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 APRESENTAÇÃO 

 

O Curso de Bacharelado em Direito do Centro Universitário de Araras – “Dr. 
Edmundo Ulson” - UNAR, autorizado pela Portaria MEC nº 1699, de 3 de dezembro de 
1999, através de seu colegiado vem desenvolvendo um trabalho na perspectiva de fazer 
cumprir o papel histórico e social da instituição ao qual está vinculado, buscando 
assegurar um processo formativo compromissado com as orientações presentes nas 
diretrizes para a formação de Bacharéis em Direito e também considerando a dimensão 
da complexidade subjacente ao processo ao qual se propõe realizar.  

Considera fundamental para seus propósitos ter como horizonte formativo a 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Neste quesito, entende que a 
formação pretendida inicia-se pela ação acadêmica que precisa agregar a dimensão da 
estreita relação entre o saber e o fazer, procurando dar sentido ao movimento produzido 
pelo campo da episteme, conotando-o de significado para a formulação do saber escolar 
como competência necessária ao egresso do curso que oferece.  

Esse movimento precisa ser compreendido na dinâmica da contemporaneidade, 
com vistas a promover contribuições significativas e condizentes com a concepção de 
produção do conhecimento histórico, seus mecanismos de transmissão, bem como de 
sua função social. 

O NDE e colegiado de curso desenvolveram ações com o intuito de contemplar 
uma estrutura curricular que privilegie consistente orientação teórica, articulando-a com a 
dinâmica da produção do conhecimento em diferentes campos de atuação do advogado. 

Sob esse viés orientador, é que o NDE e o colegiado, em um processo de 
avaliação contínua e diagnóstica das ações até agora empreendidas, apresentam o 
projeto pedagógico do Curso de Bacharelado em Direito. 

Assim, esse projeto define as ações e as características necessárias ao futuro 
profissional, vislumbrando-o como ser participativo, responsável, compromissado, crítico e 
criativo. 

Esse projeto consta de um levantamento diagnóstico, em que se encontra um 
breve relato sobre a história da instituição, sua missão, princípios, objetivos e de estudos 
calcados nas diretrizes, que alicerçam as bases legais, filosóficas, sócio-culturais e 
institucionais; o histórico do curso; o perfil do graduando; as competências e habilidades 
desejadas; os objetivos; a organização curricular; o ementário das disciplinas; as 
atividades complementares, estágios, práticas, corpo docente e a avaliação. A 
expectativa é que esse projeto seja o retrato daquilo que o NDE e o colegiado do curso 
de Direito almejam, servindo de apoio e norte aos que dele precisarem, embora seja 
necessário o esclarecimento de que não pretende ser um documento pronto e acabado, 
uma vez que é o resultado de uma construção coletiva, dialogada, dinâmica e em 
contínua avaliação como é desejável aos processos formativos educativos. 
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I. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA IES 

  

Mantenedora  

Denominação: Associação Educacional de Araras 

CNPJ/MF: 44.699.494/0001-10 

Endereço: Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Pq. Santa Cândida 

Araras (SP)- CEP: 13.603-112 

Telefone/Fax: (19) 3321-8000 e  

E-mail: unar@unar.edu.br 

 

Dirigente principal da Mantenedora  

Nome: Maria Terezinha Pires Barbosa Ulson 

Cargo: Presidente 

Endereço: Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Pq. Santa Cândida 

Araras (SP)- CEP: 13.603-112 

Telefone/Fax: (19) 3321-8000  

E-mail: unar@unar.edu.br 

 

Mantida  

Denominação: Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” - UNAR 

Dependência Administrativa: Sede  

Telefone/Fax: (19) 3321-8000 

Endereço: Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Pq. Santa Cândida 

Araras (SP)- CEP: 13.603-112 

Telefone/Fax: (19) 3321-8000  

E-mail: unar@unar.edu.br 

 

Dirigente da Instituição Mantida 

Nome: Maria Terezinha Pires Barbosa Ulson 

Cargo: Reitora 

Endereço: Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Pq. Santa Cândida 

Araras (SP)- CEP: 13.603-112 

Telefone/Fax: (19) 3321-8000  

 

Dirigente da Instituição Mantida 

Nome: José Marta Filho 
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Cargo: Vice-Reitor 

Endereço: Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Pq. Santa Cândida 

Araras (SP)- CEP: 13.603-112 

Telefone/Fax: (19) 3321-8010  

E-mail: reitoria@unar.edu.br 

 
Coordenador do Curso de Direito 

Nome: Jorge Roberto Vieira Aguiar Filho 
 Endereço: Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Pq. Santa Cândida 

 Araras (SP)- CEP: 13.603-112 

 Telefone/Fax: (19) 3321-8010 

E-mail: unar@unar.edu.br 

 

1.1 Breve Histórico da Mantenedora  

A Associação Educacional de Araras, mantenedora do Centro Universitário de 
Araras – “Dr. Edmundo Ulson" – UNAR, iniciou suas atividades como Faculdade de 
Ciências e Letras de Araras, fundada em dezembro de 1971, é uma entidade civil, sem 
fins lucrativos, com estatutos registrados em 08 de janeiro de 1972 sob o nº. 102 fls. 90 
do livro "A", nº. 01 do registro de Pessoas Jurídicas da Comarca de Araras, Estado de 
São Paulo. Tem sede e foro na Avenida Ernani Lacerda de Oliveira, nº. 100, no Parque 
Santa Cândida - CEP 13.603-112, Tel. (19) 3321-8000. Em toda sua existência a 
Associação Educacional de Araras e a Faculdade de Ciências e Letras de Araras, 
inicialmente, e o Centro Universitário de Araras – UNAR, posteriormente, consolidaram 
sua vocação no oferecimento de cursos voltados à formação de docentes para o ensino 
fundamental e médio e profissional voltados para as mais diversas profissões na área de 
Ciências Humanas e Sociais. 

O compromisso com o ensino faz parte dos ideais da instituição desde o seu 
início. Tanto que a ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE ARARAS nasceu do idealismo de 
um grupo de professores que, desde o ano de 1953, mantinham um estabelecimento de 
ensino secundário, denominado Colégio Comercial Conde Sílvio Álvares Penteado. 
Sensíveis às necessidades da juventude local e da região frente ao desenvolvimento da 
indústria e comércio e demais setores componentes do progresso regional, e as poucas 
oportunidades próximas do exigente aprendizado em nível superior, decidiram fundar a 
referida Instituição. Assim, a então Faculdade de Ciências e Letras de Araras obteve do 
Conselho Federal de Educação o Parecer n.º 32/74 favorável à autorização para o 
funcionamento dos cursos: Licenciatura Plena em Letras, com Habilitação em Português 
e Inglês, e Desenho e Plástica, posteriormente transformado em Educação Artística. A 
autorização se deu pelo Decreto Presidencial n.º 73.871/74, iniciando-se os cursos em 
maio de 1974. Estes cursos foram reconhecidos com o Parecer 1.499/77, do Conselho 
Federal de Educação, pelo Decreto Federal nº. 80.091/77.  
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Pelo Parecer nº. 650/87 e Decreto Federal nº. 94.820/87, foi autorizado o curso 
de Geografia, reconhecido pelo Parecer n° 45/93 e Portaria Ministerial nº. 464/93. Do 
mesmo modo, o curso de Pedagogia obteve autorização para a sua instalação pelo 
Decreto Federal nº. 94.986/87 com base no Parecer CFE nº. 679/87 e respectivo 
reconhecimento pelo Parecer CFE nº. 7/92.  

Em 1997, a Instituição Mantenedora pleiteou junto ao Conselho Nacional de 
Educação as Habilitações em Administração Geral e Marketing, do Curso de 
Administração, que foram autorizadas a funcionar pelo Decreto nº. 582/98 iniciando a 
primeira turma no 2º semestre de 1998, e o curso de Direito autorizado a funcionar, com 
parecer favorável, da OAB Federal, pelo egrégio Conselho Nacional de Educação, pela 
Portaria nº. 1699/99 iniciou sua primeira turma no 1º semestre do ano 2.000.  

Importante ressaltar que o corpo docente da Instituição é altamente qualificado 
composto na sua maioria por mestres e doutores, indicativo da preocupação da 
mantenedora para com a qualidade dos cursos que oferece. 

No ano de 2003, a instituição observou a necessidade de atender à 
comunidade local e do entorno, com a oferta de novos cursos, ainda não contemplados 
pela Faculdade de Ciências e Letras de Araras , quais sejam: Arquitetura e Urbanismo, 
Comunicação Social (habitações em Jornalismo e Publicidade e Propaganda), História, 
Secretariado Executivo, Sistemas de Informação e Turismo. 

No decurso do ano de 2004, a Associação Educacional de Araras iniciou as 
ações necessárias a realização de um objetivo institucional: tornar-se Centro 
Universitário. Dessa forma, foram realizados estudos para a avaliação diagnóstica da 
instituição em âmbito da estrutura pedagógica, da estrutura administrativa e da infra-
estrutura física a fim de preparar a instituição em direção a este novo patamar. 

A excelência do ensino da instituição e os esforços por ela desenvolvidos foram 
a base para o sucesso da aprovação de mais uma conquista, de forma que, em setembro 
de 2004, pela Portaria nº. 2.687, de 02/09/2004, publicada no Diário Oficial da União em 
03/09/04 a Faculdade de Ciências e Letras de Araras foi credenciada como Centro 
Universitário de Araras – UNAR. 

O Centro Universitário, usufruindo da autonomia conquistada, criou novos 
cursos, ampliou sua atuação, instituiu novas políticas e, como conseqüência dos objetivos 
institucionais, em 2006 iniciou os procedimentos para a oferta de Educação a Distância. 

Vale dizer que o credenciamento da IES para oferta de curso a distância 
ocorreu em abril de 2010, por meio da Portaria nº 403/2010, de 1 de abril de 2010, 
publicada no DOU em 5/04/2010. 

  

1.2. Missão da IES 

É missão do Centro Universitário de Araras Dr. Edmundo Ulson “promover 
educação de qualidade, voltada para sustentabilidade, numa visão integral, com 
vistas à inovação e ao desenvolvimento humano, científico e tecnológico.” 
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1.3. Finalidade 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAS – “DR. EDMUNDO ULSON” – UNAR tem 
por finalidades: 

• Promover o desenvolvimento econômico e da qualidade de vida da população 
local, da Região Sudeste e do País; 

• Participar ativamente da vida política da sociedade brasileira; 

• Produzir e disseminar o conhecimento culturalmente acumulado pela humanidade; 

• Oferecer educação de nível superior, de qualidade, à comunidade local e à 
população de cidades circunvizinhas; 

• Contribuir para o desenvolvimento tecnológico e social; 

1.4 Objetivos 

Objetivos Gerais da Instituição 
• Estimular o conhecimento dos problemas do mundo, prestar serviços 

especializados à comunidade, estabelecendo com esta uma relação de 
reciprocidade; 

• Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos e 
socialização dos saberes que constituem patrimônio da humanidade; 

• Promover e incentivar a cultura regional como forma de preservar a identidade da 
região na qual a instituição está inserida, a partir da concepção inter-cultural de 
educação; 

• Participar do desenvolvimento sócio-econômico da Região Sudeste, como produtor 
de conhecimento, de consulta e de prestação de serviços. 

 
Objetivos Específicos 

� Formar e preparar profissionais graduados e pós-graduados nas diversas áreas do 
conhecimento; 

� Promover a criação e expansão da oferta de cursos de graduação, de pós-
graduação, seqüenciais e extensão; 

� Estimular, promover e realizar a pesquisa como função-chave do Centro 
Universitário; 

� Incrementar a extensão como instrumento de integração da comunidade escolar 
com a comunidade social; 

� Desenvolver política de aperfeiçoamento permanente dos docentes e corpo técnico 
da instituição; 

� Desenvolver políticas de atualização e renovação permanente de acervo 
bibliográfico e de redes de informação; 

� Promover a ampliação e melhoria da rede física; 
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II. CARACTERIZAÇÃO DO CURSO 

2.1. Características gerais 

Denominação do Curso: Bacharelado em Direito 
Total de Vagas: 136 
Turnos de Funcionamento: Noturno e Matutino 
Regime de Matrícula: Semestral 
Carga Horária Total do Curso: 3866 horas (3.680 h/a) 
Atividades Teórico-culturais: 2800 horas (3.360 h/a) 
Estágio Supervisionado: 600 horas 
Prática Jurídica: 266 horas (320 h/a) 
Atividades Complementares: 200 horas 
Modalidade: Presencial 
Prazo de Integralização 
Prazo Mínimo: 10 semestres 
Prazo Máximo: 15 semestres 
 

2.2 Concepções e objetivos do curso, justificativas, perfil do egresso 

2.2.1 Bases Legais 

O Curso de Direito do UNAR, foi autorizado pela Portaria MEC nº 1.699, de 
03/12/1999, publicado no DOU de 07/12/1999. Foi reconhecimento pela Portaria MEC nº 
1466, de 15/08/2006, publicado no DOU em 16/08/2006. Por fim, teve a Renovação de 
Reconhecimento publicada no DOU 26/11/2013, através da Portaria nº 623, de 
25/11/2013. 

Os requisitos legais previstos nos Pareceres CNE/CES nº 146, de 03/04/02; nº 67, 
de 11/03/03; nº 55, de 18/02/04; nº 211, de 08/07/04 foram contemplados no presente 
instrumento, no que concerne aos objetivos gerais do curso, inserções institucional, 
política geográfica e social; incentivo à pesquisas, e como instrumento para a iniciação 
científica; fornecimento de diplomas; igualdade de oportunidades profissionais a todos os 
discentes; facilidade de transferência de curso, quando se fizer necessário; conteúdos e 
organização curriculares, estágio curricular supervisionado, atividades complementares, 
bem como, fixação de currículo mínimo. 

Os dados apontados pelo ENADE foram considerados pelo Núcleo Docente 
Estruturante (NDE) e pelo Colegiado de curso, motivando-os a reelaboração de ementário 
e bibliografia, com vistas a minimizar aspectos verificados no referido exame. Além disso, 
a CPA tem exercido papel preponderante para a busca de qualidade para o curso. 

Ainda, convém salientar que O UNAR obteve a nota 3, no resultado do ENADE de 
2012.  

O Núcleo de Prática Jurídica intensificou suas atividades, efetivando uma parceria 
com o Tribunal de Justiça de São Paulo, instalando nas dependências do UNAR o Centro 
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Judiciário de Soluções e Conflitos – CEJUSC, o qual proporcionou o incremento da 
assistência jurídica à população carente do município.  

Foram firmadas parcerias com empresas, Polícia Civil (Delegacia comum e 
Delegacia da Mulher) Polícia Militar, Guarda Municipal e Polícia Ambiental do município 
de Araras. A orientação da Coordenação aos professores foi a de incentivar e estimular 
os alunos a aumentar a frequência à biblioteca e ao laboratório de informática para a 
realização de trabalhos e de pesquisas. 

A melhoria da qualidade de ensino é uma temática constante do curso de Direito do 
UNAR, com vistas a conferir respostas às exigências de um mercado profissional de 
competitividade crescente, impondo à Instituição a necessidade de prover 
acompanhamento permanente dos ajustes didáticos e pedagógicos voltados para esse 
desafio, através de eixos. 

Eixo de Formação Fundamental, em que se privilegiam as relações do Direito 
com as outras áreas do saber, incluindo-se conhecimentos sociológicos, psicológicos, 
antropológicos, éticos, filosóficos, históricos e políticos, em todos os casos, objetivando 
consolidar uma propedêutica voltada para uma formação humanística do graduando. 

O segundo eixo, denominado Eixo de Formação Profissional contempla 
conteúdos com enfoques dogmáticos e sua aplicação, levando-se em consideração as 
mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais do Brasil e suas relações 
internacionais. Nessa perspectiva, enfoca-se o Direito Constitucional, Direito 
Administrativo, Direito Tributário, Direito Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do 
Trabalho e Direito Processual.  

No terceiro eixo, denominado Eixo de Formação Prática, os conteúdos são 
ministrados considerando-se a dialética entre a relação teoria-prática e a prática da teoria, 
concepção que se fundamenta no princípio da retroalimentação entre a formação teórica, 
prática profissional e ação transformadora de uma realidade histórica, econômica e 
cultural pensada em sua dialética entre o global e o local. Integram nesse eixo as 
Atividades de Estágio Supervisionado, de Trabalho de Conclusão de Curso e de 
Atividades Complementares, sempre em consonância com os Pareceres CNE/CES 
nº236/2009 e nº 362/2011. 

A parte prática está associada às disciplinas profissionalizantes, segundo as 
metodologias adotadas pelos professores e aprovadas pela coordenação. O estágio de 
prática jurídica é desenvolvido sob a supervisão do Núcleo de Prática Jurídica, com 
ênfase nas profissões da área jurídica.  

As atividades complementares englobam a iniciação científica, as atividades de 
extensão, participações em congressos, seminários, conferências e outros eventos, 
integram os dez semestres letivos do curso e são oferecidas nos termos da 
regulamentação constante deste projeto.  

