticos e Direito desejados pela sociedade.  

 Desse modo, o graduando do Curso de Direito estará apto a atuar nas 

variadas possibilidades da intervenção profissional, seja em carreiras tradicionais 

como a Magistratura, Advocacia Liberal, Ministério Público, dentre outras, ou 

transitar pelas novas funções que se abrem no mercado de trabalho, como 

consultorias a empresas, orientação jurídica de organizações não governamentais e 

todas as outras que se apresentam aos profissionais capacitados na ciência jurídica, 

apresentadas pelo mundo moderno. 

 O Projeto Pedagógico do Curso de Direito, portanto, foi projetado para 

conferir a seus alunos e egressos uma sólida formação teórica e prática, construindo 

conhecimentos que sejam inerentes às necessidades atuais da sociedade local, 

regional, nacional e internacional, como determina as legislações do curso. 

 

3.2 Objetivos do Curso de Direito 

São objetivos do Curso de Direito da FACISA: 

 

3.2.1 Objetivo Geral 

O curso tem por objetivo formar o profissional graduado, bacharel em Direito, com 

sólida formação geral, jurídica, humanística e axiológica, interdisciplinar, transversal, 
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com domínio de conceitos, da linguagem científica na Ciência do Direito e da 

terminologia jurídica, com adequada capacidade de argumentação, interpretação, 

compreensão dos fenômenos jurídicos, utilização de tecnologias inovadoras e 

valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura ética, reflexiva e 

de visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão à aprendizagem autônoma e 

dinâmica, indispensável ao exercício profissional da Ciência do Direito, da prestação 

da justiça e do desenvolvimento da cidadania.  

Oferecer formação de qualidade ao aluno, suscitando ininterrupto crescimento 

no exercício profissional, apropriação de (re) novadas ferramentas e equipamentos 

pessoais, proporcionando-o autonomia de conhecimento, pelo raciocínio jurídico 

devidamente consolidado, senso crítico, ético-profissional informador de seus atos, 

conduta profissional e cidadã, pelo domínio epistemológico com que se 

atualiza.Incentivar postura ética e inovadora frente ao Direito, observando 

movimentos sociais, epistemológicos e jurídicos, de forma independente, autônoma, 

com conhecimentos e domínios teórico-práticos indispensáveis ao profícuo exercício 

da profissão, posta em permanente desafio de constantes mudanças científico-

tecnológicas na sociedade e suas relações no conjunto das nações, atento aos 

problemas nacionais e internacionais, como profissional qualificado, indispensável 

participante na administração da justiça e do bem comum. 

Portanto, formar o graduado, bacharel, em Direito, conscientes e eticamente 

sensibilizado para a implementação, interpretação e aplicação do Direito como 

instrumento de justiça social e de transformação positiva da sociedade, buscando 

proporcionar aos futuros profissionais uma formação duplamente diferenciada, nos 

níveis político, social, cultural e jurídico, com postura intelectual, crítica e 

inter/transdisciplinar. 

 

3.2.2 Objetivos Específicos do Curso de Direito 

 

A FACISA ao apresentar a proposta pedagógica do curso de Direito tem por 

objetivos específicos, os desdobramentos do objetivo geral: 

- Formar o bacharel em Direito com capacidade de integrar e estabelecer relações 

do Direito com outras áreas, envolvendo conteúdos essenciais sobre Antropologia, 

Ciência Política, Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia e Sociologia, 
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assegurando-lhe sólida formação humanística e axiológica, com capacidade 

interdisciplinar e modos de integração entre teoria-prática nas relações com o 

mercado de trabalho e ações junto à sociedade e compreensão do Direito na sua 

relação com os problemas sociais e não apenas como um conjunto de normas. 

- Formar bacharéis em Direito capazes de assumir uma postura crítico-reflexiva 

diante dos fenômenos jurídicos e sociais, bem como contribuir para a construção de 

uma nova práxis jurídica, humanística e axiológica, orientada pela ética e pelo 

compromisso com o acesso à justiça e a promoção da paz social; 

- Desenvolver conhecimentos teórico-práticos de produção textual e técnico-

científico, assegurando ao aluno, formação profissional com capacidade de análise 

domínios da adequada argumentação, interpretação, compreensão e valorização da 

redação jurídica, aliada a postura reflexiva que fomente a capacidade e aptidão à 

aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do 

Direito, prestação da justiça e cidadania. 

 - Promover o estudo do Direito a partir de uma perspectiva inter/transdisciplinar, 

intercultural e com aplicação da transversalidade curricular e em educação, 

despertando o aluno para a complexidade dos problemas da sociedade, 

examinando-os sob a luz das teorias e das perspectivas internacional, nacional, 

regional e local, e revelando a importância do profissional da área jurídica em seu 

enfrentamento e solução; 

- Possibilitar a articulação e desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão, 

visando ao desenvolvimento integral da Ciência Jurídica, buscando apoio em 

instituições de fomento à pesquisa e parcerias com universidades na Região, País e 

até mesmo internacional; 

- Promover a formação humanista de forma a criar condições concretas para que, o 

aluno do curso de Direito, no desenvolvimento de sua atividade, o profissional atento 

ao caráter educacional, social e político de seu trabalho; 

- Dotar os alunos do curso de Direito de formação técnica para o exercício das 

diversas profissões na área jurídica, capacitando-os para compreender e enfrentar 

as exigências teóricas e práticas da vida profissional e social do bacharel em Direito; 

- Formar, e não apenas informar, o aluno, de maneira a torná-lo capaz de utilizar 

adequadamente a doutrina, a legislação e a jurisprudência, além de propiciar a estes 
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sujeitos uma formação comprometida com as peculiaridades do Estado da Bahia e, 

ao mesmo tempo, orientada pelos valores consagrados pela Constituição da 

República Federativa do Brasil; 

- Proporcionar aos alunos uma formação técnico-científica e humanística orientada 

pelas mudanças sociais da atualidade, despertando o espírito científico, 

desenvolvendo as habilidades de observação, análise, reflexão crítica, síntese, 

generalização e comunicação. 

- Permitir a compreensão, sob a ótica jurídica, do universo dos problemas 

econômicos, qualificando o aluno para melhor desenvolver a sua atividade 

profissional;  

- Formar profissionais do Direito, aptos a exercerem, de forma plena e consciente, 

atividades de negociação e mediação, em matéria jurídica, em nível processual e 

pré-processual; 

- Aprimorar o raciocínio jurídico necessário à plena realização do acesso à justiça, 

em seu sentido mais amplo; 

- Fornecer aos graduados as bases fundamentais das principais subáreas do direito 

material, privado, público e difuso; 

- Fornecer aos graduandos a base de direito processual necessária à realização do 

direito material, em todas as áreas; 

- Incentivar e implementar as atividades de pesquisa e a extensão, com viés 

inter/transdisciplinar, como meios imprescindíveis à formação de um profissional do 

Direito preparado para atuar junto às novas demandas da sociedade e às novas 

realidades do século XXI, buscando apoio de instituições de fomento à pesquisa e 

universidades baianas, no País e até mesmo internacionais; 

- Desenvolver habilidades práticas que permitam atuar nas teorias e técnicas 

forenses; 

- Permitir aos egressos, através de cursos, a participação e envolvimento em 

eventos técnico-científicos e publicações jurídicas, e, desse modo, a possibilidade 

de contínua atualização jurídico-profissional; 

- Promover a integração e sedimentação dos conteúdos por meio da 

interdisciplinaridade, com a adoção de metodologias de ensino em que a teoria e a 
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prática não sejam dissociadas e possibilitem uma flexibilidade curricular que permita 

uma visão humanista e não apenas tecnicista; 

- Desenvolver a capacidade para as atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

- Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e 

coletiva, assim como a participação em atividades de extensão;  

- Analisar a realidade social e as necessidades regionais experimentadas por 

Itamaraju, visando o aprimoramento da ordem jurídica e de sua atuação concreta; 

- Integrar o aluno no contexto local e regional, por meio de projetos de cooperação 

com a comunidade de modo a formar convicção própria a respeito da realidade; 

- Interagir com a comunidade e ajudá-la na solução de seus problemas, através das 

atividades do Núcleo de Prática Jurídica. 

- Desenvolver estratégias epistemológicas que permitam aos juristas superar a 

formação dogmática, ler, interpretar códigos, preparando-os para, ao mesmo tempo, 

compreender juridicamente fatos sociais com base criadora do Direito.  

- Estudar com sensibilidade, competência e habilidades, o conhecimento jurídico 

para solução de problemas sociais no cotidiano forense e vida social, com raciocínio 

jurídico, argumentação, persuasão, reflexão-crítica, julgamento e tomada de 

decisões.  

- Discutir relações entre Direito, Política, Democracia e Economia, como forma de 

resguardar valores da dignidade e justiça, no plano de ações, em face, inclusive, do 

processo de globalização e tecnológicos, comunicação e informação.  

- Permitir o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimento, 

competências, atitudes, inclusive adquiridas fora do ambiente acadêmico, alargando 

seu currículo com experimentos e vivências/acadêmicos, internos e externos ao 

curso.  

- Reconhecer especificidades do desenvolvimento local e regional para interpretar 

problemas agrários, ambientais, outros, contribuindo para a redução de 

desigualdades sociais, com domínio de tecnologias e métodos a permanente 

compreensão e aplicação do Direito.  
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- Adotar formas específicas e alternativas de avaliação interna, sistemática e 

formativa, centradas em aspectos considerados fundamentais à consolidação do 

perfil do egresso, valorizando o desempenho da parceria alunos-IES-docentes. 

Nessa perspectiva, o Curso de Direito tem a finalidade de formar o bacharel 

em Direito com capacidade de integrar e estabelecer relações do Direito com outras 

áreas, envolvendo conteúdos essenciais sobre Antropologia, Ciência Política, 

Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia e Sociologia, assegurando-lhe sólida 

formação humanística e axiológica com capacidade inter/transdisciplinares, 

transversais e modos de integração entre teoria-prática nas relações com o mercado 

de trabalho e ações junto à sociedade e compreensão do Direito na sua relação com 

os problemas sociais e não apenas como um conjunto de normas.  

Além disso, no seu projeto de curso pretende oferecer formação de qualidade 

ao aluno, suscitando ininterrupto crescimento no exercício profissional, apropriação 

de dinâmicas e (re) novadas ferramentas e equipamentos pessoais, proporcionando-

o autonomia de conhecimento, pelo raciocínio jurídico devidamente consolidado, 

senso crítico, ético-profissional informador de seus atos, conduta profissional e 

cidadã, pelo domínio epistemológico com que se atualiza. 

Para isso, procura buscar formas de incentivar postura ética e inovadora 

frente ao Direito, observando movimentos sociais, epistemológicos e jurídicos, de 

forma independente, autônoma, com conhecimentos e domínios teórico-práticos 

indispensáveis ao profícuo exercício da profissão, posta em permanente desafio de 

constantes mudanças científico-tecnológicas na sociedade e suas relações no 

conjunto das nações, atento aos problemas nacionais e internacionais, como 

profissional qualificado, indispensável participante na administração da justiça e do 

bem comum. 

Com tudo isso, planejou na matriz curricular do curso, condições favoráveis 

ao desenvolvimento de conhecimentos teórico-práticos de produção textual e 

técnico-científico, assegurando ao aluno, formação profissional com capacidade de 

análise domínios da adequada argumentação, interpretação, compreensão e 

valorização da redação jurídica, aliada a postura reflexiva que fomente a capacidade 

e aptidão à aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da 

Ciência do Direito, prestação da justiça e cidadania.  
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Sendo que, outra responsabilidade é a de desenvolver estratégias 

epistemológicas que permitam aos juristas superar a formação dogmática, ler, 

interpretar códigos, preparando-os para, ao mesmo tempo, compreender 

juridicamente fatos sociais com base criadora do Direito.  

Para isso, busca incentivar os seus alunos a estudar com sensibilidade, 

competência e habilidades, o conhecimento jurídico para solução de problemas 

sociais no cotidiano forense e vida social, com raciocínio jurídico, argumentação, 

persuasão, reflexão-crítica, julgamento e tomada de decisões.  

Nesse processo, uma das metodologias utilizadas é a dialogicidade com a 

pretensão de discutir relações entre Direito, Política, Democracia e Economia, como 

forma de resguardar valores da dignidade e justiça, no plano de ações, em face, 

inclusive, do processo de globalização e tecnológicos, comunicação e informação.  

Reconhece, portanto, a exigência de permitir o reconhecimento, por 

avaliação, de habilidades, conhecimento, competências, atitudes, inclusive 

adquiridas fora do ambiente acadêmico, alargando seu currículo com experimentos 

e vivências/acadêmicos, internos e externos ao curso. Reconhecer especificidades 

do desenvolvimento local e regional para interpretar problemas agrários, ambientais, 

outros, contribuindo para a redução de desigualdades sociais, com domínio de 

tecnologias e métodos a permanente compreensão e aplicação do Direito.  

Assim, portanto, adota formas específicas e alternativas de avaliação interna, 

sistemática e formativa, centradas em aspectos considerados fundamentais à 

consolidação do perfil do egresso, valorizando o desempenho da parceria aluno-IES-

docentes. 
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PARTE IV 
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4. Perfil do Egresso, Competências e Habilidades 

 

4.1 Perfil do Egresso do Curso de Direito da FACISA, Itamaraju – BA 

 

O curso de Direito da FACISA foi projetado pelos seus idealizadores para 

formar o graduado, Bacharel em Direito que seja um profissional consciente das 

demandas de seu tempo histórico, social e político-cultural, com sólida formação 

teórica e prática, com conhecimentos que sejam relevantes às necessidades atuais 

da sociedade local, regional, nacional e internacional. 

Para tanto, o PPC foi idealizado com intuito de preparar o aluno, egresso, 

com sólida formação geral, humanística e axiológica, aliando conhecimentos 

teóricos, práticos e técnicos para as carreiras públicas e privadas, um profissional do 

direito que trabalha para garantir os direitos do cidadão, com capacidade de análise, 

domínio de conceitos e definições da terminologia jurídica, adequada argumentação, 

interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, através da 

interpretação e aplicação de leis que regulamentam as relações sociais.  

Portanto, pretende conferir aos seus alunos, condições para que seja um 

profissional e indivíduo-sujeito (TOURAINE, 2000) preparado para realizar a 

interpretação e aplicação do direito, pesquisa e utilização da legislação, da 

jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito, com adequada atuação 

técnico-jurídica, em diferentes instâncias, administrativas ou judiciais, com devida 

utilização de processos, atos e procedimentos, dentre outras competências na sua 

área de atuação profissional, resguardando, como padrão de qualidade, os domínios 

indispensáveis ao exercício da profissão, com visão atualizada da sociedade e 

mundo e consciência das situações-problemas locais e nacionais.  

Nesse contexto, se enquadra a presente proposta de oferta e implementação 

do Curso de Graduação, Bacharelado, em Direito na FACISA, tendo em vista que o 

graduado, bacharel em Direito, profissional capacitado a suprir as necessidades 

imediatas da sociedade nessa área, as quais, com o avanço tecnológico e científico, 

tende a se multiplicar em curto espaço de tempo.  
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O PPC do curso, em questão, nessa perspectiva, tem sido objeto de estudo 

constantes avaliações e alterações, por parte do NDE e Colegiado do Curso, 

apoiado pela Direção da FACISA, Itamaraju, BA, como também, conta com a 

participação e discussão com alunos.  

Portanto, torna-se aberto a reflexões com Corpo Docente, Coordenação do 

Curso e Direção Geral da FACISA, na perspectiva de compreender esse momento, 

em que todos envolvidos com o processo educativo da formação do egresso, 

contextualizam conhecimentos, atividades/ações realizadas no âmbito do Curso, em 

relação às suas inserções institucional, política, geográfica e social.  

Desde então, o projeto do Curso de Direito da FACISA apresenta 

compromisso definido com o aluno, egresso do curso e com a sociedade em geral, 

e, nessa direção, é também um projeto político-pedagógico, sociocultural e 

inter/transdisciplinar, na medida em que está intimamente comprometido com a 

formação do graduado, bacharel em Direito que trabalhará com competências 

intelectuais que reflitam a heterogeneidade das demandas sociais, com suficiente 

autonomia intelectual e de conhecimento para que se ajuste sempre às 

necessidades emergentes, revelando adequado raciocínio jurídico, postura ética, 

senso de justiça, sólida formação humanística e cidadã, com capacidade para ler, 

interpretar, compreender e elaborar textos, atos, documentos jurídicos, legais e 

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

Portanto, a concepção do Curso de Direito contribui com a formação de um 

profissional com adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, 

administrativas ou judiciais, com a devida utilização de processos, atos e 

procedimentos; participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo, com 

domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do 

Direito.  

Acrescente-se ainda que sua concepção baseia-se pelo fato de que a 

velocidade dos movimentos da sociedade e do mundo jurídico exige do profissional 

dessa área com aperfeiçoamento constante, de modo a oferecer o melhor suporte 

possível à sua área de atuação profissional, com utilização de raciocínio jurídico, de 

argumentação, de persuasão e de reflexão crítica, com capacidade e aptidão para a 

aprendizagem autônoma, inter/transdisciplinar, portanto, dinâmica e indispensável 
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ao exercício da Ciência do Direito, da prestação da justiça e do desenvolvimento da 

cidadania.  

Assim, a FACISA valoriza e contempla no PPC do Curso de Direito a 

interligação e interlocução dos eixos da formação do egresso, bacharel, em Direito 

previstos nos termos do Parecer CNE/CES 211/2004 de 8 de julho de 2004 - 

Diretrizes Curriculares do Curso de Direito.   

O profissional formado pelo Curso de Direito, portanto, deverá possuir, 

necessariamente, capacidade crítica com visão inter/transdisciplinar, integrando as 

disciplinas jurídicas com conhecimentos de ciência política, economia, ética, 

filosofia, sociologia, psicologia, história e antropologia, além de outros 

conhecimentos necessários a sua formação profissional.  

O perfil desejado para o formando de Direito repousa, portanto, em uma 

sólida formação geral, humanística e axiológica, com capacidade de análise, 

domínio de conceitos e da terminologia jurídica, adequada argumentação, 

interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura 

reflexiva e visão crítica que fomente a capacidade de trabalho em equipe, favoreça a 

aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da 

Ciência do Direito, da prestação da justiça e do desenvolvimento da cidadania. 

Podemos assim, concluir que o Bacharel em Direito a ser formado pela 

FACISA deverá estar consciente de que, além do competente exercício da profissão 

jurídica que escolher, deve possuir um compromisso sócio-político com o 

aperfeiçoamento das instituições jurídicas, um dever ético decorrente do exercício 

de sua função pública e um compromisso com o diálogo como instrumento 

fundamental de solução de conflitos. 

 

4.2 Competências e Habilidades 

 

O Curso de Direito da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas, em 

consonância com a Resolução CNE/CES Nº 9/2004, proporciona condições para o 

desenvolvimento das seguintes competências e habilidades: 
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- leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou 

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

- interpretação e aplicação do Direito; 

- pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina, dos princípios 

gerais do direito, costume, e de outras fontes do Direito; 

- adequada atuação prática-técnico-jurídica, em diferentes instâncias, 

administrativas ou judiciais, com a devida utilização de processos, atos e 

procedimentos, inclusive através da notória atuação do Núcleo de Práticas Jurídica; 

- correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito; 

- utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão 

crítica; 

- julgamento e tomada de decisões; e, 

- domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do 

Direito. 

Desse modo, os alunos do curso deverão ser estimulados, ainda, as 

capacidades de comunicação, de trabalhar em grupo e de resolução de problemas, 

através da implementação de metodologias especificas voltadas para a formação do 

bacharel em Direito.  

A capacidade de comunicação consiste na aptidão para apresentar e 

defender idéias, posições e os resultados de trabalho por escrito, verbalmente e em 

situações formais e informais; capacidade de localizar, obter, organizar, informar a 

outros e usar a informação procedente de fontes eletrônicas, impressas ou 

humanas. 

E a capacidade de trabalhar em grupo consiste na aptidão para trabalhar com 

pessoas de diferentes áreas do conhecimento, incluindo a capacidade de organizar 

e delegar tarefas, resolver conflitos e assumir posições de liderança. 

Enquanto que, a capacidade de resolução de problemas consiste na aptidão 

para identificar e resolver problemas não estruturados, buscar soluções criativas e 

ser capaz de avaliar soluções alternativas ou emitir opiniões sobre as propostas dos 

outros: capacidades de gestão de focos de pressão. 
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Assim, o Curso de Direito da FACISA pretende formar profissionais que 

tenham consciência da necessidade de contínuo aperfeiçoamento para o exercício 

da profissão. E o papel do professor é grande importância para a melhoria do ensino 

jurídico, especialmente se utilizar a interdisciplinaridade para a formação de 

profissionais, para que adquiram conhecimentos, competências e habilidades, de 

modo integral dos diversos ramos do Direito. 

Pretende-se, portanto, que o egresso, em síntese, adquira condições de, em 

sua atuação profissional, contribuir para promover a paz social, bem como o 

desenvolvimento da Educação em Direitos Humanos, Educação Ambiental e, 

sobretudo, a adoção de uma postura ética em sua atuação profissional e tenha, 

permanentemente, consciência de sua responsabilidade e justiça social, de modo 

que é possível afirmar que o Curso de Direito da FACISA, Itamaraju – BA deseja 

preparar um profissional que: 

- seja dotado de capacidade para equacionar problemas e buscar soluções, a partir 

das demandas individuais e sociais peculiares ao espaço onde esteja inserido; 

- possua capacidade de desenvolver formas judiciais e extrajudiciais de prevenção e 

solução de conflitos individuais e coletivos, inclusive através da formação específica 

obtida junto ao Núcleo de Práticas Jurídicas e Balcão de Justiça e Cidadania.  

- possua consciência dos problemas de seu tempo e de seu espaço, local e regional; 

- perceba a necessidade de, mesmo após a colação de grau, buscar sua 

permanente atualização e formação humanística, técnico-jurídica e prática, 

indispensáveis à adequada compreensão inter/transdisciplinar do fenômeno jurídico 

e das transformações sociais; 

- adote postura ética em sua atuação profissional e tenha, permanentemente, 

consciência de sua responsabilidade social; 

- possua capacidade de compreender, criticar e transmitir o Direito, bem como, 

consciência de que, para aprimorar mais e mais essas qualidades, é indispensável 

ao desenvolvimento da pesquisa constante; 

- possua condições de atuar individualmente no exercício de sua profissão, assim 

como capacidade para desenvolver trabalhos coletivos. 
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- assuma uma postura crítica diante dos problemas locais, regionais, nacionais e 

internacionais, considerando-os de forma holística, na integração das abordagens 

jurídica, humanística, social, cultural, econômica e política; 

- tenha domínio da gênese, dos fundamentos e do conteúdo do ordenamento 

jurídico vigente; 

Além disso, deseja-se que ele adquira, ao longo do curso, as seguintes 

competências e habilidades: 

- torne-se um profissional capaz de desenvolver a leitura, a compreensão e a 

elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou normativos; 

- seja capaz de empreender a devida utilização das normas técnico-jurídicas; 

- mostre-se apto à interpretação e aplicação do Direito; 

- revele habilidade para realizar a pesquisa e a utilização da legislação, da 

jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito; 

- possa dedicar-se à atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, 

administrativas ou judiciais, com a devida utilização de processos, atos e 

procedimentos; 

- utilize com coerência e precisão a terminologia jurídica e os conceitos da Ciência 

do Direito; 

- seja capaz de utilizar o raciocínio jurídico, a argumentação, as técnicas de 

persuasão e a reflexão crítica; 

- domine a técnica de decidibilidade de conflitos, sendo capaz de realizar 

julgamentos e tomar decisões, treinamento obtido junto ao Núcleo de Prática 

Jurídica da FACISA.  

- domine as tecnologias, formas de comunicação e informação e os métodos para 

permanente compreensão e aplicação do Direito. 
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5. ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO DE DIREITO DA 
FACISA, ITAMARAJU - BA  

 

5.1. Estrutura Curricular do Curso de Direito na FACISA 

O Projeto Pedagógico do Curso de Direito da FACISA tem buscado 

estabelecer um desenho curricular que favoreça a formação jurídica de seus alunos, 

com sólida formação profissional nos eixos estabelecidos pela Resolução 09/2004 e 

exigências sociais, regionais e da comunidade em que a IES se insere. 

Nessa perspectiva, tem-se realizado algumas alterações pontuais para 

adequar à realidade local e regional, com matriz curricular que atende aos três 

grandes eixos, conforme prescreve Art. 5º da Resolução CNE/CES Nº 09/2004: Eixo 

de Formação Fundamental, Eixo de Formação Profissional e Eixo de Formação 

Prática.  Assim, a distribuição das disciplinas se enquadra na organização 

estabelecida no Art. 5º da resolução supra citada.  

Assim, a estrutura do Curso de Direito da FACISA reflete plenamente os 

objetivos propostos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 

em Direito. Para isso, incluem-se no Eixo Fundamental as disciplinas que não são 

claramente mencionadas no Art. 5º, mas consideradas pelo NDE e Colegiado do 

Curso de Direito como importantes para a formação do egresso desejada no PPC. 

Desta forma, é assegurada sólida formação geral, humanística e axiológica, 

capacidade de análise, domínio de conceitos jurídicos, adequada argumentação, 

interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura 

reflexiva e a uma visão crítica, fomentando a capacidade e a aptidão para a 

aprendizagem autônoma e dinâmica.  

Nessa perspectiva, como mencionado acima, a organização curricular do 

Curso de Direito foi elaborada com total observação dos eixos interligados de 

Formação. Assim, o currículo atual contempla 03 Eixos de Formação:  

a) Eixo de Formação Fundamental: conjunto de disciplinas (componente 

curricular) e atividades que fornecem embasamento teórico necessário, integrando o 

aluno ao campo jurídico, estabelecendo relações do Direito com outras áreas do 

saber, sólida base humanista e desenvolvimento da consciência crítica.  
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Para isso, contempla as seguintes disciplinas obrigatórias: Introdução ao 

Estudo do Direito, Sociologia, Filosofia, Ciência Política, Economia, História do 

Direito, Metodologia da Pesquisa, Filosofia do Direito, Ética das Profissões Jurídicas, 

Comunicação Oral e Escrita, Redação Jurídica, Antropologia, Hermenêutica 

Jurídica, Psicologia Jurídica. 

Ademais, o acadêmico tem a possibilidade de cursar as seguintes disciplinas 

optativas, dentre outras: Argumentação e Oratória, Bioética, Meio Ambiente e 

Políticas Públicas, Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS (Lei Nº 10.436/05 e Decreto 

Nº 5.626/2005).  

As disciplinas optativas fornecem embasamento teórico-prático ao aluno, 

complementando o aprendizado em áreas de seu interesse interdisciplinar. As 

disciplinas optativas do curso são as seguintes: Argumentação e Oratória, Bioética, 

Criminologia, Direito e Informática, Direito Econômico, Direito Educacional, Direitos 

Difusos e Coletivos, Gestão Pública e Terceiro Setor, Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS, Matemática Financeira, Medicina Legal, Meio Ambiente e Políticas Públicas 

e Direito Eleitoral. 

 

b) Eixo de Formação Profissional: permite identidade profissional, capacitando o 

aluno ao exercício competente de sua profissão, pelo domínio das disciplinas 

dogmáticas, contextualizadas consoante com a evolução da Ciência do Direito e as 

mudanças histórico-sociais do Brasil e das Relações Internacionais, integrando 

subáreas do conhecimento que identificam atribuições, deveres e responsabilidades, 

sólida formação teórica (dentre outros conteúdos, os essenciais) e favorece ao aluno 

capacidade de análise, domínio de conceitos jurídicos, adequada argumentação, 

interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, com postura reflexivo-

crítica, capacidade e aptidão à aprendizagem autônoma e dinâmica.  

Neste eixo, contemplam-se disciplinas obrigatórias, em sintonia com 

demandas atuais da sociedade, integrando conteúdos essenciais e conteúdos 

responsáveis pela inserção do currículo no atendimento das peculiaridades locais e 

regionais e caracteriza base fundamental do projeto FACISA e identidade própria, 

integra ensino, pesquisa, extensão; estudos de caso, tratados individual e de equipe, 
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identificam atribuições, deveres e responsabilidades institucionais, pessoais voltadas 

à promoção do desenvolvimento local e regional. 

Portanto, são as seguintes disciplinas obrigatórias: Direito Civil I – Parte 

Geral, Direito Civil II – Direito das Obrigações, Direito Civil III – Direito dos Contratos, 

Direito Civil IV – Direitos Reais, Direito Civil V – Direito de Família, Direito Civil VI – 

Direito das Sucessões, Direito Civil VII – Responsabilidade Civil, Direito 

Constitucional I, Direito Constitucional II, Direito Constitucional III, Direito Penal I, 

Direito Penal II, Direito Penal III, Direito Penal IV, Direitos Humanos, Teoria Geral do 

Processo, Direito Empresarial I, Direito Empresarial II, Direito Processual Civil I, 

Direito Processual Civil II, Direito Processual Civil III, Direito Processual Civil IV, 

Direito Administrativo I, Direito Administrativo II, Direito do Trabalho I, Direito do 

Trabalho II, Direito Tributário, Direito Processual Penal I, Direito Processual Penal II, 

Direito Processual do Trabalho, Processo Tributário, Direito Agrário, Direito 

Ambiental, Direito das Relações de Consumo, Direito da Criança e do Adolescente, 

Direito internacional Público e Privado, Direito da Seguridade Social, Direito Eleitoral, 

Direito Municipal e Urbanístico, Soluções Alternativas de Conflitos, Direito e 

Movimentos Sociais 

Nota-se que a disciplina “Direito Comercial” foi substituída, conforme 

legislação, pela disciplina Direito Empresarial. Como também, foi alterado o regime 

seriado para o sistema de créditos com matrícula por disciplina, permitindo um 

currículo mais dinâmico, com possibilidade de flexibilização e redimensionamento 

entre disciplinas e currículo. 

 

c) Eixo de Formação Prática: integra prática e conteúdos teóricos desenvolvidos 

nos demais Eixos, em especial, às relacionadas ao Estágio Curricular 

Supervisionado (através do Núcleo de práticas e Balcão de Justiça e Cidadania), 

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, Atividades Complementares - AC, 

estabelecendo condições à sua efetiva conclusão e integralização curricular.  

Desse modo, as disciplinas se integram, propiciando os meios para 

desenvolver a mediatização teorico-prática, através das atividades de estágio 

supervisionado, TCC (monografia) e atividades complementares, articulando assim, 

ensino, pesquisa e extensão. A Monografia recebe a nomenclatura de Trabalho de 



 

 74 

Conclusão de Curso - TCC. Observa-se que, as Atividades Complementares são 

retiradas da matriz curricular e passa a uma carga horária específica de 300 

(trezentas) horas aulas a serem cumpridas pelo aluno em atividades de ensino, 

pesquisa e/ou extensão, nos termos do Regulamento das Atividades 

Complementares institucionalizado, aprovado pelo NDE e Colegiado do Curso e 

Conselho Superior da FACISA. 

Com essa intenção, objetiva-se, portanto, a integração entre a prática e os 

conteúdos teóricos desenvolvidos nos eixos supracitados.  

Contemplam-se as seguintes disciplinas: Prática Jurídica I – Civil, Prática Jurídica II 

– Penal, Prática Jurídica III – Trabalhista, Estágios Curricular Supervisionados I, II, III 

e IV; TCC I e TCC II. 

Além das disciplinas supramencionadas, o aluno desenvolve Atividades 

Complementares, conforme Regulamento de Atividades Complementares do Curso. 

Desse modo, a estrutura curricular do curso reflete plenamente objetivos propostos 

pelas DCN da Graduação, Bacharelado, em Direito - Resolução CNE/CES 9/2004, 

Parecer CNE/CES 211/2004 e Dec. 5.626/2005 (LIBRAS), em consonância com 

normas de estágios supervisionados da OAB.  

O curso funciona, atualmente, com matriz de adequação curricular para 

alunos ingressantes a partir da Resolução CNE/CES 2/2007 e Parecer CNE/CES 

8/2007. 

A nova matriz para atender as DCN desta Resolução, implantada 

obrigatoriamente, a alunos ingressantes do semestre 2012.1, prevê um total de 

4.160 horas-aula (hora relógio, 60 minutos) de disciplinas obrigatórias a serem 

cumpridas pelos estudantes. Sendo 120 horas de disciplinas optativas (03 

disciplinas ofertadas no 8º, 9º e 10º semestre do curso com carga horária de 40 

horas-aulas cada uma) e 3.420 horas-aulas do Eixo de Formação Fundamental, Eixo 

de Formação Profissional e Eixo de Formação Prática, e, mais 320 horas-aulas 

(hora-relógio) de Estágio Curricular Supervisionado, perfazendo um total de 3.860 

horas-aulas (hora-relógio). Além dessa carga horária total de 3.860 horas-aula na 

matriz curricular do curso, o aluno terá que cumprir mais 300 horas aulas de 

Atividades Complementares. Portanto, a carga horária total do Curso de Direito é de 

4.160 horas aulas (horas relógio). 
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O prazo para conclusão do Curso é de 5 anos (Prazo Padrão). De acordo 

com o CNE, o mínimo é de 5 anos e máximo é igual ao mínimo mais 50%. O período 

de integralização na FACISA é de 10 semestres e o máximo de 16 semestres. 

A extensão, concebida no PPC, integra ações do curso às experiências de 

vida cotidiana na comunidade e diversos órgãos e/ou instituições relacionadas com 

a administração da justiça e atividades jurídicas. 

A responsabilidade social, princípio interdisciplinar, transversal e de 

desenvolvimento científico, recebem incentivos no âmbito do curso, necessários 

prolongamentos de ensino e iniciação científica, a integração ensino-pesquisa-

extensão; a criação e solidificação de linhas de pesquisa para manter produção 

constante do saber, contribuir com discussões relevantes à interpretação dos efeitos 

do Direito em sua aplicação na Região e Sociedade. Linhas que norteiam o curso: 

Direitos Humanos, Movimentos Sociais e Cultura; Direito e Meio Ambiente e 

Políticas Públicas; Acesso à Justiça, Solução de Conflitos e Processo; Justiça, 

Desenvolvimento Social e Direito Trabalhista e, por fim, Justiça Social, Violência e 

Direitos Humanos. 

O Curso está organizado com integralização de, no mínimo 10 e, no máximo, 

16 semestres; tempo mínimo de 5 anos (Parecer CNE/CES 8/2007 e Resolução 

CNE/CES 2/2007), regime de matrícula semestral, oferta por disciplina, atende a 

Resolução 9/2004, observadas as DCN que se expressam no PPC, perfil do 

egresso, suas competências e habilidades, perfil complementar, 

inter/transdisciplinar.  