A gestão do curso de Direito contempla a existência de organização em 
Coordenadoria específica, locado em espaço situado no edifício do UNAR, onde se 
encontram instaladas a Coordenação do curso, a Coordenação do Núcleo de Prática 



 

 
Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Parque Santa Cândida – CEP 13.603-112 – Araras/SP – Fone (19) 3321-8000 

 
 

P
ág

in
a1

2
 

Jurídica, a Coordenação da Monografia Jurídica e a Coordenação das atividades de 
pesquisa e extensão. 

Esse PPC prevê a interdisciplinaridade, considerando a Constituição Federal e os 
Direitos Humanos como eixos temáticos comuns a todas as disciplinas. Além disso, na 
continuidade desse processo, as demais disciplinas serão ministradas tendo como pontos 
comuns temas transversais propostos pelo corpo docente e discente. Como ponto de 
partida para a consecução do processo, estabeleceram-se os seguintes temas: 
Desenvolvimento Sustentável e Novos Direitos. 

O Curso de Bacharelado em Direito do UNAR tem por objetivo geral formar um 
profissional com autonomia para enfrentar um mundo em constante processo de 
mudanças, com capacidade para atender às exigências das situações jurídicas cotidianas 
e emergentes, especialmente as que se manifestarem no contexto local. Ao se deparar 
com as questões jurídicas, o profissional deverá estar apto para solucioná-las, adotando 
uma postura ética, com senso de justiça e disposição para contribuir com o 
desenvolvimento social e econômico. 

A consecução do objetivo geral acima pressupõe a realização de objetivos 
específicos, tais como os abaixo enunciados:  

• Oferecer uma formação humanística que possibilite ao profissional conhecer e 
compreender melhor o meio social, político, econômico e cultural onde atua. É necessário 
que tenha a compreensão das desigualdades sociais e regionais, do trabalho, do meio-
ambiente, do consumidor, das formas de ação do Estado e, acima de tudo, do papel do 
Direito no cenário em que se apresenta;  

• Preparar o profissional para enfrentar uma realidade jurídica em transformação, 
considerando as novas formas de Estado, as relações internacionais, as novas relações 
humanas e os temas emergentes; 
• Contextualizar e preparar o aluno para enfrentar os problemas locais, sem perder 
de vista o contexto global. Para tanto, as especificidades regionais deverão ser 
contempladas, destacando-se o perfil agroindustrial da região noroeste do Estado de São 
Paulo e suas demandas específicas; 
• Estimular a interdisciplinaridade e privilegiar o desenvolvimento do raciocínio 
hermenêutico como subsídio para o exercício profissional, para a elaboração de 
pesquisas e pareceres jurídicos;  
• Incentivar projetos de pesquisa e extensão, que desenvolvam no aluno a 
capacidade do raciocínio científico e da argumentação, assim como a conscientização e 
aproximação de temas da realidade, fazendo-o contribuir com a solução dos problemas 
regionais. 

2.2.2 Articulação com o Projeto Pedagógico Institucional - PPI  
 

 A elaboração do presente projeto pedagógico levou em consideração, além das 
recomendações dos avaliadores do MEC, os nortes fixados no PDI e PPI. Nessa 
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perspectiva, a missão, os princípios e objetivos da IES encontram-se em coerência com 
os dados assentados para o Curso de Direito. 
 A meta é um ensino calcado na tríade ação-reflexão-ação; um ensino 
contextualizado e que enfoque a pesquisa como forma de se aliar teoria e prática; um 
ensino, cujos conteúdos ministrados estejam em consonância com as exigências da 
atualidade e que se reverta em benefício da sociedade; um ensino em que o aluno se 
torne autônomo, crítico e reflexivo diante dos problemas do mundo, reconhecendo e 
valorizando os elementos da identidade local e regional em que se insere e construindo 
uma identidade profissional que o conduza a uma prática ética, responsável, orientada 
pelo princípio da alteridade e comprometida com a transformação social. 

2.2.3 Justificativa e Necessidade Social do Curso  

 

 A região onde se situa o Município de Araras constitui uma importante área do 
Estado de São Paulo em termos de potencial econômico. Esta região foi palco de 
relevantes transformações sociais, culturais e econômicas, seja a partir dos investimentos 
feitos na cafeicultura nos primórdios do século XVIII, onde uma expressiva massa de 
imigrantes italianos fixou residência, participando ativamente da vida local em todas as 
suas nuances, seja a partir do desenvolvimento das lavouras de cana de açúcar, 
inicialmente destinadas para a produção de açúcar industrializado, seja a partir do seu 
atual emprego, prioritariamente, na produção de combustível (etanol), ou ainda na 
importante indústria alimentícia, da qual a Nestlé se manifesta como uma de suas mais 
relevantes representações. O município de Araras, onde a instituição mantém sua sede, 
integra uma relevante região estadual, onde se situam Municípios de médio e de grande 
porte, tais como Pirassununga, Campinas, Americana, Limeira, entre outros. Esta região 
passa por uma transformação social muito mais acentuada que o restante do país, haja 
vista as mudanças provocadas pela automação dos processos industriais que, juntamente 
como os ganhos em produção, provocam a extinção de postos de trabalho. Não obstante 
ser uma região de grande influência de sindicatos dos trabalhadores da indústria e da 
agricultura, fato que tem o condão de afetar a permanência e a instalação de novas 
empresas, o Município tem conseguido, com galhardia, promover crescimento em seus 
índices econômicos, o que só confirma a verdade apregoada de que a região está fadada 
a ter um futuro promissor, em face de sua localização, a cerca de 150 km da capital, e 
próxima de grandes centros produtores. 

A pujança socioeconômica não foi, entretanto, o único fator da região considerado 
na concepção do curso. Afinal, a par desse atributo, a região onde se situa o Município de 
Araras espelha os contrastes sociais do país. As disparidades de renda e de acesso aos 
bens urbanos refletem-se nas formas de organização de espaço metropolitano. Existem 
populações carentes de recursos intimamente relacionados à cidadania e à vida 
associada a princípios elementares de dignidade humana. 
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É neste contexto social que o UNAR, oferece o seu curso de Direito, de modo a 
preparar um profissional com reflexão crítica, apto a ter uma forte atuação nas mudanças 
que melhor favoreçam a sociedade brasileira. 

2.2.4 Concepção do Curso  

O Projeto Pedagógico do Curso foi desenvolvido com estreita organização de seus 
elementos de forma a permitir uma integração sistêmica de conteúdos, tão necessários 
para:  

“a) superar o judicialismo, o praxismo e o normativismo, com a adoção de modelos mais 
abertos – talvez poliparadigmáticos; e 

b) substituir a educação tradicional – bancária – por um modelo educacional crítico, 
reflexivo, interativo e inovador.”1 

O UNAR oferece, em sua matriz curricular, como disciplinas optativas: Arbitragem; 
Direito Econômico;; Educação Ambiental; Educação das Relações Étnico-raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; Ética; Introdução à Pesquisa 
Jurídica; LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais; Licitação e Contratos Administrativos; O 
Novo Processo Civil: Diretrizes; Prática Jurídica Administrativa e Constitucional; Prática 
Jurídica Tributária e Textos Jurídicos. 

Há, também, a Lei que institui a Educação Ambiental no Brasil – a qual é a base da 
resolução Nº 2, de 15 de junho de 2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Ambiental - para que docentes possam aprimorar suas 
práticas tornando a Educação Ambiental interdisciplinar, em todas as séries e em todas 
as disciplinas, bem como em todos os níveis de ensino, desde a Educação Infantil ao 
Ensino Superior. Sendo assim, O UNAR cumpre com seu papel de oferecer a disciplina 
“Educação Ambiental”, como disciplina optativa e a disciplina “Direito Ambiental”, no 10º 
semestre de seu curso de Direito. 

Com a revogação expressa da Portaria nº 1886, de 30 de dezembro de 1994, face 
ao advento da Resolução CNE/CES nº 9, de 29 de setembro de 2004, passou-se a 
acolher este último regramento, como suporte normativo para realização e execução do 
projeto pedagógico do Curso de Direito do UNAR.   

O curso de Direito ministrado pelo UNAR observa os seguintes ordenamentos 
legais: 

� a Portaria n.º 5, de 1º de março de 1995, do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, que “dispõe sobre os critérios e procedimentos para a manifestação 

da OAB nos pedidos de criação e reconhecimento de cursos jurídicos”; 

� a Portaria MEC nº 877, de 30 de julho de 1997, que define “os procedimentos para o 

reconhecimento de cursos/habilitações de nível superior e sua renovação”; 

                                                 
1 Afirmação de Horácio Wanderley Rodrigues em: Pensando o ensino do direito no século XXI: diretrizes 
curriculares projetos pedagógicos e outras questões pertinentes. Florianópolis. Fundação Boiteux. 2005, 
pág.19.  
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� a Instrução Normativa n.º 2, de 5 de dezembro de 1997, da Comissão de Educação 
Jurídica do Conselho Federal da OAB, que “divulga os critérios adotados para a análise 

dos pedidos de reconhecimento de cursos jurídicos”;  

� a Instrução Normativa n.º 3, de 5 de dezembro de 1997, também da Comissão de 
Educação  Jurídica do Conselho Federal da OAB (CEJ), que “divulga os critérios 

adotados para análise dos estágios, nos pedidos de autorização e reconhecimento”;  

� as novas Diretrizes Curriculares do Curso de Direito, apresentada pela Comissão de 
Consultores ad hoc do MEC, elaboradas por força da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a partir das indicações 
fornecidas pelo Parecer n.º 776/97, da Câmara de Educação Superior (CES), do 
Conselho Nacional de Educação (CNE) e pelo Edital n.º 4/97 da SESu/MEC, que 

sintetizam as sugestões enviadas pela comunidade acadêmica, visando fornecer as linhas 

gerais para a elaboração do projeto pedagógico dos cursos jurídicos; e 

� Resolução nº. 09/2004 que estabelece a obrigatoriedade de projeto pedagógico do 
curso, com abrangência e elementos estruturais expressamente definidos, assim como o 
currículo contendo núcleo obrigatório, com as matérias que compõem o eixo de formação 
fundamental, eixo de formação profissional e do eixo de formação prática, e do núcleo 
opcional, com as disciplinas, módulos e atividades definidas pela IES que não sejam 
obrigatórios perante as diretrizes curriculares. Prática jurídica obrigatória, bem como as 
Atividades Complementares. Trabalho de Conclusão de Curso obrigatório. 

O curso cumpre todas as formalidades legais dos cursos superiores no Brasil. Possui uma 
carga horária total superior ao mínimo de 3300 horas. Cumpre os duzentos dias letivos e 
é oferecido em 10 semestres. 

O currículo pleno do curso contempla as matérias fundamentais e profissionalizantes, 
desdobradas num conjunto de disciplinas com seriação harmoniosa. Há assim o 
oferecimento de Direitos Difusos e Coletivos (Direito Ambiental, Direito da Infância e da 
Juventude e Direito do Consumidor), Direito Falencial e Recuperacional (Falência e 
Recuperação de Empresa, Insolvência Civil e Liquidação Extrajudicial), bem como outras 
disciplinas de áreas afins, com expressiva carga horária, e nas ementas de outras, dos 
novos direitos, como os conteúdos de Mediação e Arbitragem. 

O Projeto Pedagógico implica a obrigatoriedade da Monografia de Conclusão de Curso, 
observando o dispositivo legal do artigo 10 da Resolução CNE/CES nº 9, de 29 de 
setembro de 2004. 

O Curso de Direito ministrado pelo UNAR se traveste, na verdade, num grande grupo de 
estudos, onde os alunos são habituados a estudar em grupo desde os primeiros dias do 
curso. Durante os exames de admissão é mantido o mesmo sistema. Aos egressos, o 
Curso de Direito busca oferecer cursos de atualização profissional, bem como cursos de 
extensão, ferramentas importantes para os operadores do direito.  
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O Curso de Direito do UNAR, a partir da flexibilidade curricular, tem como diferencial a 
revalorização do Direito Público, salientando-se a questão da cidadania. Nos dias de hoje, 
o Direito do Consumidor, o Direito Ambiental e o Direito da Infância e da Juventude são 
muito prestigiados. O exercício da cidadania pressupõe o conhecimento das regras 
jurídicas pertinentes. 

Objetivos do Curso 

 O objetivo geral do Curso de Direito é promover a formação do profissional do 
Direito para o exercício das atividades desempenhadas por advogados, magistrados, 
membros do ministério público, procuradores públicos, delegados de polícia, professores, 
pesquisadores, notários, assessores e consultores jurídicos e outros profissionais que 
exercem atividades paralegais.   

Os objetivos específicos contemplam, além do necessário cabedal pedagógico, o 
importante aspecto social do profissional do Direito. Desta forma, podem ser resumidos 
em: 

� graduar bacharéis em Direito com excelente formação em direito público, privado e 
nos “novos direitos”; 

� fornecer aos graduados a base de direito processual necessária à boa realização dos 
direitos materiais, nela incluídas as técnicas de conciliação, mediação e arbitragem; 

� fornecer aos graduados uma base de formação humanística que lhes permita o 
desenvolvimento de uma adequada visão crítica e consciência sócio-política, com o 
correspondente aprimoramento do raciocínio jurídico necessário à plena realização do 
acesso à justiça, em seu sentido mais amplo, propiciando a democratização da procura 
da prestação jurisdicional; 

� desenvolver nos discentes o alargamento da compreensão do Direito por meio da 
interação das normas e dos princípios jurídicos de modo a permitir uma interpretação 
contemporânea  e crítica dos textos legais;  

� estimular a capacitação do docente como fundamental fator para a melhoria da 
qualidade do curso; 

� procurar atender à grande demanda verificada pelo curso nas suas regiões de 
influência imediata; 

� procurar integrar-se plenamente na comunidade, com a efetivação da extensão, 
otimizando os serviços prestados pelo Setor de Assistência Jurídica, realizando 
acompanhamento de processos, prestando assistência ao hipossuficiente, 
microempresários, difundindo o pleno exercício da cidadania etc.; 

� nesse mesmo sentido, tornar-se intérprete da real situação da Justiça no país, 
explicando a recente crise do Judiciário; 
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� redefinir, constantemente, o perfil do profissional que se quer formar, de acordo com 
as demandas da Sociedade Produtiva; 

� buscar formar o profissional do Direito do III Milênio, cioso da Ética das suas 
atividades, conhecedor profundo dos efeitos da Globalização, em especial àqueles 
relativos ao Mercosul, e especialista na utilização das novas tecnologias; 

� tornar-se polo de referência no ensino do Direito, formador de opiniões e exportador 
de novas posturas, dedicando-se aos temas emergentes e aos novos direitos, utilizando-
se de espaços ampliados para discussão entre as diversas séries do curso, como a 
Biblioteca, o Laboratório de Informática, os Auditórios do UNAR, a Sala de Audiências, o 
Núcleo de Conciliação e Mediação, todos eles vinculados ao Núcleo de Prática Jurídica – 
NPJ;  

� estabelecer um processo de mudança da cultura institucional visando alcançar, junto 
aos docentes, um padrão de comportamento, comprometido com os objetivos da 
instituição; 

� atuar junto ao corpo discente na definição de uma postura mais condizente com as 
tradições do Direito; 

� incentivar a busca permanente da melhoria do ensino de graduação, tendo como 
consequência natural a qualidade da extensão, pesquisa e pós-graduação. 

 

2.2.6 Perfil Profissional do Egresso 
O perfil do profissional a ser formado pelo curso de Direito foi elaborado a partir da 

sua concepção e dos seus objetivos, antes expostos, tendo em vista as peculiaridades 
regionais, o mercado de trabalho, as mudanças socioeconômicas e tecnológicas e a nova 
legislação que disciplina a formação de recursos humanos para a área jurídica. 

O currículo do curso propicia a formação de profissional com um perfil que 
contemple as habilidades relacionadas na Portaria MEC nº 344, de 4 de março de 1999, 
que regulamentou o Exame Nacional de Cursos especificamente para o curso de Direito. 
Esta portaria busca avaliar “a formação e as habilidades técnico-jurídicas, sócio-política e 

prática proporcionadas pelos cursos jurídicos para o exercício das diversas profissões da 

área do Direito”. 

Atente-se que a concepção do currículo pleno do curso considerou, sempre, o fato 
de que o curso é ministrado no Município de Araras e, como tal, está inteiramente 
ajustado à realidade socioeconômica da região. Assim, esse currículo propiciará a 
formação de um profissional com perfil específico a essa realidade regional, que tenha as 
peculiaridades reportadas no documento “Padrões de Qualidade para os Cursos de 
Graduação em Direito”, de lavra da Comissão de Especialistas de Ensino de Direito da 
Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, quais sejam: 

“a) internalização de valores e responsabilidade social, justiça e ética profissional; 
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b) sólida formação humanística e visão global que o contextualize no meio social, político, 

econômico e cultural; 

c) desenvolvimento de práticas de estudos independentes, com vista a uma autonomia 

profissional e intelectual; 

d) capacidade de atuação no âmbito interdisciplinar; 

e) aquisição de conhecimentos técnicos e científicos para atuar nas carreiras jurídicas, 

desenvolvendo atividades específicas da atividade profissional; 

f) capacidade de julgar e de tomar decisões, em um contexto diversificado e 

interdependente; 

h) desenvolvimento de potencialidades, mediante o estudo de vários tipos de habilitações 

diferenciadas; 

i) fortalecimento entre teoria e prática profissional, mediante a utilização de atividades de 

pesquisa individual, coletiva, atividades de extensão e estágios.” 