Assim, as diretrizes curriculares para o Curso de Graduação em Direito 

sinalizam para uma matriz curricular cujos conteúdos devem ser direcionados a 

elevado grau de correspondência com o perfil desejado do formando, tendo como 

suporte uma base comum de formação e a partir dela a interligação de 

conhecimentos indispensáveis à qualificação do graduando.  

A matriz curricular, plural e aberta às interconexões que moldam o perfil do 

formando, incorpora estudos da área humana, de acordo com o detalhamento das 

diretrizes curriculares.  
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Em consonância com a Resolução CES/CNE Nº 09/2004, o currículo do 

Curso de Direito da FACISA está estruturado sob a forma de conteúdos e atividades 

que atendem aos seguintes eixos interligados de formação: 

a) Formação Fundamental, que tem por objetivo integrar o estudante no campo do 

Direito, sob a perspectiva de seu objeto, estabelecendo as relações do Direito com 

outras áreas do saber, pertinentes à compreensão de seu método e finalidades, 

abrangendo estudos que envolvam a Antropologia, Ciência Política, Economia, 

Ética, Filosofia e Filosofia Jurídica, História do Direito, Psicologia Jurídica e 

Sociologia e Sociologia Jurídica; 

b) Formação Profissional, abrangendo, além do enfoque dogmático, o conhecimento 

e a aplicação do Direito, observadas as peculiaridades dos diversos ramos do 

Direito, de qualquer natureza, estudados sistematicamente e contextualizados 

segundo a evolução da Ciência do Direito e sua aplicação às mudanças sociais, 

econômicas, políticas e culturais do Brasil e suas relações internacionais; 

c) Formação Prática, que objetiva a integração entre a prática e os conteúdos 

teóricos desenvolvidos nos demais eixos, especialmente nas atividades relacionadas 

com o estágio supervisionado, trabalho de conclusão de curso e atividades 

complementares. 

O Eixo de Formação Fundamental tem como propósito possibilitar ao aluno a 

construção de um substrato teórico indispensável não só à sua formação 

fundamental, mas, também e principalmente, para o enfrentamento de um número 

infindável de desafios profissionais que demandam muito mais do que uma restrita 

cultura jurídica tecnicista. Além dos conteúdos previstos na Resolução CES/CNE nº 

09/2004, está prevista a disciplina de Introdução ao Direito. 

Os componentes curriculares que integram este eixo desempenham 

importante função na formação dos alunos, já que possibilitam o desenvolvimento do 

senso crítico e de uma visão humanista do Direito. Por este motivo, optou-se por 

trabalhá-los, em sua maioria, logo no início do Curso, possibilitando que os alunos 

possam construir uma base sólida para refletir sobre as disciplinas técnicas, 

contribuindo, assim, para que o Direito seja compreendido não como algo dado, 

descontextualizado da história, mas como resultado da manifestação social. 
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O eixo de formação profissional tem como propósito fornecer um conjunto 

referencial mínimo que permita a formação do bacharel com aptidão para a 

compreensão do fenômeno jurídico e sua operacionalização prática, dando conta de 

todas as suas especificidades, inclusive com competência para interferir na sua 

realidade profissional atuando como agente transformador da sociedade.  

Para garantia da flexibilidade exigida para o Curso de Direito, prevista no PPI, 

PDI da instituição e na legislação educacional, estão previstas disciplinas optativas 

de livre escolha pelo aluno, dentro de uma lista previamente estipulada pela FACISA 

e que, se volta às demandas de Itamaraju-BA e o seu entorno, portanto, dá-se 

importância ao espaço local e regional onde o Curso é oferecido, sem perder de 

vistas temas de relevância nacional e, atuais no cenário mundial.  

Esse leque de disciplinas curriculares poderá, à medida que o novo currículo 

já implantado, ser ampliado ou modificado, tendo por base as necessidades do 

mercado de trabalho e o perfil profissional que se deseja para o egresso do Curso 

de Direito da FACISA, de acordo com o acompanhamento, análise e avaliação pelo 

NDE e o Colegiado do Curso de Direito, em consonância com as legislações 

vigentes.  

Em complementação a tudo isso, o eixo de formação prática pretende dar ao 

aluno condições de implementar e reconhecer na prática, os conhecimentos 

construídos ao longo de sua formação teórica, bem como, colocá-los em condições 

de operar todos os métodos de solução de conflitos postos à disposição da 

sociedade local e regional, atuando tanto de forma simulada quanto real, junto ao 

Núcleo de Prática Jurídica e Balcão de Justiça e Cidadania.  

Nesse eixo se inserem também os componentes curriculares de cunho 

metodológico que darão suporte às atividades de pesquisa e elaboração do 

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC. 

 

5.2 Formas de observância às exigências da Resolução CNE/CP Nº 1/2004 

 

O curso de Direito da FACISA busca atender à Resolução Nº 1, de 17 de 

junho de 2004 que institui Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações 
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Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, por 

meio de conteúdos relacionados a esta temática, discutidos pelas disciplinas 

curriculares História do Direito, Filosofia, Sociologia, Antropologia, Direitos Humanos, 

Direito e Movimentos Sociais, além de outras disciplinas que permitem esse diálogo 

inter/transdisciplinar e de transversalidade. 

As disciplinas devem tratar das relações étnico-raciais no seu conteúdo 

programático, sob a perspectiva histórica, antropológica e jurídica. Além disso, os 

alunos serão estimulados a participar de atividades sobre o tema, em eventos 

promovidos pela FACISA ou outras instituições, como também, em projetos de 

pesquisa e extensão multidisciplinar de iniciativa dos diversos Cursos da FACISA. 

Pela sua importância, os temas relativos às relações étnico-raciais devem ser 

tratados transversalmente nos diversos componentes curriculares do Curso. 

 

5.3 Estratégias de aplicação e efetivação da interdisciplinaridade no âmbito do 

Curso de Direito, na FACISA 

 

A interdisciplinaridade é o princípio norteador do processo de construção do 

conhecimento e saberes dos cursos de graduação na FACISA.  

E o processo interdisciplinar desempenha um papel importante e decisivo no 

sentido de dar corpo ao desenvolvimento dos cursos que a FACISA oferta, pois 

busca atender as legislações educacionais e reconhece que o conhecimento 

humano se opera utilizando e exige revisões e mudanças conceituais, 

metodológicas e práticas tanto da instituição de ensino como no desenvolvimento 

dos cursos por ela ofertados. 

Sabemos que a interdisciplinaridade requer um árduo esforço no sentido de, 

um redimensionamento epistemológico das disciplinas científicas para a 

reaproximação de seus objetos que, na verdade, são indissociados e exige a 

aplicação de conceitos como, por exemplo, ética, estética, memória, temporalidade, 

espacialidade, pois fazem parte do universo de discurso e pesquisa da 

interdisciplinaridade.  
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Além disso, é preciso que o ser professor possa entender que a lógica da 

interdisciplinaridade seja a invenção, a descoberta da pesquisa, da vontade 

planejada e construída, da humildade, dentre outros necessários aos saberes 

didáticos, pedagógicos, metodológicos e técnico-científicos do professor. 

E que segundo Fazenda (2000, p. 16), a exigência da interdisciplinaridade 

que a educação indica “reveste-se, sobretudo de aspectos pluridisciplinares e 

transdisciplinares que permitirão n ovas formas de cooperação, principalmente o 

caminho no sentido de uma policompetência”. Nesse sentido, de acordo com 

Fazenda (op. cit., p. 20) exige do professor quatro tipos diferentes de competência:  

Competência intuitiva – própria de um sujeito que vê além de seu tempo e de 

seu espaço. O professor intuitivo não se contenta em executar o planejamento 

elaborado - ele busca sempre alternativas novas e diferenciadas para seu trabalho. 

Assim, a ousadia acaba sendo um de seus principais atributos. Muitas vezes, paga 

caro por isso, pois as instituições encontram-se atadas a planos rígidos e comuns, e 

não perdoam quem ousa transgredir sua acomodação. O intuitivo competente é 

sempre uma pessoa equilibrada e comprometida – embora aparentemente pareça 

alguém que apenas inova. Sua característica principal é o comprometimento com 

um trabalho de qualidade - ele ama a pesquisa, pois ela representa a possibilidade 

da dúvida. O professor que pesquisa é aquele que pergunta sempre, que incita seus 

alunos a perguntar e duvidar. Porque ama a pesquisa, é um erudito - lê muito e 

incita seus alunos a ler. 

Competência intelectiva - A capacidade de refletir é tão forte e presente nele, 

que imprime esse hábito naturalmente a seus alunos. Analítico por excelência 

privilegia todas as atividades que procuram desenvolver o pensamento reflexivo. 

Comumente é visto como um filósofo, como um ser erudito; logo adquire o respeito 

não apenas de seus alunos, mas também de seus pares. É aquele que todos 

consultam quando têm alguma dúvida. Ele é um ser de esperas consolidadas; 

planta, planta, planta e deixa a colheita para outrem. Ele ajuda a organizar idéias, 

classificá-las, defini-las. 

Competência prática - A organização espaço-temporal é seu melhor atributo. 

Tudo com ele ocorre milimetricamente conforme o planejado. Chega a requintes 

máximos de uso de técnicas diferenciadas. Ama toda a inovação. Diferentemente do 

intuitivo, copia o que é bom, pouco cria, mas, ao selecionar, consegue boas cópias, 
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alcança resultados de qualidade. Sua capacidade de organização prática torna-o um 

professor querido por seus alunos, que nele sentem a presença de um porto seguro 

(FAZENDA, 2000, p 20). 

A partir dessa compreensão sobre a importância da interdisciplinaridade e o 

compromisso social do Professor contemporâneo, quando não é possível tratar 

satisfatoriamente os problemas educacionais sem fazer considerações acerca de 

sua historicidade e vinculação com fenômenos sociais mais amplos, anualmente a 

FACISA realiza, no âmbito do curso de Direito, sua Semana Jurídica com a intenção 

de propiciar ao discente a oportunidade de tratar temáticas jurídicas sob o ângulo da 

interdisciplinaridade.  

Esse momento é muito importante para o curso em conseqüência da 

qualidade do desempenho dos alunos e a participação efetiva em projetos 

inter/transdisciplinares, e, por ter interesses, sobretudo, em promover com rigor, a 

discussão sobre temas atuais, integrando conteúdos teóricos e práticos, deveres e 

responsabilidades sociais, no âmbito do curso. 

Além disto, no Núcleo de Prática Jurídica e no Balcão de Justiça e Cidadania, 

o estudante tem vivências que demonstram que o Direito se relaciona 

interdisciplinarmente com o conjunto dos problemas universais da própria vida 

humana, diante de valores e conceitos comuns às mais variadas disciplinas, dentre 

eles a liberdade, a moralidade, a justiça, a segurança, a equidade, e ecologia, a 

educação ambiental, a educação em direitos humanos, a diversidade, dentre outras, 

na busca de uma concepção de mundo e de vida pautados na humildade, justiça 

social, ética, solidariedade, respeito à diferença humana e cultural. 

Desse modo, o fenômeno da interdisciplinaridade é aplicado no 

desenvolvimento do curso de Direito como instrumento de resgate do ser humano 

com a síntese que se projeta no mundo, no qual mais importante que conceituar é 

refletir a respeito de atitudes que se constituem como interdisciplinares, entre 

alunos-alunos, na relação professor-aluno, instituição de ensino e comunidade local 

e regional.  

A interdisciplinaridade, portanto, constitui importante princípio norteador de 

práticas didático-pedagógicas e metodológicas orientadas pela FACISA, no sentido 

de conceber sistemas de ensino e aprendizagem mais eficazes, efetivos e 
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sintonizados com as grandes questões sociais, políticas, culturais e econômicas da 

contemporaneidade, relacionando-as às questões locais e globais, envolvendo a 

participação de alunos na comunidade local e regional e entre os componentes 

curriculares do curso.  

Na FACISA, a interdisciplinaridade é parte da premissa de que todos os 

fenômenos que se inserem como objeto de estudo dos mais diversos componentes 

curriculares devem ser enfrentados de uma forma holística, humanística, axiológica, 

epistemológica e global, e, não fragmentada e compartimentada, de modo a formar 

alunos cada vez mais capazes de interagir com os temas por eles estudados e 

discutidos, por meio das práticas dialógico-comunicativas, assim, sustenta 

posicionamentos críticos e fundantes acerca da realidade que os circunda. 

De acordo com Fazenda (2000), Morin (2002), Japiassu (1997), Candau 

(2009), Mizukami (1989) historicamente, a interdisciplinaridade foi concebida para 

fazer enfrentar um grave problema epistemológico e metodológico, há muito 

apresentado pelas práticas pedagógicas mais tradicionais e verticalizadas, 

inquestionáveis – o da fragmentação dos saberes em disciplinas – herança do 

racionalismo exacerbado do Iluminismo e racionalismo europeu do século XVIII e 

que ainda persiste nas práticas sociais e educacionais no mundo contemporâneo.  

Isto porque, por mais que a disciplinarização dos currículos tenha servido 

muito bem ao propósito da evolução do conhecimento científico e a tecnologia da 

informação e comunicação, de falar-se tanto na globalização das sociedades 

modernas, ela também implicou no tratamento dos acontecimentos da realidade 

político-social e cultural de forma compartimentada e, portanto, desvinculada das 

experiências significativas do educando, conseqüentemente, dos contextos culturais, 

sociais, políticos, econômicos e pessoais em que se dá o processo de ensino e a 

aprendizagem nos meios educacionais. 

Mas como bem explica Lück (1994, p. 13) como o processo civilizatório e de 

humanização está em contínuo movimento, e, daí por que, de tempos em tempos, 

surgem novas idéias-força, novos conceitos que, não apenas representam esse 

movimento, mas também servem para impulsioná-lo, então, a interdisciplinaridade é 

uma dessas idéias-força que, embora não seja recente, agora se manifesta a partir 

do enriquecimento conceitual e da consciência cada vez mais clara da fragmentação 
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criada e enfrentada pelo homem em geral e, pelos educadores, em especial, em seu 

dia-a-dia. 

Tendo em vista tal aspecto epistemológico e metodológico no processo 

educacional, no Brasil, a interdisciplinaridade passou a ser discutida no final da 

década de 1960, e, mais efetivamente, na década de 80, com efetiva participação de 

grupos de pesquisa coordenados por Fazenda (1979, 1991), Japiassu (1989), 

Petráglia (1993), dentre outros e que ao mesmo tempo, convivia com as discussões 

de Teixeira (1980), Freire (1988) quando exerceu forte influência na formulação da 

antiga Lei de Diretrizes e Bases – a Lei Nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, baseada 

na abordagem de educação comportamental e tecnicista.  

Recentemente, os estudos acerca da interdisciplinaridade voltaram a se 

intensificar no cenário educacional brasileiro com a publicação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação - a LDB Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que trouxe 

avanços nesse sentido, ressaltando a interdisciplinaridade e a formação do homem 

como aspectos importantes e reconhece a educação como fundamental e o ato 

educativo que tem como finalidade contribuir para a formação do homem pleno, 

inteiro, uno, que alcance níveis cada vez mais competentes de integração das 

dimensões básicas – o eu e o mundo – a fim de que seja capaz de resolver-se, 

resolvendo os problemas globais e complexos que a vida lhe apresenta, e que seja 

capaz também de, produzindo conhecimentos, contribuir para a renovação da 

sociedade e a resolução dos problemas com que os diversos grupos sociais se 

defrontam. 

A partir das contribuições de Lüdk (1994) e Morin (1988) podemos afirmar que 

a visão interdisciplinar corresponde, portanto, a estabelecer a interligação entre 

conhecimento e prática - teoria-prática, e as diversas dimensões da vida e dos 

seres, estabelecendo a prática de pensar, analisar e representar a realidade 

segundo um esforço de intercomunicação.  

Nesse sentido, percebemos a importância da efetivação da 

interdisciplinaridade no âmbito do curso de Direito, mais especificamente no que 

tange ao Ensino Jurídico Superior. O Conselho Nacional de Educação do Ministério 

da Educação, tendo em vista as Diretrizes Nacionais elaboradas pela Comissão de 

Especialistas de Ensino de Direito, por meio de sua Resolução Nº 9, de 29 de 

setembro de 2004, determinou que as formas de realização da interdisciplinaridade 
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devessem constar como um dos elementos estruturais obrigatórios dos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos de Graduação em Direito de todo o País (art. 2º, §1º, IV).  

Desse modo, o caráter interdisciplinar do curso de Direito na FACISA deve 

ser assegurado pelo Colegiado do Curso, com a efetiva participação do NDE e de 

todos os atores envolvidos com o curso, estimulando a integração efetiva entre as 

disciplinas constantes do currículo pleno, principalmente com a pesquisa, a 

extensão, a realização de seminários, dinâmicas de grupo, simpósios, congressos e 

conferências, dentre outros meios.  

É justamente com o intento de realizar a interdisciplinaridade como estratégia 

epistemológica e metodológica, como um desafio ao corpo docente do curso de 

Direito e de outros cursos, na FACISA, no sentido de que se esforce por assumir 

uma atitude interdisciplinar que, associada ao empenho por mudar o exercício da 

prática, acreditamos há de tornar o trabalho educacional mais significativo e mais 

produtivo.  

É dessa forma que a interdisciplinaridade se encontra concebida a matriz 

curricular do Curso de Graduação, Bacharelado, em Direito da FACISA, haja vista a 

previsão de oferecimento de várias disciplinas obrigatórias e optativas referentes às 

mais diversas ciências se apresenta como um marco conceitual e epistemológico, 

que corresponde no contexto do ensino superior na FACISA. Dentre as disciplinas 

obrigatórias referentes a outras áreas do saber estão a Economia, a Sociologia, 

Antropologia, Ética, Filosofia.  

Desse modo, aliando-se à profunda compreensão dos tradicionais métodos 

do raciocínio jurídico uma pluralidade de outros métodos científicos, igualmente 

utilizados para analisar e estudar, sob pontos de vista diversos, os mais complexos 

fenômenos sociais, torna-se possível a promoção de uma concepção crítica do 

conhecimento jurídico. Como também, será alcançada através da realização de 

debates, visitas a órgãos de assistência e amparo a segmentos sociais, às 

estruturas do serviço público que realizem atividades judiciais ou extrajudiciais.  

A estratégia da interdisciplinaridade também será incentivada através das 

atividades de integralização da carga horária das disciplinas e para que o curso de 

Direito alcance seus objetivos de forma plena, a interdisciplinaridade educacional 
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não pode ficar restrita às atividades de ensino, devendo estimular também os alunos 

e seus professores para as atividades de pesquisa e extensão.  

Nesse sentido, o fator diferencial da FACISA é a sua estruturação 

administrativo-pedagógica em Colegiados de Cursos, que desde a estrutura física 

que mesmo determinando ambientes de cursos, estão juntos, interligados, aos 

modos de desenvolvimento didático-pedagógico, organização de ações de 

responsabilidade social e eventos técnico-científicos, de oferta de disciplinas 

optativas entre cursos, diversamente do que ocorre em outras abordagens de 

educação e instituições que, organizadas do mesmo modo, sob a forma de 

Faculdades que não tem essa preocupação em buscar formas de trabalho de 

sentido interdisciplinar, que junte as pessoas, grupos para organizar, planejar, 

discutir o conhecimento. E, desse modo provocar o rompimento contínuo, como toda 

a ação a que se está habituado, uma sobrecarga de trabalho, um certo medo de 

errar e não acertar, de perder privilégios e direitos estabelecidos (FAZENDA, 2000). 

E professor tem importante papel nesse processo de mudança, seja na dimensão 

pedagógica ou na dimensão humana e social. Essa estrutura conjunta e 

organizacional facilita o diálogo entre as áreas do conhecimento e incentiva as 

atividades de incentivo à pesquisa e extensão, possibilitando, em conseqüência, a 

interação dos conteúdos metodológicos e formas de pensar a educação. 

Desse modo, a FACISA busca cumprir a sua missão de desenvolver de forma 

articulada, integrada e planejada, a educação superior, com objetivo de educar, 

produzir e socializar o conhecimento, valorizando a integração ensino, pesquisa e 

extensão, voltadas para questões nacionais, regionais e a local, com 

responsabilidade social, através da promoção e estímulo à formação e 

aperfeiçoamento acadêmico, científico e tecnológico de recursos humanos em 

consonância com os anseios, as necessidades e as diversidades da sociedade em 

geral, ofertando cursos nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas 

e Saúde.  

Além disso, é um indicador importante para incentivar o intercâmbio da 

FACISA com instituições de ensino, de pesquisa e de cultura, no país e no exterior. 
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5.4 Matriz Curricular do Curso de Direito na FACISA – 2011. 

 

  MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE GRADUAÇÃO, BACHARELADO, DE DIREITO 

 DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

CH TOTAL 
SEMANAL 

CH TOTAL 
SEMESTRAL 

 
1º SEMESTRE Teórica Prática 

Est. Curric. 
Superv. 

 Ciência Política  60   3 60 

 Comunicação Oral e Escrita 40   2 40 

 Economia  40   2 40 

 Filosofia 40   2 40 

 Introdução ao Estudo do Direito 60   3 60 

 Metodologia da Pesquisa 40   2 40 

 
Sociologia  

40   2 40 

 SUB-TOTAL  320 - - 16 320 

 2º SEMESTRE 

 Antropologia 40   2 40 

 Direito Civil I - Parte Geral 60   3 60 

 Direito Constitucional I 60   3 60 

 Direito Penal I 60   3 60 

 Filosofia do Direito 40   2 40 

 Redação Jurídica 40   2 40 

 História do Direito 40   2 40 

 SUB-TOTAL 340 - - 17 340 

 3º SEMESTRE 

 

Direito Civil II - Direito das 
Obrigações 

60   3 60 

 Direito Constitucional II 60   3 60 

 Direitos Humanos 60   3 60 

 Direito Penal II 60   3 60 

 Hermenêutica Jurídica 40   2 40 

 Psicologia Jurídica 40   2 40 
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 Teoria Geral do Processo 60   3 60 

 SUB-TOTAL 380 - - 19 380 

 4º SEMESTRE 

 Direito Civil III - Direito dos Contratos 60   3 60 

 Direito Constitucional III 60   3 60 

 Direito Empresarial I 60   3 60 

 Direito Penal III 60   3 60 

 Direito Processual Civil I 80   4 80 

 Direito e Movimentos Sociais 40   2 40 

 Direito Agrário 40   2 40 

 SUB-TOTAL 400 - - 20 400 

 5º SEMESTRE 

 Direito Administrativo I 60   3 60 

 Direito Civil IV - Direitos Reais 60   3 60 

 Direito do Trabalho I 60   3 60 

 Direito Empresarial II 60   3 60 

 Direito Penal IV 60   3 60 

 Direito Processual Civil II 80   4 80 

 SUB-TOTAL 380 - - 19 380 

 6º SEMESTRE 

 Direito Administrativo II 60   3 60 

 Direito Civil V - Direito de Família 60   3 60 

 Direito do Trabalho II 60   3 60 

 Direito Processual Civil III 80   4 80 

 Direito Ambiental 40   2 40 

 Direito Tributário 60   3 60 

 SUB-TOTAL 360 - - 18 360 

 7º SEMESTRE  

 

Direito Civil VI - Direito das 
Sucessões 

60   3 60 
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 Direito Processual Civil IV 60   3 60 

 Direito Processual do Trabalho I 40   2 40 

 Direito Processual Penal I 60   3 60 

 Estágio Curricular Supervisionado I 80   4 80 

 Prática Jurídica I – Civil 40   2 40 

 Processo Tributário 40   2 40 

 SUB-TOTAL 300  80 15 380 

 8º SEMESTRE 

 Direito Processual Penal II 80   4 80 

 Direito Processual do Trabalho II 60   3 60 

 

Direito Civil VII - Responsabilidade 
Civil 

40   2 40 

 Direito das Relações de Consumo 40   2 40 

 Estágio Curricular Supervisionado II 80  80 4 80 

 Optativa I 40   2 40 

 Prática Jurídica II – Penal 40 40  2 40 

 SUB-TOTAL 300 40 80 15 380 

 9º SEMESTRE 

 Direito da Criança e do Adolescente 60   3 60 

 

Direito Internacional Público e 
Privado 

60   3 60 

 Estágio Curricular Supervisionado III 80  80  80 

 Optativa II 40   2 40 

 Prática Jurídica III – Trabalhista 40 40  2 40 

 

Trabalho de Conclusão de Curso - 
TCC I 

40   2 40 

 Ética das Profissões Jurídicas 40   2 40 

 SUB-TOTAL 280 40 80 14 360 

 10º SEMESTRE 

 Direito da Seguridade Social 60   3 60 

 Direito Eleitoral 40   2 40 

 Direito Municipal e Urbanístico 40   2 40 
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 Estágio Curricular Supervisionado IV 80  80 4 80 

 Optativa III 40   2 40 

 Soluções Alternativas de Conflitos  40   2 40 

 

Trabalho de Conclusão de Curso - 
TCC II 

40   2 40 

 SUB-TOTAL 260 - 80 13 340 

 TOTAL GERAL 3540 120 320 0 3860 

 

 
  

    

 
RESUMO 

    

 

Disciplinas Teórico-Práticas 
Obrigatórias  3420 

    

 
Disciplinas Optativas 120 

    

 
Estágios Supervisionados 320 

    

 
Atividades Complementares 300 

    

 
Carga Horária Total 4160 

    

 

 

 

 

Disciplinas Optativas       

 DISCIPLINAS 
CARGA 

HORÁRIA 
    

 Argumentação e Oratória 40     

 Bioética 40     

 Criminologia 40     

 Direito e Informática 40     

 Direito Econômico 40     

 Direito Educacional 40     

 Direitos Difusos e Coletivos 40     

 Gestão Pública e Terceiro Setor 40     

 

Língua Brasileira de Sinais – 
LIBRAS 

40     

 Matemática Financeira 40     

 Medicina Legal 40     

 
Meio Ambiente e Políticas Públicas 40     
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5.5 Ementas e Bibliografia dos Componentes Curriculares 

 

1º SEMESTRE 

 

 

INTRODUÇÃO AO DIREITO 

 

Ementa 

Noção de Direito e Sociedade. Ciência do Direito (Epistemologia Jurídica). Os 
principais modelos de pensamento jurídico. Axiologia Jurídica (Direito, moral e 
justiça). Teoria da Norma Jurídica. As Fontes do Direito e o Ordenamento Jurídico. 
Teoria dos Direitos Subjetivos. Direito Público e Direito Privado. 

 

Bibliografia Básica: 

DINIZ. Maria Helena.  Compêndio de Introdução à Ciência do Direito. São Paulo: 
Saraiva, 2012. 

 

NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. Rio de Janeiro. 34º ed. Forense, 
2012.  

 

REALE, Miguel. Lições Preliminares do Direito. 27º ed. São Paulo: Saraiva, 2011.  

 

Bibliografia Complementar: 

ARRUDA JR, Edmundo Lima de. Direito e Século XXI: Conflito e ordem na onda 
neoliberal pós-moderna (ensaios de sociologia do Direito). Rio de Janeiro: Luam, 
1997. 

 

BOBBIO, Noberto. O Positivismo Jurídico. Lições de Filosofia do Direito. São 
Paulo: Ícone, 1995. 

 

BRANCO, Luiz Carlos. Manual de Introdução ao Direito. 5º ed. Campinas: 
Milenium, 2010. 

 

BRETONE, Mário. História do Direito Romano. Tradução Isabel Teresa Santos e 
Hosseiu Seddinghzadeh Shooga. Lisboa: Ed. Estampa, 1998.  
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FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnicas, 
decisão, dominação. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 1995. 

 

 

CIÊNCIA POLÍTICA 

 

Ementa 

Conceito de Ciência Política. O objeto de estudo. Filosofia, Direito e Ciência Política. 
Definição de política. O surgimento e as finalidades da vida política. Comunidade, 
Sociedade e Estado. Estado e Direito. Poder estatal - conceito e natureza. O 
desenvolvimento histórico do Estado: da Antiguidade à idade Moderna. A noção 
moderna de Estado de Direito. Teorias da origem e justificação do Estado: os 
contratualistas Hobbes, Locke e Rousseau. Maquiavel: A política como categoria 
autônoma. Tipologias de Estado. Formas e Sistemas de Governo. Teoria da 
tripartição das funções estatais. O Espírito das Leis, de Montesquieu. Teoria política 
moderna: o liberalismo. O modelo liberal do Estado. O socialismo e o marxismo. O 
Estado Social. Intervencionismo estatal e neoliberalismo. Regimes políticos. 
Democracia, evolução histórica e tipologias de regime democrático. Estado 
Democrático de Direito. A questão do totalitarismo/ditadura. Os Direitos Humanos. 
Cidadania e Globalização. A política, o Estado e a globalização.  Investidura no 
poder: Processos de escolha e espécies de investidura. O pensamento político 
brasileiro. Temas atuais de Ciência Política. 

 

Bibliografia Básica: 

AZAMBUJA, Darcy. Introdução à Ciência Política. 2ª ed. São Paulo: Globo, 2011. 

 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 31. ed., São 
Paulo: Saraiva, 2011. 

 

STRECK, Lenio Luiz. Ciência política e teoria geral do Estado. 7ª ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2010. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

BOBBIO, Norberto.  Estado, Governo, Sociedade – Para uma teoria geral da 
política. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987 (Coleção pensamento crítico). 

FERES JUNIOR, João; e POGREBINSCHI, Thamy. Teoria Política 
Contemporânea. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 

MALUF, Sahid. Teoria Geral do Estado. 30ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
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MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 
2003. 

 

REALE, Miguel. Teoria do Direito e do Estado. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 

WEFFORT, Francisco C. (Org.). Os Clássicos da Política.  13ª ed. São Paulo: 
Ática, 2003.  

 

 

 

 

 

 

SOCIOLOGIA 

 

Ementa 

Condição social do homem. Contexto histórico do surgimento da sociologia. A 
sociologia como ciência. Abordagens marxista, durkheimeana e weberiana — o 
funcionalismo e o materialismo. Conceitos fundamentais: estratificação social, 
mobilidade social, sociedade civil, sociedade política, ideologia. Questões 
sociológicas contemporâneas: Crise de paradigma nas ciências sociais; Reprodução 
do conhecimento ideologia e hegemonia; Crise do Estado e legitimação política; 
Desenvolvimento capitalista, crise e controle social. Aplicação da sociologia jurídica 
na interpretação das normas. Direito como fato social. Controle social e Direito. 
Normas Jurídicas e efeitos sociais. 

 

Bibliografia Básica: 

ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociológico. 8 ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2000. 

 

COSTA, Cristina. Sociologia: Introdução à ciência da sociedade. 4 ed. São Paulo: 
Moderna, 2012. 

 

DIAS, Reinaldo. Introdução à Sociologia. 2 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 
2010. 

 

Bibliografia Complementar: 

ARENDT, Hannah. A condição humana. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. 
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CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede.  Vl. 1 - 6 ed. São Paulo: Paz e Terra, 
2010. 

 

DEMO, Pedro. Introdução à sociologia: complexidade, interdisciplinaridade e 
desigualdade social. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

DURKHEIN, Émile. As regras do método sociológico. São Paulo: Martin Claret, 
2012. 

 

GIDDENS, Anthony. A constituição da sociedade. 3. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2009. 

 

 

 

FILOSOFIA 

 

Ementa 

 

A Filosofia como busca do fundamento e do sentido, História da Filosofia Ocidental e 
principais correntes. A sacralização do conhecimento científico. Ciência e Filosofia. 
A Filosofia na Grécia, em Roma, na Idade Média, no Renascimento. A Filosofia 
Moderna. O iluminismo. O liberalismo. O marxismo. Filosofia contemporânea. 
Filosofia e Ética: o fenômeno moral e a filosofia ética. Consciência ética. O 
entardecer do século e a fragmentação do homem contemporâneo. 

 

Bibliografia Básica 

ARANHA, Maria. Filosofando: Introdução à Filosofia. São Paulo: Moderna, 2012. 

 

CHAUI, Marilena. Convite à filosofia.  12 ed. São Paulo: Ática, 2002. 

 

CHAUÍ, Marilena. Introdução à história da filosofia: dos pré-Socráticos a 
Aristóteles. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

 

Bibliografia Complementar 

CHAUI, Marilena. SAVIAN FILHO, Juvenal. O ser humano é um ser social. 1 ed. 
São Paulo: Martins Fontes, 2013. 

 

CORBISIER, Roland. Introdução a filosofia.  Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1999. 

javascript:LinkDetalhes(parent.hiddenFrame.modo_busca,3,0,1659,1,'resultado',1);
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CORTELLA, Mário Sergio. Não nascemos prontos: provocações filosóficas. São 
Paulo: Vozes, 2012. 

 

REZENDE, Antonio.  Curso de filosofia: para professores e alunos dos cursos de 
ensino médio e graduação. São Paulo: J. Zahar, 2013. 

 

TELES, Ântonio Xavier. Introdução ao estudo da Filosofia, 34 ed. São Paulo: 
Ática. 2000. 

 

 

 

 

 

ECONOMIA 

 

Ementa 

Economia: conceito e evolução teórica. Raízes e postulados da Economia Política. 
Noções de teorias econômicas: clássicas, neoclássicas, keynesianos e marxistas. 
Contribuição à crítica da Economia Política. As teorias das necessidades Teorias da 
violência, do valor, do trabalho e do capital As Teorias críticas neste século de 
Mudanças de paradigma científico Mudanças estruturais na esfera pública e nas 
lutas pela paz e pelo progresso social na nossa época. Análise circunstanciada da 
realidade brasileira e mundial e avaliação da ideologia neo liberal em curso no país. 

 

Bibliografia Básica: 

BAER, Werner. A economia brasileira: uma abordagem profunda da economia 
brasileira até 2008. São Paulo: Nobel, 2011. 

 

GASTALDI, J. Petrelli. Elementos da economia política. 19 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2005. 

 

ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à Economia. 18 ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

 

Bibliografia Complementar: 

ANDRADE, Eduardo. MADALOZZO, Regina. Microeconomia. São Paulo: 
Publifolha, 2003. 
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CASTRO, Fidel. A crise econômica e social do mundo: suas repercussões nos 
países subdesenvolvido, suas perspectivas sombrias e a necessidade de lutar se 
quisermos sobreviver. Rio de Janeiro: Codecri, 1983. 244 p. (Coleção Vivendo 
Política); v. 04). 

 

CHOSSUDOVSKY, Michel. A globalização da pobreza: impactos das reformas do 
FMI e do Banco Mundial. São Paulo: Moderna, 1999. 

 

DORNBUSCH, Rudiger. Macroeconomia. 5 ed. São Paulo: Makron Books, 1991. 