 

2.2.7 Competências e Habilidades: 

O profissional terá as habilidades: 

“a) capacidade técnico-instrumental na classificação dos fenômenos jurídicos; 

b) linguagem concisa, fluência verbal na expressão oral e escrita, durante o exercício 

profissional; 

c) raciocínio lógico, crítico e analítico, capacidade de argumentação e de persuasão; 

d) capacidade de pesquisa e uso da legislação, doutrina e jurisprudência; 

e) leitura e interpretação de textos jurídicos; 

f) capacidade de adotar atitudes flexíveis e de adaptação a terceiros e a situações 

diversas; 

g) formação para atuar no campo de solução preventiva de litígios, negociações, técnicas 

de arbitragem; 

h) produção criativa e capacidade de iniciativa na solução e identificação dos fatos 

jurídicos.” 

O currículo de disciplinas demonstra que o UNAR está atento às novas tendências 
do mundo contemporâneo e do Brasil de nossos dias, que repercutem diretamente na 
Ciência Jurídica. 

No Setor Privado, é dada ênfase ao Direito Empresarial, que exige conhecimentos 
interdisciplinares, em face das multifacetadas situações que o permeiam, evidenciadas, 
ainda mais, pelas transnacionais, que não conhecem fronteiras em suas atividades, e pela 



 

 
Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Parque Santa Cândida – CEP 13.603-112 – Araras/SP – Fone (19) 3321-8000 

 
 

P
ág

in
a1

9
 

aproximação do Brasil com o Cone Sul, por meio do Mercosul, União Europeia, outros 
Países pertencentes ao BRIC e EUA. 

Como se verifica nas disciplinas constantes da matriz curricular, o curso de Direito 
visa, também, à formação de profissionais aptos a atuar no Setor Público, o qual vem 
sofrendo grandes modificações, pela reestruturação do Estado, através das privatizações 
e em vista da vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101, de 04 
de maio de 2000), que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal além de outras providências, de forma a exigir cada vez 
mais operadores hábeis na condução dos interesses e do patrimônio públicos. 

2.2.8 Justificativa e objetivos do curso frente à realidade educacional da 
Região 

A micro-região na qual está localizada a cidade de Araras compreende importantes 
municípios com uma atividade industrial e de serviços bastante desenvolvida, em pleno 
crescimento da qualidade de vida e do nível sócio-educacional. A região situa-se dentro 
da macro região de Campinas, um dos principais polos do crescimento nacional. 

Localizada a 170 km da capital do Estado de São Paulo, ligada pela rodovia 
Anhangüera, Araras tem área total de 610 km2, e sua população estimada* é de 127.661 
habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (*fonte: ibge.gov.br). 

Assim, Araras é um centro de integração dentro da macro-região, essa totalizando, 
num raio de abrangência de 50 km, 23 cidades e uma população que supera 1.500.000 
habitantes. Com mais de 200.000 estudantes na educação básica, no nível do ensino 
médio, verifica-se um quadro de aumento real e crescente do número de alunos, 
acompanhando a tendência já observada em nível nacional de uma necessidade de 
aumento de vagas nos cursos superiores. 

O crescente e contínuo desenvolvimento da região demonstra a urgente 
necessidade de se encontrarem novos núcleos escolares de ensino superior, para que a 
população – jovem e adulta – aprimore seus conhecimentos gerais, científicos e técnicos 
de nível superior, participando, até mesmo, de pesquisas que possam dar o necessário 
apoio a esse desenvolvimento. 

Tendo em vista as reais necessidades de preparo das novas gerações, concluímos 
que a lacuna é clara e ainda não atingiu o nível desejado, apesar da enorme contribuição 
das instituições já existentes na região para a comunidade. 

É importante destacar o fato de a cidade de Araras não possuir curso de 
Bacharelado em Direito o que, sem dúvida, justifica seu oferecimento pelo UNAR. 

Ressalte-se, ainda, que o Município de Araras, com relação aos órgãos de 
administração da Justiça e segurança, tem instalado em seu território o Fórum, composto 
de três varas, Juizados de Menores, junto com a 3ª Vara, Ministério Público, com três 
Promotores de Justiça, Justiça do Trabalho, Defensoria Pública pela OAB, três 
Delegacias de Polícia, uma Delegacia de Defesa da Mulher, dois Cartórios de Notas, um 
Cartório de Registro Civil, um Cartório de Registro de Imóveis e Anexos (registro de títulos 



 

 
Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Parque Santa Cândida – CEP 13.603-112 – Araras/SP – Fone (19) 3321-8000 

 
 

P
ág

in
a2

0
 

e documentos, protestos etc.), o PROCON, órgão de proteção ao consumidor, sediado na 
Prefeitura Municipal de Araras. 

  

2.2.9 Relação dos postos de trabalho com o perfil profissional de conclusão 

Os bacharéis em Direito são aptos para atuar nos diversos campos do Direito 
Público e do Direito Privado: advocacia, assessoria e consultoria jurídica a particulares ou 
empresas, Magistratura, Ministério Público, Assistência Judiciária do Estado, Defensoria 
Pública Geral, Procuradoria Geral entre outros. Essas áreas de atuação profissional 
devem ser pensadas em um contexto regionalizado interligado com as demandas e 
características do mundo globalizado. 

III. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

3.1 Metodologia de Ensino 

O presente projeto prevê uma metodologia em que o ensino, a pesquisa e 
extensão, caminhem lado a lado e de forma indissociada. Mais do que transmissão de 
conteúdos teóricos, fixam-se práticas pedagógicas com predomínio do caráter dialógico 
entre professor/aluno a respeito de fatos sociais relevantes ao curso. Para tanto, as aulas 
expositivas serão ministradas, porém, com auxílio de recursos de multimídia; seminários e 
discussão de problemas serão o ponto de partida para a aquisição de conteúdos teóricos 
capazes de explicar, descrever, analisar, refletir, sintetizar e propor soluções, com vistas, 
a contribuir para a minimização dos problemas sociais elencados. Isso requer, 
evidentemente, o trabalho com a interdisciplinaridade no tratamento dos conteúdos, o 
desenvolvimento de projetos, cuja meta seja a integração dos diferentes componentes 
curriculares de um mesmo semestre do curso, ou de semestres diferentes e organização 
de atividades extraclasse que propiciem maiores informações a respeito da sociedade e 
do homem, bem como revelem potencialidades de análise e de desenvolvimento de 
pesquisa sobre os temas inerentes ao campo da produção do conhecimento histórico e 
das demandas sociais.  
 

3.2 Procedimentos Pedagógicos 
A materialização da proposta pedagógica do Curso de Bacharelado em Direito 

requer procedimentos pedagógicos constantes, tais como: reuniões frequentes do 
conselho acadêmico, constituído por discente, docentes e administração, preconizando 
uma gestão democrática e participativa, a partir das proposituras estabelecidas nesse 
projeto; promoção de comunicação efetiva intra e extramuros e instituição de eventos 
(viagens de estudo; realização de exposições, seminários). 

3.3 Práticas Pedagógicas Inovadoras 

Ao se adotar a tríade ação-reflexão-ação, visamos a um ensino em que 
conhecimentos teóricos aliam-se à formação prática. Evidentemente que, para isso, é 
necessária a criação de mecanismos que incentivem a prática investigativa e a reflexão 
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sobre os dados históricos observáveis na realidade local e regional. Um dos mecanismos 
a ser adotado pelo UNAR é a realização de seminários, para que os alunos possam 
desenvolver suas habilidades analíticas, discursivas e argumentativas, além do incentivo 
à produção de trabalhos monográficos que procurem desenvolver a reflexão analítica 
sobre determinados problemas teóricos, autores ou temas relevantes tratados nos cursos 
e formação de grupos de estudo, prática que já vem ocorrendo.  

Acreditamos que as aulas expositivas são necessárias para assegurar o aporte 
teórico imprescindível à formação profissional do aluno, mas privilegiar-se-ão estudos de 
casos, por entendermos que a sociedade, de modo geral, passa por transformações 
rápidas que requerem reflexão crítica e busca de soluções. Nessa perspectiva, as aulas 
deverão ser conduzidas, a partir de situações problemas elencadas no cotidiano social. 

Além disso, estágios, monitorias, estudos de casos e atividades de 
aprofundamento são realizadas de forma interdisciplinar e transversal, contribuindo para 
que a formação prevista possa ser plena e articulada com as demandas sociais e 
profissionais. 

3.4  Estrutura Curricular 

A concepção do curso levou em consideração o objetivo de privilegiar a formação 
do bacharel em Direito voltado para a advocacia liberal e o perfil para ele proposto. 
Buscando aprimorar sua formação sócio-política, destinou-se, na grade curricular, cargas 
horárias grandes para as matérias Sociologia, Filosofia e Ciência Política. Isso fornece ao 
currículo uma marcada opção humanística, investindo na formação fundamental dos 
futuros egressos do Curso. Relativamente ao cunho humanístico do curso, destaque-se, 
ainda, a base de Criminologia inserida no rol de disciplinas optativas. 

A elaboração da matriz curricular buscou manter equilíbrio e integração entre as 
várias disciplinas, evitando a sobreposição de conteúdos e buscando, sempre que 
possível, o retorno, de forma complementar, a alguns pontos que se constituem em eixos 
da proposta do curso, como o estudo da Conciliação, Mediação e da Arbitragem e a 
análise dos desdobramentos, no campo do Direito, das questões relativas ao Mercosul. 
Nesse sentido, pode-se dizer que o currículo apresenta um alto grau de 
interdisciplinaridade, tanto interna como externa, e atende todas as regras impostas pelo 
MEC. 

Frise-se que, embora optando por não criar habilitações específicas, a concepção 
do Curso concentrou carga horária nas principais matérias de utilização diária pelo 
advogado liberal, quais sejam os Direitos Civil, Empresarial, Falencial e Recuperacional, 
Previdenciário, do Trabalho e Penal, com os respectivos Direitos Processuais. 

Ademais e, visando a atender ao disposto na Resolução nº. 9/2004, a disciplina 
“Antropologia”, ¨História” e “Psicologia”, integram efetivamente a matriz curricular do curso 
de Direito do UNAR. 



 

 
Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Parque Santa Cândida – CEP 13.603-112 – Araras/SP – Fone (19) 3321-8000 

 
 

P
ág

in
a2

2
 

3.5 Conteúdos curriculares, flexibilidade e interdisciplinaridade  

De maneira geral, a flexibilização curricular prevista neste projeto pedagógico 
procura assegurar um curso de graduação que seja uma etapa inicial de uma educação 
que se pretenda continuada; a interdisciplinaridade; uma formação integrada à realidade 
social; articulação entre teoria e prática e indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão serão metas a serem atingidas. 

Pelo exposto acima, deve-se compreender a flexibilização curricular como nova 
relação de aprendizagem, articulada à pesquisa, à investigação e oferece como 
contribuições para a operacionalização do Projeto Político Pedagógico, em que ocorra: 

• Nova relação entre professor e aluno. Ainda predomina um excesso de 
centralização do processo de ensino no professor. Nas aulas o professor estuda, 
recria e interpreta o conhecimento para repassá-lo para o aluno. Este trabalho de 
transmissão do conhecimento, efetivado pelo professor, apesar de necessário, é 
insuficiente para a prática didático pedagógica. É também comum atribuir-se ao 
professor a responsabilidade de estabelecer tudo o que o aluno deve aprender, e 
de avaliar a capacidade que este tem de reter e reproduzir o conteúdo ministrado.   

• Avaliação processual – Entendendo a avaliação como dimensão imprescindível 
para a percepção dos processos e aprimoramento das práticas educativas e canal 
para atingir os propósitos anunciados neste projeto, a flexibilização exige um 
controle e um acompanhamento contínuo pelos professores e, sobretudo, pelo 
Colegiado de Curso. 

• Visão do currículo como conjunto amplo, de diálogo inter e transdisciplinar, de 
atividades intencionalmente desenvolvidas para o processo formativo. 

Vale dizer, ainda, que a interdisciplinaridade é o fio condutor da organização 
curricular do curso de Direito do UNAR. Para tanto, contemplar-se-á a horizontalidade, 
aliando disciplinas do mesmo semestre e a verticalidade, cuja tônica será a 
interdisciplinaridade entre disciplinas de semestres diferentes. Para isso, pretende-se 
desenvolver semanas de estudo e elaboração de projetos de pesquisa. Além disso, as 
atividades complementares, integrantes da matriz curricular, constarão de palestras, 
seminários e participação em eventos científicos e culturais intra e extramuros, muito 
contribuirão para a interdisciplinaridade horizontal e vertical. 

Tem sido regular a participação de alunos e professores, com apresentação de 
trabalhos, em eventos de iniciação científica como Jornadas Jurídicas e Congressos de 
Iniciação Científica promovidos por instituições de Ensino Superior e agências 
fomentadoras da pesquisa acadêmica. 

Além de atividades externas, o colegiado do curso viabiliza a realização do 
Ciclo de Palestras, debates, projeções de filmes e documentários, seminários de projetos 
de TCC e bancas de TCCs. 

3.5.1. Educação das Relações Étnico-Raciais 



 

 
Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Parque Santa Cândida – CEP 13.603-112 – Araras/SP – Fone (19) 3321-8000 

 
 

P
ág

in
a2

3
 

1. O Curso desenvolve, na disciplina Antropologia e História do Direito,  o conteúdo 
programático do estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, através de 
várias atividades que focam a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a 
cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade 
nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, 
pertinentes à história do Brasil. Ela analisa e debate o processo de 
desenvolvimento social, econômico, ambiental e político com ênfase na realidade 
da América Latina e Brasil. Fatores e determinantes sociais, econômicos e 
ambientais predominantes em cada período político brasileiro, em especial no 
colonial com os reflexos da cultura indígena e africana. São discutidos indicadores 
socioeconômicos de identificação da sociedade, como os referentes à história e 
cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros. 

2. O Curso de Direito preconiza uma metodologia em que o ensino, a pesquisa e 
extensão caminham lado a lado, com práticas pedagógicas onde predominam o 
caráter dialógico a respeito de fatos sociais e ambientais relevantes ao curso. Isso 
requer, evidentemente, o trabalho com a interdisciplinaridade no tratamento dos 
conteúdos, o desenvolvimento de projetos, cuja meta é a integração dos diferentes 
componentes curriculares de um mesmo semestre do curso, ou de semestres 
diferentes e organização de atividades extracurriculares que propiciem maiores 
informações a respeito da sociedade...”.  “Vale dizer, ainda, que a 
interdisciplinaridade é o fio condutor da organização curricular do curso. Para tanto, 
contempla-se a horizontalidade, aliando disciplinas do mesmo semestre e 
a verticalidade, cuja tônica seja a interdisciplinaridade entre disciplinas de 
semestres diferentes. Para isso, desenvolvem-se semanas de estudo... eventos 
científicos e culturais intra e extra-muros, cursos de curta duração, debates, que, 
sem dúvida, muito contribuem para a interdisciplinaridade horizontal e vertical. 
Estimula-se a inclusão de pessoas externas à comunidade acadêmica, minorias e 
grupos sociais desfavorecidos.” 