 

SANDRONI, Paulo. Novíssimo Dicionário de Economia. 11 ed.São Paulo. 
Bestseller, 2003. 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Ementa 

Estudo das formas de conhecimento humano, a partir do exercício da leitura 
sistematizada, análise e interpretação de textos técnico-científicos. Estudo dos 
métodos introdutórios. Teorias, explicações e funções. Métodos teórico formal e 
informal. Orientação da elaboração de esquemas, resumos, resenhas aplicando as 
normas da ABNT nos textos acadêmicos construídos. Pesquisa experimental. 
Fundamentação. 

 

Bibliografia Básica: 

 

LAKATOS, Eva Maria. MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 
metodologia científica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

PRESTES, Maria Luci de Mesquita. A pesquisa e a construção do conhecimento 
cientifico: do planejamento aos textos, da escola a academia. Catanduva, SP: 
Respel, 2008.  

 

RIBEIRO, Wanderley. A monografia no curso de direito: anotações para a sua 
produção. Rio de Janeiro: Forense, 2002.  
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Bibliografia Complementar:  

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: 
elaboração de trabalhos na graduação.  10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

BITTAR, Eduardo C. B. Metodologia de pesquisa jurídica: teoria e prática da 
monografia para cursos de direito. 2 rev. ampl.São Paulo: Saraiva, 2002. 

 

DEMO, Pedro. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

MATIAS-PEREIRA, José. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. 2 ed. 
São Paulo: Editora Atlas, 2010. 

 

MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: a prática de fichamentos, resumos, 
resenhas. 11 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012. 

 

 

COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA 

 

Ementa 

Linguagem e Comunicação; Níveis de Linguagem. Vocabulário; Figuras de 
Linguagem; Aspectos gramaticais relevantes; Estrutura do texto; Textualidade, 
coerência e coesão. 

 

Bibliografia Básica: 

 

BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas: Comunicação Escrita. 22ª ed. São Paulo: Ática, 
2006.  

 

BARTHES, Roland. Elementos de Semiologia. 12ª. ed. São Paulo: Cultrix, 1999. 

 

FÁVERO, Leonor Lopes.  Coesão e Coerência Textuais. 11ª ed. São Paulo: Ática, 
2006.  

 

 

 

 

Bibliografia Complementar: 
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ANDRADE, Maria Margarida de. Língua Portuguesa: noções básicas para cursos 
superiores. 9ª. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

SILVA, Maurício. Ortografia da língua portuguesa: história, discurso, 
representações.  São Paulo: Contexto, 2009. 

  

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2009. 

 

PIGNATARI, Nínive. Como Escrever Textos Dissertativos. São Paulo: Ática, 2010.  

 

SILVA, Maurício (org.). Ortografia da Língua Portuguesa: história, discurso, 
representações. São Paulo: Contexto, 2011. 

 

2º SEMESTRE 

 

DIREITO CIVIL I – PARTE GERAL 

 

Ementa 

Lei de Introdução a Normas do Direito Brasileiro. Das pessoas e dos bens. Fatos 
jurídicos, atos jurídicos, atos ilícitos e negócios jurídicos: caracterização – O negócio 
jurídico e seus elementos constitutivos essenciais e acidentais (condição, termo e 
modo) – Invalidade e ineficácia do negócio jurídico: erro, dolo, coação, simulação, 
lesão, Estado de Perigo e Fraude Contra Credores. Extinção de direitos: prescrição; 
decadência; renúncia. Prova de atos e negócios jurídicos e registros públicos a eles 
relativos. 

 

Bibliografia Básica: 

 

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral do direito civil. 
Saraiva, 2012.  

 

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito 
Civil: Parte Geral.  vol. I. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012.  

 

RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil:.Parte Geral. 34 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 

 

Bibliografia Complementar:  
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DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2002. 

 

FARIAS, Cristiano Chaves de, ROSENVALD, Nelson. Direito Civil: Teoria Geral. 9ª 
Ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2011. 

 

FIUZA, César. Direito Civil: Curso completo.8ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. 

 

NADER, Paulo. Curso de direito civil: parte geral. 2ª. ed.  Forense, 2004. 

 

PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil: introdução ao Direito 
Civil; teoria geral de Direito Civil. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999.  

 

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Parte Geral. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

DIREITO CONSTITUCIONAL I  

 

Ementa 

Direito Constitucional: Conceito, evolução, objeto, fontes e relações com outras 
disciplinas. Constitucionalismo. Constituição: conceito, sentidos, elementos e 
classificação. Histórico das Constituições Brasileiras. Hermenêutica Constitucional: 
Métodos de interpretação, princípios da interpretação constitucional, estrutura da 
Constituição. Poder Constituinte. Eficácia e aplicabilidade das normas 
constitucionais. Organização Político-Administrativa do Estado Brasileiro. O 
federalismo brasileiro. Distribuição de competências. Intervenção. Defesa do Estado 
e das Instituições Democráticas. 

 

Bibliografia Básica: 

 

CUNHA, Dirley da.  Curso de Direito Constitucional. Salvador: Juspodivm, 2010. 

 

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 24. ed. atual. até a EC nº 57/08. 
São Paulo, SP: Atlas, 2009. 

 

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo – 35º Ed.. São 
Paulo: Malheiros, 2012. 

 

 

Bibliografia Complementar: 
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ARAUJO, Luiz Alberto David; Junior, Vidal Serrano Nunes. Curso de Direito 
Constitucional - 16ª Ed. São Paulo: Verbatim. 2012 

 

BARROSO, Luiz Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo - 3ª 
Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

 

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional - 27ª Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2012. 

 

BORGES, Alexandre Walmott. Preâmbulo da Constituição e a ordem econômica. 
Curitiba: Juruá, 2011. 

 

CARVALHO, Kildare Goncalves Direito Constitucional - 18ª Ed. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2012. 

 

 

DIREITO PENAL I  

 

Ementa 

Conceito de Direito Penal. História do Direito Penal. Relações com outras ciências. 
Fontes. Interpretação e integração da lei penal. Lei penal no tempo e no espaço. 
Conflito aparente de normas. Princípios limitadores do poder punitivo estatal. Teoria 
do crime. Evolução. Conceito de crime; classificação dos delitos. Fato típico: 
conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Erro de tipo. Antijuridicidade. Causas 
de Justificação. Culpabilidade: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e 
exigibilidade de conduta diversa. Excludente de Culpabilidade.  Erro de Proibição. 
Iter criminis: crime consumado e crime tentado. Desistência voluntária e 
arrependimento eficaz. Arrependimento posterior. Concurso de pessoas.  

 

Bibliografia Básica:  

 

CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal - Parte Geral ( arts. 1º a 120º) - Vol. 1 – 
16. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

GRECO, Rogerio. Curso de Direito Penal – Parte Geral – Vol. I – 14. ed. São 
Paulo: Impetus, 2012.  

 

MIRABETE, Julio Fabbrini; Fabbrini, Renato N. Manual de Direito Penal - Vol. I – 
28. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
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Bibliografia Complementar:  

 

BRANDÃO, Cláudio. Introdução ao Direito Penal: análise do sistema penal à luz 
do princípio da legalidade. Rio de Janeiro: Forense, 2002. 

 

BRANDÃO, Cláudio. Teoria jurídica do crime. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. 

 

BUSATO, Paulo Roberto. Introdução ao Direito Penal: fundamentos para um 
sistema penal democrático. Ed. Lúmen Iuris, 2003. 

 

CAPEZ, Fenando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 2 ed. Porto Alegre: 
Verbo Jurídico, 2008. 

 

 

NORONHA, Edgard Magalhães; ARANHA, Adalberto José Q.T. de Camargo. Direito 
penal: introdução e parte geral..  São Paulo, SP: Saraiva, 1999.  

 

ANTROPOLOGIA  

 

Ementa 

Objeto da sociologia jurídica. Sociologia Jurídica e Dogmática Jurídica. Os clássicos 
da Sociologia Jurídica – as várias abordagens sobre o direito à propriedade. O ser e 
o dever ser no contexto da sociologia jurídica. Conceitos estruturantes: Estado, 
Poder e Ideologia. Temas relevantes: Etnocentrismo e História. A questão étnica e 
nacional: conflito, integração, diversidade. A particularidade cultural dos (nos) 
referenciais globalizados. A questão indígena e afro-descendente.  

 

Bibliografia Básica: 

 

DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito : introdução à 
teoria geral do direito, à filosofia do direito, à sociologia jurídica. 23. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012.  

 

GOMES, Mércia Pereira. Antropologia: ciência do homem: filosofia da cultura.  São 
Paulo: Contexto, 2011. 

 

MARCONI, M. de Andrade. PRESOTTO, Zelia Maria Neves. Antropologia: uma 
introdução. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
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Bibliografia Complementar: 

 

ARRUDA JR, Edmundo Lima de. Introdução à sociologia jurídica alternativa: 
ensaio sobre o direito numa sociedade de classe. São Paulo: Acadêmica, 1993. 

 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 39. ed. Petrópolis: Vozes, 
2011. 

 

LITON, Ralph. O homem: uma introdução à antropologia. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000. 

 

RODRIGUES, Daniel Pagliusi. A importância da sociologia no estudo do direito. 
Revista jurídica consulex. n. 337, Fev., 2011. 64 - 65 / P340. 

 

ARRUDA JR, Edmundo Lima de. Direito e século XXI: Conflito e ordem na onda 
neoliberal pós-moderna (ensaios de sociologia do direito). Rio de Janeiro: Luam, 
1997. 

 

REDAÇÃO JURÍDICA 

 

Ementa 

Interpretação de textos, com temática relacionada ao Direito. A linguagem no texto 
jurídico: conceito, importância, características, forma. Narrativa simples e narrativa 
valorada. A função argumentativa da narração. Produção de textos: relatório, 
narrativa valorada e fundamentação simples. 

 

Bibliografia Básica 

DAMIÃO, Regina Toledo. HENRIQUES, Antonio. Curso de Português jurídico.  
São Paulo: Atlas, 2007. 

 

SARAIVA, Vicente de Paulo. A técnica da redação jurídica ou a arte de 
convencer. 4. ed. Brasília: Consulex, 2006. 

 

TOMASI, Carolina. Português Jurídico. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

Bibliografia Complementar 
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ALVES, Alaôr Caffé. Dialética e Direito: linguagem, sentido e realidade: 
fundamentos a uma teoria crítica da interpretação do direito. Barueri, SP, Manole, 
2010. 

 

ANDRADE, Maria Margarida de. Língua portuguesa: noções básicas para cursos 
superiores. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

 

XAVIER, Antonio Carlos dos Santos. Como se faz um texto: a construção da 
dissertação argumentativa. Catanduva, SP: Respel, 2006.  

 

VIANA, Joseval Martins. A estrutura redacional do texto jurídico. Justilex: revista 
jurídica, Brasília, v. 5, n. 56, p.52, Ago. 2006. 

 

SERRANO, Pablo Jiménez. Interpretação jurídica. São Paulo: Desafio cultural, 
2002. 

 

 

HISTÓRIA DO DIREITO 

 

Ementa 

O conceito de História – Concepção Materialista da História – Direito Natural: pré-
história, sociedades arcaicas – Origem da Família e da propriedade privada – O 
direito grego e o determinismo divino – O Julgamento de Sócrates – A positivação 
do direito na Antiguidade: Grécia e Roma – O Direito Romano - O direito na Idade 
Média – O direito na Idade Moderna: Revolução Francesa - O direito 
contemporâneo: pós Segunda Guerra Mundial e pós “Onze de Setembro”. 

 

Bibliografia Básica: 

CASTRO, Flávia Lages de. História do Direito: geral e do Brasil. Lúmen Júris, 
2014 
 
ROQUE, Sebastião José. História do direito.São Paulo: Ícone, 2007. 
  
WOLKMER, Antonio C. Fundamento de História do Direito. Belo Horizonte. Del 
Rey, 2014. 

 

Bibliografia Complementar: 

   
BITTAR, Eduardo C. B. História do Direito Brasileiro. 3. ed. São Paulo: Atlas, 
2012. 
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POZZOLI, Lafayette. Direito Comunitário Europeu:uma perspectiva para a América 
Latina. São Paulo: Editora Método, 2003.  
 
GILISSEN, John. Introdução Histórica ao Direito. Potugual: Caloute, 2001. 
 
LOPES, Reinaldo José. Curso de História do Direito. São Paulo: Método, 2013. 
 
RABINOVICH-BERKMAN, RICARDO DAVID. Bom dia, historia do direito!: textos 
e materiais para estudo da historia do direito, Rio de Janeiro: Forense, 2001 

 

 
 
 
 

 

FILOSOFIA DO DIREITO  

 

Ementa 

Filosofia, Direito e Filosofia do Direito. Lógica e Direito. Axiologia e Direito. Dialética 
Aristotélica, dialética Hegeliana e Direito. Filosofia do Direito em Kant, Hegel e Marx. 
Antologia Jurídica. Problemas ontológicos do Direito. Desenvolvimento capitalista e 
a função social da dogmática jurídica. A questão da objetividade cientifica e o 
positivismo. Objetividade jurídica versus Subjetividade jurídica. Subjetividade jurídica 
e titularidade dos direitos em perspectiva emancipatória. A Teoria Pura do Direito. 
Sistema jurídico: espécies. Gênese. Lacuna do Direito: racionalidade e 
alternatividade. Silogismo. Modelos teóricos do estudo do Direito. A axiologia 
jurídica. Tendências atuais em Filosofia do Direito. 

 

Bibliografia Básica: 

 

CRETELLA JUNIOR, José. Curso de Filosofia do Direito. 10. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2004. 

 

KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 6 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

 

NADER, Paulo. Filosofia do Direito. 20 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica. São Paulo: Saraiva, 2002. 
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______________________. Filosofia do Direito: uma crítica à verdade na ética e 
na ciência. São Paulo: Saraiva, 2002. 

 

BRANDÃO, Cláudio (org). Direito ao Extremo: Coetânea de Estudos. Rio de 
Janeiro: Forense, 2005.  

 

MAIA, Antonio Cavalcanti. MELO, Carolina de Campos. Perspectivas Atuais da 
Filosofia do Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. 

 

REALE, Miguel. Filosofia do direito. 19. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2002. 

 

 

 

 

 

3º SEMESTRE 

 

 

DIREITO CIVIL II - OBRIGAÇÕES 

 

Ementa 

Introdução ao Direito das Obrigações. Noção, estrutura e função das obrigações. 
Modalidades das obrigações: Obrigações alternativas, conjuntivas e facultativas; 
Obrigações divisíveis e indivisíveis; Obrigações solidárias; Obrigações reais 
(propterrem); Obrigações principais e acessórias; Adimplemento e inadimplemento 
das obrigações. Transmissão das obrigações. Outras fontes de obrigações: A 
Responsabilidade Contratual. Garantia geral das obrigações: meios de conservação 
da garantia patrimonial; “Astreintes”; fianças; privilégios; penhor e hipoteca. 

 

Bibliografia Básica: 

 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro - Vol. 2 - Teoria Geral Das 
Obrigações - 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

PAMPLONA FILHO, Rodolfo; Gagliano, Pablo Stolze. Novo Curso de Direito Civil : 
obrigações - abrangendo os códigos Civis de 1916 e 2002 - Vol. II - 13ª Ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012. 
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RODRIGUES, Silvio. Direito Civil – Parte Geral das obrigações. 30ª Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2002. 

 

 

Bibliografia Complementar:  

 

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil - Vol. II - Teoria Geral Das Obrigações e 
Teoria Geral Dos Contratos - 12ª Ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

GOMES, Orlando. Obrigações. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. 

 

 

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil: direito das 
obrigações. São Paulo: Saraiva, 37ª/ 2012. 

 

PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil: teoria geral das 
obrigações - Vol. II - 25ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. 

 

RIZZARDO, Arnaldo. Direito Das Obrigações - 2ª ed. Forense, 2004. 

 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL II 

 

Ementa 

Aspectos gerais da organização dos Poderes do Estado. Poder Legislativo. Senado 
Federal e Câmara dos Deputados. Mandato Parlamentar. Processo Legislativo. Da 
Tributação e do Orçamento. Fiscalização Financeira e Orçamentária. Poder 
Executivo. Ministros de Estado. Poder Judiciário. Funções Essenciais à Justiça. 

 

Bibliografia Básica: 

 

CUNHA JUNIOR, Dirley. Curso de Direito Constitucional. Salvador: JusPodium, 
2012. 

 

DAVID ARAÚJO, Luiz Alberto, NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito 
Constitucional. São Paulo: Verbatim, 2012.  

 

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2009. 
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Bibliografia Complementar: 

 

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: 
Malheiros, 2012. 

 

BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. São Paulo: 
Saraiva, 2010.  

 

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 27 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2012.  

 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: 
Saraiva, 2005. 

 

FERREIRA, Pinto. Curso de Direito Constitucional. 11.ed. São Paulo. Saraiva. 
1999. 

 

 

 

DIREITOS HUMANOS 

 

Ementa 

Conceito e Fundamento dos Direitos Humanos. Desenvolvimento Histórico. As 
gerações de direitos e suas críticas. Principais documentos históricos. Direitos 
Humanos na Constituição de 1988: os Direitos Fundamentais. Direitos civis e 
políticos e os DESC (Direitos Econômicos, Sociais e Culturais). Remédios 
constitucionais de proteção aos Direitos Humanos. Direitos Humanos na ordem 
externa. O processo de internacionalização: declarações, convenções, tratados, 
pactos. Os sistemas internacionais de proteção dos Direitos Humanos. O Direito 
Humanitário e o Direito dos Refugiados. O Tribunal Penal Internacional. A temática 
atual dos Direitos Humanos: novos sujeitos, novos atores, novos direitos. 

 

Bibliografia Básica 

 

MORAIS, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais: comentários aos arts. 1 
a 5 da Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. 9ª 
ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
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PIOVESAN, Flavia. Temas de Direitos Humanos. 2ed. São Paulo: Max Limonad, 
2013. 

 

 

WEIS, Carlos. Direitos Humanos Contemporâneos. 2ª ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2011. 

 

Bibliografia Complementar 

 

ALMEIDA, Guilherme Assis; MOISES, Cláudia Perrone. Direitos Internacional dos 
Direitos Humanos. Instrumentos Básicos. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

BRASIL. Direitos Humanos e violência intrafamiliar: informações e orientações 
para agentes comunitários de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2001.  

 

BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio 
de Janeiro: Campus, Nova Edição, 2004. 

 

LAFER, Celso. A reconstrução dos Direitos Humanos: um diálogo com o 
pensamento de Hannan Arendt. 7ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 

 

SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de Janeiro: 
Editora Lumen Juris, 2004. 

 

 

DIREITO PENAL II  

 

Ementa 

Teoria da Pena: conceito, fundamento e finalidade. Penas privativas de liberdade. 
Penas restritivas de direito. Pena pecuniária. Aplicação da pena. Medida de 
Segurança. Suspensão condicional da pena e livramento condicional. Efeitos da 
condenação e reabilitação. Concurso de crimes. Ação Penal. Extinção de 
Punibilidade.  

 

Bibliografia Básica: 

 

BITENCOURT, Cezar Roberto.  Tratado de Direito Penal: parte especial - dos 
crimes contra o patrimônio até dos crimes contra o sentimento religioso e o 
respeito aos mortos - Vol. 2 – 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
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CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte especial - dos crimes contra a 
pessoa a dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos 
mortos (arts. 121 a 212) - Vol. 2 – 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

GRECO, Rogerio. Curso de Direito Penal – Parte Geral (arts. 1º a 120 do CP) – 
Vol. I – 14. ed. São Paulo: Impetus, 2012.  

 

Bibliografia Complementar:  

 

MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal: parte especial, ats. 121 a 
234-B do CP  - Vol. II – 29. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

JESUS, Damásio de. Direito Penal Vol. 1 - Parte Geral – 33. ed. São Paulo: Atlas, 
2012. 

 

PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro : Vol. 1 : parte geral,art. 1 
a 120 - 11ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

 

RANGEL, Paulo C. Direito Processual Penal – 10. ed. Rio de Janeiro Lumen Juris, 
2005. 

 

BUSATO, Paulo César. Direito Penal e Ação Significativa: uma análise da 
função negativa do conceito de ação em direito penal a partir da filosofia da 
linguagem. Rio de Janeiro: LUMEN JURIS, 2005.   

 

HERMENÊUTICA JURÍDICA 

 

Ementa 

Hermenêutica jurídica, interpretação do Direito e aplicação do Direito. Função social 
da hermenêutica jurídica. Interpretação jurídica. Métodos hermenêuticos e tipos de 
interpretação. Integração do Direito: modos e limites. Da inesgotabilidade do sentido 
à hermenêutica total. O papel da lógica e da ideologia na aplicação do Direito. 
Tendências contemporâneas em Hermenêutica Jurídica.  

 

Bibliografia Básica 

COSTA, Dilvanir da. Curso de Hermenêutica Jurídica. Belo Horizonte: Del 
Rey.1997. 

 



 

 108 

FRANÇA, Rubens Limongi. Hermenêutica jurídica. 7. ed., rev. e aum. São Paulo, 
SP: Saraiva, 1999. 

 

MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 19. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2005. 

 

Bibliografia Complementar 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Legislação Saraiva. 
São Paulo: Saraiva, 2011. 

 

COELHO, Fábio Ulhoa. Para Entender Kelsen. São Paulo: Saraiva, 2001. 

 

DINIZ, Maria Helena. Conflito de normas. São Paulo: Saraiva, 1998. 

 

DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito: introdução à 
teoria geral do direito, a filosofia do direito, à sociologia jurídica. 23 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012. 

 

HERKENHOFF, João Baptista. Como aplicar o direito: à luz de uma perspectiva 
axiológica, fenomenológica e sociológica-política. 9 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2004.  

 

 

PSICOLOGIA JURÍDICA 

 

Ementa 

Psicologia: objeto de estudo, campos de atuação e metodologia. Aspectos biológico, 
psicológicos e sócio-culturais do comportamento humano. Caracterização do ser 
humano. Desenvolvimento da personalidade. Psicanálise, Behaviorismo, Psicologia 
Analítica, Psicodrama, Psicopatologia. Papéis Sociais. Psicologia e Criminalidade 
Urbana. 

 

Bibliografia Básica 
 
WEITEN, Wayane. Introdução à psicologia: temas e variações. São Paulo: 
Cengage Learning, 2010. 
 
BOCK, Ana Marcês Bahia.Psicologias: uma introdução ao estudo de psicologia. 
14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 
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MIRA Y LOPEZ, Emílio. Manual de psicologia jurídica. São Paulo: New 
Generation, 2009. 

 

 

Bibliografia Complementar 
 
NUNES, Ana Ignez Belé L.; SILVEIRA, Rosemary do Nascimento. Psicologia da 
aprendizagem: processos, teorias e contextos. 3 ed. Brasília: Liber Juris, 2011. 
 
DAVIDOFF, Linda L. Introdução a psicologia. 3. ed. São Paulo: Pearson 
Education, 2001. 
 
MINICUCCI, Agostinho. Relações humanas: psicologia das relações interpessoais. 
6. ed. São Paulo: Atlas, 2001.  
PIAGET, Jean. Epistemologia genética. 4ª. ed. - São Paulo: Editora WMF Martins 
Fontes, 2012. 
 
COLL, César. Desenvolvimento psicológico e educação. 2ª. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2004.  

 

 

TEORIA GERAL DO PROCESSO 

 

Ementa 

 

Conflitos de interesses. Meios de solução de conflitos de interesses. Princípios 
Constitucionais do Direito Processual. Direito Material e Direito Processual. Fases 
evolutivas do Direito Processual: instrumentalidade do Direito Processual e ondas 
renovatórias do Direito Processual. Divisão do Direito Processual: Processo Civil, 
Processo Penal e Processo Trabalhista. Da Norma Processual. Jurisdição. 
Organização Judiciária. Processo. Ação. 

 

Bibliografia Básica: 

ALVIM, José Eduardo Carreira. Teoria geral do processo. 15 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012. 

 

CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. vol. 1. 22 ed. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2012. 

 

CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, 
Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 28 ed. São Paulo: Malheiros, 2012. 

 



 

 110 

Bibliografia Complementar: 

DIDIER JR., Fredie. Direito processual civil: introdução ao direito processual 
civil e processual de conhecimento. vol. 1. 14 ed. Salvador: JusPodium, 2012. 

 

DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 14 ed. São 
Paulo: Malheiros, 2009. 

 

MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de processo civil interpretado: 
artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 11 ed. São Paulo: Manole, 2012. 

 

MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de processo civil: teoria geral do processo. vol. 
I. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 

 

WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo 
civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento. 12 ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012. 

 

 

4º SEMESTRE 

 

 

DIREITO CIVIL III - CONTRATOS 

 

Ementa 

Teoria Geral dos Contratos: Nova percepção dos princípios contratuais; Unificação 
do regime das obrigações no ordenamento jurídico brasileiro. Princípios, formação, 
classificações, tipicidade, interpretação e extinção. A nova teoria contratual. Os 
contratos de massa. As cláusulas gerais contratuais. Das estipulações contratuais 
em relação a terceiros; Classificação dos contratos; Interpretação dos contratos; 
Vícios redibitórios; Evicção. Extinção dos Contratos; Exceção do contrato não 
cumprido. Teoria da imprevisão e resolução por onerosidade excessiva.  Contratos 
em espécie e sua aplicação prática no direito. 

 

Bibliografia Básica 

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito 
civil: contratos em espécie.  5. ed. rev., atual. e ampl São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

MELLO, Cleyson M; FRAGA, Thelma. Direito civil: contratos – parte geral. Rio de 
Janeiro: América Jurídica, 2006. 
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MELO, Marco Aurélio Bezerra de. Novo código civil anotado: contratos. Rio de 
Janeiro: Lúmen Júris, 2004. 

 

Bibliografia Complementar  

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil. direito das obrigações.  

1º parte. / 30 atual. São Paulo, SP: Saraiva, 1999. 

 

NADER, Paulo. Curso de direito civil - contratos. Rio de Janeiro, RJ: Forense, 
2005. 

 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil - teoria geral das 
obrigações. Rio de Janeiro, RJ: Forense, 2004. 

 

RODRIGUES, Silvio. Direito civil - dos contratos e das declarações unilaterais da 
vontade. São Paulo: Saraiva, 2002. 

 

SILVEIRA, Carlos Alberto de Arruda. Contratos: doutrina, prática e jurisprudência. 
São Paulo, Mundo Jurídico, 2006. 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL III 

 

Ementa 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais. Direitos Individuais e Coletivos. Garantias 
constitucionais. Remédios Constitucionais. Direitos Sociais. Nacionalidade. Direitos 
políticos. Partidos políticos. Ordem Econômica e Financeira. Ordem Social. Controle 
de Constitucionalidade. 

 

Bibliografia Básica: 

BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e aplicação da constituição: fundamentos 
de uma dogmática constitucional transformadora. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.  

 

CUNHA, Dirley da.  Curso de Direito Constitucional. Salvador: Juspodivm, 2012. 

 

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 16 ed. rev., atual. e ampl. 
São Paulo: Método , 2007. 

 

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 24. ed. atual. até a EC nº 57/08. 
São Paulo, SP: Atlas, 2009. 
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Bibliografia Complementar: 

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional: em apêndice texto da 
constituição federal de 1988, com as EC até a de nº 22, de 19.03.99. 8. ed., rev., 
atual. e ampl. São Paulo, SP: Malheiros, 1999. 

 

CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional. 18. ed. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2012. 

 

MORAES, Guilherme Peña de. Direito constitucional: teoria da constituição. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2004. 

 

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 35. ed. rev. e 
atual. São Paulo, SP: Malheiros, 2012. 

 

ZIMMERMANN, Augusto. Curso de direito constitucional. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2004. 

 

 

DIREITO EMPRESARIAL I 

 

Ementa 

Conceito, objeto e evolução do Direito Comercial. Unificação do Direito privado. 
Teoria da empresa. Autonomia do direito Comercial. Conteúdo e fontes. 
Determinação da qualidade jurídica dos comerciantes e suas obrigações comuns. 
Registro de empresa. Agentes auxiliares do comércio. Estabelecimento empresarial. 
Teoria Geral do Direito Societário. Sociedades empresárias: conceito, 
personalização, classificação. Sociedade irregular. Constituição das sociedades. 
Contrato social: requisitos de validade, forma, alteração. Dissolução das sociedades. 
Sociedades de pessoas: em nome coletivo, em comandita simples, em conta de 
participação, de capital e indústria e de cotas por responsabilidade limitada. 
Sociedades de capitais: comanditas por ação e sociedades anônimas. 
Transformação, incorporação, fusão e cisão dos diversos tipos de sociedades 
empresárias. 

 

 

Bibliografia Básica: 

COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de Direito Comercial: direito de empresa. São 
Paulo: Saraiva, 2008. 
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NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa. Vl. 1. São Paulo: 
Saraiva, 2012. 

 

REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. Vl. 1. São Paulo: Forense, 2012. 

 

Bibliografia Complementar:  

ABREU, Jorge Manuel Coutinho de. Curso de direito comercial: das sociedades. 
Coimbra: Livraria Almedina, 2003.  

 

BULGARELLI, Waldirio. Direito comercial. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2001.  

 

CRETELLA JUNIOR, José. 1.000 perguntas e respostas de direito comercial. 5. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. 

 

MARTINS, Fran. Curso de direito comercial: empresa comercial, empresários 
individuais, microempresas, sociedades empresárias, fundo de comércio. 29. ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2005. 

 

REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 25ª. ed. São Paulo: Forense, 
2003. 

 

DIREITO PENAL III 

 

Ementa 

Dos crimes contra a pessoa. Dos crimes contra a vida. Dos crimes contra a honra. 
Dos crimes contra a liberdade individual. Dos crimes contra o patrimônio. Dos crimes 
contra a propriedade imaterial. Dos crimes contra a propriedade intelectual. Dos 
crimes contra a organização do trabalho. Dos crimes contra o sentimento religioso e 
contra o respeito aos mortos. 

 

Bibliografia Básica:  

CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte especial - Dos crimes contra a 
dignidade sexual a dos crimes contra a administração pública - ( arts. 213 a 
359-H). 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.   

 

GRECO, Rogério. Curso de direito penal: Parte Especial. Rio de Janeiro: Impetus, 
2012. 
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JESUS, Damásio E. Direito penal: parte especial; dos crimes contra a pessoa e dos 
crimes contra o patrimônio.  32. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

Bibliografia Complementar:  

 

MIRABETE, Julio Fabrini. Manual de Direito Penal, parte especial. 29. ed. São 
Paulo: Atlas, 2012. 

 

BITENCOURT, César Roberto. Manual de Direito Penal: Parte Especial. 2 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2002; 

 

BONATO, Gilson (Org.). Processo penal: leituras constitucionais. Rio de Janeiro: 
Lumen jures, 2003. 

 

BRANDÃO, Cláudio. Teoria Jurídica do Crime. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2002. 

 

PRADO, Luís Régis. Curso de Direito Penal Brasileiro, parte especial. 2 ed. rev. 
atual. amp.. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. Vol. 02 

 

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL I 

 

Ementa  

Conceito e objeto do Processo Civil. Das partes e dos procuradores. Litisconsórcio. 
Intervenção de terceiros. Do Ministério Público. Do Juiz e auxiliares da justiça. 
Competência. Dos atos processuais. Forma dos atos processuais. Do tempo e lugar 
dos atos processuais. Prazos processuais. Comunicação dos atos processuais. 
Nulidades processuais. Formação, suspensão e extinção do processo. Processo e 
procedimento. 

 

Bibliografia Básica: 

CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. vol. 1. 21 ed. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2012. 

 

MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de processo civil: processo de conhecimento. 
vol. II. 10 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. 
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THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: teoria geral do 
processo civil e processo de conhecimento. vol.1. 53 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2012. 

 

Bibliografia Complementar:  

COSTA MACHADO, Antônio Cláudio da. Código de processo civil interpretado: 
artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 11 ed. São Paulo: Manole, 2012. 

 

DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. 16 ed. São Paulo: 
Atlas, 2012. 

 

GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro: processo de 
execução a procedimentos especiais. vol. 2. 21 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. vol. 2. 27 
ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

 

WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo 
civil: vol. 1. teoria geral do processo e processo de conhecimento. 12 ed. São 
Paulo: Revista do Tribunais, 2012. 

 

 

DIREITO E MOVIMENTOS SOCIAIS 

 

Ementa 
Histórico das lutas sociais. Antropologia dos movimentos sociais. O Direito 
Internacional dos povos e das minorias. Direitos fundamentais e políticas públicas. 
Os movimentos sociais da atualidade: indígenas, quilombola, campesinato, 
movimentos urbanos. Criminalização e resistência dos movimentos sociais. 
 
 

Bibliografia Básicas 

 

DIMENSTEIN, Gilberto. Aprendiz do futuro: cidadania hoje e amanhã. 10.ed. São 
Paulo: Atica. 

 

FOUCAULT, Michael. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. 39. ed. São Paulo. 
Vozes, 2011. 
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GOHN, Maria da Glória. O protagonismo da sociedade civil: movimentos sociais, 
ONGs e redes solidárias. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2008 

 

 

Bibliografia Complementares 

CAMPILONGO, Celso Fernandes. Interpretação do direito e movimentos sociais. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.  

 

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 11ª. ed. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. 

 

RÚBIO, David Sánchez; FLORES, Joaquin Herreira; CARVALHO, Salo de 
(Org.). Direitos humanos e globalização: fundamentos e possibilidades desde a 
teoria crítica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.  

 

SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência 
universal. 20.ed. Rio de Janeiro: Record, 2011.  

 

TORRES, Carlos Alberto. Democracia, educação e multiculturalismo: dilemas da 
cidadania em um mundo globalizado. Petrópolis: Vozes, 2001. 

 

DIREITO AGRÁRIO 

 

Ementa 

Direito Agrário: Conceitos abrangência – Estatuto da Terra: nomenclatura e 
definições – A função social propriedade e a posse agrária - Reforma agrária - 
Imposto sobre a propriedade territorial rural – Teoria geral dos Contratos Agrários.  - 
Arrendamento e parceria rural - Usucapião especial rural - Do Crédito Rural - Títulos 
de Crédito Rural. 

 

Bibliografia Básica: 

BARROS, Wellington Pacheco. Curso de Direito Agrário e Legislação 
Complementar. Vol I – 7ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2012. 

 

BRASIL. Estatuto da Terra – 23ª Ed. São Paulo. Saraiva, 2011.  

 

OPTIZ, Silvia e outro. Curso Completo de Direito Agrário. 6ª edição. São Paulo: 
Saraiva.  2012. 
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Bibliografia complementar: 

 

MARQUES, Benedito Ferreira. Direito Agrário brasileiro. 9 ed. São Paulo: Atlas, 
2011. 