 

IV. MATRIZ CURRICULAR 

4.1. Descrição da Matriz Curricular 

A estrutura curricular contempla os referenciais da interdisciplinaridade, 
transversalidade e adequação das orientações teóricas com práticas efetivas de atuação 
profissional, apresentadas nas Diretrizes Curriculares para o curso.  
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Resumo da Carga Horária 

Item Descrição     Horas/aula Horas 

I Atividades Teórico-Culturais     3360 2800 

II Prática Jurídica      320 266 

III Estágio Supervisionado   - 600 

IV Atividades Complementares   - 200 

V Atividades Teórico-Culturais Optativas 200 166 

TOTAL DO CURSO 3.880 4032 
 
      

1º Semestre       

Código Disciplinas Obrigatórias 

Ativ. 
Compl. 
(horas) Aulas 

Estágio 
(horas) 

Prática 
(horas/aula) 

Teórica 
(horas/aula) 

MPCJ Metodologia da Pesquisa Jurídica - 2 - - 40 

PIJ I Português Instrumental Jurídico I - 2 - - 40 

FJU Filosofia Jurídica - 2 - - 40 

SJU  Sociologia Jurídica  - 2 - - 40 

IED I Introdução ao Estudo do Direito I - 2 - - 40 

TGDC I Teoria Geral do Direito Civil   - 4  - -  80 

TGDP I Teoria Geral do Direito Penal   - 4  -  - 80 

  SUB-TOTAL  - 18 - - 360 

2º Semestre       

Código Disciplinas Obrigatórias 

Ativ. 
Compl. 
(horas) Aulas 

Estágio 
(horas) 

Prática 
(horas/aula) 

Teórica 
(horas/aula) 

PIJ II Português Instrumental Jurídico II - 2 - - 40 

DPE I Direito Penal I - 4 - - 80 

IED II Introdução ao Estudo do Direito II - 2 - - 40 

TGDC II Direito Civil I - 4 - - 80 

TGE Teoria Geral do Estado - 2 - - 40 

ECO  Economia    - 2  - -  40 

ANJ  Antropologia e História do Direito  - 2  -  - 40 

OPT II Optativa II - 2 - - 40 

  SUB-TOTAL - 20 - - 400 

3º Semestre       

Código Disciplinas Obrigatórias 

TGP  Teoria Geral do Processo  - 4 - - 80 

DCI II Direito Civil II - 4 - - 80 

DPE II Direito Penal II - 4 - - 80 

DCO I Direito Constitucional I - 4 - - 80 

DIP  Direito Internacional Público  - 2 - - 40 

ATC I Atividades Complementares I 50 -  - -  - 

  SUB-TOTAL  50 18  -  - 360 
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4º Semestre       

Código Disciplinas Obrigatórias 

Ativ. 
Compl. 
(horas) Aulas 

Estágio 
(horas) 

Prática 
(horas/aula) 

Teórica 
(horas/aula) 

DPC I Direito Processual Civil I - 4 - - 80 

DCI III Direito Civil III - 2 - - 40 

DPE III Direito Penal III - 4 - - 80 

DCO II Direito Constitucional II - 4 - - 80 

DIPr Direito Internacional Privado  - 2 - - 40 

PJU  Psicologia Jurídica - 2 - - 40 

OPT II Optativa II - 2 - - 40 

ATC II Atividades Complementares II 50 -  - -   

  SUB-TOTAL  50 20 - - 400 

5º Semestre       

Código Disciplinas Obrigatórias 

Ativ. 
Compl. 
(horas) Aulas 

Estágio 
(horas) 

Prática 
(horas/aula) 

Teórica 
(horas/aula) 

DPC II Direito Processual Civil II - 4 - - 80 

DPP I Direito Processual Penal I - 4 - - 80 

DCI IV Direito Civil IV - 2 - - 40 

DPE IV Direito Penal IV - 2 - - 40 

DTR I Direito do Trabalho I - 4 - - 80 

OPT III Optativa III - 2 - - 40 

ATC III Atividades Complementares III 50 -  -  - 

  SUB-TOTAL 50 20 - - 400 

6º Semestre       

Código Disciplinas Obrigatórias 

Ativ. 
Compl. 
(horas) Aulas 

Estágio 
(horas) 

Prática 
(horas/aula) 

Teórica 
(horas/aula) 

DPC III Direito Processual Civil III - 4 - - 80 

DPP II Direito Processual Penal II  - 4 - - 80 

DCI V Direito Civil V  - 2 - - 40 

DPE V Direito Penal V - 2 - - 40 

DTR II Direito do Trabalho II - 4 - - 80 

ETC Ética das Profissões Jurídicas - 2  - -  40 

OPT IV Optativa IV - 2 - - 40 

ATC IV Atividades Complementares IV 50 -  -  - 

  SUB-TOTAL  50 20 - - 400 

7º Semestre       

Código Disciplinas Obrigatórias 

Ativ. 
Compl. 
(horas) Aulas 

Estágio 
(horas) 

Prática 
(horas/aula) 

Teórica 
(horas/aula) 

DPC IV Direito Processual Civil IV - 4 - - 80 

DPP III Direito Processual Penal III - 2 - - 40 

DCI VI Direito Civil VI - 2 - - 40 

DAD I Direito Administrativo I - 4 - - 
80 

DPTR I Direito Processual do Trabalho I - 2 - - 40 
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DEMP I Direito Empresarial I  - 2  - -  40 

PJU I Prática Jurídica I – Direito Civil  - 4   80 

Estágio Supervisionado  -  150   

  SUB-TOTAL - 20 150 80 320 
 

8º Semestre       

Código Disciplinas Obrigatórias 

Ativ. 
Compl. 
(horas) Aulas 

Estágio 
(horas) 

Prática 
(horas/aula) 

Teórica 
(horas/aula) 

DPC V Direito Processual Civil V - 2 - - 40 

DPTR I Direito Processual do Trabalho II - 2 - - 40 

DEMP II Direito Empresarial II - 2 - - 40 

PCON Processo Constitucional  - 2 - - 40 

DAD I Direito Administrativo II - 4 - - 80 

DPP IV Direito Processual Penal IV  - 2  - -  40 

PJU II Prática Jurídica II – Direito Civil   - 4   80 -  

OPT V Optativa V - 2 - - 40 

ESUP Estágio Supervisionado  - - 150 - - 

  SUB-TOTAL - 20 150 80 320 

9º Semestre       

Código Disciplinas Obrigatórias 
Ativ. Compl. 
(horas) Aulas 

Estágio 
(horas) 

Prática 
(horas/aula) 

Teórica 
(horas/aula) 

TADPRI Tópicos Avançados de Direito Privado - 2 - - 
40 

DCI VII Direito Civil VII - 2 - - 40 

DTB I Direito Financeiro e Tributário I - 4 - - 80 

PJ Pesquisa Jurídica  - 2 - - 40 

ECA Direito da Infância e da Juventude - 2 - - 40 

LPE Legislação Penal Especial  - 2  - -  40 

PJU III Prática Jurídica III – Direito Penal   - 4   80   

DFAL I  Direito Empresarial III - 2 - - 40 

ESUP Estágio Supervisionado  -  150 - - 

  SUB-TOTAL - 20 150 80 320 

10º Semestre       

Código Disciplinas Obrigatórias 
Ativ. Compl. 
(horas) Aulas 

Estágio 
(horas) 

Prática 
(horas/aula) 

Teórica 
(horas/aula) 

TAD PUB Tópicos Avançados de Direito Público - 2 - - 40 

TAD SOC Tópicos Avançados de Direito Social - 2 - - 40 

DTB II Direito Financeiro e Tributário II - 2 - - 40 

DCOM Direito do Consumidor  - 4 - - 80 

DPR Direito Previdenciário - 2 - - 40 

DAM Direito Ambiental  - 2  - -  40 

PJU IV Prática Jurídica IV-Direito do Trabalho   - 4 - 80 -  

ESUP Estágio Supervisionado  - - 150 - - 

  SUB-TOTAL - 18 150 80 280 
 
 
Rol das disciplinas optativas 
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Código Disciplinas Optativas 
Ativ. 
Compl. 
(horas) 

Aulas 
Estágio 
(horas) 

Prática 
(horas/aula) 

Teórica 
(horas/aula) 

ARB Arbitragem - 2 - - 40 

DEC Direito Econômico - 2 - - 40 

DEL Direito Eleitoral - 2 - - 40 

EAM Educação Ambiental - 2 - - 40 

ETN 
Educação das Relações Étnico-raciais e para 
o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana 

- 2 - - 40 

ETC Ética 
 

2 
  

40 

IPJ Introdução à Pesquisa Jurídica 
 

2 
  

40 

LIB LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais - 2 - - 40 

LCA Licitação e Contratos Administrativos - 2 - - 40 

MLE Medicina Legal - 2 - - 40 

NPC O Novo Processo Civil: Diretrizes - 2 - - 40 

PJA Prática Jurídica Administrativa e Constitucional - 2 - - 40 

PJT Prática Jurídica Tributária - 2 - - 40 

TXJ Textos Jurídicos - 2 - - 40 
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4.2 Ementário e Bibliografia 
 

1º Semestre 
 
Metodologia da Pesquisa Jurídica 
Ementa 
Conceito, classificação, métodos. Etapas da pesquisa: levantamento de dados, registro de 
informações e redação do relatório. Trabalho monográfico e suas especificidades. 
Elaboração de um projeto de pesquisa: estrutura e conteúdo. 
 
Bibliografia Básica 
BITTAR,E. Metodologia de pesquisa jurídica. SP: Saraiva, 2003. 
LAKATOS, Eva Maria e MARCONI, Marina Andrade. Fundamentos de metodologia 
científica. SP: Atlas, 2007. 
RIZZATTO, N. Manual da monografia jurídica. SP: Saraiva, 2011.  
 
Bibliografia Complementar 
HENRIQUE,A. E MEDEIROS, J.B.  Monografia no curso de Direito.  SP:Atlas,2010. 
LIMA, M. C. Monografia: a engenharia da produção acadêmica.  SP: Saraiva. 2008. 
MEZZAROBA, O.M.S.C. Manual  de metodologia da pesquisa no Direito.  SP: Saraiva, 
2009.  
SALMON, W. C. Lógica.  Prentice-Hall do Brasil, 1993. 
SEVERINO,  A J.  Metodologia do trabalho científico.  SP: Cortez, 2008.  
  
 
Português Instrumental Jurídico I 
Ementa 
Conceito de linguagem. Cultura, sistemas de referência e produção de sentidos. 
(interpretação) Conflito de sentidos e conflito social. A negociação de sentidos 
(argumentação). Leitura e análise de textos: produção de argumentos. Técnicas 
argumentativas. Estratégias discursivas de argumentação. Produção e discussão de 
textos argumentativos. 
 
Bibliografia Básica 
BITTAR, E. C.B.  Linguagem jurídica.  SP: Saraiva, 2009. 
DAMIÃO, R.T. E HENRIQUES,A  Curso de português jurídico.  SP: Atlas, 2009. 
MORENO, C E MARTINS,T. Português para convencer; comunicação e  persuasão 
em Direito.  SP: Ática, 2007. 
 
Bibliografia Complementar 
BASTOS, Lucia K e MATTOS, Maria Augusta. A Produção escrita e a gramática. SP: 
Martins Fontes, 2002. 
GOLDSTEIN, Norma, LOUZADA,M.Silvia e IVAMOTO, Regina.  O Texto sem mistério. 
SP: Ática, 2009. 
MARTINS FILHO, Eduardo Lopes. Manual de redação e estilo. SP: 2002.  
FIORIN, J. Luiz e SAVIOLI, F. Platão.  Para entender o texto: leitura e redação.   
SP:Ática,2007. 
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RODRIGUEZ, Victor Gabriel. Manual de redação forense. Campinas /SP: LZN, 2002. 
 
Filosofia Jurídica 
Ementa 
Filosofia, Direito e Filosofia do Direito. Filosofia do Direito e Teoria Geral do Direito. 
Evolução histórica e clássicos da Filosofia do Direito: idealistas, materialistas e críticos. 
Tendências atuais em Filosofia do Direito. 
 
Bibliografia Básica 
BITTAR, E.C. B. e ALMEIDA, G. A.  Curso de filosofia do Direito.  SP: Atlas, 2009. 
MASCARO, A. L. Introdução à filosofia do Direito: dos modernos aos contemporâneos. 
SP: Atlas, 2006 
REALE, M.  Filosofia do Direito. SP: Saraiva, 2009 
 
Bibliografia Complementar 
ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica. SP: Llandy Ed, 2001. 
ARANHA, Maria Lucia A.; MARTINS, Maria Helena P. Filosofando: introdução à filosofia. 
SP: Moderna, 2003. 
GILES, Thomas Ransom. Ramos fundamentais da filosofia: lógica, teoria do 
conhecimento, ética profissional. SP : EPU, 1995. 
HOBBES, Thomas. Diálogo entre um filósofo e um jurista. SP: Landy Ed, 2004. 
RAWLS, John. Uma teoria da justiça. SP: Martins , 2002. 
 
 
Sociologia Jurídica 
Ementa 
Sociologia, direito e sociologia jurídica. A relação direito – sociedade. Evolução histórica e 
clássicos da sociologia jurídica. Tendências atuais em sociologia jurídica. 
 
Bibliografia Básica 
CASTRO, P.A.C. Sociologia do Direito. SP: Atlas, 2009. 
FARIA, J E.    Sociologia jurídica.  SP: Saraiva, 2008. 
SOUTO, C. E FALCÃO, J.  Sociologia e Direito.  SP: Pioneira, 2002. 
 
Bibliografia Complementar 
AZEVEDO, L. C.  Introdução à história do Direito. SP: RT, 2007. 
BITTAR, E.  História do Direito Brasileiro: leituras da ordem jurídica nacional. SP: 
Atlas, 2003 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, SP: Revista dos Tribunais, 
2011. 
BRASIL, Decretos, Leis,etc. Código civil brasileiro. SP:Saraiva,2011.  
LOPEZ, J. R. L. O Direito na história. RJ: Max Limonad, 2009. 

 
Introdução à Ciência do Direito I 
Ementa 
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Especificidade do direito: origem, conceitos fundamentais, problemas e temas relevantes. 
Direito, Sociedade e Estado. Natureza e cultura. Ciências afins do direito. Evolução 
histórica e clássica do pensamento jurídico. Principais correntes do pensamento jurídico 
contemporâneo. Categorias jurídicas. Lei e norma jurídica. Direito e moral. Direito, 
equidade e justiça. Fontes do direito: estatais e não estatais. Direito objetivo e direito 
subjetivo. Direito positivo e direito natural. Relações jurídicas: sujeitos do direito. 
Enciclopédia jurídica: direito público e privado. 
 
Bibliografia Básica 
DINIZ, M.H.  Compendio de introdução a ciência do Direito.  SP:Saraiva, 2009. 
NADER, P. Introdução ao Estudo do Direito. SP: Forense, 2009. 
REALE, M. Lições preliminares de Direito.  SP: Saraiva, 2009. 
 
Bibliografia Complementar 
BARBOSA, Julio C. Tadeu Que é justiça? SP: Brasiliense,1997. 
FERRAZ JR. Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do Direito. SP: Atlas, 2012. 
KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. SP: Martins Fontes, 1998. 
MASCARO, A. L. B. Introdução à filosofia do Direito: dos modernos aos 
contemporâneos. SP: Atlas, 2006. 
REALE, M. Paradigmas da cultura contemporânea.  SP: Saraiva, 2005. 
 
 
Teoria Geral do Direito Civil 
Ementa 
Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro. Perfil jurídico da LINDB. Análise teórica 
e jurisprudencial. Importância e aplicabilidade da LINDB. 
 
Bibliografia Básica 
DINIZ, Maria  Helena   Curso de Direito Civil Brasileiro. Vol. I. SP: Saraiva, 2011. 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Vol. I. SP: Saraiva, 2014.  
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. Vol. I, SP: Atlas, 2011. 
 
Bibliografia Complementar 
BRASIL, Decretos, Leis,etc. Código civil brasileiro. SP:Saraiva,2011.  
DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado,  SP: Saraiva, 2009. 
FIÚZA, Ricardo. Código Civil Comentado, SP: Saraiva, 2008. 
PEREIRA, Caio Mário da Silva.  Instituições de Direito Civil. SP, Forense, 2004. Vol.1. 
RODRIGUES, S.  Direito  civil.  SP: Saraiva, 2003. 

 
Teoria Geral do Direito Penal 
Ementa 
Direito Penal: fontes, história, princípios e conceitos fundamentais, problemas e temas 
relevantes, fundamentos históricos e constitucionais; a norma penal. Teoria Geral do 
Crime: conceitos de crime, elementos do crime, culpabilidade e punibilidade. 
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Bibliografia Básica 
CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal.SP:Saraiva,2011. 
JESUS, Damásio Evangelista. Direito Penal.SP:Saraiva,2011. 
MIRABETE, Júlio Fabrini. Manual de Direito Penal. SP: Atlas, 2009. 
 
 
Bibliografia Complementar 
BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. SP: Saraiva, 2009. 
_______ . Tratado de Direito Penal. SP: Saraiva, 2009. 
JESUS, Damásio Evangelista. Código Penal Anotado. SP: Saraiva, 2011. 
MIRABETE, Júlio Fabrini. Código Penal Interpretado. SP: Atlas, 2011. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. SP: RT,2009. 
 
 

2º Semestre 
 
Português Instrumental Jurídico II 
 
Ementa 
O discurso jurídico. A redação jurídica. A prática forense: modelos de peças jurídicas. 
Recursos de estilo na linguagem jurídica. Estudo de casos, simulação de julgamentos, 
com enfoque na linguagem jurídica. 
 
Bibliografia Básica 
BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Linguagem jurídica, SP: Saraiva, 2009. 
DAMIÃO, Regina Toledo, HENRIQUES, A.. Curso de português jurídico. SP: Atlas, 2009. 
MORENO, Cláudio, MATTINS, Túlio. Português para convencer- comunicação e 
persuasão em Direito. SP: Ática, 2007. 
 
Bibliografia Complementar 
BASTOS, Lucia K e MATTOS, Maria Augusta. A Produção escrita e a gramática. SP: 
Martins Fontes, 2002. 
MARTINS FILHO, Eduardo Lopes. Manual de redação e estilo. SP: 2002.  
RODRIGUEZ, Victor Gabriel. Manual de redação forense. Campinas /SP: LZN, 2002. 
GONZAGA, M.C B. Frases de latim forense. SP: Liv. Direito.,1994 
KASPARY, A. Habeas Verba: português para juristas. Porto Alegre: Liv. do Advogado, 
1999. 
 
Direito Penal I 
Ementa 
Artigos 1 ao 31 do Código Penal: aplicação da lei penal, crime, imputabilidade penal, 
concurso de pessoas 
 
Bibliografia Básica 
CAPEZ, F. Curso de Direito Penal.  SP: Saraiva, 2011. v. I. 
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JESUS, D. E.de. Direito Penal. SP: Saraiva, 2011. Vol.l  
MIRABETE, J.F. e FABRINI, R.N. Manual de Direito  Penal. SP: Saraiva, 2009. Vol. 1. 
 
Bibliografia Complementar 
BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. SP: Saraiva, 2009. 
Brasil.Decreto ,Leis.Código penal e Constituição Federal.SP:Saraiva, 2011. 
_______ . Tratado de Direito Penal. SP: Saraiva, 2009. 
JESUS, Damásio Evangelista. Código Penal Anotado. SP: Saraiva, 2011. 
MIRABETE, Júlio Fabrini. Código Penal Interpretado. SP: Atlas, 2011. 
 
Introdução à Ciência do Direito II 
Ementa 
A norma jurídica e sua formulação lógica. Validade, vigência e eficácia das normas. A 
Relação Jurídica. Sujeitos: Ativo e Passivo. Pessoa Natural, Jurídica e Formal. Fato 
Jurídico.  
 
Bibliografia Básica 
DINIZ, M. H.  Compêndio de Introdução a Ciência do Direito.  SP: Saraiva, 2009. 
NADER, P. Introdução ao Estudo do Direito.  SP: Forense, 2009. 
REALE, M. Lições preliminares de Direito.  SP: Saraiva, 2009. 
 
Bibliografia Complementar 
ARAÚJO, L.A D. E NUNES JR., V.S  Curso  de Direito Constitucional. SP: Saraiva, 
2009. 
FERRAZ JR. Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do Direito. SP: Atlas, 2012. 
KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. SP: Martins Fontes, 1998. 
MASCARO, A. L. B. Introdução à filosofia do Direito: dos modernos aos 
contemporâneos. SP: Atlas, 2006. 
REALE, M. Paradigmas da cultura contemporânea. SP: Saraiva, 2005. 
 

Direito Civil I 

Ementa   
Fontes, princípios e conceitos fundamentais; Lei de Introdução ao Código Civil, problemas 
e temas relevantes; fundamentos históricos e constitucionais. Sujeitos de direitos: 
personalidade jurídica. Pessoas naturais: estado e capacidade; incapacidade; 
emancipação; domicílio e residência; morte e ausência; registro civil de pessoas naturais. 
Direitos da personalidade. Pessoas jurídicas: natureza, classificação; limites da 
personalidade jurídica e desconsideração desta; registro civil de pessoas jurídicas. Objeto 
de direitos: os bens e suas classificações; o patrimônio geral e os patrimônios especiais. 
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, simulação, coação, etc. Atos ilícitos 
e abuso de direito – Fatos justificados: estado de necessidade, legítima defesa, etc. 
Extinção de direitos: prescrição; decadência; renúncia. Prova de atos e negócios jurídicos 
e registros públicos a eles relativos. 
 
Bibliografia Básica 
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DINIZ, M. H. Curso de Direito Civil brasileiro: teoria geral do Direito Civil. SP: Saraiva 
2011. Vol. I. 
GONÇALVES, C. R. Direito Civil Brasileiro. SP: Saraiva 2014. V.1  
VENOSA, S.S. Direito Civil: parte geral. SP: Atlas, 2011.   Vol. I.  
 
Bibliografia Complementar 
BRASIL, Decretos, Leis,etc. Código civil brasileiro. SP:Saraiva,2011.  
GAGLIANO, P. S.; PAMPLONA FILHO, R. Novo curso de Direito Civil. parte geral.    
SP: Saraiva, 2011. 
MONTEIRO de BARROS,W. Curso de Direito Civil. SP: Saraiva, 2011 .Vol. 1 
PEREIRA, C.M.S. Instituições de Direito Civil. RJ: Forense, 2004. Vol. I 
RODRIGUES, S. Direito Civil: parte geral. SP: Saraiva, 2009. Vol.1  
 
Teoria Geral do Estado 

Ementa 
Origem e evolução do Estado. Estado Moderno. Estado Contemporâneo. Função Social 
do Estado Contemporâneo. Elementos do Estado. Formas de governo: parlamentarismo e 
presidencialismo. Formas de Estado e federalismo. Regimes de governo e democracia. 
Declaração de direitos, separação de poderes e funções do Estado. Estado e 
Constituição. O Estado Constitucional: a ideia de Constituição; origem e características do 
constitucionalismo. 
 
Bibliografia Básica 
DALLARI, D. DE ABREU. Elementos de Teoria Geral do Estado. SP: Saraiva, 2009. 
FRIEDE, Reis Curso de Ciência Política e Teoria Geral do Estado. RJ: Forense 
Universitária, 2010. 
MALUF, S. Teoria Geral do Estado. SP: Saraiva, 2009.. 
 
Bibliografia Complementar 
ARAÚJO, L.A D. E NUNES JR., V.S  Curso  de Direito Constitucional.  SP: Saraiva, 
2009. 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. SP: Revista dos Tribunais, 
2008 
CAPEZ, F. et el.  Curso de Direito Constitucional. SP: Saraiva 2010. 
MORAES,  A.   Direito   Constitucional. SP: Atlas, 2009. 
MORAES, Guilherme Peña de. Curso de Direito Constitucional. SP: Atlas, 2010. 
 
Economia  
Ementa 
Especificidade da Economia: origem, conceitos e fundamentais problemas e temas 
relevantes. Evolução histórica e clássica do pensamento econômico. Principais correntes 
do pensamento econômico contemporâneo. 
 
Bibliografia Básica 
LACERDA, A.C. et elii  Economia brasileira . SP: Saraiva, 2000.  
VASCOCELLOS, M. A S.  Economia: micro e macro.  SP: Atlas. 2009. 
VASCONCELLOS, M. A.S., Garcia, M. E .Fundamentos de economía. SP: Atlas, 2010. 
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Bibliografia Complementar 
ARAÚJO, L.A D. E NUNES JR., V.S Curso de Direito Constitucional. SP: Saraiva, 
2009. 
BASTOS, C.R. Curso de teoria do estado e ciência política.  SP:Saraiva, 2004. 
BREGALDA, G. Direito Financeiro e Econômico: perguntas e respostas. SP; Saraiva, 
2010.    
HARADA, K. Direito Financeiro e Tributário. SP: Atlas, 2014 
REALE, M. Lições preliminares de Direito. SP: Saraiva, 2009. 
 
 
Antropologia e História do Direito 
Ementa 
Da família à Cidade-Estado. Evolução da cidade. Direito grego antigo. Direito romano – 
Roma realeza, Roma república e Roma império. Tribunal dos heliastas. Direito codificado. 
Fragmenta vaticana. O direito na baixa idade média. História do direito brasileiro. 
Antropologia e Direito. Antropologia do direito e da política. Raízes da dominação cultural 
brasileira. Antropologia das minorias. Sistemas acadêmicos e judiciários de produção da 
verdade e administração de conflitos. Violência, pobreza e desigualdade. A Identidade 
negra. O negro na cultura afrodescendente. Intelectualidade negra. Movimento negro no 
Brasil. Desconstrução de conceitos e termos referente a cultura afrodescendente. 
 
Bibliografia Básica 
AZEVEDO, L. C. Introdução à história do Direito.  SP: RT, 2007. 
LOPEZ,J. R. L. O Direito na história: lições introdutórias.SP: Atlas, 2009. 
MARCONI, M.A.; PRESOTTO, Z. M. N. Antropologia: uma introdução. SP: Atlas, 2006. 
 
Bibliografia Complementar 
BITTAR, E.C.B. História do Direito Brasileiro: leituras da Ordem Jurídica Nacional SP: 
Atlas, 2007. 
COMPARATO,F.K. A Afirmação histórica dos Direitos humanos.  SP: Saraiva, 2008. 
COULANGES, F. A Cidade antiga. Trad.: Fernando de Aguiar. SP: Martins Fontes, 1998. 
CRETELLA Jr, J. Curso de Direito romano. RJ: Ed Forense ,2004. 
GIORDANI, M. C.  História da África; anterior aos descobrimentos.  SP:Vozes, 2012. 
 

 

3º Semestre 

 
Teoria Geral do Processo  
Ementa 
Teoria Geral do Processo: conceitos fundamentais e temas relevantes. Institutos 
fundamentais do direito processual: Eficácia, Interpretação, Jurisdição, Ação, Exceção e 
Processo. Aplicação do direito processual. Organização Judiciária. Conselho Nacional de 
Justiça. Ministério Público. Partes e Procuradores 
 
Bibliografia Básica 
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BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 2008. 
CINTRA, A C. DE ARAÚJO, GRINOVER, A P. e DINAMARCO, C. R.  Teoria geral do 
processo. SP: Malheiros, 2011. 
GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo curso de Direito Processual Civil. SP: 
Saraiva, 2014 
 
Bibliografia Complementar 
BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho. 2011. 
CAPEZ, F. Curso de processo penal. SP: Saraiva, 2014. 
BRASIL, Decretos, Leis, etc. Código de Processo Civil, 2011. 
______.  Código de Processo Penal, 2011. 
SANTOS, E. F. Manual do Direito Processual Civil. SP: Saraiva, 2011. Vol I.   
 

 
Direito Civil II 
Ementa 
Direito das obrigações: fontes, princípios e conceitos fundamentais; problemas e temas 
relevantes; fundamentos históricos e constitucionais. Obrigações: fontes e elementos 
constitutivos. Classificação: obrigação de dar, de restituir, pecuniárias, de dar coisa 
incerta, de fazer, de não fazer, alternativas facultativas, divisíveis e indivisíveis, solidárias, 
naturais, principais e acessórias, líquidas e ilíquidas, condicionais, modais e a termo. 
Solidariedade ativa e passiva. Efeitos das obrigações. Modos de extinção: direitos e 
indiretos. Consequência da inexecução. Transmissão das obrigações. Obrigações com 
cláusula penal. Cessão de crédito. Concurso de credores. 
 
Bibliografia Básica 
DINIZ, M. H. Curso de Direito Civil Brasileiro.  SP: Saraiva, 2011, vol.ll  
GAGLIANO, P.S.; PAMPLONA FILHO, R. Novo curso de Direito Civil. SP: Saraiva, 
2011. Vol II. 
GONÇALVES, C. R. Direito Civil Brasileiro.  SP: Saraiva, 2014. vol.II  
 
Bibliografia Complementar 
BRASIL, Decretos, Leis,etc. Código Civil Brasileiro. SP: Saraiva,2011.  
LISBOA, R. S. Manual de Direito Civil.. SP:  RT, 2005. Vol. II 
MONTEIRO, W.B. Curso de Direito Civil: Direito das obrigações. 2ª Parte. SP: 
Saraiva, 2004.  
RODRIGUES, Silvio.  Direito Civil. SP: Saraiva, 2002. V.II 
VENOSA, S. S. Direito Civil.  SP: Atlas, 2011. V.II 

 
Direito Penal II 
Ementa 
Artigos 32 ao 120 do Código Penal: das penas, da medida de segurança, da ação penal, 
da extinção da punibilidade. 
 
Bibliografia Básica 
CAPEZ, F. Curso de Direito Penal.  SP: Saraiva, 2011. vol.II  
JESUS, D. E.de. Direito Penal. SP: Saraiva, 2011. Vol.I  
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MIRABETE, J.F. e FABRINI, R.N.  Manual de  Direito  Penal.  SP: Saraiva, 2009.v.I  
 
Bibliografia Complementar 
BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. SP: Saraiva, 2009. 
_______ . Tratado de Direito Penal. SP: Saraiva, 2009. 
JESUS, Damásio Evangelista. Código Penal Anotado. SP: Saraiva, 2010. 
MIRABETE, Júlio Fabrini. Código Penal Interpretado. SP: Atlas, 2011. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. SP: RT, 2009. 

 
Direito Constitucional I    
Ementa 
Formação constitucional do Brasil. A constituição de 1988: origem, princípios e objetivos 
fundamentais. Estrutura e organização do Estado brasileiro. Direito constitucional estadual 
e municipal. Organização dos poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Funções 
essenciais à justiça. Tributação e Orçamento. 
 
Bibliografia Básica 
ARAÚJO, L.A D. E NUNES JR., V.S. Curso de Direito Constitucional.  SP: Saraiva, 
2009. 
CAPEZ, F. et elii  Curso de Direito Constitucional. SP: Saraiva, 2010. 
MORAES,  A. Curso de Direito Constitucional. SP: Atlas, 2009. 
 
Bibliografia Complementar 
BONAVIDES, P. Ciência política.  SP: Malheiros, 2009. 
BRASIL. Constituição da Republica Federativa do Brasil. SP: Revista dos Tribunais, 
2008 
DINIZ,M.H.  Curso de Direito Civil Brasileiro. SP: Saraiva, 2009. V.I. 
DALLARI, D. DE ABREU, Elementos de teoria geral do estado. SP: Saraiva 2009. 
MALUF, S. Teoria geral do estado. SP: Saraiva, 2009. 

 
 

Direito Internacional Público 
Ementa 
Direito internacional público: fontes princípios e conceitos fundamentais; problemas e 
temas relevantes; fundamentos históricos e constitucionais. Sujeitos de direito 
internacional público. Organizações internacionais. Normas de DIP. Conflitos de normas 
no DIP. Responsabilidade internacional. Jurisdição do Estado. Domínio Público 
internacional. Solução de conflitos internacionais. Perspectivas do direito internacional 
público frente à integração. Direito internacional público e a integração: União europeia e 
o Mercosul. 
 
Bibliografia Básica 
ACCIOLY, H. e SILVA, G. E. do Nascimento. Manual de Direito Internacional Público. 
SP: Saraiva, 2011. 
MELLO, Celso Dom de Albuquerque. Direito Internacional Público. RJ: Renovar, 2011. 



 

 
Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Parque Santa Cândida – CEP 13.603-112 – Araras/SP – Fone (19) 3321-8000 

 
 

P
ág

in
a3

7
 

REZEK, JOSÉ FRANCISCO. Direito Internacional Público: curso elementar. SP: 
Saraiva, 2011. 
 
Bibliografia Complementar 
BRASIL, Leis, Decretos.  Legislação de Direito Internacional. SP: Saraiva, 2009.  
CASELLA, Paulo Borba. Mercosul integração regional e globalização. SP: Ed Renovar, 
2000.  
CAUBET, Christian Guy (org.). O Brasil e a dependência externa. SP: Acadêmica, 1989.  
LEWANDOWSKI, E.R. Globalização, regionalização e soberania, SP: Ed Juarez de 
Oliveira, 2004. 
MARANGONI, Mauricio Jose M.  As Relações de trabalho na economia Globalizada.   
Campinas/SP: Millennium, 2008. 
 
 
 

4º Semestre 

 
Direito Processual Civil I 
Ementa 
Partes e Procuradores. Capacidade Processual. Deveres das Partes e dos Procuradores. 
Substituição. Litisconsórcio e Assistência. Intervenção de terceiros. Dos Órgãos 
Judiciários e dos Auxiliares da Justiça. Da competência Interna e Internacional. Do Juiz. 
Dos auxiliares da Justiça. Dos Atos Processuais. Dos Atos em Geral. Dos Atos das 
Partes. Dos Atos do Juiz. Dos Atos do Escrivão ou do Chefe da Secretaria. Do tempo e 
Lugar dos Atos Processuais. Dos Prazos. Disposições Gerais e Verificações. Das 
comunicações dos Atos. Das Cartas. Das Citações. Das Intimações. 
 
Bibliografia Básica 
GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo curso de Direito Processual Civil. SP: 
Saraiva, 2014 
SANTOS, E. F. Manual De Direito Processual Civil. SP: Saraiva, 2011. vol 1 
THEODORO JR., H. Curso de Direito Processual Civil. SP: Saraiva, 2014. vol.1 
 
Bibliografia Complementar 
AMENDOEIRA Jr.Sidnei.  Manual de Direito Processual Civil.   SP:Saraiva, 2012. 
BRASIL, Decretos,Leis,etc  Código de Processo Civil, 2011. 
DONIZETTI, Elpídio.  Curso didático de Direito Processual Civil.   SP:Atlas, 2014.  
GRECO FILHO, V. Direito Processual Civil Brasileiro.   SP: Saraiva 2010.  vol. 1 
NEGRÃO,Theotonio et elii.  Código de Processo Civil.   SP:Saraiva 2014. 
 