 

BRASIL. Estatuto da cidade: legislação correlata. Brasília: Senado Federal, 2005. 

 

FERREIRA, Pinto. Curso de direito agrário.   São Paulo: Saraiva, 1999. 

 

FRANCISCO, Caramuru Afonso. Estatuto da cidade comentado. São Paulo: 
Juarez de Oliveira, 2001. 

 

MIRANDA, Gurgen de. Direito Agrário Ambiental. 1ª Ed. São Paulo. Forense. 
2003. 

 

 

 

5º SEMESTRE 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO I 

 

Ementa 

Direito Administrativo: Conceito, fontes, evolução histórica, sistemas administrativos. 
Princípios do Direito Administrativo. Organização da Administração: Órgãos, 
Administração Pública Direta e Indireta. Poderes Administrativos. Atos 
Administrativos. Licitação. 

 

Bibliografia Básica: 

DI PIETRO, Maria Silvia Zanella. Direito Administrativo. 26ª ed. São Paulo: Atlas, 
2013. 

 

MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 6ª ed. Niterói: Impetus, 2012. 

 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 39ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2013.  
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Bibliografia Complementar: 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 12 ed.  
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. 

 

MELO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 29ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2012. 

 

FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 
2008. 

 

MIRANDA, Henrique Savonitti. Licitações e Contratos Administrativos.  Brasília: 
Senado Federal, 2007. 

 

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo: parte 
introdutória – parte geral; parte especial. Rio de Janeiro: Forense, 2005. 

 

DIREITO CIVIL IV – DIREITOS REAIS 

 

Ementa 

Os Direitos Reais. Posse. Aquisição e perda da posse. Efeitos da posse. Ações 
possessórias. A propriedade. Limitações ao direito da propriedade. Propriedade 
resolúvel. Propriedade aparente. Modos de aquisição da propriedade imóvel. O 
registro de imóveis no Direito Civil brasileiro. Modos de aquisição da propriedade 
móvel. Perda da propriedade móvel e imóvel. O Direito de Vizinhança. O 
condomínio. Direitos reais sobre coisa alheia. A enfiteuse. O direito de superfície. As 
servidões. O usufruto. O uso e habitação. Os direitos de garantia. Propriedade 
fiduciária. O penhor. A hipoteca. A anticrese. O direito do promitente comprador de 
imóvel. 

 

Bibliografia Básica: 

BARROS MONTEIRO, Washington. Curso de Direito Civil. Direito das Coisas. 
São Paulo: 42ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012 (V. 3). 

 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro - Vol. 4 - Direito Das 
Coisas - 27ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil: posse, 
propriedade,direitos reais de fruição,garantia e aquisição. - Vol. IV - Direitos 
Reais - 13ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. 
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Bibliografia Complementar:  

GOMES, Orlando. Direitos Reais. Rio de Janeiro: Forense, 2004. 

 

MELLO, Marco Aurélio Bezerra. Direito das Coisas. 5ª ed. Rio de janeiro: Lúmen 
Júris, 2011. 

 

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil - Vol. V - Direitos Reais - 12ª Ed. São 
Paulo: Atlas, 2012. 

 

 

STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004. 

 

TARTUCE, Flávio. Direito Civil: Direito das Coisas. V.4 Método, Série Concursos. 
2012. 

DIREITO DO TRABALHO I 

 

Ementa 

Direito do Trabalho: histórico, conceito, divisão e fontes. Princípios peculiares do 
Direito do Trabalho. Direito Individual do Trabalho. Relação de trabalho e relação de 
emprego. Os sujeitos da relação de emprego. Empregado e Empregador. Contrato 
de Trabalho: espécies de contrato de trabalho e morfologia. Contrato de trabalho e 
figuras afins. Contrato temporário de trabalho e contrato a tempo parcial. 
Terceirização e intermediação de mão de obra. Responsabilidade subsidiária e 
solidária. Sucessão de empregadores. Remuneração e salário. Gorjeta. Salário: 
proteção ao salário, espécies, salário utilidade, parcelas que compõem o salário. 
descontos salariais. Recisão contratual. Aviso prévio. 

 

Bibliografia Básica: 

 

BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. 8. Ed. São Paulo LTr, 
2012. 

 

MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. 29 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao Direito do Trabalho. 37 ed. São 
Paulo: LRT, 2012. 



 

 120 

 

Bibliografia Complementar:  

 

ALMEIDA, Amador Paes de. CLT Comentada: legislação: doutrina: jurisprudência. 7 
ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

 

COSTA, Marcus Vinícius Americano da. Compêndio de Direito Individual: 
constituição e jurisprudência. Rio de Janeiro: Forense, 2003. 

 

DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 11 ed. São Paulo: 
LTr, 2012. 

 

MARTINS, Sergio Pinto. Comentários a CLT. São Paulo: Atlas, 2012.  

 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho: história e teoria 
geral do direito do trabalho relações individuais e coletivas do trabalho. São Paulo: 
Saraiva, 2001. 

 

 

DIREITO EMPRESARIAL II 

 

Ementa 

Títulos de crédito. Conceito. Características. Classificação. Letra de câmbio. 
Conceito. Emissão. Endosso. Aceite. Aval. Vencimento. Pagamento. Protesto. 
Ressaque. Ação cambial e prescrição. Nota promissória. Conceito. Requisitos. 
Cheque: histórico, conceito, forma, endosso, aval, apresentação, protesto, 
prescrição. Duplicata: conceito, aceite e protesto. Noções de conhecimento de título 
de crédito rural e industrial. Recuperação Empresarial. Falência: caracterização. 
Declaração e efeitos jurídicos. Administração. Crimes falimentares. 

 

Bibliografia Básica 

COELHO, Fabio Ulhoa. Comentários a Lei de Falências e de recuperação de 
empresas. São Paulo, Saraiva, 2011. 

 

NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa: títulos de 
créditos e contratos empresariais. Vol. 2. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa: recuperação de 
empresas e falência. Vol. 3. São Paulo: Saraiva, 2012. 
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Bibliografia Complementar 

REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. Saraiva, 2012.   

 

BULGARELLI, Waldírio. Títulos de Crédito. São Paulo: Atlas, 2001. 

 

COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial. 16. ed. rer. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2005.     

 

NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa: teoria geral da 
empresa e direito societário. Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

BULGARELLI, Waldirio. Direito Comercial. 16. ed. – São Paulo: Atlas, 2001.  

 

 

 

 

DIREITO PENAL IV 

 

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. 

 

Bibliografia Básica: 

CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.   

 

GRECO, Rogério. Curso de direito penal: Parte Especial. 9. ed.  Rio de Janeiro: 
Impetus, 2012. 

 

JESUS, Damásio E. Direito Penal: parte especial: dos crimes contra a 
propriedade imaterial e dos crimes contra a paz pública. São Paulo: Saraiva, 
2012.  

 

 

Bibliografia Complementar:  
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MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal: parte especial, arts. 121 a 
234-B do CP. 29. ed.  São Paulo: Atlas, 2012. 

 

PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro: parte especial. Vol. 2. 10. 
ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. 

 

FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal (Parte Especial). São Paulo: 
Forense, 2004. 

 

JESUS, Damásio E. Código Penal Anotado. São Paulo: Saraiva, 1999. 

 

NORONHA, Edgar Magalhães de. Direito Penal. Vol. 2 São Paulo: Saraiva, 1999. 

 

 

 

 

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL II 

 

Ementa 

 

Procedimento comum. Petição inicial. Improcedência liminar do pedido. Audiência de 
conciliação e mediação. Respostas do réu. Providências preliminares. Julgamento 
conforme o estado do processo. Audiência de instrução e julgamento. Teoria geral 
das provas. Provas em espécie. Sentença. Coisa julgada. Teoria geral dos recursos. 
Recursos em espécie: apelação, agravos, embargos de declaração, recurso 
ordinário, recurso extraordinário, recurso especial, embargos de divergência. 

 

Bibliografia Básica: 

CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. vol. 2. 20 ed. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2012. 

 

MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART,  Sergio Cruz Curso de processo civil: 
processo de conhecimento. vol. II. 10 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. 

 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: teoria geral do 
processual civil e processo de conhecimento. vol.1. 53 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2012. 
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Bibliografia Complementar: 

DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito 
processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos 
tribunais.. vol. 3. 10 ed. Salvador: JusPodium, 2012. 

 

DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. 16 ed. São Paulo: 
Atlas, 2012. 

 

GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro: atos processuais a 
recursos e processos nos tribunais. vol. 2. 21 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de processo civil interpretado: 
artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 11 ed. São Paulo: Manole, 2012. 

 

WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo 
civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento. Vol. 1. 12 ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. 

 

 

6º SEMESTRE 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO II 

 

Ementa 

Contratos Administrativos. Convênios e Consórcios Administrativos. Intervenção do 
estado na propriedade. Atuação do estado no domínio econômico. Bens públicos. 
Serviços públicos. Concessão e Permissão. Controle da administração pública. 
Recursos Administrativos. Responsabilidade civil do estado. A Administração em 
juízo. 

 

Bibliografia Básica 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 22. ed. São Paulo: Atlas, 
2009.  

 

MARINELA, Fernanda. Direito administrativo. 6.ed. Niterói: Impetus, 2012.  
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MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 35. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009.  

 

Bibliografia Complementar 

ANGERAMI, Alberto; PENTEADO FILHO, Nestor Sampaio. Direito administrativo 
sistematizado. São Paulo: Método, 2007.  

 

DAL POZZO, Augusto Neves. Aspectos fundamentais do serviço público no direito 
brasileiro. São Paulo : IDAP : Malheiros, 2012  

 

MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 29.ed. São 
Paulo: Malheiros, 2012.  

 

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo: parte 
introdutória; parte geral; parte especial. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005.  

 

SALEME, Edson Ricardo. Direito administrativo. 2. ed. São Paulo: Rideel, 2008. 

 

 

DIREITO CIVIL V - FAMÍLIA 

 

Ementa 

Introdução e noções gerais do Direito das Famílias. Novo Direito das Famílias. 
Famílias plurais. Casamento. Eficácia do casamento. Regime de bens. Dissolução 
da sociedade conjugal e do vínculo matrimonial. Relações de parentesco. União 
estável. Concubinato e seus efeitos. Parentesco. Filiação. Reconhecimento de filhos. 
Adoção. Poder familiar. Alimentos. Bem de família. Tutela. Curatela. Ausência. 
Direito do Idoso. 

 

Bibliografia Básica: 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro - Vol. 5 - Direito de Família - 
27ª Ed. Editora Saraiva. 2012 

 

GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito 
Civil - Direito de Família - Vol. VI - 6ª Ed. Saraiva. São Paulo. 2012 

 

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil - Direito de Família - Vol. VI- 9ª Ed. Editora 
Atlas. São Paulo. 2009. 
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Bibliografia Complementar:  

CAHALI, Yussef Said. Divórcio e Separação. 10ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2012. 

 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito de Família. 9ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 

 

PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil: direito de família. Vol. 
V – Editora Forense - 20ª Ed. 2012 

 

RIZZARDO, Arnaldo. Direito de Família. 3ª ed. Forense. Rio de janeiro. 2005. 

 

RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: Direito de Família. Vol 6. 28ª ed. Saraiva. São 
Paulo. 2008 

 

ROSENVALD, Nelson; FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito Das Famílias - 3ª Ed. 
Editora Lumen Juris. 2011.  

 

 

 

DIREITO DO TRABALHO II 

 

Ementa 

A Duração do Trabalho. Tutela geral à jornada e ao horário de trabalho. Exceções: 
trabalho externo e cargos de gestão. Horas “in itinere”. Banco de horas. Turnos 
ininterruptos de trabalho. Prorrogação e compensação de horário. Férias. Descanso 
Semanal Remunerado. Regulamentações Especiais do Trabalho. Proteção da 
relação de emprego. Formas de garantias e estabilidades no emprego. Regime do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Direito Coletivo do Trabalho: organização 
sindical, liberdade sindical, negociação coletiva, dissídio coletivo, greve. 

 

Bibliografia Básica: 

BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. 8. Ed. São Paulo LTr, 
2012. 

 

MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. 29 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao Direito do Trabalho. 37 ed. São 
Paulo: LRT, 2012. 
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Bibliografia Complementar:  

ALMEIDA, Amador Paes de. CLT Comentada: legislação: doutrina: jurisprudência. 7 
ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

 

COSTA, Marcus Vinícius Americano da. Compêndio de Direito Individual: 
constituição e jurisprudência. Rio de Janeiro: Forense, 2003. 

 

DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 11 ed. São Paulo: 
LTr, 2012. 

 

MARTINS, Sergio Pinto. Comentários a CLT. São Paulo: Atlas, 2012.  

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL III 

 

Ementa 

 

Da ordem dos processos no tribunal. Uniformização da jurisprudência. Declaração 
de inconstitucionalidade. Homologação de sentença estrangeira. Ação Rescisória. 
Processo de execução. Teoria geral da execução. Princípios norteadores. Objeto. 
Títulos executivos judiciais e extrajudiciais. Competência. Responsabilidade 
patrimonial. Fraude à execução. Liquidação de sentença. Cumprimento de sentença. 
Execução de títulos executivos extrajudiciais: Execução para a entrega de coisa 
certa ou incerta. Execução das obrigações de fazer ou não fazer. Execução por 
quantia certa. Execução de prestação alimentícia. Execução fiscal. Execução contra 
a Fazenda Pública. Resistência do devedor e de terceiros. Insolvência. Remição de 
bens. Suspensão e extinção do processo executivo. 

 

Bibliografia Básica: 

CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. vol. 2. 20 ed. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2012. 

 

MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. Curso de processo civil: 
execução. vol. III. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. 

 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: processo de 
execução e cumprimento da sentença, processo cautelar e tutela de urgência. vol.2. 
47 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. 

 

Bibliografia Complementar:  
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DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. 16 ed. São Paulo: 
Atlas, 2012. 

 

GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro: atos processuais a 
recursos e processos nos tribunais. vol. 2. 21 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro: processo de 
execução a procedimentos especiais. vol. 3. 21 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de processo civil interpretado: 
artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 11 ed. São Paulo: Manole, 2012. 

 

SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. vol. 3. 25 
ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

Ementa 

Conceito e objeto do Direito Financeiro. Ciência das Finanças. Receita e Despesa 
Pública. Orçamento. Conceito e objeto do Direito Tributário. Fontes do Direito 
Tributário. Competência Tributária e Princípios jurídicos da tributação. Hipótese de 
Incidência Tributária. Tributo (conceito, espécies, classificação e função). Obrigação 
tributária e Crédito tributário. Imunidade, isenção, Não incidência e Alíquota Zero. 
Tributos em espécie: Impostos, Taxas, Contribuições de melhoria, Contribuições 
sociais e Tributos extraordinários e de Competência Residual. Administração 
tributária.  

 

Bibliografia Básica: 

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 24 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012. 

 

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 32 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2011. 

 

SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário.  4 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

Bibliografia Complementar:  

ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário esquematizado. São Paulo: Método, 
2007. 
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ALEXANDRINO, Marcelo. PAULO, Vicente. Manual de direito tributário. 7 ed. São 
Paulo: Método, 2008. 

 

BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Forense, 2005. 

 

COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 8 ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2005. 

 

MARTINS, Ives Gandra da Silva. Curso de direito tributário. 13 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011. 

 

DIREITO AMBIENTAL 

 

Ementa 

Evolução histórica do Direito Ambiental. Direito Internacional do Meio Ambiente. 
Constituição Federal e Meio Ambiente. Lei de Política Nacional do Meio Ambiente e 
Sistema Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81). Licenciamento Ambiental e 
Estudo de Impacto Ambiental. Legislação de Recursos Hídricos. Poluição. Fauna. 
Flora. Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Biodiversidade e 
Acesso a Recursos Genéticos. Transgênicos. O desafio do consumo sustentável. 
Responsabilidade Civil por danos ambientais. Lei de Crimes Ambientais. 
Responsabilidade penal da pessoa jurídica. Infrações Administrativas. Penas 
alternativas. 

 

Bibliografia Básica 

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 13 ed. 
São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

MACHADO, Paulo A. L. Direito Ambiental Brasileiro. 9 ed. São Paulo: Malheiros, 
2006. 

 

ANTUNES, Paulo de Bessa.  Direito ambiental. 14 ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2012. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

BARBOSA FILHO, Antonio Nunes. Segurança do trabalho e gestão ambiental. 2 
ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

BRASIL. Leis, etc. Legislação de direito ambiental. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 
2012. 
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FREIRE, Genebaldo Dias.  Educação ambiental: princípios e práticas. 9 ed. São 
Paulo: Gaia, 2011 

 

MIRANDA, Robinson Nicacio de. Direito ambiental.  São Paulo: Rideel, 2009. 

 

SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 7 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009. 

 

 

7º SEMESTRE 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL I 

 

Ementa 

Noções preliminares de Direito Processual Penal. Sistemas processuais penais. 
Princípios fundamentais do processo penal. Lei processual penal no tempo e no 
espaço. Interpretação da Lei Processual Penal. Fontes do Direito Processual Penal. 
Investigação preliminar: Inquérito policial. Ação Penal. Ação civil ex-delicto. 
Competência Criminal. Das medidas cautelares de natureza pessoal. Questões e 
Processos Incidentes. Sujeitos do processo.   

 

Bibliografia Básica: 

CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 19 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 10. ed. Lumen Juris, 2008.  

 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 
2012. 

 

Bibliografia Complementar:  

JESUS, Damásio Evangelista de. Código de Processo Penal Anotado. 22. ed. 
Saraiva, 2005. 

 

BRASILEIRO DE LIMA, RENATO. Manual de processo penal. 2. ed. Bahia: 
Juspodivm, 2014. 
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NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 13. ed. – Rio 
de Janeiro: Forense, 2014. 

 

BINDER. Alberto M. Introdução ao direito processual penal. Rio de 
Janeiro:Editora Lumen Juris, 2003. 

 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 15. ed. rev. E 
de acordo com a Lei n. 12.403/2011 – São Paulo: Saraiva, 2012.  

 

 

DIREITO CIVIL VI - SUCESSÕES 

 

Ementa 

Introdução e noções gerais do Direito das Sucessões. Sucessões e suas espécies. 
Abertura de sucessão. Herança e sua administração. Vocação hereditária. Herdeiros 
necessários. Aceitação e renúncia da herança. Herança jacente e vacante. Petição 
de herança. Sucessão legítima. Ordem da vocação hereditária. Direito de 
representação. Sucessão testamentária. Formas ordinárias e especiais de 
testamento. Codicilo. Legados. Direitos de acrescer entre herdeiros e legatários. 
Substituições. Deserdação. Revogação do testamento. Da redução das disposições 
testamentária. Inventário. Partilha. 

 

Bibliografia Básica: 

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito das sucessões. 26ª 
ed. São Paulo: Saraiva, 2012.  

 

RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil: Direito das sucessões. Vol. 7. 26ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2007.  

 

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: Direito das Sucessões. 12ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2012. 

 

Bibliografia Complementar:  

GOMES, Orlando. Sucessões. 14ª ed Rio de Janeiro: Forense, 2004.  

 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: direito das 
sucessões.Vol. VI.  19. ed. – Rio de Janeiro, Forense, 2012.  

 

RIZARDO, Arnaldo. Direito das sucessões.  4ª Ed. Rio de Janeiro, Forense, 2008. 
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GAGLIANO, Pablo Stolze. O contrato de doação: análise crítica do atual sistema 
jurídico e os seus efeitos no direito de família e das sucessões. 3. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2010.  

 

MONTEIRA, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das sucessões. 
São Paulo: Saraiva, 1997 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL IV 

 

Ementa 

Tutela Provisória: Tutela de urgência, tutela cautelar e tutela antecipada. Tutela de 
Evidência. Procedimentos especiais. Teoria geral dos procedimentos especiais. 
Procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. Juizados Especiais Cíveis. 
Procedimentos especiais de jurisdição voluntária. 

 

Bibliografia Básica: 

CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. vol. 3. 18 ed. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2012. 

 

MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de processo civil: procedimentos especiais. 
vol. V. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. 

 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: 
procedimentos especiais. vol.3. 41 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. 

 

Bibliografia Complementar: 

COSTA MACHADO, Antônio Cláudio da. Código de processo civil interpretado: 
artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 11 ed. São Paulo: Manole, 2012. 

 

GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro: processo de 
execução a procedimentos especiais. vol. 3. 21 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. 16 ed. São Paulo: 
Atlas, 2012. 

 

MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de processo civil: processo cautelar. vol. IV. 4 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. 
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THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: processo de 
execução e cumprimento da sentença, processo cautelar e tutela de urgência. vol.2. 
47 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. 

 

 

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO I 

 

Ementa 

Conceito e objeto. Autonomia do Processo do Trabalho. Fontes. Princípios do Direito 
Processual do Trabalho. Jurisdição e competência da Justiça do Trabalho. Atos, 
termos, prazos e nulidades processuais. Das partes e procuradores. Representação. 
Assistência Judiciária.  

 

Bibliografia Básica: 

CARRION, Valentin. Comentários à consolidação das leis do trabalho; legislação 
complementar/jurisprudência.  37 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

MARTINS, Sérgio 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. Curso de direito processual do trabalho. 27 ed. 
São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

Bibliografia Complementar: 

CAIRO JÚNIOR, José. Curso de direito processual do trabalho. 5 ed. Salvador: 
JusPodivum, 2012. 

 

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 10 ed. 
São Paulo: LTr, 2012. 

 

MARTINS, Sérgio Pinto. Comentários à CLT.  São Paulo: Atlas, 2004. 

 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao processo do trabalho. 4 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2009. 

 

SARAIVA, Renato. Curso de direito processual do trabalho. 8 ed. São Paulo: 
Forense, 2011. 
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PRÁTICA JURÍDICA I - CIVIL 

 

Ementa  

Identificação e técnicas para elaboração de peças processuais: Identificação do rito 
processual. Compreensão de problemas. Lógica de elaboração de peças forenses. 
Técnicas de elaboração de peças forenses na área cível com base em problemas. A 
função social do profissional de direito: ética e boa-fé processual. 

 

Bibliografia Básica: 

CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. vol. 1. 22 ed. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2012. 

 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: processo de 
execução e cumprimento da sentença, processo cautelar e tutela de urgência. vol.2. 
47 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. 

 

THEODORO JÚNIOR, HUMBERTO. Curso de direito processual civil: teoria geral 
do processo civil e processo de conhecimento. vol.1. 53 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2012. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

COSTA MACHADO, Antônio Cláudio da. Código de processo civil interpretado: 
artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 11 ed. São Paulo: Manole, 2012. 

 

DIDIER JR., Fredie. Direito processual civil: introdução ao direito processual 
civil e processual de conhecimento. vol. 1. 14 ed. Salvador: JusPodium, 2012. 

 

DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. 16 ed. São Paulo: 
Atlas, 2012. 

 

GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. vol. 3. 21 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012. 

 

WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo 
civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento. Vol. 1. 12 ed. São 
Paulo: Revista do Tribunais, 2012. 
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PROCESSO TRIBUTÁRIO 

 

Ementa 

A Administração Tributária e o Processo Administrativo Tributário. Princípios do 
Processo Administrativo Tributário. Espécies de Procedimentos Administrativos. 
Processo Judicial Tributário. Sujeitos do Processo Tributário. Ações de iniciativa dos 
Contribuintes. Ações de iniciativa do Fisco. Execução Fiscal. 

 

Bibliografia Básica 

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 34 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2011. 

 

PAULSEN, Leandro; AVILA, René Bergmann; SLIWKA, Ingrid Scroder. Direito 
processual tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da 
doutrina e da jurisprudência. 7 ed. Rio de Janeiro: Livraria do Advogado, 2012. 

 

SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário.  4 ed. São Paulo: Saraiva, 2012 

 

Bibliografia Complementar 

 

MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo tributário. 7 ed. São Paulo: Atlas, 
2014. 

 

MAZZA, Alexandre; SABBAG, Eduardo. Prática tributária. 4 ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2010. 

 

ALEXANDRINO, Marcelo. Manual de direito tributário. 7. ed. rev. e atual. – Rio de 
Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2008. 

 

CASSONE, Vittorio. Direito tributário: fundamentos constitucionais da 
tributação, definição de tributos e suas espécies, conceito e classificação dos 
impostos, doutrina, prática e jurisprudência. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

  

FABRETTI, Láudio Camargo. Direito tributário aplicado: impostos e 
contribuições das empresas. 3. ed. São Paulo: Atlas S.A, 2012 

 

 

 

8º SEMESTRE 
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DIREITO PROCESSUAL PENAL II 

 

Ementa 

Provas: Teoria geral das provas e provas em espécie. Processo e Procedimento: 
noções gerais, procedimento comum (ordinário, sumário e sumaríssimo) e 
procedimentos especiais. Sentença Penal. Nulidades. Recursos: Teoria geral dos 
recursos e recursos criminais em espécie. Ações autônomas de impugnação.  

 

 

Bibliografia Básica: 

CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 19 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. Vol. 1. São Paulo: 
Saraiva, 2012. 

 

BRASILEIRO DE LIMA, RENATO. Manual de processo penal. 2. ed. Bahia: 
Juspodivm, 2014. 

 

Bibliografia Complementar:  

JESUS, Damásio Evangelista de. Código de Processo Penal Anotado. São Paulo: 
Saraiva, 2005. 

 

NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal. 13. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2014. 

 

RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 10. ed. Lumen Juris, 2008 

 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 15.  ed. ver. e 
de acordo com a Lei n. 12403/2011 – São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 10. 
rev., atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. 

 

 

 

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO II 
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Ementa 

 

Ação trabalhista. Ritos processuais trabalhistas. Dissídio individual. Petição inicial. 
Da audiência. Conciliação e defesa. Das provas. Sentença. Recursos. 

 

Bibliografia Básica: 

CARRION, Valentin. Comentários à consolidação das leis do trabalho; legislação 
complementar/jurisprudência.  37 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

MARTINS, Sérgio 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. Curso de direito processual trabalho. 27 ed. 
São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

Bibliografia Complementar: 

CAIRO JÚNIOR, José. Curso de direito processual do trabalho. 5 ed. Salvador: 
JusPodivum, 2012. 

 

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 10 ed. 
São Paulo: LTr, 2012. 

 

MARTINS, Sérgio Pinto. Comentários à CLT.  São Paulo: Atlas, 2012. 

 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao processo do trabalho. 4 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2009. 

 

SARAIVA, Renato. Curso de direito processual do trabalho. 8 ed. São Paulo: 
Método, 2011. 

 

 

DIREITO CIVIL VII - RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

Ementa 

Responsabilidade Civil. Reflexões históricas e fontes culturais. A noção de homem 
médio e a responsabilidade civil. Princípios fundamentais da responsabilidade civil. 
Teorias da culpa e da responsabilidade sem culpa. A responsabilidade contratual e 
extracontratual. A responsabilidade civil do estado. 
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Bibliografia Básica 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. V. 7. 
26. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.  

 

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito 
civil: responsabilidade civil - Abrangendo os codigos civis de 1916 e 2002. 7. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2004. 

 

RODRIGUES, Silvio. Direito civil: responsabilidade civil. Vl. 4. 20. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008. 

 

Bibliografia Complementar 

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. 12. ed. São Paulo: 
Atlas, 2012. 

 

BLAISE, Walter. A responsabilidade civil e o dano médico: legislação, 
jurisprudência, seguros e o dano médico. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. 

 

COELHO, Marcio Xavier. Fundamentos da responsabilidade civil estatal. Brasilia: 
OAB, 2005. ISBN 85-87260-49-9. 

 

PEREIRA, Caio Maria da Silva. Responsabilidade Civil. 9 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2001. 

 

STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 6. Ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2004. 

 

 

DIREITO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO 

 

Ementa 

Direito do consumidor. Dos direitos básicos do consumidor. A relação de consumo, 
orientação ao consumidor. Das práticas comerciais. Da proteção contratual. Da 
Desconsideração da personalidade jurídica. Da prescrição e da decadência. Das 
sanções administrativas. Das infrações penais. Da defesa do consumidor em Juízo. 

 

Bibliografia Básica: 
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GAMA, Hélio Zagheto. Curso de Direito do Consumidor. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2004. 

 

MARQUES , Claudia Lima. Contrato no código de defesa do consumidor: o novo 
regime das relações contratuais. 6. ed. rev., atual. E ampl. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2011.  

 

NUNES, Rizatto. Curso de Direito do Consumidor: com exercícios. São Paulo: 
Saraiva, 2006. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

 

ALMEIDA, João Batista de. Manual de direito do consumidor. 5. ed. rev. São 
Paulo: Saraiva, 2011.  

 

CORREIA FILHO, Luiz Araújo Torres. Código de Defesa do Consorciado 
comentado: teoria – jurisprudência – legislação. São Paulo: CL Edijur, 2002. 

 

GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. 8. 
Ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. 

 

KHOURI, Paulo Roque. Direito do consumidor: contratos, responsabilidade civil e 
defesa do consumidor em juízo. São Paulo: Atlas, 2013 

 

PEREIRA, Valdemar Rodrigues. Prática forense no Direito do Consumidor: 
procedimentos práticos, petições, sentenças, jurisprudência e legislação. São Paulo: 
Merito, 2002. 

 

 

PRÁTICA JURÍDICA II - PENAL 

 

Ementa  

Identificação e técnicas para elaboração de peças processuais: Identificação do rito 
processual. Compreensão de problemas. Lógica de elaboração de peças forenses. 
Técnicas de elaboração de peças forenses na área penal com base em problemas. 
A função social do profissional de direito: ética e boa-fé processual. 

 

Bibliografia Básica: 
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CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 19 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito penal: parte geral e parte especial. 8 
ed. São Paulo: RT, 2012. 

 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 15 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012. 

 

Bibliografia Complementar: 

MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Manual de direito penal: parte 
especial, arts. 121 a 234-B do CP. vol. 2. 29 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal: parte especial, arts. 235 a 
361 do CP. vol. 3. 26 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal.  vol. 2. 34 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012. 

 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal.  vol. 3. 34 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012. 

 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal.  vol. 4. 34 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012. 

 

 

9º SEMESTRE 

 

 

ÉTICA DAS PROFISSÕES JURÍDICAS 

 

Ementa 

A importância da ética nas ações humanas. O código de Ética da Advocacia: regras 
deontológicas fundamentais. Estatuto de Advocacia e a OAB, Lei nº 8.906/94. 
Código de Ética e Disciplina: os deveres e direitos dos profissionais da advocacia; 
relações com o cliente; infrações disciplinares e sanções; responsabilidade 
profissional. As garantias constitucionais e legais da atividade da advocacia. Art. 133 
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: indispensabilidade do 
advogado. O advogado perante os colegas, juiz, membros do ministério público. A 
importância do dever de urbanidade. O papel social do advogado. 
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Bibliografia Básica 

ACQUAVIVA, Marcos Cláudio. Ética Jurídica. São Paulo: Desafio Cultural, 2002. 

 

ARAUJO, Francisco Fernandes de. A ética do juiz, do promotor e do advogado 
no processo e na sociedade. Campinas: Copola, 2003. 

 

BRASIL. Estatuto da Advocacia e a Ordem do Advogados do Brasil. 24ª. ed. 
São Paulo: Atlas S. A. 2009. 

 

Bibliografia Complementar 

SÁ, Antônio Lopes de. Ética profissional. 9. Ed. – 5. reimp. São Paulo: Atlas, 2013 

 

VALLS, Álvaro L.M. O que é ética. São Paulo: Brasiliense, 2013. 

 

VÁZQUEZ, Adolfo Sànchez. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013. 

CRETELLA JUNIOR, JOSÉ, 1.000 perguntas e respostas sobre o estatuto da 
OAB e o código de ética e disciplina: para provas das faculdades de direito, 
para os exames da OAB - Ordem dos Advogados do Brasil, para concursos 
públicos, para o provão do MEC. 5. ed. Forense, 2004. 

SUNHG, Jung Mo. Conversando sobre ética e sociedade. 18. ed. Rio de Janeiro: 
Vozes, 2011  

 

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

Ementa 

Fundamento constitucional – Conceitos iniciais – Direitos Fundamentais – Políticas 
de prevenção, atendimento e proteção – Atos infracionais – Medidas pertinentes aos 
pais ou responsável – Conselho tutelar – Acesso à Justiça – Procedimentos e 
Recursos – Ministério Público – Advogado – Proteção Judicial dos Interesses 
individuais, Difusos e Coletivos – Crimes e Infração Administrativa – Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). 

 

Bibliografia Básica 

ELIAS, Roberto João. Comentários ao estatuto da criança e do adolescente: Lei 
N. 8.069, de 13 de julho de 1990. São Paulo: Saraiva, 2004. 

 

LIBERATI, Wilson Donizeti. Comentários ao estatuto da criança e do 
adolescente. 11 ed. São Paulo: Malheiros, 2010. 
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TAVARES, José de Farias. Comentários ao Estatuto da Criança e do 
adolescente.  5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. 

 

Bibliografia Complementar 

BETTI, Emílio. Teoria geral do negócio jurídico. Trad.: Ricdardo Rodrigues Gama. 
Campinas: LZN, 2003. 

 

BRASIL. Leis, decretos, etc. Estatuto da Criança e do Adolescente. 19 ed. São 
Paulo: Saraiva (Coleção Saraiva de legislação), 2012. 

 
COSTA, Antonio Carlos Gomes da. É possível mudar: a criança, o adolescente e a 
família na política social do município. São Paulo: Malheiros, 1993. 
 
MENDEZ, Emilio Garcia.  Das necessidades aos direitos. São Paulo: Malheiros, 
1994. 
 
SCHREIBER, Elisabeth. Os direitos fundamentais da criança na violência 
intrafamiliar. Porto Alegre: Ricardo Lenz, 2001. 
 

 

DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO E PRIVADO 

 

Ementa 

Introdução: Direito Internacional Público e Privado. Fundamentos, Conceito, Fontes  
e Objeto. Autonomia. Direito Intertemporal. Direito Uniforme. Direito Comparado. 
Estrutura, Função e Natureza das Normas de DI. Pessoas Físicas: Status, a 
Personalidade e a Capacidade. Do Casamento e suas Conseqüências. Separação 
Judicial e Divórcio. Pátrio Poder e Sucessões. Fontes das Pessoas Internacionais. 
Os Estados: direito e deveres. Organismos Internacionais, Domínios. A Paz 
Internacional e Relações Internacionais. Emigração, Nacionalidade, Diplomacia e 
Direitos Humanos. 