 
Direito Civil III 
Ementa 
Compra e venda; permuta; promessa de compra e venda. Doação. Locação de 
coisas. Prestação de serviços. Empreitada. Comodato e mútuo. Depósito. Mandato 
e gestão de negócios. Edição e representação dramática. Sociedade. Contratos 
agrários. Constituição de renda. Seguro. Jogo e aposta. Fiança. Contratos 
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inominados. Declarações unilaterais de vontade: títulos ao portador e promessa de 
recompensa.  
 
Bibliografia Básica 
DINIZ, M. H. Curso de Direito Civil Brasileiro. SP: Saraiva, 2011. Vol .lll  
GONÇALVES, C. R. Direito Civil Brasileiro: contratos e atos unilaterais. SP: Saraiva, 
2014. vol. lll. 
VENOSA, S. S. Direito Civil. SP: Atlas, 2011.  vol.III. 
 
Bibliografia Complementar 
GAGLIANO, P. S.; PAMPLONA FILHO, R. Novo curso de Direito Civil.  SP: Saraiva, 
2011. vol. III 
LISBOA, R. S. Manual de Direito Civil.. SP: Edit. RT, 2005. vol. III 
MONTEIRO, W. B. Curso de Direito Civil: Direito das obrigações. 2ª Parte.   SP: 
Saraiva, 2011. Vol.V 
PEREIRA, C. M. S. Instituições de Direito Civil.  RJ: Forense, 2004. Vol. III 
RODRIGUES, S. Direito Civil.  SP: Saraiva, 2002. vol. III.  
 

 
Direito Penal III 
Ementa 
Crimes contra a pessoa. Crimes contra o patrimônio. Crimes contra a propriedade 
imaterial. Crimes contra a organização do trabalho. Crimes contra o sentimento religioso e 
o respeito aos mortos. 
 
Bibliografia Básica 
CAPEZ, F. Curso de Direito  Penal .  SP: Ed. Saraiva.  2011. Vol.III.  
JESUS, D. E.de.  Direito  Penal .   SP:  Saraiva,  2011.Vol.lll  
MIRABETE, J.F. e FABRINI, R.N.  Manual de  Direito  Penal.  SP: Saraiva, 2009 v.II 
    
Bibliografia Complementar 
BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. SP: Saraiva, 2009 
_______ . Tratado de Direito Penal. SP: Saraiva, 2009 
JESUS, Damásio Evangelista. Código Penal Anotado. SP: Saraiva, 2010. 
MIRABETE, Júlio Fabrini. Código Penal Interpretado. SP: Atlas, 2011. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. SP: RT, 2009.  
 
 
Direito Constitucional II 

Ementa  
Direitos Fundamentais: os direitos e deveres individuais e coletivos, os direitos sociais, os 
direitos à nacionalidade, os direitos políticos. Defesa do Estado e das Instituições 
Democráticas. Ordem Econômica e Financeira. Ordem social. 
 
Bibliografia Básica 
ARAÚJO, L.A D. E NUNES JR., V.S  Curso  de Direito Constitucional.  SP: Saraiva, 
2009. 
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CAPEZ, F. et elii. Curso de Direito Constitucional. SP: Saraiva, 2010. 
MORAES, A. Curso de Direito Constitucional. SP: Atlas, 2009. 
 
Bibliografia Complementar 
BONAVIDES, P. Ciência política.  SP: Malheiros, 2009. 
BRASIL. Constituição da Republica Federativa do Brasil. SP: Revista dos Tribunais, 
2008 
DINIZ,M.H.  Curso de Direito Civil Brasileiro. SP: Saraiva, 2009. V.I. 
DALLARI, D. DE ABREU, Elementos de teoria geral do estado.  SP: Saraiva 2009. 
MALUF, S. Teoria geral do estado.  SP: Saraiva, 2009. 
 
Direito Internacional Privado 

Ementa 
Direito internacional privado: fontes, princípios e conceitos fundamentais; problemas e 
temas relevantes; fundamentos históricos e constitucionais. Codificações e tentativas de 
codificação. Condição jurídica do estrangeiro. Conflitos interespaciais. Aplicação, prova e 
interpretação do direito estrangeiro. Questões de direito civil internacional. Questões de 
direito comercial internacional. Questões de direito processual civil internacional. 
Perspectivas do direito internacional privado frente à globalização. Homologação de 
Julgados Estrangeiros 
 
Bibliografia Básica 
ARAÚJO, N.  Direito Internacional Privado.  SP: Renovar, 2011. 
BRASIL, Leis,Decretos. Legislação de Direito Internacional. SP: Saraiva,2011. 
RECHSTEINER, B. W.  Direito Internacional Privado SP: Saraiva, 2011.  
  
Bibliografia Complementar 
AMORIM, Edgar Carlos de. Direito Internacional Privado. RJ: Forense, 2011. 
BRASIL. Constituição da Republica Federativa do Brasil. SP: Revista dos Tribunais, 
2008 
DOLLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado (parte geral). RJ: Renovar; 2001. 
MORAES, A. Curso de Direito Constitucional. SP: Atlas, 2009. 
STRENGER, Irineu. Direito Internacional Privado. SP: LTR, 2000. 

 
 

Psicologia Jurídica 
Ementa   
Estudo comportamental do ser humano. Conceitos básicos da Psicologia e a 
transitoriedade dos conhecimentos psicológicos numa visão sistemática nos modos de 
comportamento. Razão e emoção. As instituições de direito numa visão humanística. A 
criminalidade e o social. 
 
Bibliografia Básica 
BOCK, A M.B.; FURTADO,  O. TEIXEIRA, M. L.T. Psicologias: uma introdução ao 
estudo de psicologia. SP: Saraiva, 2007. 
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MIRA Y LOPEZ, E.  Manual de psicologia jurídica.  SP: Vidalivros,2009. 
RIGONATTI, S. P. Temas em psiquiatria forense e psicologia jurídica. SP: Vetor, 
2003.  
    
Bibliografia Complementar 
BRASIL,LEIS, Decretos, etc. Estatuto da criança e do adolescente. SP: Saraiva, 2003.  
HENNEMAN, Richard H. O que é psicologia.   RJ: Jose Olympio, 2002.     
RIGONATTI, Sergio Paulo. Temas em psiquiatria forense e psicologia jurídica II.  SP: 
Vetor, 2006.  
SOUZA, Percival de. Autopsia do medo. SP: Globo, 2000. 
VARELLA, Drauzio. Estação Carandiru. SP: Companhia das Letras, 2001. 
 

5º Semestre 

 
Direito Processual Civil II 
Ementa    
Nulidades. Distribuição e Registro. Valor da Causa. Da formação, suspensão e extinção 
do processo. Processo e Procedimento. Juizados Especiais Cíveis (Estadual e Federal). 
Juízo Arbitral. Assistência Judiciária Gratuita. Lei do Inquilinato. 
 
Bibliografia Básica 
GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo curso de Direito Processual Civil. SP: 
Saraiva, 2014. 
SANTOS, E.F. Manual de Direito Processual Civil. SP: Saraiva, 2011. Vol.I. 
THEODORO JR. Curso de Direito Processual Civil. RJ: Forense. 2014. Vol.I. 
 
Bibliografia Complementar 
AMENDOEIRA Jr.Sidnei. Manual de Direito Processual Civil. SP: Saraiva, 2012. 
DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de Direito Processual Civil. SP: Atlas, 2014 
BRASIL, Decretos,Leis,etc  Código de Processo Civil, 2011. 
GRECO FILHO, V.  Direito Processual Civil  Brasileiro. SP: Saraiva, 2010. vol. II  
NEGRÃO,Theotonio et elii. Código de processo civil. SP: Saraiva 2014. 
 
Direito Processual Penal I 
Ementa    
Direito Processual Penal: princípios e conceitos fundamentais; fundamentos históricos e 
constitucionais. Inquérito Policial. Ação penal pública, privada e privada subsidiária. 
Jurisdição e competência. Sujeitos do processo. Teoria geral da prova. 
 
Bibliografia Básica 
AVENA, Noberto. Processo Penal. SP: Método, 2014. 
 
BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, SP: Saraiva, 2014. 
CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. SP: Saraiva, 2014. 
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Bibliografia Complementar 
ANDREUCCI, Ricardo Antonio.  Código de Processo Penal Anotado. SP:Saraiva, 2011. 
BONFIM, Edilson Mougenot  Reforma do Código de Processo Penal. SP:Saraiva, 2011. 
MIRABETE, Julio F. Execução penal.   SP: Atlas, 2009. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e execução penal. SP: Ed 
Revista dos Tribunais, 2014.  
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. SP: Saraiva, 2011.  
 
 
Direito Civil IV  
Ementa 
DIREITO DAS COISAS: fontes, princípios e conceitos fundamentais; problemas e temas 
relevantes; fundamentos históricos e constitucionais. Posse. Propriedade. Condomínio. 
Direitos reais sobre coisas alheias: de gozo, de aquisição e de garantia. Registro de 
imóveis. Propriedade literária, científica e artística. 
 
Bibliografia Básica 
DINIZ, M. H. Curso de Direito Civil.  . SP: Ed Saraiva, 2009.  vol.IV  
GONÇALVES, C.R. Direito Civil brasileiro.   SP: Saraiva, 2014. Vol. V  
MONTEIRO, Washington de Barros, MALUF, Carlos Alberto Dabus, Curso de Direito 
Civil.  SP: Saraiva, 2011. Vol. III.  
 
Bibliografia Complementar 
BRASIL, Decretos, Leis,etc. Código Civil brasileiro. SP:Saraiva,2011.  
LISBOA, R. S. Manual de Direito Civil..  SP: Ed RT, 2005. Vol. IV 
PANTALEÃO, Moacir.  Tratado prático de registro público. Campinas/SP: Bookseller, 
2003. 
PEREIRA, C. M. S. Instituições de Direito Civil. RJ: Forense, 2004. Vol. 4. 
VENOSA, S. S. Direito Civil. SP: Atlas, 2011. vol.V. 
 
 
Direito Penal IV 
Ementa    
Crimes contra a organização do trabalho; Crimes contra o sentimento religioso e o 
respeito aos mortos. Crimes contra a dignidade sexual. Crimes contra a Família. Crimes 
contra a incolumidade pública. Crimes contra a fé pública. Crimes contra a Administração. 
 
Bibliografia Básica 
CAPEZ, F.  Curso de Direito  Penal. SP: Ed. Saraiva.  2011.  
JESUS, D. E.de.  Direito Penal. SP: Saraiva, 2011. 
MIRABETE, J.F. e FABRINI, R.N. Manual de Direito  Penal.  SP: Saraiva, 2009.     
 
Bibliografia Complementar 
BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. SP: Saraiva, 2009 
_______ . Tratado de Direito Penal. SP: Saraiva, 2009 
JESUS, Damásio Evangelista. Código Penal Anotado. SP: Saraiva, 2010. 
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MIRABETE, Júlio Fabrini. Código Penal Interpretado. SP: Atlas, 2011. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. SP: RT, 2009. 
 
 
Direito do Trabalho I 
Ementa 
Direito individual do trabalho: fontes, princípios e conceitos fundamentais; problemas e 
temas relevantes; fundamentos históricos e constitucionais. Empregado e empregador. 
Contrato de trabalho. Estabilidade. Fundo de garantia por tempo de serviço. Salário e 
remuneração. Duração do trabalho. Regulamentações especiais do trabalho. 
 
Bibliografia Básica 
MASCARO NASCIMENTO, Amauri.  Curso de Direito do Trabalho.  SP: Saraiva. 2009 . 
______. Iniciação ao Direito do Trabalho. SP: Ltr. 2011.  
PINTO MARTINS, Sergio. Direito do Trabalho. SP: Atlas, 2011.  
 
Bibliografia Complementar 
CARDONE, Marly A.. Advocacia trabalhista. SP: Saraiva. 2009.  
SUSSEKIND, Arnaldo. Instituições de Direito do Trabalho. SP: Ltr. 2002. 
OLIVEIRA, A. Manual de prática trabalhista. SP: Atals,2012. 
BRASIL. Consolidação das Leis Trabalhistas, 2011.  
GOMES, Orlando e GOTTSCHALK, Elson. Curso de Direito do Trabalho. RJ: Forense, 
2002.   
 
 
Direitos Humanos 
Ementa 
Direitos Humanos: conceito e evolução histórica. Processo de positivação: características 
e classificações. Interpretação dos direitos humanos. Sistemas Internacionais de Proteção 
dos Direitos Humanos.  
 
Bibliografia Básica 
COMPARATO, Fabio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. SP: 
Saraiva, 2007. 
DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. SP: 
RT, 2007. 
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. SP: Saraiva, 
2006. 
 
Bibliografia Complementar 
BRASIL. Constituição da Republica Federativa do Brasil. SP: Revista dos Tribunais, 
2008. 
DALLARI, Dalmo A. Direitos humanos e cidadania. SP: Moderna, 2004. 
MARTA,T.N,CUCCI,G.P.(org.) Estudos de Direitos  fundamentais. P: Verbatim,2010. 
PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. SP: 
Saraiva, 2007. 
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SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2007. 

6º Semestre 

 
Direito Processual Civil III 
Ementa  
Do procedimento ordinário. Noções Gerais Da petição inicial Da resposta do réu: 
contestação, exceções, reconvenção e impugnações. Da revelia. Das providências 
preliminares. Do julgamento conforme o Estado do Processo. Das provas. Da audiência. 
Da sentença e da coisa julgada. Do procedimento sumário. 
 
Bibliografia Básica 
GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios.   Novo curso de Direito Processual Civil.   SP: 
Saraiva, 2014. 
SANTOS, E.F. Manual do Direito Processual Civil, SP: Saraiva, 2011, Vol II. 
THEODORO JR., Curso de Direito Processual Civil, RJ: Forense, 2014, Vol. II 
 
Bibliografia Complementar 
BRASIL, Decretos,Leis,etc  Código de Processo Civil, 2011. 
DONIZETTI, Elpídio.  Curso didático de Direito Processual civil. SP: Atlas, 2014.  
AMENDOEIRA Jr.Sidnei.  Manual de Direito Processual civil. SP: Saraiva, 2012. 
GRECO FILHO, V. Direito Processual Civil Brasileiro. SP: Saraiva 2010. vol. III  
NEGRÃO,Theotonio et elii.  Código de processo civil. SP: Saraiva 2014 
 

 
Direito Processual Penal II 
Ementa     
Prisão provisória. Atos de comunicação processual. Sentença. Procedimento comum e 
demais procedimentos constantes do Código de Processo Penal. Júri. Procedimentos 
constantes de leis especiais. 
 
Bibliografia Básica 
BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de processo penal. SP: Saraiva, 2014. 
CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal.   SP: Saraiva, 2014.   
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. SP: RT, 
2014. 
 
Bibliografia Complementar 
ANDREUCCI, Ricardo Antonio. Código de processo penal anotado. SP: Saraiva, 2011. 
AVENA, Noberto. Processo Penal. SP: Método, 2014. 
BONFIM, Edilson Mougenot. Reforma do código de processo penal. SP: Saraiva, 2011. 
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo penal. São Paulo: 
Saraiva, 2011.  
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. SP: Saraiva, 2011. 
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Direito Civil V 

Ementa  
Direito de família: fontes, princípios e conceitos fundamentais; problemas e temas 
relevantes; fundamentos históricos e constitucionais. União estável. Casamento: processo 
de habilitação, impedimentos e sua oposição. Efeitos jurídicos do casamento. Dissolução 
da sociedade conjugal e divórcio. Filiação. Reconhecimento dos filhos. Tutela. Curatela. 
Ausência. Parentesco. Alimentos. Adoção. 
 
Bibliografia Básica 
DINIZ, M. H.  Curso de Direito Civil brasileiro.  SP: Saraiva,.2011. vol.V.  
GONÇALVES, C. R. Direito Civil brasileiro.  SP: Saraiva, 2014. vol.IV  
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. Vol. VI   SP: Atlas, 2011. 
  
Bibliografia Complementar 
BRASIL, Decretos, Leis,etc. Código Civil brasileiro. SP: Saraiva,2011.  
GAGLIANO, P.S. E PAMPLONA FILHO, R. Novo curso de Direito Civil. SP: Saraiva, 
2011. Vol. VI. 
MONTEIRO, W. B Curso de Direito Civil.  SP:Saraiva, 2011 . vol. II  
PEREIRA, C. M. S. Instituições de Direito Civil. RJ: Forense, 2004. Vol. V. 
RODRIGUES, Silvio. Direito Civil.  SP: Saraiva, 2004. vol. VI 
 
 
Direito Penal V 
Ementa  
Crimes contra a organização do trabalho; Crimes contra o sentimento religioso e o 
respeito aos mortos. Crimes contra a dignidade sexual. Crimes contra a Família. Crimes 
contra a incolumidade pública. Crimes contra a fé pública. Crimes contra a Administração 
 
Bibliografia Básica 
CAPEZ, F.  Curso de Direito  Penal .  SP:  Saraiva. 2011.     Vol.IV  
JESUS, D. E.de.  Direito  Penal .   SP: Saraiva 2011. vol.lV  
MIRABETE, J.F. e FABRINI, R.N.  Manual de  Direito  Penal.  SP: Saraiva, 2009 
 
Bibliografia Complementar 
BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. SP: Saraiva, 2009 
_______ . Tratado de Direito Penal. SP: Saraiva, 2009 
JESUS, Damásio Evangelista. Código Penal Anotado. SP: Saraiva, 2010. 
MIRABETE, Júlio Fabrini. Código Penal Interpretado. SP: Atlas, 2011. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. SP: RT, 2009.  
 