 

Bibliografia Básica: 

ACCIOLY, Hildebrando; SILVA, G. E. do Nascimento e; CASELLA, Paulo Borba.  
Manual de direito internacional público. 20 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

AMORIM, Edgar Carlos de. OLIVEIRA JUNIOR, Vicente de Paulo Augusto de. 
Direito Internacional Privado. 11 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. 

 

MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. 15 ed. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2004. 
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Bibliografia Complementar:  

ARAUJO, Luis Ivani de Amorim. Curso de direito internacional público. 10 ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2003. 

 

ARAUJO, Nadia. Direito Internacional Privado: teoria e prática brasileira. 5 ed. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2011. 

 

BORGES, José Souto Maior. Curso de Direito Comunitário: instituições de 
direito comunitário comparado: União Européia e MERCOSUL. São Paulo: 
Saraiva, 2005. 

 

LITRENTO, Oliveiros.  Curso de direito internacional público.  5 ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2003. 

 

SEITENFUS, Ricardo.  Manual das organizações internacionais. 5 ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2012. 

 

PRÁTICA JURÍDICA III - TRABALHISTA 

 

Ementa  

Identificação e técnicas para elaboração de peças processuais: Identificação do rito 
processual. Compreensão de problemas. Lógica de elaboração de peças forenses. 
Técnicas de elaboração de peças forenses na área trabalhista com base em 
problemas. A função social do profissional de direito: ética e boa-fé processual. 

 

Bibliografia Básica: 

BARROS, Alice Monteiro. Curso de direito do trabalho. 8 ed. São Paulo: LTr, 
2012. 

 

CARRION, Valentin. Comentários à consolidação das leis do trabalho: 
legislação complementar/ jurisprudência. 37 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

MALTA, Cristóvão Piragibe Tostes. Prática do processo trabalhista. 35 ed. São 
Paulo: LTr, 2008. 

 

Bibliografia Complementar: 

ALMEIDA, Amador Paes de. CLT comentada. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
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CAIRO JÚNIOR, José. Curso de direito processual do trabalho. 5 ed. Salvador: 
JusPodivum, 2012. 

 

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 10 ed. 
São Paulo: LTr, 2012. 

 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho. 29 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

 

SARAIVA, Renato. Curso de direito processual do trabalho. 8 ed. São Paulo: 
Método, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 

 

Ementa 

Características do trabalho monográfico.  Tema, problema e hipótese de trabalho.  
Projeto do trabalho: justificativa, objetivos, referencial teórico e metodologia. 
Elaboração do Projeto de Pesquisa. 

 

Bibliografia Básica: 

 

LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 7 ed. São Paulo: 
Atlas, 2010. 

 

PRESTES, Maria Luci de Mesquita. A pesquisa e a construção do conhecimento 
cientifico: do planejamento aos textos, da escola a academia. Catanduva, SP: 
Respel, 2008. 230 p. ISBN 85-87069-09-8. 

 

RIBEIRO, Wanderley. A monografia no curso de direito: anotações para a sua 
produção. Rio de Janeiro: Forense, 2002. 90 p. ISBN 85-309-1429-5. 

 

Bibliografia Complementar: 
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ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: 
elaboração de trabalhos na graduação.  10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

BITTAR, Eduardo C. B. Metodologia de pesquisa jurídica: teoria e prática da 
monografia para cursos de direito.2 rev. ampl.São Paulo: Saraiva, 2002. 

 

DEMO, Pedro. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: a prática de fichamentos, resumos, 
resenhas. 11 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012. 

 

PEREIRA, José Matias. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. 2 ed. São 
Paulo: Editora Atlas, 2010. 

 

 

 

 

 

10º SEMESTRE 

 

 

DIREITO DA SEGURIDADE SOCIAL 

 

Ementa 

Evolução da previdência social no mundo e no Brasil. Sistema geral. A Lei orgânica. 
Atividades abrangidas pela previdência. Beneficiários. Custeio. Prestações 
concedidas pela previdência. Acidentes de trabalho. Administração e contencioso da 
previdência social. Disposições penais da previdência social. Sistemas especiais. 
Tendências e rumos gerais da previdência social. Seguridade social.  

 

Bibliografia Básica: 

 

IBRAHIM, Fabio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 17 ed. São Paulo: 
Impetus, 2012. 

 

MARTINS, Sergio Pinto. Direito da Seguridade Social: custeio da seguridade social 
– benefícios – acidente do trabalho – assistência social - saúde. 32 ed. São Paulo: 
Atlas, 2012. 
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TAVARES, Marcelo Leonardo. Direito previdenciário: regime geral de previdência 
social e regras constitucionais dos regimes próprios de previdência social. 13 ed. Rio 
de Janeiro: Impetus, 2011. 

 

Bibliografia Complementar 

 

BALERA, Wagner. Direito previdenciário: teoria sintetizada - quadros sinópticos 
- questões de concursos. 9 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. 

 

EDUARDO, Ítalo Romano. Direito previdenciário. Rio de Janeiro: Impetus, 2004. 

 

JORGE, Tarsis Nametala. Elementos de direito previdenciário – custeio: de 
acordo com a EC 41/03 e MP 222/04. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2005. 

 

MARTINS, Sergio Pinto. Legislação previdenciária. 18 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

SALIBA, Tuffi Messias. Legislação de segurança, acidente do trabalho e saúde 
do trabalhador. 8 ed. São Paulo: LTr, 2012 

 

 

DIREITO ELEITORAL 

 

Ementa 

Direito Eleitoral Brasileiro. Conceito e Fontes. Organização Judiciária Eleitoral. 
Nacionalidade. Direitos Políticos. Sufrágio. Elegibilidade. Inelegibilidade. Partidos 
Políticos. Regramento constitucional dos partidos. Fundo Partidário e Propaganda 
Partidária. Infidelidade Partidária. Alistamento Eleitoral. Processo Eleitoral. 
Convenção Partidária e Registro de Candidaturas. Campanha Eleitoral e 
Propaganda Político-eleitoral. Sistemas eleitorais. Organização do Eleitorado. As 
Eleições. Votação. Apuração. Diplomação. Abuso de Poder. Captação de Sufrágio. 
Condutas Vedadas. Crimes Eleitorais. Ações Eleitorais. Recursos Eleitorais. 

 

Bibliografia Básica: 

 

GOMES, José Jairo. Direito eleitoral. 10.  ed. São Paulo: Atlas S.A, 2014. 

 

CÂNDIDO, JOEL J. Direito eleitoral brasileiro. São Paulo: Edipro, 2012. 
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COÊLHO, Marcus Vinicius Furtado. Direito eleitoral e processo eleitoral: direito 
penal eleitoral e direito político. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. 

 

 

Bibliografia Complementar: 

 

AMARAL, Roberto. Legislação eleitoral comentada: guia completo para 
candidatos, advogados e fiscais de partido. Rio de Janeiro: Revan, 1996. 

 

BRASIL. Código eleitoral e legislação correlata.  5ª ed. São Paulo: RT, 2008. 

 

TELES, Ney Moura. Direito Eleitoral: comentários à Lei 9.100/1995. São Paulo: 
Editora de Direito, 1996. 

 

CALADO, Alder Julia Ferreira (Org). Por uma cidadania alternativa: estudos nos 
campos político – partidário, do momento de cultura popular, educativo, direitos 
humanos e do trabalho. João Pessoa: Idéia, 2003. 

 

FERREIRA, Pinto.  Manual Prático de direito eleitoral.  São Paulo: Saraiva, 1973. 

 

 

DIREITO MUNICIPAL E URBANÍSTICO 

 

Ementa 

O Município na estrutura federativa do Estado. A organização do Município. Lei 
Orgânica. Executivo Municipal. Câmara Municipal. Finanças municipais, Serviços 
públicos municipais, Poder de Polícia Municipal.  Controle das Funções Municipais. 
Regime Jurídico dos servidores municipais. Responsabilidade político-administrativa 
dos vereadores e dos prefeitos. O Direito Urbanístico: princípios e diretrizes. A 
Constituição e o Direito Urbanístico. Estatuto da Cidade e os seus instrumentos de 
política urbana e de gestão do espaço urbano. A propriedade urbana e sua função 
social. Limitações administrativas à propriedade. Tratamento urbanístico da 
propriedade: planejamento, zoneamento, parcelamento e reparcelamento do solo. 
Tutela urbanística do patrimônio histórico, cultural e paisagístico. 

 

Bibliografia Básica: 

BRAZ, Petrônio. Direito Municipal na Constituição. 7. ed. São Paulo: Mizuno, 
2010. 
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CASTRO, José Nilo. Direito Municipal Positivo. 7ª Ed., Belo Horizonte: Del Rey, 
2010. 

 

MEIRELES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 3ª ed., São Paulo: Rev. dos 
Tribunais, 1977. 

 

Bibliografia Complementar: 

  

BRASIL. Estatuto da Cidade: e legislação correlata. Senado Federal, 2005. 

 

CARDOSO, Fernanda Lousada. Direito urbanístico: leis nº 6.766/1979 e 
10.257/2001 e mp nº 2.220/2001. Juspodivm, 2014. 

 

FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Estatuto da Cidade Comentado. São Paulo: 
RT, 3º Ed., 2008. 

 

MUKAI, Toshio. Temas atuais de direito urbanístico e ambiental. Belo Horizonte: 
Fórum, 2007. 

 

 

SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS 

 

Ementa 

Crítica à resolução de conflitos pela via tradicional. A aplicação dos mecanismos de 
A. D. R. no direito brasileiro. Conciliação, mediação, arbitragem. Juizados Especiais. 
Transação penal nos Juizados Especiais Criminais. Justiça restaurativa e mediação 
penal. Compromisso de Ajustamento de Conduta na tutela coletiva. 

 

de Conduta na tutela coletiva. 

 

Bibliografia Básica 

ALVIM, José Eduardo Carreira. Teoria geral do processo. 15 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012. 

 

BEZERRA, Paulo César Santos. Acesso à justiça: um problema ético-social no 
plano da realização do direito. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. 
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CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, 
Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 28 ed. São Paulo: Malheiros, 2012. 

 

Bibliografia Complementar 

ALVIM, José Eduardo Carreira. Direito arbitral. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2004. 

 

CRETELLA NETO, José. Curso de arbitragem: arbitragem comercial, arbitragem 
internacional, lei brasileira de arbitragem, direito privado brasileiro aplicável à 
arbitragem, instituições internacionais de arbitragem, convenções 
internacionais sobre arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2004. 

 

DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 14 ed. São 
Paulo: Malheiros, 2009. 

 

SILVA, João Roberto da. Arbitragem: aspectos gerais da lei n° 9.307/96: 
comentários, doutrina, prática, jurisprudência. 2 ed. São Paulo: Mizuno, 2004. 

 

TOLEDO, Armando Sérgio Prado de. Estudos avançados de mediação e 
arbitragem. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 

 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 

 

Ementa 

Elaboração, execução e apresentação escrita e oral do trabalho de Conclusão de 
Curso, utilizando métodos e técnicas para o trabalho acadêmico e científico. Normas 
da ABNT para o estudo e redação do texto cientificamente organizado. 

 

Bibliografia Básica: 

ANDRADE, M. M. de. Introdução à metodologia do trabalho cientifico: elaboração de 
trabalhos na graduação. 10° ed., Ed. Atlas, 2010, São Paulo, SP 

 

GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5 ed. São Paulo. 
Editora Atlas, 2010. 

 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS Eva Maria. Metodologia do Trabalho 
Científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projetos e relatório, 
publicações e trabalhos científicos. 7 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2008. 
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Bibliografia Complementar: 

 

MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: a prática de fichamentos, resumos, 
resenhas. 11 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012. 

 

CARVALHO, M. C. M. de. Construindo o saber: Metodologia Científica, 
fundamentos e técnicas. 14ª ed., São Paulo: Papirus. 2003. 

 

SOARES, E. Metodologia Cientifica – Lógica, Epistemologia e normas. São Paulo: 
Atlas. 2003. 

 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 23. ed. São 
Paulo; Editora Cortez, 2010. 

 

MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. 2ª ed. São 
Paulo: Editora Atlas S. A.,2010.   

 

 

 

OPTATIVAS 

 

ARGUMENTAÇÃO E ORATÓRIA 
Ementa 
Organização da fala quanto à estruturação lógica da comunicação.  Eixo 
argumentativo: objetividade, precisão, clareza e concisão. Dicção e prosódia. Teoria 
da Argumentação Jurídica. Lógica Jurídica. A persuasão da linguagem: retórica. A 
força ideológica da linguagem e o poder do discurso jurídico. Construção da 
abordagem: argumentos adequados, técnicas de condução pelo questionamento, 
administração de eventuais conflitos. Argumentação jurídica em casos concretos. 
Postura interativa com o público ou o interlocutor. 

 

Bibliografia Básica: 

POLITO, Reinaldo. Oratória para advogados e estudantes de direito. São Paulo: 
Saraiva, 2008. 

 

XAVIER, Antonio Carlos dos Santos. Como se faz um texto: a construção da 
dissertação argumentativa. Catanduva, SP: Respel, 2006.  
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WARAT, Luis Alberto. Introdução geral a direito: interpretação da lei, temas para 
uma reformulação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1998.  

 

Bibliografia Complementar: 

FERRAZ JR, Tercio Sampio. Argumentação jurídica. São Paulo: Manole, 2014. 

 

CARRASCO, Maria do Carmo Oliveira. Argumentação jurídica: comunicação, 
oratória e ferramenta estratégica para o operador do direito. São Paulo: Letras 
Jurídicas, 2007. 

 

NADÓLSKIS, Hêndricas. Comunicação jurídica: orientação completa para a 
correta redação de textos jurídicos. São Paulo: Nacional, 2010. 

 

BORDENAVE, Juan E. Diaz. O que é comunicação. Brasiliense: 2005. 

 

HOHLFELDT, Antonio. Teoria da comunicação: conceitos, escolas e tendências. 
Vozes, 2013. 

 

 

 

 

BIOÉTICA 
 
Ementa 
Conceito e evolução da Bioética. Distinção entre Bioética e Ética Biomédica. 
Princípios da Bioética. Bioética do Cotidiano e Bioética de Fronteira. Procriação 
Assistida. O Aborto e suas Implicações Bioéticas e Jurídicas. Sexualidade humana. 
Conceito de morte e Eutanásia. Transplante de órgãos e tecidos. Clonagem.  

 

Bibliografia Básica 

RIBEIRO, Gustavo Pereira Leite. Bioética e direitos da pessoa humana. Belo 
horizonte: Del Rey, 2011. 

 

Paul de Barchifontaine, Leo Pessini de. Bioética e longevidade humana. São 
Paulo: Loyola, 2006. 

 

OGUISSO, Taka; ZOBOLI, Elma. Ética e Bioética. São Paulo: Manole, 2006. 

 

Bibliografia Complementar 
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ASCENÇÃO, Jose de O. Estudos de Direito da Bioética. Lisboa: Almedina, 2005. 

 

DURAND, Guy. Introdução Geral a Bioética – História, Conceito e Instrumentos. 
São Paulo: Loyola, 2003. 

 

BEAUCHAMP. Tom L. Princípios de ética biomédica. São Paulo: Loyola, 2002. 

 

SGRECCIA, Elio. Manual de Bioética. São Paulo: Loyola, 1996. 

 

GARRAFA, Volnei. Bases conceituais da bioética: enfoque latino-americano.São 
Paulo: Gaia, 2006 

 
 
CRIMINOLOGIA 
 
Ementa 
Conceito, método, função e objeto. Escolas Penais. Histórico do pensamento 
criminológico. Etapas “pré-científicas” e científicas e os diversos modelos teóricos. 
Modelos biológico, psicológico e sociológico. Movimentos radicais da criminologia. 
Movimento abolicionista. Prevenção do delito no Estado Democrático de Direito. 
Modelos e sistemas da reação ao delito. Penalogia: teoria da pena. Penitenciarismo. 
Política criminal. A construção de uma criminologia Latino-Americana.  

 

Bibliografia Básica 

BARATTA, Alessandro. Criminologia critica e critica do Direito penal: Introdução 
à sociologia do direito penal. 

 

GOMES, Luis Flávio & MOLINA, Antônio García- Pablos de. Criminologia. São 
Paulo: RT, 2000. 

 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Em busca das penas perdidas: a perda de 
legitimidade do sistema penal. Tradução por Vânia Romano Pedrosa e Amir Lopez 
da Conceição. Rio de Janeiro: Revan, 1991. 

 

Bibliografia Complementar 

ASSAD, Elias Mattar. Os criminalistas. São Paulo: Fabris, 1990; 

 

DIAS, Jorge de Figueiredo, ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia: o homem 
delinqüente e a sociedade criminógena. Coimbra: Coimbra, 1984; 
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FERRI, Enrico. Princípios de direito criminal: o criminoso e o crime. 2. ed. 
Campinas: Bookseller. 1998; 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: história das violências nas prisões. Trad. Ligia 
M. Pondé Vassalo. Petrópolis, Vozes, 1987; 

 

KARAM, Maria Lúcia. De crime, penas e fantasia. 2. ed. Niterói, RJ:Luman, 1993; 

 

PIEDADE JÚNIOR, Heitor. Direito criminal. 1 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1998; 

SANTOS, Juarez Cirino dos. A Criminologia radical. Rio de Janeiro: Forense, 
1981; 

 

VARELA, Dráusio. Estação Carandiru. São Paulo: Companhia das Letras, 1999; 

 

 

DIREITO E INFORMÁTICA 
Ementa 
O Direito e a era da informática. Os documentos eletrônicos e sua validade. Breves 
aspectos jurídicos sobre: os “crimes” digitais; o tele-trabalho; a responsabilidade civil 
na internet; fiscalização tributária; a pirataria de software através da rede; 
responsabilidade dos provedores de acesso por atos de seus clientes; licitação, 
internet e relações de consumo. Segurança digital. A jurisdição no espaço 
cibernético. Atos processuais via internet. 

 

Bibliografia Básica 

Demócrito, Reinaldo Filho. Direito da informática: temas polêmicos. São Paulo: 
Edipro, 2002.  

 

PAESANI, Liliana Minardi. Direito de informática: comercialização e 
desenvolvimento internacional. São Paulo: Atlas, 2014. 

 

VIEIRA, Jair Lot. Crimes na internet: interpretados pelos tribunais. São Paulo: 
Edipro, 2009. 

 

Bibliografia Complementar 

PAESANI, Liliana Minardi. Direito e internet: liberdade de informação, 
privacidade e responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2013. 

 

CONTE, Christiany Pegorari. Crimes no meio ambiente digital. São Paulo: 
Saraiva, 2013. 
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VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. Atlas, 2012. 

 

ABRÃO, Carlos Henrique. Processo eletrônico: processo digital. São Paulo: São 
Paulo, 2011. 

 

FABRETTI, Láudio Camargo. Direito tributário aplicado: impostos e 
contribuições das empresas. 3ª. ed. São Paulo: Atlas S. A., 2012. 

 

DIREITO ECONÔMICO 
Ementa 
Pressupostos constitucionais da ordem econômica. Abuso do poder econômico. 
CADE. Concorrência desleal. Fusão, incorporação e cisão de empresas. Lei 
antitruste. Regulamentação antidumping brasileira. Regulamentação do direito de 
concorrência no Mercosul.  

 

Bibliografia Básica 

AGUILLAR, Fernando Herren. Direito econômico: do direito nacional ao 
supranacional. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. Lições de Direito Econômico. 4 ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2011. 

 

GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 15 ed. São 
Paulo: Malheiros, 2012. 

 

Bibliografia Complementar 

BORGES, Alexandre Walmott. Preâmbulo da constituição e a ordem econômica. 
Curitiba: Juruá, 2011. 

 

FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Direito econômico. 6 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2010. 

 

TOLETO, Gastão Alves de. O direito constitucional econômico e sua eficácia. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2004. 

 

MASSO, Fabiano Del. Direito econômico esquematizado. Rio de Janeiro: Método, 
2013. 

TAVARES, André Ramos. Direito constitucional econômico. 3ª ed. São Paulo: 
Método, 2011. 
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DIREITO EDUCACIONAL 
Ementa 
Direito à Educação. Níveis de Formação Educacional. Obrigatoriedade do Ciclo 
Básico. Fontes de Financiamento. Ensino Médio. Legislação Educacional sobre 
Ensino Fundamental Médio e Superior (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). O 
Direito Educacional na Constituição de 1988. Princípios Constitucionais. 
Competência em Matéria Educacional. Garantia e autonomia Universitária. 

 

Bibliografia Básica 

SOUZA, Motauri Ciocchetti de. Direito educacional. São Paulo: Verbatim, 2010. 

 

GIL, Antonio Carlos. Didática do ensino superior. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

 

LIMA, Jean Carlos. Direito Educacional – perguntas e respostas do cotidiano 
acadêmico. São Paulo: Avercamp, 2005. 

 

Bibliografia Complementar 

 

VIEIRA, Jair Lot. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Bauru: Edipro, 
2006 

D’Avila, Cristina Maria. Didática e docência na educação superior: implicações 
para a formação de professores. São Paulo: Papirus, 2012. 

 

POCHO, Cláudia Lopes. Tecnologia educacional: descubra suas possibilidades 
na sala de aula.  Rio de Janeiro: Vozes, 2012.   

 

Gil, Antônio Carlos. Metodologia do ensino superior. 3. ed. São Paulo: Atlas, 
1997.  

 

GANDIN, Danilo. Planejamento: como prática educativa. São Paulo: Edições 
Loyola, 2013. 

 

LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS 
Ementa 
Língua de Sinais Brasileira e seu conhecimento básico para aplicação na prática do 
profissional do direito: conteúdos básicos de libras; expressão corporal e facial; 
alfabeto manual; gramática de libras; sinais de nomes próprios; soletração de 
nomes; localização de nomes; percepção visual; profissões; funções e cargos; 
ambiente de trabalho; meios de comunicação; família; árvore genealógica; vestuário; 
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alimentação; objetos; valores monetários; compras; vendas; medidas, meios de 
transporte, estados do Brasil e suas culturas; diálogos. 

 

Bibliografia Básica  

 

GESSER, Audrei. O ouvinte e a surdez: sobre ensinar e aprender a libras. São 
Paulo: Parábola, 2012. 

 

SCLIAR, C. A Surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre, Mediação, 1998. 

 

PEREIRA, Maria Cristina da Cunha. Libras: conhecimento além dos sinais. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.  

 

Bibliografia Complementar 

GESSER, Audrei. Libras?: que língua é essa?. Parábola, 2013. 

 

QUADROS, Ronice Muller de. Língua de sinais brasileira: estudos lingüísticos. 
Artmed, 2004. 

 

HONORA, Marcia. Livro ilustrado de língua brasileira de sinais: desvendando a 
comunicação usada pelas pessoas com surdez. Ciranda Cultural, 2009. 

 

GUIMARÃES, Renato Maia. Sinais e sintomas em geriatria. 2. ed. Atheneu, 2004.  

 

VELOSO, Éden. Aprenda libras com eficiência e rapidez. MãoSinais: 2012. 

 

MEDICINA LEGAL 
 
Ementa 
Medicina Legal: conceito, importância e relação com as demais ciências médicas e 
jurídicas. Perícias e peritos. Psicologia Forense. Psiquiatria clínica e psiquiatria 
forense. Traumatismo e doenças mentais. Periculosidade dos doentes e dos 
deficientes mentais. Conceito e importância da Psicologia Judiciária. Depoimento 
infantil, de velhos, de doentes mentais, de oligofrênicos e de moribundos. A 
confissão. A acareação. A reconstituição do crime. Traumatologia forense. Os 
diferentes tipos de lesões. Asfixias. Esganadura. Afogamento. Aborto sob o ponto de 
vista médico-jurídico. Perícias. Sedução e estupro. Gravidez, parto e puerpério. 
Investigação da paternidade. Casamento e impedimentos matrimoniais. Infanticídio. 
Causa jurídica da morte. Homicídio, suicídio e acidentes. Tanatologia forense. Data 
da morte. Lesões em vida e alterações depois da morte. Relações vitais. Balística. 
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Bibliografia Básica 

CROCE, Delton. Manual de Medicina Legal. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

FRANÇA, Genival Veloso de. Fundamentos de Medicina Legal. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.  

 

FRANÇA, Genival Veloso de. Medicina legal. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2014. 

 

Bibliografia Complementar 

BINA, Ricardo Ambrosio Fazzani. Medicina legal. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.  

 

HERCULES, Hygino de C. Medicina legal: texto e atlas. São Paulo: Atheneu, 
2014. 

 

CARDOSO, Leonardo Mendes. Medicina legal para o acadêmico de direito. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2013. 

 

GELDER, Michael. Psiquiatria. Guanabara Koogan, 2002. 

 

GOMES, Hélio. Medicina legal. Freitas Bastos, 1980 

 

MEIO AMBIENTE E POLÍTICAS PÚBLICAS 
Ementa 
O desafio da sustentabilidade do desenvolvimento. A gênese e o desenvolvimento 
das políticas públicas de natureza social. O planejamento governamental como 
processo. A governança e a política ambiental internacional. A Política Nacional do 
Meio Ambiente. Os rumos das políticas públicas ambientais nacionais. A lógica da 
ambientalização das políticas públicas. A Institucionalização das políticas 
ambientais.  

 

Bibliografia  Básicas 

CAMARGO, Ana Luiza de Brasil. Desenvolvimento sustentavel: dimensões e 
desafios. Campinas: Papirus, 2003.  

 

DIAS, Genebaldo Freire. Educação ambiental: princípios e práticas. 9. ed. São 
Paulo: Gaia, 2011. 551 p. ISBN 978-85-85351-09-0. 
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BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as conseqüências humanas. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 1999. 145 p. 

 

Bibliografia Complementar 

 

MORANDI, Sonia; GIL, Izabel Castanha. Tecnologia e ambiente. 2. ed. São Paulo: 
Copidart, 2001.  

 

PEREIRA, Adriana Camargo. Sustentabilidade, responsabilidade social e meio 
ambiente. Saraiva, 2011.   

 

FREIRIA, Rafael Costa. Direito, gestão e políticas públicas ambientais. São 
Paulo: SENAC, 2011.  

 

BARSANO, Paulo Roberto. Meio ambiente: guia prático e didático. Erica, 2013. 

 

ROSA, André Henrique. Meio ambiente e sustentabilidade. Porto Alegre: 
Bookman, 2012.  

 

 

 

DIREITO E INCLUSÃO 
 
Ementa 
Estudo de temas atuais da diversidade e inclusão: deficientes, negros, populações 
tradicionais, homossexuais, etc. Manifestações religiosas no Brasil contemporâneo. 
Meios de tutela individual e coletiva da diversidade. A criminalização da 
discriminação. 

 

Bibliografia Básica 

BONAVIDES, Paulo. A Constituição Aberta. 2 Ed. São Paulo (SP): Malheiros, 
2004. 

 

BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro de. Trabalho Decente. São Paulo (SP): Ltr, 
2013. 
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DELGADO, Gabriela Neves. Dignidade humana e inclusão social. São Paulo: LTr, 
2010 

 

Bibliografia Complementar: 

RENAULT, Luiz Otávio Linhares. Discriminação. São Paulo: LTr, 2010.  

 

COCURUTTO, Ailton. Os princípios da dignidade da pessoa humana e da 
inclusão social. São Paulo: Malheiros, 2008. 

 

LOPES, Eliane Marta T. Conhecimento e inclusão social: 40 anos e pesquisa em 
educação. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011. 

  

DIMENSTEIN, Gilberto. Aprendiz do futuro: cidadania hoje e amanhã. 10.ed. São 
Paulo: Ática, 2005. 96 p. ISBN 978-850809925-2. 

 

MOTTA, Antonio; BRANDÃO, Maria do Carmo (Org.). Bagagem imaginaria: 
estudos antropológicos, históricos e sociológicos sobre imigração, integração cultural 
e inclusão social. Recife: CEPE, 2003. 

 

GESTÃO PÚBLICA E DO TERCEIRO SETOR 
 
EMENTA 
 A Administração Pública e o novo perfil do gerente público. A crise de credibilidade 
do gestor público. Projeto Social como ferramenta da administração pública 
governamental e não-governamental. O processo de elaboração de um projeto 
social. O Terceiro Setor. Legislação sobre as Ong’s. Responsabilidade social 

 

Bibliografia Básica 

PEREIRA, José Matias. Curso de Administração Pública: foco nas instituições e 
ações governantes. Atlas, 2010. 

 

DENHARDT, Robert B. Teoria da Administração Pública. Cengage, 2012. 

 

KANAANE, Roberto. Gestão Pública – Planejamento, Processos, Sistemas de 
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6. ESTÁGIO SUPERVISIONADO E PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

O Estágio Supervisionado é componente curricular obrigatório, com carga 

horária total de 320 horas-aulas, distribuídas no 7º, 8º, 9º e 10º semestres do curso 

de Direito, com 80 horas-aulas (horas relógio) cada, indispensável à consolidação 

dos desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil do egresso que a 

FACISA pretende formar.  

Quanto a sua concepção, podemos afirmar que o Estágio Curricular 

Supervisionado no Curso de Direito da FACISA são modos de integração teoria e 

prática e tem como objetivo atender às diretrizes curriculares delineadas pelo 

Conselho Nacional de Educação – CNE e Câmara de Educação Superior - CES, que 

define as atividades das disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado – Prática 

Jurídica Real e de Prática Jurídica Simulada no Regimento Interno do Núcleo de 

Prática Jurídica – o NPJ, o qual contém normas que disciplinam a criação e a 

estrutura administrativa do Núcleo de Prática Jurídica do Curso de Direito, assim 

como, procedimentos e critérios, estabelecendo as atribuições dos professores das 

referidas disciplinas, bem como, normatizando as atividades que lá se desenvolvem, 

no escopo de garantir a perfeita adequação às Diretrizes Curriculares do Curso de 

Direito, propostas pelo CNE, em sua Resolução Nº 9/2004. 

Assim, está previsto na matriz curricular do Curso de Direito e segue as 

diretrizes da Resolução CNE/CES 9/2004, sendo realizado na FACISA, no Núcleo 

de Prática Jurídica (NPJ), e é estruturado e operacionalizado de acordo com 

regulamentação própria, aprovada pelo NDE, Colegiado do Curso e Conselho 

Superior. Contemplam também, convênios com outras entidades, instituições e 

escritórios de advocacia, em serviços de assistência judiciária, órgãos do Poder 

Judiciário e Ministério Público, sob a supervisão de um profissional responsável e 

elaboração de relatórios encaminhados à Coordenação de Estágio para a avaliação 

pertinente.  

O estágio curricular no Curso de Direito da FACISA, como supramencionado, 

tem como marco orientador a integração teórico-prática, na forma definida na 

regulamentação do NPJ, revelada pelo aluno, até que se possa considerá-lo 

concluído, resguardando, como padrão de qualidade, os domínios indispensáveis ao 

exercício das diversas carreiras contempladas pela formação jurídica. 
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Para essa orientação de desenvolvimento de Estágios Supervisionados, 

observamos que no Art. 7º, § 1º, da Resolução CNE/CES nº 9/2004, in verbis 

Art. 7º O Estágio Supervisionado é componente curricular obrigatório, 
indispensável à consolidação dos desempenhos profissionais 
desejados, inerentes ao perfil do formando, devendo cada instituição, 
por seus colegiados próprios, aprovar o correspondente regulamento, 
com suas diferentes modalidades de operacionalização.  

§ 1º O Estágio de que trata este artigo será realizado na própria 
Instituição, através do Núcleo de Prática Jurídica, que deverá estar 
estruturado e operacionalizado de acordo com regulamentação 
própria, aprovada pelo conselho competente, podendo, em parte, 
contemplar convênios com outras entidades ou instituições e 
escritórios de advocacia; em serviços de assistência judiciária 
implantados na instituição, nos órgãos do Poder Judiciário, do 
Ministério Público e da Defensoria Pública ou ainda em 
departamentos jurídicos oficiais, importando, em qualquer caso, na 
supervisão das atividades e na elaboração de relatórios que deverão 
ser encaminhados à Coordenação de Estágio das IES, para a 
avaliação pertinente.  

 

O NPJ na FACISA é órgão encarregado de organizar, coordenar e 

supervisionar a realização do Estágio Supervisionado e outras atividades práticas, 

desenvolvidas pelos alunos do Curso, em conformidade com a Resolução CNE/CES 

09/2004 e a Lei 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e da Ordem 

dos Advogados do Brasil.  

A estrutura do Núcleo de Prática Jurídica é composta de Supervisão de 

Estágio (Coordenador do NPJ); Secretaria de Estágio; Escritório de Assistência 

Jurídica; Sala para Prática Simulada, possuindo ambiente e mobiliário adequado 

para atender aos padrões exigidos, sendo servido por uma rede de 

microcomputadores, com terminais em todas as salas, com acesso à Internet. 

Na biblioteca é disponibilizado acervo de legislação, considerados códigos e 

regulamentos necessários ao atendimento ao cliente. Quanto aos serviços, além da 

Secretaria de Estágio, há fichário individualizado dos alunos e arquivo de cópias de 

autos findos.  

Desta forma, possuindo instalações adequadas e adaptadas a receber os 

alunos, no desenvolvimento de suas atividades práticas e de estágio supervisionado, 

e também à clientela, composta de pessoas carentes, consoante previsão do texto 

constitucional, inclusive eventuais portadores de necessidades especiais, o NPJ 

possibilita a perfeita integração entre a teoria e a prática, com o desenvolvimento de 
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atividades de cunho eminentemente prático realizadas pelos acadêmicos, alusivas 

não só à prática real, mas também, à prática simulada. 

Podendo-se afirmar que o NPJ na FACISA, Itamaraju - BA, é um laboratório 

específico do Curso de Direito e conta com uma estrutura física criada para 

possibilitar o perfeito desenvolvimento dos seus objetivos, seja na integração entre a 

teoria e a prática - através do desenvolvimento das disciplinas de Prática Jurídica, 

seja através da realização do Estágio Supervisionado – Prática Jurídica, por meio da 

prestação de assistência jurídica à clientela, composta de pessoas amparadas pela 

Lei 1.060/50 que tenham pretensões a serem deduzidas perante qualquer dos juízos 

da Comarca, em Itamaraju – BA. 

Para assim desenvolver as atividades do curso, o NPJ possui regulamento 

específico, destinado à realização de práticas jurídicas simuladas, visitas orientadas, 

com atendimento às demandas do curso, desenvolver atividades de arbitragem, 

negociação, conciliação e mediação, atividades jurídicas reais, exercício da 

advocacia para atender à população carente do Município de Itamaraju, com renda 

até dois salários mínimos, dentre outras atividades.  

As atividades de Estágio Supervisionado são realizadas sob a orientação de 

docentes que compõe a equipe do NPJ e se desenvolvem sob a forma de 

atendimento, conciliação e participação em audiências e demais atribuições 

desenvolvidas, como também, na prestação de serviços no Núcleo de Prática 

Jurídica.  

As referidas atividades de Estágio Supervisionado, quando não se 

desenvolverem junto ao NPJ, podem ser desenvolvidas em escritórios de advocacia, 

órgãos públicos ou entidades, mediante registro junto ao Serviço de Estágios da 

FACISA, consoante determina o Regimento do NPJ. 

O NPJ conta, ainda, com o Escritório de Prática Jurídica, local onde se 

desenvolvem as atividades de prática real, bem como, onde os acadêmicos de 

Direito também realizam atividades práticas simuladas, tais como, audiências, 

análises de autos findos, debates, assistindo vídeos e palestras educativas 

relacionadas às disciplinas de Prática Jurídica Simuladas, quando planejadas para 

sua realização no NPJ. 
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Ao NPJ cabe desenvolver as atividades do Estágio Supervisionado – Prática 

Jurídica Real, os alunos realizam a prática real, através da prestação de assistência 

jurídica gratuita à população carente do município de Itamaraju - BA, por meio de 

ações, acompanhamento de processos, acompanhamento em instâncias policiais e 

administrativas, celebração de acordos, dentre tantas outras atividades inerentes ao 

profissional de Direito na prestação da assistência jurídica, consoante a Constituição 

Federal de 88, art. 5º LXXIV. 

Ao atender os clientes, o aluno faz o diagnóstico do problema, discute qual 

ação é mais adequada ao caso e elabora a petição que, após corrigida pelo Prof. 

Orientador responsável pelo estagiário, supervisionada/analisada pelo Coordenador 

do NPJ, é protocolada no Órgão judiciário competente.  

Os alunos participam de audiências na Justiça Comum, Justiça do Trabalho e 

JEC, fazem audiências simuladas e aulas práticas, treinando a elaboração de peças.  

Para possibilitar o desenvolvimento de todos os trabalhos que são realizados junto 

ao NPJ, este conta, em sua estrutura, com uma Secretaria (com uma secretária com 

formação de nível superior e outra estagiária) que integra a sua estrutura, para a 

mantença dos arquivos de toda a correspondência recebida e expedida, bem como, 

de toda a documentação e legislação referentes aos estágios. Junto à Secretaria é 

que são expedidas todas as declarações e certidões pertinentes ao estágio, 

respeitadas as atribuições específicas da Direção da FACISA e da Coordenação do 

Curso de Direito previstas nas normas vigentes. 

Também são mantidos, junto à Secretaria, os arquivos de controle de todos 

os convênios que a instituição possui para estágios na área do Direito, bem como, 

de fichas individuais de todos os estagiários que estiverem realizando seus trabalhos 

com base nesses convênios, assim como, os arquivos com cópias de todos os 

processos ajuizados através do NPJ, que devem ser atualizados pelo estagiário.  

A Secretaria é, ainda, responsável pela triagem inicial de carência para 

encaminhamento das partes ao atendimento pelos estagiários, devendo manter 

cadastro de clientes do NPJ, que deve ser atualizado com base nos dados 

fornecidos pelos estagiários a cada novo atendimento ou ato processual. 

Em razão da estrutura existente, também à Secretaria compete dar total 

cumprimento às atividades, desempenhando, desta forma, todas e quaisquer 
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atividades inerentes ao NPJ que lhe forem determinadas, na forma do Regimento do 

NPJ (em anexo). 

Como também, possui atualmente 4 docentes-orientadores e 1 professor 

coordenador, todos com formação em Direito, 1 psicóloga e 1 assistente social  (que 

também trabalham nos outros cursos da FACISA e no Núcleo Psicopedagógico, 

dando assistência ao NPJ, quando necessário) e 70 estagiários. 

O NPJ é coordenado por um professor do Colegiado do Curso de Direito, que 

age em conformidade com as atribuições delineadas no Regimento do NPJ, a fim de 

dar-lhe cumprimento, na coordenação e supervisão das atividades do Estágio 

Curricular Supervisionado do Curso de Direito e das atividades realizadas nas 

disciplinas de Prática Jurídica Simulada I, II e III, desenvolvidas, respectivamente, no 

7º, 8º e 9º semestres do Curso e Estágio Curricular Supervisionado – Prática 

Jurídica Real, no âmbito de sua competência, sob a Coordenação do Curso, 

auxiliando os professores orientadores nas suas demandas, em prol da excelência 

das atividades que se desenvolverem no NPJ e na pretensão de melhorias na 

qualidade do desempenho dos seus alunos. 

Quanto à titulação e à experiência do Coordenador do NPJ de que trata a 

Legislação, constata-se a responsabilidade da FACISA, em consonância com os 

requisitos exigidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP) nos instrumentos de avaliação de cursos de Direito, designa 

como Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica, um docente com a devida 

experiência profissional na área jurídica, comprometido a instituição, sociedade, com 

o curso e sua profissão.  

Nesse mesmo sentido, a FACISA busca atender ao requisito mínimo para que 

o Coordenador possa supervisionar e se responsabilizar pelas ações judiciais 

intentadas pelo NPJ do curso de Direito que oferta em Itamaraju – BA, que com sua 

experiência profissional no município e Região Extremo Sul da Bahia, o 

Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica atuante no NPJ, apresenta-se como um 

referencial para o curso e credibilidade junto à comunidade acadêmica para atuar no 

Núcleo. 

Nesse sentido, são destinadas, no rol das competências do Professor 

Coordenador do NPJ, dentre outras atribuições, a elaboração de estudos técnicos e 
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projetos, visando ao melhor aproveitamento, controle e avaliação do trabalho dos 

estagiários junto à comunidade, tendo em vista a eficácia dos resultados propostos 

pelo laboratório jurídico – o NPJ, assim como, o acompanhamento de cursos e/ou 

atividades de pesquisa e/ou extensão em execução pelos docentes que 

desenvolvem suas atividades no NPJ. 

Ao Coordenador do NPJ na FACISA, também compete à organização 

semestral das equipes de estágio para o desempenho das atividades da disciplina 

de Estágio Supervisionado, devendo, sempre que necessário, solicitar à 

Coordenação do Curso de Direito e a Direção da FACISA, a formação de equipe de 

docentes e de equipe técnico-administrativa desse Núcleo, gerenciando, orientando, 

planejando, coletivamente e de forma interdisciplinar as atividades a serem 

desenvolvidas, sejam de estágios supervisionados ou de práticas jurídicas 

simuladas.  

Desta forma, o curso de Direito da FACISA busca integrar a teoria e a prática 

jurídica através de um NPJ que conta com estrutura física e administrativa apta a 

propiciar aos alunos a aplicação dos conteúdos jurídicos em atividades práticas que 

primam pela adoção dos preceitos éticos e morais, indissociáveis da prática jurídica 

proposta pelo curso de Direito da FACISA. 

Quanto ao funcionamento do NPJ, se dá durante todo o decorrer do ano 

letivo, com horário de atendimento ao público em conformidade com as normas 

institucionais. Ressalte-se que nos períodos de férias ou recessos escolares poderá 

haver plantão, em horário fixado de acordo com o funcionamento da FACISA, com a 

finalidade de prestar assistência de urgência e acompanhar os processos em 

andamento. 

Na estruturação da escala de trabalho dos professores orientadores das 

disciplinas de Estágio Supervisionado, haverá sempre, no mínimo, um professor à 

disposição das equipes de estagiários, em cada dia letivo, para orientação e 

supervisão de suas atividades para o perfeito desenvolvimento das atividades 

propostas e desenvolvidas pelo NPJ. 

Assim, para o funcionamento dos Estágios Supervisionados I, II, III e IV, 

desenvolvidos respectivamente, no 7º, 8º, 9º e 10º semestre do curso de Direito da 

FACISA, o NDE e Colegiado do Curso atentou-se para que o Regulamento de que 
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diz a Resolução CNE/CES nº 9/2004, no seu art. 7º, § 1º, dando autonomia à 

instituição de ensino superior, que por meio de seu Conselho competente, o CONSU 

- Conselho Superior, em consonância com o NDE e Colegiado do Curso possam 

aprovar a regulamentação do seu Núcleo de Prática Jurídica.  

Desse modo, o MEC prevê que o Projeto Pedagógico do Curso de Direito 

contemple a implantação de Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), com regulamento 

específico, destinado à realização de práticas jurídicas simuladas, visitas orientadas, 

assim como, o desenvolvimento de atividades de arbitragem, negociação, 

conciliação e mediação, atividades jurídicas reais, entre outras atividades 

relacionadas ao desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado, com a 

perspectiva de pleno atendimento às demandas do curso. 

Constata-se ainda que, no § 1° do Art. 7° da Resolução CNE/CES nº 9/2004 

faz-se menção aos serviços de assistência judiciária implantados na instituição, nos 

órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública ou ainda 

em departamentos jurídicos oficiais. 

Em coerência com a Resolução supramencionada, aos alunos que 

desenvolvem as atividades de estágio junto ao NPJ compete atender às orientações 

dadas pelo coordenador, pelos professores e orientadores na realização do estágio 

supervisionado, realizando as atividades de pesquisas, seminários e trabalhos 

simulados orientados, inerentes ao exercício prático do Direito, devendo manter 

atualizada as anotações das fichas de andamento dos processos atendidos no NPJ, 

colocando o orientador a par das ocorrências que se verificarem. 

Compete, ainda, entregar, quando solicitado pelo professor-orientador 

responsável pela equipe, relatório que descreva detalhadamente todas as atividades 

realizadas durante o período respectivo. Do mesmo modo, têm os alunos 

competência para redigir e assinar as petições, juntamente com os profissionais do 

NPJ, sob a supervisão do Coordenador responsável, em todos os processos de que 

participem ativamente, comunicando à Secretaria do NPJ as datas de realização de 

todos os atos processuais pertinentes aos processos sob sua responsabilidade, 

dando cumprimento às determinações normativas referentes ao Estágio 

Supervisionado I, II, III e IV e das disciplinas de Prática Jurídica Simulada I, II e III. 
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De acordo, portanto, com o que dispõe o Parágrafo Único do Art. 1º da Resolução 

CNE/CES Nº 2/2007, sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à 

integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade 

presencial.   

Desse modo, os estágios e atividades complementares dos cursos de 

graduação, bacharelados, dentre eles, o de Direito, não deverão exceder a 20% 

(vinte por cento) da carga horária total do curso.  

O segundo refere-se ao Projeto Pedagógico do Curso, mencionando que, as 

áreas de atuação do NPJ de cada curso de Direito devem observar a respectiva 

proposta pedagógica, construída em consonância com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais – DCN, estabelecidas na Resolução CNE/CES nº 9/2004, com a 

perspectiva do pleno atendimento às demandas do curso. 

Do mesmo modo, obedecem ao que está estabelecido pela Lei de Diretrizes e 

Bases de Educação Nacional – LDB Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, no seu 

Art. 82, quando menciona que os sistemas de ensino devem estabelecer as normas 

para realização dos estágios dos alunos regularmente matriculados no ensino médio 

ou superior em sua jurisdição. 

A FACISA reconhece a diferença entre os estágios curriculares 

supervisionados e os estágios não curriculares, tomando conhecimento do que 

preconiza a Lei 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, alterando a 

redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo 

Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e a Lei no 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996 e que também, nesse momento, revoga as Leis nos 6.494, de 7 de 

dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 

da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 60 da Medida Provisória no 

2.164-41, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 

Essa Lei 11.788/2008, no seu Capítulo I, Da Definição, Classificação e 

Relações de Estágio, Art. 1º, diz que  

Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 
ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho 
produtivo de educandos que estejam freqüentando o ensino regular 
em instituições de educação superior, de educação profissional, de 
ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino 
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fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e 
adultos.  

§ 1o O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de 
integrar o itinerário formativo do educando.  

§ 2o O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da 
atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o 
desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.  

Logo a seguir, no seu Art. 2º, estabelece que 

O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme 
determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área 
de ensino e do projeto pedagógico do curso.  

 

§ 1o Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do 
curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de 
diploma.  

 

§ 2o Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade 
opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória.  

 

§ 3o As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica 
na educação superior, desenvolvidas pelo estudante, somente 
poderão ser equiparadas ao estágio em caso de previsão no projeto 
pedagógico do curso. 

 

Ainda determina em Parágrafo Único do Art. 2º que: “O estágio realizado nas 

condições deste artigo não estabelecem vínculo empregatício, podendo o estagiário 

receber bolsa de estágio, estar segurado contra acidentes e ter a cobertura 

previdenciária prevista na legislação específica”. 

A partir desse entendimento, da relevância de integração entre conteúdos 

teóricos e práticos desenvolvidos ao longo da formação do profissional, o Curso de 

Direito da FACISA inclui no seu currículo o Estágio Curricular Supervisionado, 

componente curricular obrigatório, a ser realizado do 7º, 8º, 9º e 10º semestres do 

curso sob a orientação dos Professores, responsáveis por essas atividades 

curriculares e da Coordenação de Estágios Supervisionados na FACISA, sob a 

nomenclatura Estágio Curricular Supervisionado, com uma carga horária total de 

320 horas-aulas. 

Considera-se, portanto, Estágio Curricular Supervisionado, as atividades de 

aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela 

participação em situações reais de vida e trabalho de seu meio, sendo realizadas na 
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comunidade em geral ou junto a pessoas jurídicas de direito público e privado, sob 

responsabilidade e coordenação da FACISA. 

Cumpre, assim, reafirmar que as atividades desenvolvidas no NPJ são 

dirigidas ao atendimento das partes, pesquisas, elaboração de peças processuais e 

acompanhamento dos respectivos processos, sendo tais atividades desenvolvidas, 

eminentemente, pelos acadêmicos matriculados nas disciplinas de Estágio 

Curricular Supervisionado, os quais devem prestar, no mínimo, quatro horas 

semanais de atendimento, em horário definido junto à Coordenação do NPJ. 

Abrange, ainda, as atividades simuladas determinadas pelos professores 

orientadores das disciplinas de Prática Jurídica I, II e III.  

Ressalte-se que, na FACISA, os cursos de graduação, consideram o Estágio 

Supervisionado, parte curricular importante na formação do egresso e que, segundo 

o Art. 3o, da Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008, o estágio, tanto na hipótese do § 

1o do art. 2o desta Lei quanto na prevista no § 2o do mesmo dispositivo, não cria 

vínculo empregatício de qualquer natureza. E, desse modo, também entende a 

diferença entre estágios curriculares supervisionados e estágios não curriculares, 

observados os seguintes requisitos:  

I – matrícula e freqüência regular do educando em curso de 
educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da 
educação especial e nos anos finais do ensino fundamental, na 
modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados 
pela instituição de ensino;  

II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte 
concedente do estágio e a instituição de ensino;  

III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e 
aquelas previstas no termo de compromisso.  

§ 1o O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá 
ter acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição 
de ensino e por supervisor da parte concedente, comprovado por 
vistos nos relatórios referidos no inciso IV do caput do art. 7o desta 
Lei e por menção de aprovação final.  

§ 2o O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou de 
qualquer obrigação contida no termo de compromisso caracteriza 
vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio 
para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária.  

 

Para tanto, seguindo as determinações legais, são objetivos do Estágio 

Curricular Supervisionado do Curso de Direito na FACISA: 
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- Proporcionar ao acadêmico, condições de desenvolver suas habilidades, 

analisar criticamente situações e propor mudanças no ambiente 

organizacional; 

- Permitir o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, por meio 

da integração teoria e prática, através da conscientização sobre as 

dificuldades individuais e incentivar os alunos, à busca do aprimoramento 

pessoal e profissional; 

- Formar o profissional, graduado, bacharel, em Direito, favorecendo-o 

como estagiário no NPJ, oportunidades de conhecimentos axiológicos, 

humanísticos, das diretrizes, organização e funcionamento das 

organizações, instituições jurídicas e da comunidade; 

- Possibilitar o processo de atualização dos conteúdos curriculares, 

permitindo adequar aqueles de caráter profissionalizantes às constantes 

inovações jurídicas, tecnológicas, políticas, sociais e econômicas; 

- Promover a integração do curso de Direito da FACISA com a 

comunidade e também, a interrelação interdisciplinar entre os cursos da 

instituição; 

- Atuar como instrumento de iniciação à pesquisa científica e à prática de 

ensino do Direito, além de atividades de extensão na área jurídica. 

- Permitir formação aos egressos do Curso para que, na vida profissional, 

venham a zelar pela harmonia e pela correção das relações entre os 

cidadãos, as empresas e o poder público, reconhecendo a sua função, 

como bacharel em Direito.  

 

Para isso, o aluno deverá ser preparado para analisar as disputas e os 

conflitos com base no que está estabelecido na Constituição e regulamentado pelas 

leis, defendendo os interesses do cliente em diversos campos, como, por exemplo, 

penal, civil, previdenciário, trabalhista, tributário e empresarial.  

Além disso, deverá estar preparado para resolver litígios que envolvem indivíduos ou 

empregados e empregadores e defender o meio ambiente, os direitos das minorias, 
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efetividade dos direitos fundamentais, democracia, dente outros inerentes a sua 

função de bacharel em Direito. 

Como podemos observar acima, na pretensão dos objetivos para o 

desenvolvimento dos Estágios Supervisionados, na FACISA, seguindo determinação 

da Lei supracitada, pode-se observar que há um comprometimento do corpo 

docente do curso, responsável pelos estágios supervisionados em saber que: 

Art. 5o As instituições de ensino e as partes cedentes de estágio 
podem, a seu critério, recorrer a serviços de agentes de integração 
públicos e privados, mediante condições acordadas em instrumento 
jurídico apropriado, devendo ser observada, no caso de contratação 
com recursos públicos, a legislação que estabelece as normas gerais 
de licitação.  

§ 1o Cabe aos agentes de integração, como auxiliares no processo 
de aperfeiçoamento do instituto do estágio:  

I – identificar oportunidades de estágio;  

II – ajustar suas condições de realização;  

III – fazer o acompanhamento administrativo;  

IV – encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais;  

V – cadastrar os estudantes.  

§ 2o É vedada a cobrança de qualquer valor dos estudantes, a título 
de remuneração pelos serviços referidos nos incisos deste artigo.  

§ 3o Os agentes de integração serão responsabilizados civilmente se 
indicarem estagiários para a realização de atividades não 
compatíveis com a programação curricular estabelecida para cada 
curso, assim como estagiários matriculados em cursos ou instituições 
para as quais não há previsão de estágio curricular.  

Art. 6o O local de estágio pode ser selecionado a partir de cadastro 
de partes cedentes, organizado pelas instituições de ensino ou pelos 
agentes de integração.  

 

Assim, compreende-se o desenvolvimento de Estágios Supervisionados na 

FACISA e são, essencialmente, práticas fundamentais à formação do egresso e 

deverão proporcionar ao estudante a participação em situações reais de vida e 

trabalho, vinculadas à sua área de formação, bem como, a análise crítica das 

mesmas. Além disso, os alunos vivenciam durante o curso as situações de práticas 

jurídicas simuladas desde o 7º semestre do curso, preparando-se para as atividades 

profissionais concretas. 

Segundo a Lei 11.788/2008, no seu Capítulo II, Da Instituição de Ensino fala 

das obrigações que devem ser cumpridas, a saber: 
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Art. 7o São obrigações das instituições de ensino, em relação aos 
estágios de seus educandos:  

I – celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu 
representante ou assistente legal, quando ele for absoluta ou 
relativamente incapaz, e com a parte concedente, indicando as 
condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, 
à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário 
e calendário escolar;  

II – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua 
adequação à formação cultural e profissional do educando; 

 III – indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no 
estágio, como responsável pelo acompanhamento e avaliação das 
atividades do estagiário;  

IV – exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não 
superior a 6 (seis) meses, de relatório das atividades;  

V – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando 
o estagiário para outro local em caso de descumprimento de suas 
normas;  

VI – elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação 
dos estágios de seus educandos;  

VII – comunicar à parte concedente do estágio, no início do período 
letivo, as datas de realização de avaliações escolares ou 
acadêmicas.  

 

No seu Parágrafo único do referido Capítulo, a Lei supracitada estabelece que 

o plano de atividades do estagiário, elaborado em acordo das 3 (três) partes a que 

se refere o inciso II do caput do art. 3o desta Lei, será incorporado ao termo de 

compromisso por meio de aditivos à medida que for avaliado, progressivamente, o 

desempenho do estudante. 

Em observância ao que diz a Lei 11. 788, as atividades do estágio 

supervisionado do Curso de Direito incluem a prática jurídica, nos seguintes níveis: 

 visitas orientadas; 

 atividades simuladas; 

 atividades reais. 

 

As ações desenvolvidas, como as oficinas, por exemplo, de Prática Jurídica 

buscam conjugar os elementos essenciais à boa formação do futuro profissional do 

direito, com foco tanto em aspectos técnico-jurídicos como em habilidades laterais 

necessárias a esse profissional: 
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a) Participação em oficinas de comunicação verbal que desenvolverá no 

aluno as habilidades de expressão verbal e aprimoramento de sua 

capacidade de expressão com clareza e rigor lógico. Além de treinar a 

postura e o controle emocional para falar em público, juntamente com o 

ensino de utilização de recursos audiovisuais e eletrônicos para 

apresentações. 

b) Participação em oficinas voltadas ao estudo da carreira jurídica, de 

ética geral e jurídica, dos limites e possibilidades da profissão jurídica, da 

gestão do escritório de advocacia, dos aspectos econômicos do processo 

forense. 

  Com isso, o desenvolvimento sistemático e regulamentado dessas atividades 

na FACISA leva os professores orientadores de estágios na FACISA, sob a 

Coordenação de Estágios da IES, observarem que, segundo a Lei 11.788/2008, no 

seu Art. 8º é 

facultado às instituições de ensino celebrar com entes públicos e 
privados convênio de concessão de estágio, nos quais se explicitem 
o processo educativo compreendido nas atividades programadas 
para seus educandos e as condições de que tratam os Art. 6o a 14 
desta Lei.  

Parágrafo único. A celebração de convênio de concessão de estágio 
entre a instituição de ensino e a parte concedente não dispensa a 
celebração do termo de compromisso de que trata o inciso II do 
caput do art. 3o desta Lei.  

 

  Desse modo, os convênios de concessão de estágio entre a FACISA e os 

campos de estágios supervisionados são efetivamente celebrados e 

institucionalizados de modo que os cursos, inclusive o de Direito, desenvolvam as 

atividades regulamentadas e planejadas no âmbito dos cursos de graduação, com 

responsabilidade e coerência com as legislações educacionais e de estágios. 

  No seu Capitulo III que trata “Da Parte Concedente”, a supramencionada Lei, 

no seu Art. 9º, diz que  

Art. 9o As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da 
administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, bem como profissionais liberais de nível superior 
devidamente registrados em seus respectivos conselhos de 
fiscalização profissional, podem oferecer estágio, observadas as 
seguintes obrigações:  
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I – celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o 
educando, zelando por seu cumprimento;  

II – ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao 
educando atividades de aprendizagem social, profissional e cultural;  

III – indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou 
experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no 
curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) 
estagiários simultaneamente;  

IV – contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes 
pessoais, cuja apólice seja compatível com valores de mercado, 
conforme fique estabelecido no termo de compromisso;  

V – por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de 
realização do estágio com indicação resumida das atividades 
desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho;  

VI – manter à disposição da fiscalização documentos que 
comprovem a relação de estágio;  

VII – enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 
(seis) meses, relatório de atividades, com vista obrigatória ao 
estagiário.  

 

O Núcleo de Prática Jurídica é o órgão responsável pela formulação, 

implantação e gestão da política acadêmica da FACISA no que tange às atividades 

de Prática Jurídica (Simulada) e de Estágio Curricular Supervisionado.  

A atuação prática é um procedimento didático-pedagógico de fundamental 

importância na formação do aluno, exigindo a definição clara das habilidades que se 

pretende desenvolver no aluno.  

A FACISA participa da comunidade, a partir dessa compreensão, através das 

práticas jurídicas, atende sem nenhum custo pessoas carentes, realiza trabalho 

comunitário, considerado pela comunidade acadêmica e local como excelente, uma 

vez que no município não há Defensoria Pública Estadual, além de proporcionar 

treinamento aos seus alunos com compromisso, dedicação, respeito e ética.  

Desde 2011 funciona nas dependências do NPJ o Balcão de Justiça e 

Cidadania, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que oferece 

de forma gratuita serviços de orientação jurídica e de mediação para solução de 

conflitos de pessoas carentes, principalmente na área do Direito de Família e demais 

questões cíveis de menor complexidade. 

A partir desse entendimento, a FACISA elabora o seu regulamento de 

estágios supervisionados e, assim como cada curso da FACISA, segue regulamento 
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próprio e institucionalizado, buscando sistematizar os procedimentos e critérios para 

desenvolvimento dos estágios curriculares supervisionados; 

O Regulamento do Núcleo de Prática Jurídica - NPJ define os princípios que 

regem o funcionamento do estágio na FACISA.  

O NPJ foi implantado em 2004, com funcionamento no prédio próprio da 

FACISA, localizado à rua Amazonas, Nº 78, Bairro de Fátima, Itamaraju - BA e, 

funciona desde 2011, na sede nova da FACISA, localizada à BR 101, Km 808, Nº. 

1.130, Bairro Santo Antônio do Monte, Itamaraju – BA  

O NPJ possui regulamento próprio, atualizado em 2011 pelo NDE e 

Coordenação do NPJ e corpo docente da disciplina Estágio Curricular 

Supervisionado, aprovado no Colegiado do Curso e Conselho Superior da FACISA. 

 

Centro de Ensino Superior do Extremo Sul da Bahia 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas Coordenação do Curso de Direito  

Núcleo de Prática Jurídica 

Núcleo de Prática Jurídica – NPJ da FACISA/CESESB 

 

  

6.1 REGULAMENTO INTERNO DO NPJ 

 

CAPÍTULO I – FINALIDADE BÁSICA DO NPJ 

 

Art. 1º. O Núcleo de Prática Jurídica – NPJ destina-se a propiciar aos alunos do 

Curso de Direito da FACISA/CESESB atividades práticas que complementem sua 

formação acadêmica.  

Art. 2º. No NPJ será realizado o estágio supervisionado, sendo que o estágio poderá 

ser desenvolvido, mediante convênio com escritórios, órgãos ou instituições que 

desenvolvam atividades jurídicas.  

Art. 3º. O estágio supervisionado, de caráter acadêmico, é componente curricular 

obrigatório e integrante do Curso de Bacharelado em Direito da FACISA, também 

denominado "estágio curricular".  
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Art. 4º. O estágio realizado no NPJ ou mediante convênios acompanhados pelo NPJ 

se regerá pelas disposições deste regimento e das diretrizes estabelecidas pelo 

Conselho Nacional de Educação no art. 7º da Resolução CNE/CES nº 9 de 2004, 

bem como pela Lei nº 11.788/2008 e pelas disposições da Lei 8.906/94 que lhe 

sejam aplicáveis.  

 

CAPÍTULO II – ESTRUTURA DO NPJ 

Art. 5º. A estrutura administrativa do NPJ é composta de:  

I - Coordenador;  

II - Professores orientadores;  

III - Psicólogo;  

IV - assistente social;  

V - Funcionários e estagiários administrativos.  

§1º. São atribuições do coordenador do NPJ:  

I - Exercer a direção do NPJ, imprimindo-lhe as linhas de atuação em conformidade 

com os preceitos traçados pela instituição e Coordenação do Curso de Direito, bem 

como atender as normas pertinentes estabelecidas pelo Ministério da Educação 

(MEC), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e Lei de Estágio; 

II - Representar externamente o NPJ e estabelecer contatos no sentido de 

possibilitar a implementação de convênios; 

III - Gerir o quadro funcional vinculado ao NPJ, solicitando a contratação e demissão 

de pessoal, bem como, zelar pelos bens utilizados pelo NPJ;  

IV - Prestar todas as informações e esclarecimentos a órgãos vinculados às 

atividades do NPJ, inclusive ao MEC e à OAB.  

§2º. São atribuições dos professores orientadores do NPJ:  

I - Transmitir orientação profissional aos estagiários, executando as atividades que 

lhes forem atribuídas pelo Coordenador do NPJ;  

II - Auxiliar o Coordenador a zelar pelo cumprimento das normas pedagógicas, 

legislação do MEC, OAB e Regulamento Interno;  
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III - Obedecer ao escalonamento do quadro de audiências;  

IV – Aplicar aos estagiários sanções de advertência e de perda de carga horária, 

conforme estabelecido no do presente Regimento; 

 V – Orientar os estagiários sob sua supervisão a atender os clientes e redigir as 

peças processuais pertinentes, bem como efetuar a correção de minutas de peças 

reais e simuladas elaboradas pelos estagiários;  

VI - Efetuar orientações aos estagiários em atividades que envolvam técnicas de 

conciliação, mediação e arbitragem;  

VII - Zelar pelo cumprimento das atividades obrigatórias do estágio e orientar os 

estagiários para as seguintes práticas:  

a) Exercício ético de qualquer atividade jurídica, postura e comportamento do 

profissional de Direito;  

b) Desenvolvimento de pesquisas para fundamentação das peças;  

c) Elaboração de contratos;  

d) Participação em atividades simuladas;  

e) Análise e estudos de processos findos;  

f) Zelo pelo cumprimento de prazos processuais.  

§3º. A FACISA mantém a disposição do NPJ um psicólogo e um assistente social, 

para atenderem e fazerem acompanhamento de alunos ou funcionários em casos de 

necessidades, sendo que o atendimento pode ser feito mediante encaminhamento 

do NPJ ou através de procura por parte do próprio aluno ou funcionário.  

§4º. Os funcionários e estagiários administrativos são subordinados diretamente ao 

coordenador, e são encarregados pelos serviços de recepção, secretaria, arquivo, 

controle de freqüência de estagiários, controle de documentos das pastas de 

estagiários e clientes, bem como, por outras atividades determinadas pelo 

coordenador do NPJ.  

Art. 6º. O Núcleo de Prática Jurídica se localiza dentro das dependências da 

FACISA/CESESB, na Rodovia BR 101, Km 808, n° 1.130, Bairro Santo Antônio do 

Monte, Itamaraju – BA.  
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Art. 7º. O NPJ funcionará de segunda a sexta-feira das 13h00min às 18h00mim, 

sendo que o horário para os estagiários exercerem suas atividades e para 

atendimento ao público em geral será de segunda a sexta-feira, das 13h00min às 

17h00min.  

§ 1º. Os horários poderão ser alterados pela Coordenação do NPJ em função das 

conveniências que se apresentarem e se fizerem necessárias.  

 

CAPÍTULO III – DAS ATIVIDADES DO NPJ 

Art. 8º. No NPJ o aluno desenvolverá atividades práticas adequadas ao estágio de 

Direito, atendendo a clientes carentes, cuja renda familiar seja de até 02 (dois) 

salários mínimos, nas áreas cível, criminal, trabalhista e juizados especiais, sendo 

que, nos dois últimos casos, apenas quando os valores envolvidos nas causas 

sejam pequenos, a critério da coordenação.  

Art. 9º. As atividades dos estagiários serão desenvolvidas sob supervisão dos 

professores-orientadores, e inclui, dentre outras:  

I - O atendimento inicial e posterior de clientes, buscando esclarecimentos 

necessários à exata compreensão da questão suscitada e transmitindo orientação 

ao interessado;  

II – A elaboração de petições iniciais, respostas do réu, recursos e petições 

incidentais;  

III - Acompanhamento do processo em cartórios e secretarias de órgãos judiciários;  

IV - Participação em audiências e julgamentos, inclusive para observar a atuação 

dos magistrados, membros do Ministério Público, advogados e serventuários da 

Justiça;  

V – Participação em atividades simuladas nas quais desenvolvam sua postura e 

articulação verbal, supervisionados pelos professores-orientadores;  

VI – Participação em atividades que envolvam técnicas de negociação, conciliação, 

mediação, e arbitragem.  

VII - Exame, estudo e discussão de cópias de autos findos de diversas naturezas.  

VIII - Pesquisa e análise de jurisprudência e legislação.  
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Art. 10. Em todos os campos de atuação, o NPJ limita suas atividades aos fóruns da 

Comarca de Itamaraju - BA, podendo estabelecer exceções, ouvindo-se o 

Coordenador sobre a conveniência de cada caso, em concreto.  

Art. 11. Mediante convênio celebrado com o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 

funciona junto ao NPJ da FACISA/CESESB, o Balcão de Justiça e Cidadania, que 

exerce atividades de mediação e conciliação na tentativa de solução de pequenos 

conflitos.  

 

CAPÍTULO IV – DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA DO ESTÁGIO 

Art. 12. O Estágio tem duração mínima de 2 (dois) anos, período em que deverão 

ser exercidas atividades com a carga horária mínima de 300 (trezentas) horas, 

distribuindo-se essa carga horária em 75 (setenta e cinco) horas, no mínimo, por 

semestre.  

Parágrafo único. Um percentual de 70% da carga horária deverá corresponder às 

atividades efetivamente práticas, lidando com casos reais, podendo 30% 

corresponder às atividades simuladas ou de caráter cultural, não sendo admitido o 

aproveitamento da carga horária de um semestre para o outro.  

Art. 13. O acadêmico reprovado no estágio realizado no NPJ ou mediante convênio 

acompanhado pelo NPJ, poderá, excepcionalmente, realizá-lo no semestre seguinte, 

na forma de dependência, a ser requerida na Secretaria Acadêmica da FACISA, e 

estará sujeito às regras institucionais para qualquer dependência.  

§ 1º. No caso do caput e em outras situações excepcionais além da prevista no 

mesmo, para regularização da situação do aluno no curso, poderá o coordenador do 

NPJ permitir que o aluno concentre a carga horária de 150 (cento e cinquenta horas) 

dentro de um semestre, de forma a cursar dois semestres de estágio dentro de um 

semestre letivo.  

§ 2º. Nas situações do caput e do parágrafo anterior o aluno deverá fazer 

requerimento fundamentado, direcionado à Secretária Acadêmica, que por sua vez 

irá requerer a aprovação do coordenador do NPJ.  

§ 3º. Sendo deferido ao aluno cursar um semestre de estágio em regime de 

dependência, deverá cumprir a carga horária mínima e as atividades obrigatórias 
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relativas a dois semestres de estágio, conforme determinações constantes do 

despacho do coordenador sobre o requerimento do aluno.  

§ 4º. A dependência no estágio supervisionado poderá ser cursada tanto no NPJ 

quanto mediante convênio acompanhado pelo NPJ.  

§ 5º. Sendo deferida a dependência no estágio, o estagiário ficará obrigado a 

apresentar, de forma separada, as atividades e relatórios relativos a cada estágio.  