 
Direito do Trabalho II 
Ementa 
Direito Individual do trabalho: Direito do trabalhador rural: fontes, princípios e conceitos 
fundamentais; problemas e temas relevantes; fundamentos históricos e constitucionais. 
Origens históricas dos direitos do trabalhador rural. Empregado e empregador rural. 
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Contrato de trabalho rural. Legislação especial aplicável ao trabalho rural. Direito coletivo 
do trabalho: fontes, princípios e conceitos fundamentais; problemas e temas relevantes; 
fundamentos históricos e constitucionais. Origem histórica dos sindicatos. Conflitos 
coletivos do trabalho e suas formas de solução: convenções e acordos coletivos. O direito 
de greve e o lock-out. Direito internacional do trabalho e OIT. Direito do trabalho, 
globalização e integração: situação no Mercosul. Direito do trabalhador rural: fontes, 
princípios e conceitos fundamentais; problemas e temas relevantes; fundamentos 
históricos e constitucionais. Origens históricas dos direitos do trabalhador rural. 
Empregado e empregador rural. Contrato de trabalho rural. Legislação especial aplicável 
ao trabalho rural. 
 
Bibliografia Básica 
MASCARO NASCIMENTO, Amauri.  Curso de Direito do Trabalho.  SP: Saraiva. 2009 . 
______. Iniciação ao Direito do Trabalho.  SP: Ltr. 2011.  
PINTO MARTINS, Sergio. Direito do Trabalho.   SP: Atlas, 2011.  
 
Bibliografia Complementar 
SUSSEKIND, Arnaldo. Instituições de Direito do Trabalho.  SP: Ltr. 2002.  
OLIVEIRA, A. Manual de prática trabalhista.   SP: Atlas,2012. 
PINTO, José Augusto R. Direito sindical e coletivo do trabalho. SP: LTR,2002. 
RUSSOMANO, Mozart V. Princípios gerais de Direito Sindical. SP: Forense,2002. 
AROUCA, José Carlos. O Sindicato em um mundo globalizado. SP: LTr, 2003..   
 
 
Ética das Profissões Jurídicas 
Ementa  
Especificidade da ética: origem, conceitos fundamentais, problemas e temas relevantes. 
Ética e moral. Evolução histórica e clássicos do pensamento ético. A questão da ética 
hoje. Bioética. Ética e Direito. Ética profissional no âmbito das diversas profissões 
jurídicas 
 
Bibliografia Básica 
BITTAR, E. C.B. Curso de ética jurídica : ética geral e profissional. SP: Saraiva, 2002. 
NALINI, J. R. Ética geral e profissional. SP: RT, 2008. 
OAB – Código de ética 

Bibliografia Complementar 
COSTA, Elcias Ferreira da. Deontologia jurídica: ética das profissões jurídicas. RJ: 
Forense, 1997. 
SÁ, A. L. Ética Profissional. SP: Atlas, 2012. 
VALLE, G. Ética e Direito. Porto Alegre: Síntese, 1999. 
VAZQUEZ, A. S. Ética. RJ: Civilização Brasileira, 2012. 
MADEU,D.  Ética geral e jurídica. SP: Saraiva,2012. 
 
 

7º Semestre 
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Direito Processual Civil IV 
Ementa 
Do Processo nos Tribunais. Uniformização da Jurisprudência. Declaração de 
Inconstitucionalidade. Homologação de sentença estrangeira. 
Dos recursos. Apelação. Agravo de Instrumento. Embargos Infringentes. Embargos de 
Declaração. Recurso Ordinário. Recurso Extraordinário. Da repercussão geral. Súmulas 
Vinculantes. Processo nos Tribunais. 
Tutela executiva: teoria geral; execução em geral – partes, competência, título executivo, 
responsabilidade patrimonial, liquidação da sentença; as diversas espécies de execução 
na legislação codificada e na legislação extravagante. Embargos do devedor. Remição, 
suspensão e extinção do processo. 
 
Bibliografia Básica 
GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios.   Novo curso de Direito Processual Civil.   SP: 
Saraiva, 2014. 
SANTOS, E.F. Manual do Direito Processual Civil, SP: Saraiva, 2011, Vol II. 
THEODORO JR., Curso de Direito Processual Civil, RJ: Forense, 2014, Vol. II  
 
Bibliografia Complementar 
AMENDOEIRA Jr.Sidnei. Manual de Direito Processual civil. SP: Saraiva, 2012. 
BRASIL, Decretos,Leis,etc Código de Processo Civil, 2011. 
DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de Direito Processual civil. SP: Atlas, 2014.  
GRECO FILHO, V. Direito Processual Civil Brasileiro. SP: Saraiva 2010. vol. 1 
NEGRÃO,Theotonio et elii.  Código de processo civil. SP: Saraiva 2014 
 
 
Direito Processual Penal III 
Ementa 
Nulidades e exceções. Recursos. 
 
Bibliografia Básica 
CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. SP: Saraiva, 2014 . 
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. SP: RT, 
2014. 
MIRABETE,Júlio F. Execução penal. SP: Atlas, 2008 . 
 
Bibliografia Complementar 
ANDREUCCI, Ricardo Antonio.  Código de processo penal anotado. SP: Saraiva, 2011. 
AVENA, Noberto.   Processo Penal. SP: Método, 2014. 
BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de processo penal, SP: Saraiva, 2014 
BRASIL. Código de processo penal, SP: Saraiva, 2011. 
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. SP: Saraiva, 2011. v.3. 
 
Direito Civil VI 
Ementa 
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Direito de família: fontes, princípios e conceitos fundamentais; problemas e temas 
relevantes; fundamentos históricos e constitucionais. União estável. Casamento: 
processo de habilitação, impedimentos e sua oposição. Efeitos jurídicos do 
casamento. Dissolução da sociedade conjugal e divórcio. Filiação. Reconhecimento 
dos filhos. Tutela. Curatela. Ausência. Parentesco. Alimentos. Adoção.  
 
Bibliografia Básica 
DINIZ, M. H.  Curso de Direito Civil brasileiro. SP: Saraiva, 2011. vol.V.  
GONÇALVES, C. R. Direito Civil brasileiro. SP: Saraiva, 2014. vol.IV  
MONTEIRO, W. B  Curso de Direito Civil. SP: Saraiva, 2011. vol. II  
  
Bibliografia Complementar 
BRASIL, Decretos, Leis,etc. Código civil brasileiro. SP:Saraiva,2011.  
LISBOA, R. S. Manual de Direito Civil..  SP: Ed RT, 2005. Vol. V. 
PEREIRA, C. M. S. Instituições de Direito Civil.. RJ: Forense, 2004. Vol. VI 
RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. Vol. 6 . SP: Saraiva, 2004. 
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. v. VII  SP:  Atlas, 2009. 
 
Direito Administrativo I   
Ementa 
Fontes, princípios e conceitos fundamentais do Direito Administrativo; problemas e temas 
relevantes do Direito Administrativo; fundamentos históricos e constitucionais. Sujeitos do 
Direito Administrativo. Pessoas Administrativas. A Administração Pública. O Serviço 
Público. Poder de Polícia. Agentes Administrativos. Reponsabilidade do Estado pelos 
Atos de seus Agentes. Processo Administrativo: princípios constitucionais aplicáveis; 
principais espécies. 
 
Bibliografia Básica 
DI PIETRO, M.S.Z.  Direito Administrativo.    SP: Atlas, 2014.  
JUSTEN Filho, M.  Curso d e Direito Administrativo.  SP: Saraiva, 2010. 
MEIRELLES, H. L. Direito Administrativo Brasileiro.  SP: Malheiros, 2009. 
 
Bibliografia Complementar 
ARAUJO, Edmir Netto de  Curso de Direito Administrativo. SP: Saraiva, 2010.  
GASPARINI, Direito Administrativo. SP: Saraiva, 2011. 
LEGISLAÇÃO ADMINSTRATIVA. SP: Saraiva, 2011. 
MAZZA.A.  Manual de Direito  Administrativo. SP: Saraiva,2014. 
MUKAI, Toshio. Licitações e contratos públicos. SP: Saraiva, 2009.  
 

 
Direito Processual do Trabalho I 
Ementa 
Direito processual do trabalho: fontes, princípios e conceitos fundamentais; problemas e 
temas relevantes; fundamentos históricos e constitucionais. Justiça do trabalho: jurisdição, 
organização e competência. O processo trabalhista: dissídio individual em primeira 
instância. 
 
Bibliografia Básica 
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PAES DE ALMEIDA. Amador. Curso prático de processo do trabalho. SP: Saraiva. 
2011.   
PINTO MARTINS, Sergio. Direito processual do trabalho. SP: Atlas, 2011.        
TOSTES MALTA, Chistovão Piragibe. Prática do processo trabalhista.  SP: Ltr, 2008   
  
Bibliografia Complementar 
BRASIL. Consolidação das Leis Trabalhistas, 2011.  
CINTRA, A C. DE ARAÚJO, GRINOVER, A P. e DINAMARCO, C. R.  Teoria geral do 
processo.  SP: Malheiros, 2011. 
MARTINS FILHO, Ives G.da Silva. Manual de Direito e Processo do trabalho. SP: 
Saraiva, 2009. 
MORAES, A. Curso de Direito Constitucional. SP: Atlas. 2009. 
NASCIMENTO, A.M. Curso de Direito Processual do Trabalho. SP: Saraiva, 2009.  
 
Direito Empresarial I 
Ementa 
Direito empresarial. Empresa. Constituição de sociedades. Sociedades: impedimentos, 
constituição, espécies. Estabelecimento empresarial. Institutos complementares à 
empresa. Propriedade Industrial. 
 
Bibliografia Básica 
NEGRÃO, Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado, SP: Saraiva, 2011.  
COELHO, F. U.  Manual de Direito comercial: Direito de empresa . SP: Saraiva, 2014. 
FAZZIO Jr., W.  Manual de Direito comercial.  SP: Atlas, 2011.  
 
Bibliografia Complementar  
ALMEIDA, A P.  Falência e recuperação de empresa. SP: Saraiva. 2013. 
CARVALHOSA, Modesto. Comentários a lei de sociedades anônimas. SP: Saraiva, 
2011. 
NEGRÃO, Ricardo. Manual de Direito comercial e de empresa. SP: Saraiva, 2013. V.1 
MAMEDE, Gladston.  Manual de Direito Empresarial. SP: Atlas, 2012 
REQUIÃO, Rubens.  Curso de Direito comercial. SP: Saraiva, 2011. V.1,2,3  
 
Prática Jurídica I – Direito Civil 
Ementa     
Petição Inicial - regra geral, Separação litigiosa, Separação consensual, Ação Monitória, 
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial. Fixação de Alimentos, Execução de 
Alimentos, Contestação, Embargos e Réplica, Reconvenção, Alegações Finais, Agravo de 
Instrumento e Agravo Retido, Embargos Declaratórios, Recursos de Apelação, Recurso 
Adesivo, Recurso Especial, Recurso Ordinário, Recurso Ordinário, Recurso 
Extraordinário, Mandado de Segurança. 
 
Bibliografia Básica 
GONÇALVES, C. R. Direito Civil brasileiro.  SP: Saraiva, 2014. 
THEODORO JR., Curso de Direito Processual Civil, RJ: Forense, 2014, Vol.III  
CASELLA, José Erasmo.  Manual de prática forense.  SP: Saraiva, 2008.  
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Bibliografia Complementar  
DINIZ, M. H.  Curso de Direito Civil brasileiro.  SP: Saraiva, 2011.   
GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo curso de Direito Processual Civil. SP: 
Saraiva, 2014. 
PARIZATTO, J. R.  LOPES, R. K. Prática forense.  Ouro Fino(MG): Edipa, 2004. 
SANTOS, E.F.  Manual do Direito Processual Civil.  SP: Saraiva, 2011. V.III  
LINHARES, Erick. Manual prático do juizado especial cível.  SP: Juruá Ed, 2009. 
 

8º Semestre 
Direito Processual Civil V 
Ementa    
Dos Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa. Dos Procedimentos Especiais 
de Jurisdição Voluntária. Da Alienação. Leasing. Reserva de Domínio. Aspectos 
Processuais. Do Mandado de Segurança. Do Mandado de Injunção. Do Habeas Data. Da 
Tutela Coletiva: noções gerais. Competência. Coisa Julgada. Legitimação ordinária e 
extraordinária. Da Ação Civil Pública. Da Ação Popular. 
 
Bibliografia Básica 
GRECO FILHO,  Vicente.  Direito Processual Civil brasileiro. SP: Saraiva, 2011. v I e III 
GONÇALVES, Marcus V. Rios.  Novo Curso de Direito Processual Civil.  SP: Saraiva, 
2014. v. II e III. 
THEODORO JR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. RJ: Forense, 2014, vol. II 
 
Bibliografia Complementar  
DONIZETTI, Elpídio.  Curso didático de Direito Processual Civil. SP: Atlas, 2012. 
SANTOS, Ernane Fidelis dos. Manual de Direito Processual Civil. SP: Saraiva, 2011.  
vol. II. 
THEODORO JR.  Curso de Direito Processual Civil. RJ: Forense. 2014. Vol.I 
AMENDOEIRA Jr.Sidnei.  Manual de Direito Processual civil. SP: Saraiva, 2012. 
NEGRÃO,Theotonio et elii.  Código de processo civil. SP: Saraiva, 2014. 
 
 
Direito Processual do Trabalho II 
Ementa 
Direito processual do trabalho: fontes, princípios e conceitos fundamentais; problemas e 
temas relevantes; fundamentos históricos e constitucionais. Justiça do trabalho: jurisdição, 
organização e competência. O processo trabalhista: dissídio individual em primeira 
instância. 
 
Bibliografia Básica 
PAES DE ALMEIDA. Amador. Curso prático de processo do trabalho. SP: Saraiva. 
2011.   
PINTO MARTINS, Sergio. Direito Processual do Trabalho. SP: Atlas, 2011.        
TOSTES MALTA, Chistovão Piragibe. Prática do processo trabalhista. SP: Ltr, 2008.  
  
Bibliografia Complementar  
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BRASIL. Consolidação das Leis Trabalhistas, 2011.  
CINTRA, A C. DE ARAÚJO, GRINOVER, A P. e DINAMARCO, C. R.  Teoria geral do 
processo. SP: Malheiros, 2011. 
MARTINS FILHO, Ives G.da Silva.  Manual de Direito e Processo do Trabalho. SP: 
Saraiva, 2009. 
MORAES, A. Curso de Direito Constitucional. SP: Atlas. 2009. 
NASCIMENTO, A.M. Curso de Direito Processual do Trabalho. SP: Saraiva, 2009.  
 
Direito Empresarial II 
Ementa  
Contratos empresariais – Parte 01 - Recuperação judicial e falência: caracterização, 
declaração e efeitos jurídicos. Administrador. Crimes falimentares.  
 
Bibliografia Básica 
NEGRÃO, Ricardo. Direito Empresarial: estudo unificado, SP: Saraiva, 2011.  
COELHO, F. U.  Manual de Direito Comercial: Direito de empresa. SP: Saraiva, 2014. 
FAZZIO Jr., W.  Manual de Direito Comercial. SP: Atlas, 2011.  
  
Bibliografia Complementar  
ALMEIDA, A P.  Falência e recuperação de empresa. SP: Saraiva. 2013. 
CARVALHOSA, Modesto. Comentários a lei de sociedades anônimas. SP: Saraiva, 
2011. 
NEGRÃO, Ricardo. Manual de Direito comercial e de empresa. SP: Saraiva, 2013. V.1 
MAMEDE,Gladston. Manual de Direito Empresarial. SP: Atlas, 2012 
REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. SP: Saraiva, 2011. V.1,2,3. 
 
 
Processo Constitucional 
Ementa    
Constituição e Processo. Princípios Constitucionais no Estado Democrático de Direito. 
Garantias individuais e coletivas e as ações constitucionais típicas: Mandado de 
Segurança, Mandado de Segurança Coletivo, Mandado de Injunção, Habeas Corpus, 
Habeas Data, Ação Popular e Ação Civil Pública. O controle jurisdicional de 
constitucionalidade. Mecanismos processuais de controle de constitucionalidade: controle 
difuso, ADI, ADC, ADPF. A EC n. 45/2004 e a Repercussão Geral no Recurso 
Extraordinário. Controle de Convencionalidade. 
 
Bibliografia Básica 
ARAÚJO, L.A D. E NUNES JR., V.S  Curso  de Direito constitucional. SP: 
Saraiva,2009. 
CAPEZ, F. et elii  Curso de Direito constitucional.  SP:  Saraiva,2010. 
MORAES,  A.   Curso de Direito   constitucional.  SP: Atlas,2009.  
 