Art. 14. No caso de um aluno de outra instituição solicitar transferência para a 

FACISA/CESESB, deverá comprovar no ato do requerimento, com certidão 

expedida por aquela instituição, os períodos de estágio cumpridos e a carga horária 

obtida, para fins de convalidação do estágio.  

Parágrafo único. O requerimento, a ser apreciado pelo coordenador do NPJ, além 

de ser instruído com a referida certidão, deverá ser acompanhado de cópias dos 

relatórios das atividades desenvolvidas pelo aluno no estágio curricular.  

 

CAPÍTULO V – DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

Art. 15. Para ser aprovado no estágio curricular, o aluno deverá obter, no mínimo, 

nota final 7 (sete) e cumprir atividades obrigatórias, que representam 75% (setenta e 

cinco) de atividades exigidas (80 horas-aulas), em cada semestre letivo (do 7º ao 

10º semestre).  

§ 1º. Os critérios para conversão das atividades obrigatórias em nota serão definidos 

em cada semestre pelo coordenador do NPJ.  

§ 2º. Além do cumprimento das atividades obrigatórias, que têm nota 7 (sete), o 

estagiário será avaliado, levando-se em conta o zelo, assiduidade, pontualidade, 

dedicação, empenho, postura e, acima de tudo, compromisso e responsabilidade 

com o processo/ação, fruto de seu atendimento e distribuição no órgão judiciário 

competente.  

§ 3º. Os critérios de avaliação qualitativos indicados no parágrafo anterior constarão 

de ficha de avaliação elaborada pelo coordenador do NPJ e terão nota de até 3 

(três) pontos.  



 

 182 

§ 4º. Só será avaliado nos critérios qualitativos indicados nos parágrafos acima o 

aluno que cumprir todas as atividades obrigatórias, uma vez que o não cumprimento 

destas importa na reprovação na disciplina.  

Art. 16. Ao final de cada semestre letivo os professores orientadores irão se reunir 

para proceder à avaliação dos alunos/estagiários.  

§ 1º. A nota relativa ao cumprimento das atividades obrigatórias, que é de 7,0 (sete) 

pontos, será lançada mediante verificação na pasta do aluno de cumprimento das 

atividades obrigatórias constantes da ordem de serviço do respectivo semestre, seja 

do aluno que estagiou no NPJ, seja daquele que estagiou mediante convênio.  

§ 2º. A nota qualitativa, que é de até 3,0 (três) pontos, será dada pelo professor que 

orientou as atividades do grupo de estágio ao qual pertence o aluno no NPJ, ou pelo 

supervisor do estágio que o aluno cursou mediante convênio.  

§ 3º. Quando o estágio for realizado mediante convênio, a nota dada pelo supervisor 

de estágio, em ficha própria do NPJ, será encaminhada ao NPJ no final do semestre 

juntamente com o relatório de estágio com os demais documentos comprobatórios 

do cumprimento das atividades de estágio.  

Art. 17. No momento da avaliação, caso o aluno não tenha cumprido todas as 

atividades obrigatórias, os professores orientadores irão analisar a possibilidade de 

se compensar atividades obrigatórias que não tenham sido cumpridas pelo aluno 

com eventuais atividades extras que ele tenha executado no semestre, ou, ainda, a 

possibilidade de se definir um prazo compatível com o calendário acadêmico do 

semestre para que o aluno possa suprir a atividade.  

§ 1º. Na hipótese deste artigo, sendo deferida a prática de atividade extra para 

complemento das atividades obrigatórias, o aluno será notificado pela secretaria do 

NPJ para cumprir a atividade na forma e prazo definidos pelos professores 

orientadores.  

§ 2º. Caso sejam compensadas atividades do aluno ou este cumpra dentro do prazo 

as atividades extras definidas, será feita a sua avaliação dos critérios qualitativos 

conforme definido no artigo anterior.  

Art. 18. A nota final dos alunos no semestre será encaminhada para a secretaria 

acadêmica da FACISA, para lançamento.  
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CAPÍTULO VI – DA CARGA HORÁRIA DE ATIVIDADES 

Art. 19. A cada atividade de estágio desempenhada sob a supervisão do NPJ será 

atribuída ao estagiário uma carga horária, conforme definição constante das ordens 

de serviço a serem expedidas pelo coordenador do NPJ no início de cada semestre 

letivo.  

Art. 20. As ordens de serviço irão prever como atividade obrigatória a carga horária 

mínima semanal de frequência do estagiário no NPJ conforme quadro de horário de 

atendimento a ser estabelecido no ato de inscrição do aluno no NPJ.  

Parágrafo único. Quando o estágio for desenvolvido mediante convênio, as horas 

mínimas de frequência deverão ser cumpridas no escritório, órgão ou instituição 

onde o estágio se desenvolve, sob supervisão de um responsável indicado pela 

concedente do estágio.  

Art. 21. Também constará das ordens de serviço como atividades obrigatórias a 

confecção pelo aluno de um número mínimo de peças jurídicas reais no semestre 

em decorrência do estágio.  

§ 1º. As ordens de serviço indicarão as peças que poderão ser consideradas para 

fins de cumprimento da atividade, bem como a carga horária que será atribuída a 

cada peça.  

§ 2º. Quando o estágio for desenvolvido mediante convênio, as peças jurídicas reais 

mínimas deverão ser cumpridas no escritório, órgão ou instituição onde o estágio se 

desenvolve, sob orientação de um responsável indicado pela concedente do estágio.  

Art. 22. Além das atividades obrigatórias constantes dos artigos anteriores, as 

ordens de serviço podem prever como atividades obrigatórias a redação de peças 

com base em casos simulados, o acompanhamento de audiências ou júris, a 

participação em júris simulados, dentre outras atividades, sempre constando a carga 

horária a ser atribuída a referidas atividades.  

Parágrafo único. As atividades previstas neste artigo serão iguais para os alunos 

que cumpram estágio no NPJ ou mediante convênio, sendo que estes deverão 

apresentar as peças ou documentos comprobatórios do cumprimento das atividades 

diretamente no NPJ.  
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Art. 23. Para fins de possibilitar o cumprimento das atividades obrigatórias pelos 

alunos que cumpram o estágio mediante convênio, será encaminhado no início de 

cada semestre, ao responsável pelo estágio no escritório, órgão ou instituição 

concedente, a ordem de serviço do respectivo semestre, bem como o calendário 

acadêmico.  

Art. 24. Além das atividades obrigatórias, as ordens de serviço poderão indicar 

atividades facultativas a serem cumpridas pelos alunos, que poderão, no momento 

de avaliação do estágio, servir para compensar atividades obrigatórias devidas pelo 

aluno ou influenciar na nota qualitativa, o que será apreciado caso a caso pelo 

coordenador, professores orientadores e advogados que estiverem avaliando o 

aluno.  

Parágrafo único. A carga horária as atividades facultativas será definida pelo 

coordenador nas ordens de serviço. 

 

CAPTULO VII – DO ATENDIMENTO AOS CLIENTES DO NPJ 

25. A prestação de serviços jurídicos à comunidade é feita pelos estagiários, sempre 

com a orientação dos professores-orientadores do NPJ, incluindo-se o atendimento 

inicial e posterior dos clientes.  

Art. 26. No primeiro atendimento ao cliente é feito o preenchimento de dados em 

impresso próprio, onde também serão consignados esclarecimentos necessários à 

exata compreensão da questão suscitada. Tais elementos permitirão a elaboração 

de peças processuais e orientação ao cliente.  

§ 1º. Se durante o atendimento for constatado que o caso é suscetível de ser 

conciliado através de mediação em audiência do Balcão de Justiça e Cidadania que 

funciona junto ao NPJ, será primeiramente feito o preenchimento de triagem própria 

deste e a marcação de audiência.  

§ 2º. Se ocorrer conciliação na audiência do Balcão de Justiça e Cidadania, será 

lavrada pelo mediador uma ata de conciliação, na qual os envolvidos darão poderes 

para o foro em geral, a fim de ser requerida a homologação judicial do acordo.  

§ 3º. Não havendo acordo, o cliente que procurou o NPJ será reencaminhado para 

fazer a triagem própria do NPJ.  
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Art. 27. Os documentos dos clientes só poderão sair do NPJ para protoloco das 

petições ou mediante autorização do coordenador do NPJ, ou, ainda, na ausência 

deste, do professor orientador ou advogado que estiver de plantão no dia.  

Art. 28. O ATENDIMENTO AOS CLIENTES É GRATUITO, SENDO 

EXPRESSAMENTE PROIBIDO RECEBER OU COBRAR QUALQUER QUANTIA, 

SEJA A QUE TÍTULO OU PRETEXTO FOR.  

 

CAPÍTULO VIII - DAS OBRIGAÇÕES DO ESTAGIÁRIO 

Art. 29. É obrigação de o estagiário cumprir as atividades práticas reais e simuladas 

determinadas pelos professores orientadores, com observância dos horários e 

normas de utilização do NPJ.  

Art. 30. Os estagiários devem acompanhar o andamento dos processos em que 

atuarem, podendo consultar as pastas dos processos na secretaria do NPJ, sendo 

que estas só poderão ser retiradas das dependências do NPJ com a autorização de 

um dos professores orientadores.  

Parágrafo único. Ocorrendo extravio de pasta de processo, o estagiário que 

assinou a requisição de retirada será o responsável, devendo providenciar 

imediatamente a sua restauração, sem prejuízo da aplicação de outras sanções.  

Art. 31. Serão publicadas no mural da secretaria do NPJ a data e hora das 

audiências, às quais os alunos que participaram da confecção da peça processual 

deverão comparecer, sob pena de sanção de perda de carga horária.  

Art. 32. O estagiário deverá comparecer no NPJ, bem como em quaisquer locais em 

que estiver realizando seu estágio, com trajes compatíveis com o decoro e a 

dignidade do local do estágio, sendo expressamente vedada a entrada no NPJ de 

estagiários de chinelos, mini-saia, short ou bermuda e camiseta, jeans e afins, sendo 

obrigatório ao estagiário o uso de gravata e à estagiária é recomendado o uso de 

terninhos ou blusas no mínimo ¾, sendo proibido o uso de blusa de alça ou que 

mostre a barriga.  
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CAPÍTULO IX - DO CONTROLE DAS ATIVIDADES DO ESTAGIÁRIO 

Art. 33. O cômputo das horas referentes ao estágio supervisionado no NPJ será 

feito pela secretaria do NPJ e dos estágios realizados através de convênio será 

controlado pelo supervisor do estágio, em formulários enviados pelo NPJ.  

Art. 34. As petições produzidas e devidamente distribuídas (em número 

predeterminado pela ordem de serviço emitida semestralmente pela Coordenação 

do NPJ) serão controladas por meio da entrega de relatórios semestrais a serem 

confeccionados (sem rasuras) pelo estagiário e assinados pelo supervisor de 

estágio.  

Art. 35. As audiências simuladas e aulas práticas realizadas pelo NPJ serão 

lançadas na ficha do acadêmico mediante lista de presença ou apresentação de 

relatório.  

Art. 36. As audiências serão contabilizadas e lançadas na ficha individual do 

estagiário, mediante a entrega de cópia da ata de audiência na qual conste a 

presença do aluno, em número igual ao constante da ordem de serviço emitida 

semestralmente pela Coordenação do NPJ, sendo invalidadas as que extrapolarem 

o número predeterminado.  

Art. 37. As demais atividades a serem realizadas serão contabilizadas e lançadas na 

ficha individual do aluno mediante a entrega do documento comprobatório da 

atividade.  

CAPÍTULO X - DAS PENALIDADES 

Art. 38. São aplicáveis ao estagiário as seguintes sanções:  

I - Advertência por escrito;  

II - Subtração de carga horária;  

III - Suspensão; e  

IV - Reprovação.  

§ 1º. O Estagiário será advertido por escrito, para constar dos seus assentamentos, 

sempre que for impontual, faltoso, desidioso ou demonstrar sinais de desinteresse 

nas suas atividades. 
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§ 2°. Não havendo prazo judicial em curso, será aplicada a penalidade de subtração 

da carga horária nos seguintes casos: 

I- de 1 (uma) hora, se deixar de acompanhar processo sob sua responsabilidade ou 

se deixar de cumprir os prazos acadêmicos sem justificativa que seja aceita pela 

coordenação do NPJ;  

II- de 2 (duas) horas, se:  

a) deixar de elaborar minuta de petição necessária ao impulsionamento processual;  

b) extraviar ou deixar de entregar peças nos protocolos judiciais ou cartoriais;  

c) deixar de comparecer as audiências às quais for designado;  

d) reincidir na hipótese do parágrafo primeiro;  

III - de 3 (três) a 10 (dez) horas, se praticar atos de indisciplina, faltar com respeito 

ou com a urbanidade, quer seja com os funcionários do NPJ de todas as esferas ou 

com os demais estagiários e clientes.  

§ 3º. Será suspenso, sem contagem de carga horária nesse período:  

a) por 15 (quinze) dias, se reincidir nos casos do parágrafo anterior;  

b) por 20 (vinte) dias quando der causa ao extravio de pasta, petição ou documento;  

c) por 30 (trinta) dias nas hipóteses da alínea anterior, quando houver prazo judicial 

em curso.  

§ 4º. Será reprovado no semestre, nas seguintes hipóteses:  

a) patrocínio particular de interesse das partes que procurem o Núcleo de Prática 

Jurídica;  

b) solicitação, a qualquer título, de quantias, valores, bens ou vantagens em razão 

de sua atribuição de estagiário no âmbito do Núcleo de Prática Jurídica;  

c) captação de clientela do NPJ para si ou para outrem;  

d) prática de qualquer conduta tipificada na lei penal como crime ou contravenção, 

se praticados no exercício do estágio curricular;  

§ 5º. As sanções de advertência e subtração de carga horária serão aplicadas pelo 

professor orientador, mediante relatório sucinto que justifique a sanção. As 

penalidades de suspensão e reprovação, propostas pelo professor orientador por 
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meio de relatório circunstanciado, serão aplicadas pelo coordenador do NPJ, 

mediante procedimento administrativo, no qual serão resguardados os direitos ao 

contraditório e ampla defesa, cabendo recurso, em cinco dias, ao Coordenador do 

Curso de Direito.  

 

CAPÍTULO XIII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 39. Os casos omissos serão resolvidos pelo que dispuser a legislação 

pertinente, e, à falta de norma reguladora, pelo coordenador do Núcleo de Prática 

Jurídica.  

Art. 40. O presente regulamento começa a vigorar no semestre posterior à sua 

publicação, tendo o Núcleo de Prática Jurídica o prazo de 01 (um) semestre para 

adequar sua estrutura, atividades e documentos às disposições deste regulamento.  

Itamaraju – BA, 28 de Novembro de 2011.  

 

PROF. JACKSON CORDEIRO DE ALMEIDA 

Coordenador Acadêmico Geral da FACISA  

 

PROF. FERNANDO TELES PASITTO  

Coordenador do NPJ da FACISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 189 

7. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

As Atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores e 

complementadores do perfil do formando, possibilitam o reconhecimento, por 

avaliação de habilidades, conhecimento e competência do aluno, inclusive adquirida 

fora do ambiente acadêmico, incluindo a prática de estudos e atividades 

independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas 

relações com o mercado do trabalho e com as ações de extensão junto à 

comunidade. 

As atividades complementares deverão ser cumpridas pelos alunos em forma de 

pesquisa, extensão, seminários, simpósios, congressos, conferências, monitoria, 

iniciação científica, dentre outras aprovadas pela Coordenação do Curso de Direito. 

São atividades que se constituem em componentes curriculares enriquecedores e 

implementadores do perfil do formando. 

Os alunos do Curso de Graduação em Direito da FACISA deverão integralizar 300 

Trezentos) horas ao longo do desenvolvimento do curso. As Atividades 

Complementares deverão ser planejadas conjuntamente pela Coordenação do 

Curso com docentes e alunos, semestre a semestre, e poderão ser cumpridas pelo 

aluno, de acordo com os seus interesses e suas vocações, dentro da própria  

FACISA, ou fora dela.  

 

AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES FORAM DIVIDIDAS EM CINCO GRUPOS:  

Grupo 1 - Atividades vinculadas ao ENSINO:  

 A freqüência e o aproveitamento em disciplinas ou cursos não incluídos 

na matriz curricular oferecida pela FACISA ou por outras unidades, 

compreendendo as áreas administrativas ou outras áreas do 

conhecimento; 

 O exercício efetivo de monitoria com formalização institucional e 

exigência de parecer final favorável do docente responsável pela 

disciplina; 
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 O efetivo exercício de estágio extracurricular em entidade pública ou 

privada, como processo de complementação da formação no curso de 

Direito, por período não inferior a um semestre e mediante comprovação 

fornecida pela instituição em que o interessado completou a exigência 

legal do estágio. 

 A participação em atividades extra-classe promovidas como parte da 

formação integral do aluno, como por exemplo: Semanas Acadêmicas, 

Palestras, Seminários, Simpósios, Exposições, Debates, Exibição e 

Discussão de filmes e vídeos, Workshops, Lançamento de Livros e 

eventos similares.  

 

Grupo 2 - Atividades vinculadas à PESQUISA:  

 A participação em projetos institucionalizados de pesquisa, como aluno 

colaborador; a participação em projetos de iniciação à pesquisa, orientado 

por docente pesquisador da área de Direito com ou sem financiamento de 

instituições públicas ou privadas, e com publicação obrigatória dos 

resultados; ou, ainda, a participação em qualquer outra espécie de projeto 

de pesquisa acadêmica; 

 O trabalho de pesquisa e de redação de artigo ou ensaio, publicado 

efetivamente em jornal ou revista acadêmica, impressa ou eletrônica, do 

qual será procedida a juntada de documento comprobatório respectivo; 

 A participação em grupos de estudo ligados a temas jurídicos, ou afins, 

coordenados ou orientados por docentes da FACISA; 

 A apresentação comprovada de trabalhos ou de comunicações em 

eventos culturais ou científicos, individual ou coletivamente, seja em 

semanas de iniciação científica, semanas acadêmicas, seminários, e 

outros, organizados no âmbito da FACISA ou em outras instituições de 

ensino superior, ou até mesmo fora do âmbito universitário, desde que 

sobre tema ligado ao Direito; 

 O comparecimento comprovado a sessões públicas de defesa de 

dissertações de mestrado ou de teses de doutorado na área de Direito ou 
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afim. Para cada comparecimento, deverá ser apresentado breve relatório, 

atribuindo-se carga horária de duas, três ou cinco horas, respectivamente, 

conforme a natureza dos trabalhos indicados. 

Grupo 3 - Atividades vinculadas à EXTENSÃO 

 A participação em atividades de extensão universitária, promovidas 

pela FACISA; 

 O comparecimento comprovado a eventos científico-culturais, 

realizados fora do âmbito da FACISA, de natureza jurídica ou não, mas 

cujo conhecimento teórico ou técnico seja conexo ao perfil e às 

habilidades das profissões da área do Direito. 

Grupo 4 - Atividades vinculadas ao SERVIÇO COMUNITÁRIO 

 A participação efetiva em programas ou projetos de serviço comunitário 

e ou de promoção social, patrocinados, promovidos ou reconhecidos pela 

FACISA. 

Grupo 5 - Atividades vinculadas à REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL 

 O exercício de cargo de representação estudantil em entidade nacional 

ou estadual, na diretoria do Diretório Acadêmico e ainda nos órgãos 

colegiados da FACISA por período não inferior a seis meses, computado 

apenas o período em que estiver efetivamente matriculado no curso de 

Direito. 

Em que pese os princípios da liberdade e da criatividade no desenvolvimento dos 

trabalhos complementares, pelos quais o aluno não ficará preso a uma determinada 

atividade, não será admitido que se cumpra a carga horária total prevista com 

apenas uma das modalidades sugeridas. Pelo contrário, o aluno deverá distribuir 

suas atividades por pelo menos 3 (três) daquelas. Qualquer uma dessas atividades 

deve ser comprovada pelo próprio aluno, mediante comprovação anexada a 

formulário adequado.  

O Regulamento das Atividades Complementares se encontra em anexo ao presente 

Projeto. 

 

 



 

 192 

8. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é componente curricular 

obrigatório, a ser desenvolvido nos 9º e 10º períodos do Curso de Graduação em 

Direito da FACISA. Consiste em uma pesquisa individual orientada, sob a forma de 

monografia, desenvolvida pelo aluno, sob orientação docente. 

Os objetivos do TCC são os de propiciar aos acadêmicos do Curso de 

Graduação em Direito a oportunidade de compreender e apreender os elementos 

envolvidos no processo de pesquisa, estimulando a produção de novas formas de 

conceber o Direito e de compreender o fenômeno jurídico. 

A forma de operacionalização das atividades atinentes ao Trabalho de 

Conclusão Curso está descrita no Regulamento de Trabalho de Conclusão de 

Curso, em anexo. 
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9. METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

O Bacharel em Direito formado pela FACISA cursará os componentes 

curriculares da matriz curricular com as seguintes práticas pedagógicas, sem 

prejuízo de outros métodos de ensino-aprendizagem: 

 aulas expositivas com a utilização de recursos multimídia; 

 estudo e discussão de casos oriundos de problemas regionais, com 

abordagem interdisciplinar; 

 desenvolvimento e apresentação de seminários sobre temas 

específicos de cada disciplina abordando, sempre que possível, conteúdo 

interdisciplinar; 

 práticas jurídicas simuladas. 

Também será utilizado, em casos específicos, o desenvolvimento de projetos 

de extensão junto à comunidade; a participação e organizações de congressos; e a 

prestação de serviços de monitoria por parte do corpo discente no apoio às aulas 

práticas. 

As atividades acima propostas propiciarão aos alunos, a oportunidade de 

aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos aos problemas práticos evidenciados 

nos casos reais abordados em discussões de sala de aula ou em projetos de 

extensão. As visitas técnicas também constituem excelente oportunidade para 

consolidação dos conceitos teóricos apresentados em aulas expositivas. O 

desenvolvimento destas atividades, portanto, possibilitarão a capacitação dos alunos 

para desempenharem responsavelmente às atividades profissionais com uma visão 

crítica e holística sobre as questões regionais e nacionais. 

Nas atividades do Curso deverão ser respeitadas as estratégias individuais 

para a realização das diferentes atividades propostas. Essa liberdade de ação e 

criação deve ser inerente ao processo de ensino e constitui-se de fundamental 

importância para o processo de formação do profissional em Direito. 

A metodologia de ensino das matérias previstas para o curso, além dos 

tradicionais recursos de exposição didática, estudos de caso, dos exercícios práticos 
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em sala de aula, dos estudos dirigidos, independentes e seminários, inclui 

mecanismos que garantam a articulação da vida acadêmica com a realidade 

concreta da sociedade e os avanços tecnológicos. Inclui ainda alternativas como 

multimídia, visitas técnicas, teleconferência, Internet e projetos desenvolvidos com 

parceiros geograficamente dispersos, via Internet e outros mecanismos. 

No Curso de Direito, de acordo com os princípios democráticos, o corpo 

docente detém a autonomia e o controle de seu próprio processo de trabalho, ao 

buscar clarear e manter a sua identidade. Estará sendo regido por princípios comuns 

relacionados neste documento, cabendo a cada professor a seleção de 

metodologias e instrumentos de ensino que, condizentes a área, busque atender aos 

objetivos propostos pelo Curso e disciplina, de forma a desenvolver as habilidades e 

competências esperadas no campo teórico, prático e ético. 

No seu fazer pedagógico o professor deverá estar mais preocupado em 

formar competências, habilidades e disposições de conduta do que com a 

quantidade de informações. Isto significa que precisará estar relacionando o 

conhecimento com dados da experiência cotidiana, trabalhar com material 

significativo, para que o aluno consiga fazer a ponte entre a teoria e a prática, 

fundamentar críticas, argumentar com base em fatos, enfim, lidar com o sentimento 

que essa aprendizagem possa estar despertando. 

Ao escolher as estratégias de ensino, sugere-se que elas sejam as mais 

diversificadas possíveis, que privilegiem mais o raciocínio que a memória, que seja 

instrumento a favor da interação entre o professor e o aluno, bem como entre aluno 

e aluno, em busca da construção de conhecimentos coletivos. Tal se dará com 

maior significância e será mais eficaz se os conteúdos forem tratados de forma 

contextualizada, de modo a que o conhecimento possa ser relacionado com a 

prática e com a experiência, pois o contexto mais significativo ao aluno é o que está 

mais próximo dele: sua vida pessoal, seu cotidiano, sua vivência – é por meio dele 

que o aluno poderá estar fazendo a ponte entre o que se aprende no Curso e o que 

faz, vive e observa no dia-a-dia. É na seleção de metodologias e procedimentos 

adequados que o professor e o aluno terão oportunidades de vivenciar a cidadania. 

Nessa vivência cotidiana, portanto, deve estar presente o respeito mútuo, o saber 

lidar com o outro e a consideração aos sentimentos. 
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O trabalho em equipe e interdisciplinar é outro grande aspecto a ser priorizado. 

Sobre ele pode-se afirmar que é rotina na atuação do profissional e, portanto é de 

fundamental importância que o ambiente acadêmico seja caracteristicamente 

colaborativo, enfatizando o compromisso e a troca de experiências e conhecimentos 

entre docentes e discentes. 

Na mesma linha, deve-se lembrar que considerar as diferenças individuais 

dos alunos e apoiar o desenvolvimento de interesses e habilidades particulares de 

cada um é imprescindível, quando se elege a atenção à diversidade como princípio 

didático.  

Considerar-se-á que o corpo de conhecimento da área do curso é composto 

por conteúdos que não devem ser abordados de forma linear e fragmentados, mas 

de forma a se criar uma rede de conhecimentos integrados. A operacionalização da 

proposta metodológica pode lançar mão de métodos tradicionais de ensino, tais 

como aulas expositivas e seminários. Entretanto, o desafio está em propor 

inovações no campo da metodologia de ensino para alavancar o efetivo 

desenvolvimento das competências do egresso. Neste sentido, a proposta 

metodológica viabilizará a integração dos conteúdos vistos ao longo do curso. 

Essa proposta metodológica deve ser de conhecimento de todo o corpo 

docente para que os diversos planos de ensino sejam elaborados de forma 

integrada.  

Dentro desta perspectiva, para o curso, são sugeridas as seguintes atividades: 

 desenvolvimento de práticas e trabalhos capazes de integrar diferentes 

disciplinas do curso; 

 oportunização de estágios para alunos; 

 organização de laboratórios que permitam a simulação de situações de 

trabalho que poderão ser encontradas pelos futuros profissionais;  

 realização de atividades extracurriculares capazes de oferecer maiores 

informações a respeito das atividades realizadas pelo profissional. 
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10. AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM E DO CURSO 

 

10.1 Avaliação do Processo de Ensino-Aprendizagem 

 

O principal propósito da avaliação é acompanhar a experiência do aluno, no 

processo de construção do conhecimento, com indicação contínua da efetividade 

das situações didático-pedagógicas propostas.  

Para Vasconcellos (2000, p. 58-59), “a avaliação deve ser contínua para que 

possa cumprir sua função de auxílio ao processo ensino-aprendizagem. A avaliação 

que importa é aquela feita no processo, quando o professor pode estar 

acompanhando a construção do conhecimento pelo discente. Avaliar o processo e 

não apenas o produto, ou melhor, avaliar o produto no processo”.  

Embora expresso em valor numérico, conforme normas institucionais, o 

resultado da avaliação global do aluno deve, sobretudo, refletir os aspectos 

qualitativos – o perfil exigido pelo curso proposto. 

A avaliação não é restrita ao aluno (também enquanto auto-avaliação), pois 

inclui a dos pares, dos professores. O próprio Curso deverá ser objeto de avaliação 

permanente com o propósito de servir de orientação para a melhoria do Projeto 

Pedagógico. 

O sistema de avaliação do Curso de Direito deverá reformular a concepção 

somativa que é normalmente praticada e agregar características formativas. A 

avaliação será formativa, ao permitir a correção, a reformulação e a melhoria os 

processos de ensino e aprendizagem e do desempenho dos alunos. Os aspectos 

somativos estarão relacionados à verificação dos fatores críticos para a prática 

profissional e a certificação do progresso do conhecimento cognitivo ao final do 

período de graduação, relacionados às atividades planejadas para a trajetória de 

formação. 
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Os instrumentos serão validados pela maior abrangência de sua aplicação e 

aperfeiçoados no transcorrer do Curso. A adequada inserção desses instrumentos 

implicará em reuniões periódicas entre os professores para que se identifique 

alteração de percurso das atividades discentes e, ao identificá-las, que se institua 

um planejamento de monitoramento, permitindo, ao aluno, ajustes que o auxiliem e o 

mantenham em consonância com seus colegas. 

Em síntese, o acompanhamento do processo de aprendizagem dos alunos, 

ao longo do curso, assumindo uma perspectiva formativa, poderá incluir as 

seguintes situações: 

 Auto-avaliação: é efetivada pelo próprio acadêmico, a partir de reflexões sobre as 

suas construções, habilidades desenvolvidas e atitudes (relacionamento 

interpessoal). 

Essa modalidade de avaliação permite o desenvolvimento do senso de co-

responsabilidade no andamento das situações de ensino-aprendizagem propostas. 

 Avaliação interpares: é realizada por todos os membros do grupo (de atividades 

teóricas e práticas), no intuito de avaliar o desempenho de cada um dos 

participantes (professor e acadêmicos). 

 Avaliação pelo professor: tem como objetivo o acompanhamento das 

construções, representações, habilidades e atitudes do acadêmico, percebendo em 

que estágio se encontra, bem como as elaborações sintéticas produzidas até então, 

numa perspectiva de resgate de lacunas e incentivo à superação constante. 

No que se refere à avaliação somativa, a mesma certificará a aprendizagem 

dos acadêmicos tendo como referência os níveis de aproveitamento previamente 

estabelecidos. A avaliação somativa, tendo como objetivo a verificação das 

aprendizagens significativas, incluirá: 

 Avaliação teórica – envolve a avaliação do conhecimento efetivamente 

construído. Será realizada em pelo menos dois momentos pontuais (sendo um deles 

ao final), dentro de uma disciplina. Poderá utilizar-se de diferentes técnicas, como 

provas, apresentação de seminários, relatórios, trabalhos individuais, entre outras.  

 Avaliação prática – envolve a avaliação do desempenho prático dos acadêmicos, 

realizada ao final de uma disciplina, a partir das competências e habilidades 
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desenvolvidas nessa disciplina. Envolve, também, a verificação das habilidades. As 

técnicas utilizadas são diversas. 

O processo de avaliação está disciplinado no Regimento da FACISA, nos artigos 33 

a 36, em anexo.  

 

10.2 Avaliação do Curso 

 

A avaliação do Curso de Direito será feita regularmente, através do estudo do 

desempenho do Curso e dos aspectos relativos ao atendimento das expectativas da 

comunidade externa, ou seja, do próprio mercado de trabalho. Esta avaliação, de 

acordo com as determinações legais vigentes, será realizada em dois níveis: o 

Interno e o Externo. 

Os relatórios correspondentes às avaliações Externa e Interna serão 

encaminhados ao Colegiado do Curso para apreciação e emissão de parecer e 

propostas de alternativas e ações para sanar as deficiências apresentadas. 

 

 Avaliação Externa 

 

Nesse nível, a avaliação externa considerará o desempenho do Curso em 

relação ao mercado de trabalho, ao grau de satisfação do egresso e aos critérios 

estabelecidos pelo Ministério da Educação (resultados do SINAES e da Avaliação 

das Condições de Ensino). 

A avaliação em nível externo abrangerá, ainda: 

a. Pesquisa junto aos usuários dos serviços jurídicos com os quais 

o Curso de Direito da FACISA desenvolve suas atividades, para 

verificar a adequação dessas atividades e o grau de satisfação 

daqueles. 

b. Pesquisa junto à comunidade jurídica, que absorverá os 

egressos do Curso, para verificar o grau de satisfação da sociedade 

em relação ao desempenho dos profissionais; 
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c. Pesquisa junto aos egressos, para verificar o grau de satisfação 

dos ex-alunos em relação às condições que o Curso de Direito lhes 

ofereceu e vem lhes oferecer (formação continuada). 

 

 Auto-avaliação do Curso 

 

A auto-avaliação no Curso observa a auto-avaliação institucional, realizada a cargo 

da Comissão Própria de Avaliação – CPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 200 

11. ATIVIDADES ACADÊMICAS ARTICULADAS AO ENSINO 

 

11.1 Pesquisa 

 

A política de pesquisa a ser implementada no Curso de Graduação em Direito 

da FACISA se assenta na percepção de que a investigação científica não é somente 

um instrumento de fortalecimento do ensino, mas também, e, sobretudo, é um meio 

de renovação do conhecimento.  

A FACISA reconhece no desenvolvimento da investigação científica um 

valioso instrumental pedagógico. A participação em projetos de iniciação científica 

tem um importante papel na formação do aluno, no despertar e aprimorar de 

qualidades que se refletem no preparo de um profissional capacitado a enfrentar os 

problemas do dia-a-dia.  

A realização das atividades de pesquisa no Curso de Direito da FACISA será 

incentivada por meio de diversos mecanismos institucionais.   

Parcela significativa do corpo docente será estimulada pela IES para a 

realização das atividades de pesquisa. Além disso, a Instituição promoverá e 

incentivará a apresentação de produção científica e de resultados em eventos 

científicos e em Periódicos, bem como buscará manter Revista própria. A Instituição 

oferecerá também subsídios para viabilizar a execução dos projetos de pesquisa 

apresentados pelos docentes. Estes subsídios vão desde a disponibilização de infra-

estrutura para a realização da pesquisa até a busca de apoio financeiro para a 

mesma.  

Para o corpo discente, a FACISA oferecerá bolsas de iniciação científica. 

Além das bolsas oferecidas pela própria IES, os alunos poderão ser beneficiados 

com bolsas destinadas por órgãos de fomento com os quais a FACISA venha a 

firmar convênio. Considerando que a oferta de bolsas não alcançará a todos os 

alunos inscritos em projetos de pesquisa, a FACISA oferecerá estímulos à 

participação voluntária, consubstanciados em mecanismos de certificação, atribuição 

de carga horária complementar e divulgação dos trabalhos realizados: publicação e 

apresentação em eventos científicos. 
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11.2 Extensão 

 

A FACISA acredita que a articulação entre a Instituição e a sociedade por 

meio da extensão é um processo que permite a transferência para a sociedade dos 

conhecimentos desenvolvidos com as atividades de ensino e pesquisa. Por outro 

lado, a captação das demandas e necessidades da sociedade permite orientar a 

produção e o desenvolvimento de novos conhecimentos. Esse processo estabelece 

uma relação dinâmica entre a Instituição e seu contexto social. 

A política da FACISA para a extensão conduz: 

 ao desenvolvimento de habilidades e competências do aluno possibilitando 

condições para que esses aprendam na prática os aspectos teóricos 

refletidos em sala de aula; 

 à participação dos discentes nos projetos idealizados para o curso; 

 à oferta de atividades de extensão de diferentes modalidades; 

 ao estabelecimento de diretrizes de valorização da participação do aluno 

em atividades extensionistas; 

 à concretização de ações relativas a sua responsabilidade social. 

No Curso de Graduação em Direito da FACISA a extensão é uma atividade 

que será desenvolvida de diversas formas. Entre as atividades que serão oferecidas 

pode-se citar: 

 Cursos de Extensão: cursos que têm como requisito algum nível de 

escolaridade, como parte do processo de educação continuada, e que não se 

caracterizam como atividades regulares do ensino formal de graduação; 

 Eventos: compreendem atividades de curta duração, como palestras, 

seminários, congressos, entre outras modalidades; 

 Programas de ação contínua: compreendem o conjunto de atividades 

implementadas continuamente, que têm como objetivos o desenvolvimento da 

comunidade, a integração social e a integração com instituições de ensino; 
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 Prestação de serviços: compreende a realização de consultorias e outras 

atividades não incluídas nas modalidades anteriores e que utilizam recursos 

humanos e materiais da FACISA. 

11.3 Incentivo à Pesquisa e à Extensão 

 

11.3.1 Pesquisa 

 

A pesquisa, como atividade do Curso de Direito da FACISA, está 

fundamentada no Núcleo de Pesquisa e Extensão – NUPEX, que tem a função de 

coordenar os projetos de pesquisa existentes na Instituição – na área de Direito – 

buscando financiamento de agências de fomento à pesquisa para torná-la, inclusive, 

auto-sustentável.  

As atividades de pesquisa, com estas diretrizes fornecidas podem conectar-se 

não somente com o ensino, mas também com o Trabalho de Conclusão de Curso. 

Em razão disso, foi inclusive criada disciplina especificamente voltada à preparação 

para a pesquisa (Metodologia da Pesquisa Científica), além das disciplinas Trabalho 

de Conclusão de Curso I e II, como espaços específicos para a sua orientação e 

desenvolvimento. 

 Para dar suporte a essas atividades, a FACISA está investindo maciçamente 

na biblioteca, adquirindo obras novas, clássicas e de referência histórica. Também 

dispõe de assinatura de periódicos de doutrina, legislação e jurisprudência. Conta a 

biblioteca ainda com salas de estudo, terminais de microcomputador para utilização 

pelos alunos, com acesso a redes e material de pesquisa. Não obstante, ainda há 

laboratórios de informática, onde a pesquisa pode ser livremente incentivada através 

da conexão via Internet. 

A pesquisa também será atividade a ser desenvolvida pontualmente nas 

diversas disciplinas que compõem a matriz curricular do Curso de Direito, mediante 

orientação dos respectivos professores, e de projetos específicos, desenvolvidos 

pelos docentes e com a participação de alunos do Curso. 
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11.3.2 Extensão 

 

As atividades de extensão são concebidas na proposta da FACISA como 

parte essencial da formação do bacharel em Direito, pois é através destas atividades 

que se permite ao aluno um contato com a prática e com a realidade social onde o 

Direito será aplicado pelo profissional no futuro. 

A FACISA acredita que a articulação entre a Instituição e a sociedade por 

meio da extensão é um processo que permite a transferência para a sociedade dos 

conhecimentos desenvolvidos com as atividades de ensino e pesquisa. Por outro 

lado, a captação das demandas e necessidades da sociedade permite orientar a 

produção e o desenvolvimento de novos conhecimentos.  

A extensão, no Curso de Direito da FACISA está vinculada, em especial, às 

Atividades Complementares. Nesse sentido, o Curso de Direito manterá, entre 

outras atividades, uma programação regular de eventos e cursos de extensão. 

Na área de Direito, é pensado um projeto de educação jurídica em que a FACISA 

encarregar-se-á de prestar informação e educação à comunidade da região de 

entorno de Itamaraju, inclusive contribuindo para a formação de uma consciência 

social, educacional e de cidadania mais crítica. 

 

11.4 Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

 Uma das metas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional vigente para 

o Ensino Superior é formar profissionais nas diferentes áreas do conhecimento, 

incentivando o trabalho de pesquisa e a investigação científica, promovendo a 

divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem o 

patrimônio da humanidade. Essa divulgação ocorre através do ensino, da pesquisa e 

da extensão, onde a indissociação destes três elementos constituem o eixo da 

formação do profissional.  

 A integração entre ensino e pesquisa no Curso de Direito da FACISA, tendo em 

vista que a pesquisa se desenvolverá em função de três eixos fundamentais: a) 

como complemento da sala de aula, de forma orientada, nas diversas disciplinas do 

Curso de Direito; b) como atividade específica, pelos professores, com participação 
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de alunos do Curso de Direito; e c) como coroamento do Curso de Direito, no 

Trabalho de Conclusão de Curso.  

A extensão aparece integrada com o ensino de duas grandes maneiras: (a) 

através de cursos de extensão, eventos e conferências, trazendo ao aluno as 

grandes discussões e novidades do mundo da Direito; e (b) através da prestação de 

serviços à comunidade, possibilitando o aprendizado prático do aluno e o 

cumprimento da função social do ensino. 
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12. ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA DO CURSO 

 

12.1 Coordenação do Curso 

 

A Instituição tem na sua organização administrativa e acadêmica uma 

Coordenação responsável pela articulação, formulação, e execução de cada projeto 

pedagógico de Curso. O Coordenador possui uma formação que lhe permite ter 

domínio do desenvolvimento do projeto pedagógico do curso. 

A Coordenação do Curso de Direito, no momento de aprovação do presente 

Projeto Pedagógico, está sob a responsabilidade da Profa. MSc. Aline Maron 

Setenta. 

A Coordenação e o Corpo Docente do Curso participaram diretamente da 

discussão e elaboração do Projeto Pedagógico de Direito.  

 

12.1.1 Titulação da Coordenação do Curso de Direito 

 

A Coordenadora do Curso, Profa. Aline Maron Setenta é Graduada em Direito 

pela Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, desde o ano de 2002, 

Especialista em Direito Tributário pela Faculdade de Tecnologia e Ciências de 

Itabuna (2006) e Mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente pela 

Universidade Estadual de Santa Cruz/Rede PRODEMA, desde 2011. 

A FACISA, no âmbito de sua política institucional, e para atender aos critérios 

de excelência previstos pelos órgãos oficiais, manterá o perfil desejado de 

Coordenação, que atende aos critérios de titulação, experiência profissional e 

acadêmica e dedicação à gestão do Curso. 

 

12.1.2 Regime de Trabalho 

 

A Coordenação de Curso dedica atenção parcial 20 (vinte) horas semanais à 

administração e à condução do curso, tendo tempo previsto de dedicação suficiente 

para que exerça as atribuições inerentes à sua função. Isto pode ser constatado por 
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meio de compatibilidade de sua carga horária com o número de professores e 

alunos do curso; e compatibilidade de sua carga horária com os turnos de 

funcionamento do curso. 

 

12.1.3 Experiência Profissional 

 

Além de possuir experiência no magistério superior a atual Coordenadora de 

Curso possui experiência em atividade profissional fora do magistério, compatível 

com o PPC, tendo atuado em: 

 Assistência à Coordenação do Curso de Direito da Faculdade de Tecnologia e 

Ciências no período de dezembro/2007 a dezembro/2009; 

 Advogada Militante (OAB/BA nº 20.349) 

 Consultoria Ambiental 

 Link para o currículo lattes da coordenadora do Curso: 
http://lattes.cnpq.br/7384125261756164 

 

12.2 Organização Acadêmico-Administrativa 

 

12.2.1 Organização do Controle Acadêmico 

 

A organização do controle acadêmico segue as normas regimentais 

estabelecidas. O órgão central de desempenho das atividades acadêmico-

administrativas é a Secretaria Acadêmica. O sistema de matrícula, trancamento, 

freqüência, notas, aprovação e reprovação, bem como os demais procedimentos de 

secretaria contam com sistema de informação apropriado. 

A secretaria é o órgão de apoio ao qual compete centralizar todo o movimento 

escolar e administrativo do Instituto, dirigido por um secretário, sob a orientação do 

Diretor. 

O secretário tem sob sua guarda todos os livros de escrituração escolar, 

arquivos, prontuários dos alunos e demais assentamentos em livros fixados pelo 

Regimento e pela legislação vigente. 
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De acordo com o art. 19 do Regimento da FACISA, compete ao Secretário 
Geral: 

I - organizar os serviços da Secretaria-Geral, concentrando nela toda a 

escrituração do estabelecimento, a qual deverá ser mantida rigorosamente 

atualizada e conferida; 

II - organizar o arquivo do modo que assegure a preservação dos documentos 

escolares e que se atenda prontamente a qualquer pedido de informação ou 

esclarecimento de interessados ou da Diretoria-Geral;  

III - cumprir e fazer cumprir os despachos e determinações da Diretoria-Geral; 

IV - redigir e fazer expedir toda a correspondência da FACISA; 

V - superintender e fiscalizar os serviços da Secretaria-Geral podendo delegar 

poderes a seus auxiliares; 

VI - redigir e subscrever os editais de chamada para exame e matrícula, os 

quais serão publicados por ordem da Diretoria-Geral; 

VII - manter atualizada a coleção de leis, regulamentos, instruções, ordens de 

serviço, despachos e livros de Escrituração Acadêmica; 

VIII - apresentar a Diretoria da FACISA, em tempo hábil, todos os documentos 

que devam ser assinados e visados; 

IX - subscrever e fazer publicar regularmente, o quadro de notas de 

aproveitamento das avaliações e relação de faltas para reconhecimento do 

aluno; 

X - organizar e manter atualizados os prontuários dos alunos; 

XI - comunicar a Tesouraria para fins de registro e orientação, imediatamente 

após a escrituração, as disciplinas, bem como os números atribuídos aos 

alunos que sejam matriculados e daqueles que tenham sido transferidos; 

XII - encaminhar mensalmente a Tesouraria a relação dos alunos cujas 
matrículas tenham sido canceladas; e, 

XIII - manter o sigilo requerido pela função e exercer as demais atividades 
que lhe forem confiadas; 

 

 

 



 

 208 

12.2.2 Pessoal Técnico e Administrativo 

 

O corpo técnico-administrativo da FACISA é constituído pelo pessoal que nele 

exerce as seguintes atividades: 

I. as relacionadas com a permanente manutenção e 
adequação do apoio técnico, administrativo e operacional 
necessário ao cumprimento dos objetivos institucionais, na 
forma do Regimento Geral da FACISA e da legislação 
pertinente; 

II. as inerentes ao exercício de chefia, assessoramento e 
assistência na própria Instituição. 

 

O corpo técnico-administrativo da Faculdade é contratado pela Mantenedora, 

por indicação do Setor de Recursos Humanos, e aprovação da Diretoria. 

A idoneidade profissional, a capacidade técnica, a integridade moral e a boa conduta 

pública e privada são condições fundamentais para o ingresso e permanência do 

funcionário na FACISA. 

 

12.3 Atenção aos Discentes 

 

Seguindo sua política de busca da excelência, prevista em seu PDI, a 

FACISA mantém diversos mecanismos de apoio ao desenvolvimento acadêmico de 

seu corpo discente, descrito a seguir: 

 

12.3.1 Programas de Apoio Financeiro 

 

  A FACISA oferece diferentes programas de apoio financeiro aos 

discentes: 

a) Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES 

A Faculdade está cadastrada no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 

Superior, permitindo que os seus alunos possam ser beneficiados com o 

financiamento concedido. 
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O Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior é um programa 

do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação no ensino superior de 

estudantes que não têm condições de arcar integralmente com os custos de sua 

formação. Os alunos devem estar regularmente matriculados em instituições não 

gratuitas, cadastradas no programa e com avaliação positiva nos processos 

conduzidos pelo Ministério da Educação. O FIES é operacionalizado pela Caixa 

Econômica Federal. 

b) Programa Universidade para Todos – ProUni 

A FACISA aderiu ao Programa Universidade para Todos, viabilizando mais 

um mecanismo de inserção e manutenção de alunos de baixa renda sem diploma de 

nível superior. 

O Programa Universidade para Todos foi criado pela MP nº 213/2004 e 

institucionalizado pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005. Tem como finalidade 

a concessão de bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de baixa renda, 

em cursos de graduação e seqüenciais de formação específica, em instituições 

privadas de educação superior, oferecendo, em contrapartida, isenção de alguns 

tributos àquelas que aderirem ao programa. 

c) Bolsas de Monitoria, Pesquisa e Extensão  

A FACISA, de acordo com suas possibilidades financeiras e na probabilidade 

de convênios com organismos de fomento externo, poderá oferecer bolsas de 

monitoria, pesquisa e extensão aos alunos, viabilizando a articulação do processo 

ensino-aprendizagem e como forma de estimular a participação dos estudantes nos 

projetos desenvolvidos pela Instituição. 

A bolsa de monitoria é a modalidade de auxílio financeiro concedido àqueles 

alunos que participarem de programas de monitoria, nos seus respectivos cursos de 

graduação. Tem por objetivo incentivar os alunos que demonstrem aptidão pela 

carreira acadêmica, assegurando a cooperação do corpo discente com o corpo 

docente nas atividades do ensino. O sistema de monitoria observará as normas 

gerais contidas na Lei nº 9.394/96. 

A bolsa de pesquisa é a modalidade de auxílio financeiro concedido àqueles 

alunos que participarem de programas de pesquisa, regularmente aprovados pela 
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FACISA. Tem por objetivo incentivar os alunos que demonstrem interesse e aptidão 

pela carreira científica, através da participação em projetos de pesquisa. 

A bolsa de extensão é a modalidade de auxílio financeiro concedido àqueles 

alunos que participarem de programas de extensão, regularmente aprovados pela 

FACISA. 

d) Outros programas de financiamento. Só manter se forem acessados pela 

FACISA. 

 

12.3.2 Apoio Psicopedagógico ao Discente  

 

A FACISA criou em 2011 um Serviço de Atendimento Psico-Pedagógico ao 

Discente para atender, mediar e solucionar situações que possam surgir no decorrer 

da vida acadêmica do corpo discente. Terá por objetivo oferecer acompanhamento 

psico-pedagógico aos discentes e subsídios para melhoria do desempenho de 

alunos que apresentem dificuldades. Contribuirá para o desenvolvimento da 

capacidade de aprendizagem em geral, recuperando as motivações, promovendo a 

integridade psicológica dos alunos, realizando a orientação e os serviços de 

aconselhamento e assegurando sua adaptação, especialmente, dos ingressantes.  

O Serviço de Atendimento Psico-Pedagógico ao Discente será coordenado 

por um profissional com formação na área de Psicologia ou Psicopedagogia. O 

atendimento será caracterizado por orientações individuais a alunos encaminhados 

pelos professores, pelos Coordenadores de Curso ou àqueles que procurarem o 

serviço espontaneamente.  

 

12.3.3 Mecanismos de Nivelamento 

 

Com o objetivo de recuperar as deficiências de formação dos ingressantes, a 

FACISA oferece em seus Cursos de Graduação o componente curricular 

COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA. Esse componente curricular é oferecido a 

todos os alunos do primeiro semestre. Especificamente para o Curso de Direito, 

além do componente Leitura e Produção de Textos, é ofertado obrigatoriamente o 

componente REDAÇÃO JURÍDICA, com a finalidade de proporcionar ao graduando 
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a correta aplicação da língua portuguesa nos documentos típicos da atividade 

jurídica, a exemplo de petições, pareceres, requerimentos, relatórios, etc. 

A FACISA compreende também que os mecanismos de nivelamento devem 

ser ofertados tanto no início do Curso quanto no seu término, reconhecendo que 

cada graduando tem um ritmo próprio de aprendizado, e o processo de 

aprendizagem deve ser concebido de forma a permitir a fixação dos conteúdos 

ministrados ao longo do curso. Dessa forma, inclui os TÓPICOS INTEGRATIVOS 

nos três últimos semestres de formação, para permitir que seja realizada uma 

consolidação da aprendizagem, correlacionando os diversos componentes 

curriculares vistos durante o percurso de aprendizado, proporcionando ao futuro 

profissional uma visão profissional mais consentânea com a complexidade dos 

fenômenos jurídicos. 

Além disso, a FACISA dá suporte ao desenvolvimento de outros cursos de 

nivelamento compatíveis com as prioridades de cada curso. Dessa forma, outros 

conteúdos poderão ser apresentados para nivelamento dos alunos de acordo com 

as necessidades detectadas pela Coordenação do Curso, por indicação dos 

professores e demanda dos discentes.  

 

12.3.4 Atendimento extraclasse 

 

O atendimento extraclasse aos alunos é realizado pelo Coordenador do Curso e 

pelos professores com jornada semanal específica para atendimento ao aluno. Essa 

orientação se faz personalizada e individualmente, mediante a prática de “portas 

abertas” onde cada estudante pode, sem prévia marcação, apresentar suas dúvidas.  

 

12.3.5 Organização Estudantil 

 

O corpo discente da FACISA tem como órgão de representação o Diretório 

Acadêmico, regido por Estatuto próprio, por ele elaborado e aprovado na forma da 

lei. 
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A representação estudantil tem por objetivo promover a cooperação da 

comunidade acadêmica e o aprimoramento do Instituto. 

Compete ao Diretório Acadêmico indicar os representantes discentes, com 

direito a voz e voto, nos órgãos colegiados da Faculdade, vedada à acumulação. 

A Faculdade estimula a organização e participação estudantil em todos os 

seus órgãos colegiados.  

 

12.3.6 Acompanhamento dos Egressos 

 

A FACISA está implantando um Programa de Acompanhamento do Egresso, 

com o objetivo de criar uma linha de estudos e análises sobre os alunos egressos, 

de forma a avaliar a qualidade do ensino e a adequação dos cursos. 

O programa contará com uma base de dados, com informações atualizadas 

dos egressos; mecanismos para a promoção de um relacionamento contínuo entre a 

Faculdade e seus egressos; e mecanismos para avaliar a adequação da formação 

do profissional para o mercado de trabalho. 

A partir das informações constantes na base de dados será possível 

estabelecer um canal de comunicação com os egressos, por meio do qual os ex-

alunos serão informados sobre cursos de aperfeiçoamento profissional oferecidos 

pela Faculdade, eventos diversos realizados na Faculdade, oportunidades de 

emprego e etc.  

O retorno dos egressos sobre o ensino recebido na Faculdade será 

fundamental para o aprimoramento institucional. Para tanto, serão aplicados 

questionários estruturados para obter informações sobre o curso realizado (pontos 

positivos e negativos), a atuação no mercado de trabalho, dificuldades encontradas 

na profissão, perfil de profissional exigido no mercado, interesse em realizar outros 

cursos de graduação e pós-graduação. Após a aplicação desse questionário, as 

respostas serão tabuladas e analisadas para encaminhar aos dirigentes da 

Faculdade. 
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13. CORPO DOCENTE 

 

O corpo docente da FACISA constitui-se na base fundamental para a 

implantação e desenvolvimento qualificado do ensino no Curso de Direito.  

A contratação e a demissão docente são de competência da Entidade 

Mantenedora, após parecer do Diretor Geral da FACISA. A contratação de professor 

visitante ou colaborador ocorrerá nos termos dos critérios aprovados pelo Diretor 

Geral da Faculdade e autorizados pela Entidade Mantenedora, por período 

determinado. 

A admissão do docente ocorre mediante seleção e indicação específica da 

Diretoria da Faculdade, com a colaboração do Coordenador do Curso. A FACISA 

seleciona professores com sólida formação acadêmica além de considerável 

experiência no magistério superior e profissional fora do magistério. O corpo docente 

é recrutado entre professores da região ou de regiões próximas, com titulação 

adequada às disciplinas para as quais forem indicados.  

 

13.1 Formação Acadêmica 

 

O corpo docente do Curso de Direito é constituído por docentes com 

formação específica e titulação compatível aos conteúdos ministrados, à natureza 

das atividades acadêmicas que desenvolve, às características do contexto da 

região, e à concepção do curso. A titulação mínima exigida para o ingresso no 

Quadro Docente é de especialista. Eventualmente, e em caráter temporário para 

suprir necessidades específicas, poderão ser contratados graduados que 

demonstrem trajetória acadêmica e profissional compatíveis com a qualidade 

desejada ao Curso. 
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13.2 Atuação nas Atividades Acadêmicas/Regime de Trabalho 

 

Conforme descrito anteriormente, o atendimento extraclasse aos alunos é 

realizado pelo Coordenador do Curso e pelos professores em regime de trabalho de 

Tempo Integral e Tempo Parcial, com jornada semanal específica para atendimento 

ao aluno. Portanto, existe um contingente de docentes com dedicação ao curso nas 

atividades de orientação didática aos alunos, participação em reuniões de 

planejamento e desenvolvimento de módulos didáticos (experimentos para aulas 

práticas, aperfeiçoamento de metodologias de ensino). 

As Atividades de prática profissional, estágio (extracurricular e curricular), e 

trabalhos de conclusão de curso serão desenvolvidos obrigatoriamente sob 

sistemática orientação docente. 

O regime de trabalho adotado é o horista e o de tempo parcial ou integral, e o 

de quarenta horas para a Coordenadora do Curso. Os docentes contratados em 

regime de tempo parcial tem pelo menos 25% de sua carga horária dedicados a 

atividades extra-classe, atendimento aos alunos do curso, planejamento didático-

pedagógico, desenvolvimento de atividades de extensão entre outras atividades. 
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PARTE VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALAÇÕES FÍSICAS DA FACISA E DO CURSO DE DIREITO 
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14. INSTALAÇÕES 

 

14.1 Instalações Gerais 

 

14.1.1 Espaço Físico 

 

O curso de Direito funciona no imóvel localizado BR 101, Km 808, N° 1.130 - 
Bairro Santo Antônio do Monte - Itamaraju/BA. As instalações são adequadas para o 
pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas. As instalações prediais 
apresentam-se em bom estado de conservação. Além disso, o espaço físico é 
adequado ao número de usuários e para cada tipo de atividade planejada.  

 

14.1.2 Salas de Aula 

 

 As salas de aula disponíveis são bem dimensionadas, e capacidade para 50 
alunos ou mais. São dotadas de isolamento acústico, iluminação, ventilação, 
mobiliário e aparelhagem específica, atendendo a todas as condições de 
salubridade. 

 

14.1.3 Instalações Administrativas 

 

 As instalações administrativas são bem dimensionadas, dotadas de 
isolamento acústico, iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, 
atendendo a todas as condições de salubridade, visando garantir o pleno 
desenvolvimento das atividades administrativas. A FACISA possui instalações 
compatíveis com sua estrutura organizacional e necessidade administrativa. 

 

14.1.4 Instalações para Docentes 

 

A sala de professores possui um espaço amplo, com recursos de 
comunicação, como Internet e telefonia e ainda uma mesa de reuniões. Está dotada 
de isolamento acústico, iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, 
atendendo a todas as condições de salubridade. 

 

14.1.5 Instalações para as Coordenações dos Cursos 

 

 As Coordenações dos Cursos contam com salas próprias, todas dotadas de 
isolamento acústico, iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, 
atendendo a todas as condições de salubridade.  

 



 

 217 

14.1.6 Auditório / Sala de Conferência 

 

A FACISA possui um amplo auditório, onde são realizados os eventos da 
Faculdade, além de apresentações artísticas, exposições, cerimônias de colação de 
grau, etc. 

 

14.1.7 Área de Convivência e Infra-Estrutura para o Desenvolvimento de 
Atividades Esportivas, de Recreação e Culturais 

 

A FACISA possui ampla área de convivência, com cantina, televisão, mesas e 
cadeiras, bem como possui infra-estrutura para o desenvolvimento de atividades 
esportivas, de recreação e culturais composta de quadra poliesportiva coberta. 

 

14.1.8 Infra-Estrutura de Alimentação e Serviços 

 

Há infra-estrutura de alimentação e serviços. A FACISA dispõe de uma 
cantina terceirizada que abre nos horários de funcionamento da Faculdade. 

 

14.1.9 Instalações Sanitárias 

 

 As instalações sanitárias são limpas, de fácil acesso e compatíveis com o 
número dos usuários. Há instalações adaptadas aos portadores de necessidades 
especiais. 

 

14.1.10 Condições de Acesso para Portadores de Necessidades Especiais 

 

Todas as instalações da FACISA permitem o acesso de portadores de 
deficiência física. As barreiras arquitetônicas foram todas eliminadas, garantindo a 
livre circulação de estudantes e visitantes nos espaços de uso coletivo. Além disso, 
há vagas reservadas em estacionamentos;·rampas com corrimãos, facilitando a 
circulação de cadeira de rodas; portas e banheiros adaptados com espaço suficiente 
para permitir o acesso de cadeira de rodas; barras de apoio nas paredes dos 
banheiros; lavabos, bebedouros em altura acessível aos usuários de cadeira de 
rodas.  

Em relação aos alunos portadores de deficiência visual, a FACISA está 
comprometida, caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso, a 
proporcionar o devido apoio ao desenvolvimento de suas atividades acadêmicas, 
inclusive o suporte tecnológico adequado e metodologia específica de avaliação. 

Em relação aos alunos portadores de deficiência auditiva, a FACISA está 
igualmente comprometida, caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do 
curso, a proporcionar intérpretes de língua de sinais, especialmente quando da 
realização de provas ou sua revisão, complementando a avaliação expressa em 
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texto escrito ou quando este não tenha expressado o real conhecimento do aluno; 
flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico; 
aprendizado da língua portuguesa, principalmente, na modalidade escrita, (para o 
uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante estiver 
matriculado); materiais de informações aos professores para que se esclareça a 
especificidade lingüística dos surdos. 

 

14.1.11 Infra-estrutura de Segurança 

 

A FACISA conta com infra-estrutura de segurança pessoal, patrimonial e de 
prevenção de incêndio e de acidentes de trabalho. 

 

14.2 Equipamentos 

 

14.2.1 Acesso a Equipamentos de Informática pelos Docentes e Alunos 

 

Os professores têm acesso aos equipamentos de informática para 
desenvolverem pesquisas e preparar materiais necessários para melhor 
desempenho de suas atividades acadêmicas. Os equipamentos estão disponíveis na 
sala para professores, biblioteca e laboratórios de informática. A FACISA 
disponibiliza equipamentos de informática aos seus alunos na biblioteca e 
laboratórios de informática. 

 A Faculdade conta com laboratórios de informática que atendem a alunos e 
professores, disponibilizando microcomputadores com monitores e estabilizadores, 
com atualização periódica de hardware e software, a cargo do setor de Tecnologia 
da Informação - TI. Todos os equipamentos encontram-se interligados em rede e 
com acesso à Internet. A FACISA oferece, também, em todo o campus, rede de 
internet sem fio, que pode ser acessada livremente por qualquer equipamento com 
conexão wi-fi. 

 

14.2.2 Recursos Audiovisuais e Multimídia 

 

 As atuais instalações da FACISA, descritas no PDI aprovado, oferecem 
equipamentos audiovisuais e multimídia em quantidade suficiente para atender aos 
diversos Cursos. 

 

14.2.3 Existência de Rede de Comunicação Científica (Internet) 

 

 Os equipamentos de informática estão interligados em rede de comunicação 
científica (Internet). Em todo o campus, está disponibiizada rede de internet sem fio, 
que pode ser acessada livremente por qualquer equipamento com conexão wi-fi. 
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14.2.4 Serviços 

a) Manutenção e Conservação das Instalações Físicas 

 

 A manutenção e a conservação das instalações físicas, dependendo de sua 
amplitude, são executadas por funcionários da FACISA ou por meio de contratos 
com empresas especializadas.  

 As políticas de manutenção e conservação definidas consistem em manter 
instalações limpas, higienizadas e adequadas ao uso da comunidade acadêmica; 
proceder a reparos imediatos, sempre que necessários, mantendo as condições dos 
espaços e instalações próprias para o uso; executar procedimentos de revisão 
periódica nas áreas elétrica, hidráulica e de construção da Instituição. 

 

b) Manutenção e Conservação dos Equipamentos 

 

 A manutenção e a conservação dos equipamentos, dependendo de sua 
amplitude, são executadas por funcionários da FACISA ou por meio de contratos 
com empresas especializadas.  

 As políticas de manutenção e conservação consistem em manter 
equipamentos em funcionamento e adequados ao uso da comunidade acadêmica; 
proceder a reparos imediatos, sempre que necessários, mantendo as condições dos 
equipamentos para o uso; executar procedimentos de revisão periódica nos 
equipamentos da Instituição. 

 

14.3 Biblioteca 

 

14.3.1 Acervo 

 

a) Livros 

A Biblioteca da FACISA visa à constante atualização de seu acervo, tendo 
como base a matriz curricular do curso para atender os requisitos da bibliografia 
básica e complementar, relacionada nos programas do curso, mantém uma política 
de aquisição de livros e assinatura de periódicos.  

b) Periódicos 

 A biblioteca disponibiliza a assinatura regular de periódicos na área do curso 
e em áreas afins. Além das assinaturas de periódicos a Instituição viabiliza acesso 
aos periódicos disponíveis livremente no site da Capes e outras bases de dados. O 
Coordenador de Curso e os Docentes incentivam o aluno a utilizar o Portal de 
Periódicos Capes. A Faculdade disponibiliza seus equipamentos de informática para 
esta atividade. 

c) Informatização 

O acervo está disponível para consulta no catalogo on-line do sistema de 
gerenciamento de biblioteca Sofhia, a biblioteca possui 3 pontos de acesso para os 
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usuários.  

d) Base de Dados 

Possui microcomputadores com acesso à Internet para consulta a várias 
bases de dados. 

e) Multimídia 

A biblioteca dispõe de acervo multimídia é composto por CD, CD ROM, DVDs 
e fitas VHS. 

f) Jornais e Revistas 

A biblioteca conta com a assinatura corrente de jornais e revistas, entre eles: 
Jornal A Tarde, Revista Exame, Revista dos Tribunais, Revista Forense, Revista 
Magister, Revistas Justilex, Revista Veja, Consulex.  

g) Política de Aquisição, Expansão e Atualização 

A aquisição, expansão e atualização do acervo é realizada considerando a 
bibliografia básica e complementar indicada para os componentes que integram a 
matriz curricular dos cursos. São consideradas também as sugestões apresentadas 
pelas Coordenações dos Cursos, professores e alunos.  

A aquisição do material bibliográfico ocorre de forma contínua, com base nas 
solicitações de aquisição dos cursos e/ou identificação de necessidades por parte da 
Biblioteca, e de acordo com o provimento de recursos financeiros da Instituição. 

A biblioteca solicita, semestralmente, à Coordenação do Curso, professores e 
alunos, indicação de publicações e materiais especiais, para atualização do acervo. 
O acervo também é atualizado por meio de consultas a catálogos de editoras, sites 
de livrarias com a finalidade de conhecer os novos lançamentos do mercado nas 
diversas áreas de especialidade do acervo. 

 

14.3.2 Serviços 

 

A biblioteca disponibiliza os seguintes serviços: processamento técnico do 
acervo; indexação de informação na base de dados do acervo; consulta ao acervo; 
empréstimo local e domiciliar; levantamento bibliográfico; pesquisa via Internet; 
comunicação via correio eletrônico; pesquisa bibliográfica em base de dados; e 
orientação bibliográfica em fontes impressas e eletrônicas. 

A biblioteca conta com um sistema de acervo informatizado, o qual controla 
empréstimos, reservas e devoluções.  

A biblioteca oferece ainda apoio na orientação de trabalhos acadêmicos 
seguindo as normas da ABNT.  

a) Horário de Funcionamento 

A biblioteca funciona de segunda a sexta-feira no horário das 8:00  às 12:00 horas e 
das 14:00 às 22:00 horas e no sábado no horário da 8h às 12h.  
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b) Pessoal Técnico-Administrativo 

 A Biblioteca especializada está sob a responsabilidade de profissional 
legalmente habilitado, Emanuel Vieira Pinto formado pela Universidade Federal da 
Bahia em Biblioteconomia e Documentação, apoiado por mais uma auxiliar de 
biblioteca.  

c) Apoio na Elaboração de Trabalhos Acadêmicos 

A biblioteca oferece ainda apoio na elaboração de trabalhos acadêmicos. Há 
um programa permanente de treinamento de usuários, com o objetivo de auxiliá-los 
na normalização de seus trabalhos monográficos. Além disso, é disponibilizado o 
conjunto de normas da ABNT para normalização de documentação e extensa 
bibliografia com as exigências específicas para a apresentação de trabalhos 
técnicos e científicos. 

 

14.4 Instalações e Laboratórios Específicos 

 

14.4.1 Laboratório de Informática 

 A Faculdade conta com laboratórios de informática disponibilizando 
microcomputadores com monitores e estabilizadores. Todos os equipamentos 
encontram-se interligados em rede e com acesso à Internet.  

 

14.4.2. Laboratórios Específicos 

O Curso de Graduação em Direito da FACISA disponibiliza os seguintes 
laboratórios específicos:  

 

14.4.3. Núcleo de Prática Jurídica 

O Núcleo de Prática Jurídica tem espaço físico próprio instalado nas 
dependências da Faculdade, compreendendo: 

 Secretaria própria, com pessoal técnico-administrativo, em 
número suficiente para atender às demandas do NPJ; 

 01 (uma) secretária 

 01 (uma) estagiária.  

 03 Salas de Atendimento da Assistência Jurídica; 

 Recepção; 

 Sala da Coordenação 

 01 (um) Coordenador Geral do NPJ 

 Sala de professores 

 03 (três) professores-orientadores.  

 Sala de informática com número satisfatório de computadores 
para atender a demanda do NPJ.  



 

 222 

 O Auditório da FACISA funciona também como local de 
audiência e Júris Simulados. 

 

O mobiliário disponibilizado atende aos padrões das demais instalações da 

FACISA, adequados ao bem andamento dos trabalhos. 

Na biblioteca do NPJ está disponibilizado acervo mínimo de legislação, 

considerados códigos e regulamentos necessários ao atendimento da clientela, tanto 

em meio físico como eletrônico. 

No que tange aos serviços, além da Secretaria própria, há controle 

individualizado dos alunos e arquivo de todos os trabalhos e atividades 

desenvolvidas. 

Recentemente a FACISA firmou convênio com o Tribunal de Justiça do 

Estado da Bahia para implantação do Balcão de Justiça e Cidadania, no intuito de 

promover célere acesso à Justiça para pessoas carentes, contribuindo ainda, para a 

rápida solução dos conflitos. 
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