Bibliografia Complementar  
BONAVIDES, P.  Ciência política. SP: Malheiros, 2009.  
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. SP:Saraiva, 2011 
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CINTRA, A C. DE ARAÚJO, GRINOVER, A P. e DINAMARCO, C. R.  Teoria geral do 
processo.  SP: Malheiros, 2011. 
DALLARI, D. DE ABREU  Elementos de teoria geral do estado.  SP: Saraiva. 
MALUF, S. Teoria geral do estado. SP: Saraiva, 2009. 
 
Direito Administrativo II 
Ementa 
Atos Administrativos. Licitação. Contratos Administrativos: conceito, espécies, controle e 
fiscalização. Controle da Administração Pública: controle, modalidade, privilégios da 
administração pública em juízo. Limitações da propriedade privada. Desapropriação. 
Domínio Público. Bens Públicos. Recursos Naturais 
 
Bibliografia Básica 
DI PIETRO, M.S.Z. Direito Administrativo. SP: Atlas, 2014.  
JUSTEN Filho, M. Curso d e Direito Administrativo. SP: Saraiva, 2010. 
MEIRELLES, H. L. Direito Administrativo Brasileiro. SP: Malheiros, 2009. 
 
Bibliografia Complementar  
ARAUJO, Edmir Netto de  Curso de Direito Administrativo. SP: Saraiva, 2010.  
GASPARINI, Direito Administrativo. SP:Saraiva, 2011. 
LEGISLAÇÃO  ADMINSTRATIVA. SP: Saraiva, 2011. 
MAZZA. A. Manual de Direito  Administrativo. SP: Saraiva,2014. 
MUKAI, Toshio.  Licitações e contratos públicos.  SP: Saraiva, 2009.   
 
 
Direito Processual Penal IV 
Ementa    
Lei de execuções penais. Assistência ao preso. Trabalho. Direitos e deveres. Regimes de 
cumprimento das penas privativas de liberdade. Estabelecimentos penais. Remição. 
Cumprimento da pena de multa. Medidas de segurança. Livramento condicional. 
Suspensão condicional da pena. Anistia, indulto e indulto individual. 
 
Bibliografia Básica 
CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. SP: Saraiva, 2014  
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. SP: RT, 
2014. 
MIRABETE, Júlio F. Execução penal. SP: Atlas, 2008. 
 
Bibliografia Complementar  
AVENA, Noberto.   Processo Penal. SP: Método, 2014. 
BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de processo penal, SP: Saraiva, 2014 
BRASIL. Código de processo penal, SP: Saraiva, 2011. 
MARCÃO,Renato.Lei de execução penal anotada. SP:Saraiva,2013 
NUCCI, Guilherme de Souza. Prática Forense Penal.  SP: RT, 2009 
 
Prática Jurídica II – Direito Civil 
Ementa    
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Petição Inicial - regra geral, Separação litigiosa, Separação consensual, Ação Monitória, 
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial. Fixação de Alimentos, Execução de 
Alimentos, Contestação, Embargos e Réplica, Reconvenção, Alegações Finais, Agravo de 
Instrumento e Agravo Retido, Embargos Declaratórios, Recursos de Apelação, Recurso 
Adesivo, Recurso Especial, Recurso Ordinário, Recurso Ordinário, Recurso 
Extraordinário, Mandado de Segurança. 
 
Bibliografia Básica 
GONÇALVES, C. R. Direito Civil brasileiro. SP: Saraiva, 2014. 
THEODORO JR., Curso de Direito Processual Civil, RJ: Forense, 2014, Vol.III  
CASELLA, José Erasmo.  Manual de prática forense. SP: Saraiva, 2008.  
 
Bibliografia Complementar  
DINIZ, M. H.  Curso de Direito Civil brasileiro. SP: Saraiva, 2011.   
GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo curso de Direito Processual Civil. SP: 
Saraiva, 2014. 
PARIZATTO, J. R.  LOPES, R. K. Prática forense. Ouro Fino (MG): Edipa, 2004. 
SANTOS, E.F.  Manual do Direito Processual Civil.  SP: Saraiva, 2011. V.III  
LINHARES, Erick. Manual prático do juizado especial cível. SP: Juruá Ed, 2009. 
 
 

9º Semestre 
 
Tópicos Avançados de Direito Privado 
Ementa    
Direito de família: fontes, princípios e conceitos fundamentais; problemas e temas 
relevantes; fundamentos históricos e constitucionais. União estável. Casamento: processo 
de habilitação, impedimentos e sua oposição. Efeitos jurídicos do casamento. Dissolução 
da sociedade conjugal e divórcio. Filiação. Reconhecimento dos filhos. Tutela. Curatela. 
Ausência. Parentesco. Alimentos. Adoção. Direito Sucessório: fontes, princípios e 
conceitos fundamentais; problemas e temas relevantes; fundamentos históricos e 
constitucionais; Sucessão legítima; Sucessão Testamentária; Inventário e Partilha. 
 
Bibliografia Básica 
DINIZ, M. H.  Curso de Direito Civil brasileiro. SP: Saraiva, 2011.vol.V e VI  
GONÇALVES, C. R. Direito Civil brasileiro. SP: Saraiva, 2014. vol. IV e V. 
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. Vol.VI e VII  SP: Atlas, 2011.  
 
 
Bibliografia Complementar  
ARAÚJO, L.A D. E NUNES JR., V.S  Curso de Direito Constitucional. SP: Saraiva, 
2009. 
BRASIL, Decretos,Leis,etc. Código civil ,2011. 
GAGLIANO, P.S. E PAMPLONA FILHO, R. Novo curso de Direito Civil. SP: Saraiva, 
2011. Vol. VI 
GONÇALVES, C. R. Direito Civil brasileiro.  SP: Saraiva, 2014. vol. I. 
MONTEIRO, W. B. Curso de Direito Civil.  SP:Saraiva, 2011 . vol. II. 
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Direito Civil VII 
Ementa    
Teoria do Geral da Responsabilidade Civil; Responsabilidade Civil Contratual; 
Responsabilidade Civil Extracontratual; Responsabilidade das Pessoas Jurídicas e seus 
administradores; Responsabilidade Civil do Estado e seus Agentes, cláusulas abusivas e 
modificativas da responsabilidade civil. 
 
Bibliografia Básica 
DINIZ, M. H.  Curso de Direito Civil brasileiro.  SP: Saraiva,2011. vol.V.  
GONÇALVES, C. R. Direito Civil brasileiro.  SP: Saraiva, 2014. vol.IV  
MONTEIRO, W. B  Curso de Direito Civil.  SP: Saraiva, 2011 . vol. II  
  
Bibliografia Complementar  
BRASIL, Decretos, Leis,etc. Código civil brasileiro. SP: Saraiva,2011.  
LISBOA, R. S. Manual de Direito Civil..  SP: Ed RT, 2005. Vol. V. 
PEREIRA, C. M. S. Instituições de Direito Civil. RJ: Forense, 2004. Vol. VI. 
RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. Vol. 6. SP: Saraiva, 2004. 
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. v. VII. SP: Atlas, 2009. 
 
Direito Financeiro e Tributário I 
Ementa    
Direito Financeiro: fontes, conceitos e princípios fundamentais; problemas e temas 
relevantes; fundamentos históricos e constitucionais. Normas gerais de direito financeiro. 
Direito Tributário: fontes, princípios e conceitos fundamentais do Direito Tributário; 
problemas e temas relevantes do Direito Tributário; fundamentos históricos e 
constitucionais. Sistema Tributário Nacional: princípios constitucionais tributários. 
Competência impositiva. Limitações Constitucionais ao poder de Tributar 
 
Bibliografia Básica 
AMARO, Luciano. Direito Tributário brasileiro. SP: Saraiva, 2011. 
HARADA, K  Direito Financeiro e Tributário.  SP: Atlas, 2014. 
MARTINS, I, G. Curso de  Direito Tributário.  SP: Saraiva, 2009. 
 
Bibliografia Complementar  
BALEEIRO, Aliomar, Direito Tributário brasileiro. RJ: Forense. 2004. 
BREGALDA,  G.  Direito Financeiro e econômico . SP; Saraiva, 2010.   
CHIMENTI, Ricardo Cunha. Direito Tributário. SP: Saraiva, 2011.  
CHIMENTI, R. C. PIERRE, A. T.  Teoria e prática do Direito Tributário. SP: Saraiva, 
2007. 
SOUZA, W. P.  Primeiras linhas de Direito Econômico.  SP: Ltr, 2003.  
 
 
Pesquisa Jurídica 
Ementa   
Produção do conhecimento e produção de sentido: ciência e epistemologia. Principais 
escolas hermenêuticas. Especificidades e conceito de hermenêutica jurídica. Os modos 
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de produção do direito. Hermenêutica jurídica e jurisprudência. Lógica e hermenêutica. 
Interpretação do direito. Integração do direito. Antinomias jurídicas. Aplicação do direito. 
Bibliografia Básica 
BITTAR, E. C. B. Metodologia da pesquisa jurídica.  SP: Saraiva, 2003.  
MEZZAROBA, O. Manual de metodologia da pesquisa no Direito.  SP: Saraiva, 2009. 
RIZZATO, N. Manual da monografia jurídica. SP: Saraiva, 2011.. 

 
Bibliografia Complementar  
AZEVEDO, I.B. O Prazer da produção científica. SP: Editora Hagnos, 2001. 
LIMA, M.C. Monografia: A Engenharia da produção acadêmica. SP: Saraiva, 2008. 
MARCONI, M.A; LAKATOS, E.M. Metodologia Científica.  SP: Atlas, 2006. 
PADUA, Elisabet M. Marchesini de. Metodologia da pesquisa: Abordagem Teórico-
Prática. Campinas/SP: Papirus, 1998. 
SEVERINO, A.J. Metodologia do trabalho científico.  SP: Cortez, 2009. 
 
Direito da Infância e da Juventude 
Ementa   
Fontes, princípios e conceitos fundamentais; problemas e temas relevantes; fundamentos 
históricos e constitucionais. Doutrinas jurídicas de proteção. O estatuto da criança e do 
adolescente. A justiça da infância e da juventude. Conselho, A criança e o adolescente e 
o ato infracional. Intervenção e prevenção. 
 
Bibliografia Básica 
BRASIL,Decretos,Leis,etc. Estatuto da criança e do adolescente. SP: Saraiva, 2011. 
ISHIDA, V. K. Estatuto da criança e do adolescente: doutrina e jurisprudência. SP: 
ATLAS, 2009. 
LIBERATI, W.D.e CYRINO, P.C.B. Conselhos e fundos no estatuto da criança e do 
adolescente. SP: Malheiros, 2003. 
 
Bibliografia Complementar  
BRASIL. Constituição da República Federativa do BRASIL, 2011. 
DINIZ, M. H.  Curso de Direito Civil brasileiro. SP: Saraiva,.2011. vol.V.  
GONÇALVES, C.R. Direito Civil brasileiro. SP: Saraiva, 2014. Vol. 5  
MORAES,  A. Direito Constitucional. SP: Atlas, 2009. 
VENOSA, S. S.  Direito Civil. SP: Atlas, 2011.   
 
Legislação Penal Especial 
Ementa    
Crimes Hediondos. Crimes de Entorpecente. Lavagem de Dinheiro. Crimes de Trânsito.  
Violência Doméstica e Familiar contra a mulher. Contravenções Penais. Crimes do 
Estatuto do Desarmamento. Crimes do Estatuto do Idoso. Crimes do Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Crimes da Lei de Biossegurança. Estatuto do Torcedor. 
 
Bibliografia Básica 
CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. vol. 4.  SP: Saraiva, 2012. 
BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de processo penal. SP: Saraiva, 2014. 
SILVA, José Geraldo, ET AL. Leis Penais Especiais. Campinas(SP), Milennium,2010.  
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Bibliografia Complementar  
BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. SP: Saraiva, 2009. 
_______ . Tratado de Direito Penal. SP: Saraiva, 2009 
JESUS, Damásio Evangelista. Código Penal Anotado. SP: Saraiva, 2010. 
MIRABETE, Júlio Fabrini. Código Penal Interpretado. SP: Atlas, 2011. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. SP: RT, 2009. 
 
Prática Jurídica III – Direito Penal 
Ementa    
Requerimento para instauração de Inquérito Policial; Queixa crime; Relaxamento de 
prisão em flagrante; Liberdade provisória; Resposta, Defesa preliminar e defesa prévia; 
Memoriais Finais; Recurso em Sentido Estrito; Recurso de Apelação; Agravo em 
execução; Embargos infringentes e de nulidade; Embargos de declaração; Carta 
Testemunhável; Recurso Ordinário Constitucional; Recurso Extraordinário; Habeas 
Corpus; Mandado de Segurança; Revisão Criminal. 
 
Bibliografia Básica 
CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal e legislação penal especial. SP: Saraiva, 
2011.v.4. 
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Prática de processo penal. SP: Saraiva, 2009. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. SP: RT, 
2014. 
 
Bibliografia Complementar  
AVENA, Noberto.   Processo Penal. SP: Método, 2014. 
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal.  SP: Saraiva,2010.V.1-5  
BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de processo penal, SP: Saraiva, 2014. 
MARCÃO, Renato. Lei de execução penal anotada. SP:Saraiva,2013 
NUCCI, Guilherme de Souza. Prática Forense Penal.  SP: RT, 2009.  
 
Direito Empresarial III 
Ementa 
Contratos empresariais – Parte 02 - Recuperação judicial e falência: caracterização, 
declaração e efeitos jurídicos. Administrador. Crimes falimentares.  
 
Bibliografia Básica 
NEGRÃO, Ricardo. Direito Empresarial: estudo unificado, SP: Saraiva, 2011.  
COELHO, F. U.  Manual de Direito Comercial: Direito de empresa. SP: Saraiva, 2014. 
FAZZIO Jr., W.  Manual de Direito Comercial.  SP: Atlas, 2011.  
 
Bibliografia Complementar  
ALMEIDA, A P.  Falência e recuperação de empresa. SP: Saraiva. 2013. 
CARVALHOSA, Modesto. Comentários a lei de sociedades anônimas. SP: Saraiva, 
2011. 
NEGRÃO, Ricardo. Manual de  Direito comercial e de empresa. SP: Saraiva, 2013. V.1 
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MAMEDE,Gladston.  Manual de Direito Empresarial. SP: Atlas, 2012 
REQUIÃO, Rubens.  Curso de Direito Comercial. SP: Saraiva, 2011. V.1,2,3 . 

 
10º Semestre 

 
Tópicos Avançados de Direito Público 
Administração Pública. Legislação Básica. Aspectos Teóricos e Práticos. Descrição sumaria 
das principais instituições que compõem o ordenamento jurídico nacional. Novas Tendências 
do Direito Público frente ao Contexto Brasileiro e Internacional. Aspectos Teóricos e Práticos. 
Crimes Contra a Fazenda Pública. A Empresa no Direito do Trabalho e na lei brasileira. 
Direito de greve. Estudo e normas e principio fundamental do direito público. Apresentação do 
Estado nas suas relações de direito interno e internacional. Tópicos atuais de Direito Público 
 
Bibliografia Básica 
ARAÚJO, L.A D. E NUNES JR., V.S  Curso  de Direito Constitucional.  SP: Saraiva, 
2009. 
DI PIETRO, M.S.Z.  Direito Administrativo. SP: Atlas, 2014. 
MAZZA.A.  Manual de Direito  Administrativo. SP: Saraiva,2014. 
 
Bibliografia Complementar  
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, SP: Revista dos Tribunais, 
2011. 
REALE, M. Paradigmas da cultura contemporânea.  SP: Saraiva, 2005. 
BONAVIDES, P. Ciência política.  SP: Malheiros, 2009. 
DALLARI, D. DE ABREU, Elementos de teoria geral do estado.  SP: Saraiva 2009. 
MEIRELLES, H. L. Direito Administrativo Brasileiro.  SP: Malheiros, 2009. 
 
Tópicos Avançados de Direito Social 
Ementa    
Regime jurídico aplicável aos direitos sociais à luz da Constituição Federal: fundamento, 
objeto, titularidade, classificação, estrutura normativa e condições de eficácia. Parâmetros 
internacionais de proteção de direitos humanos incorporados ao sistema interno. Limites e 
possibilidades dos direitos sociais. Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
Direito do Estado - estudo de casos. 
 
Bibliografia Básica 
ARAÚJO, L.A D. E NUNES JR., V.S Curso de Direito Constitucional. SP: Saraiva, 
2009. 
MARTINS, S. P.  Direito da seguridade social. SP: Atlas,  2009. 
MORAES,  A.   Curso de Direito   constitucional. SP: Atlas, 2009.  
  
Bibliografia Complementar  
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, SP: Revista dos Tribunais, 
2011. 
MEIRELLES, H. L. Direito Administrativo Brasileiro. SP: Malheiros, 2009. 
NEVES, Gustavo Bregalda.  Direito Previdenciário.  SP: Saraiva, 2011 
DALLARI, D. DE ABREU  Elementos de teoria geral do estado.  SP: Saraiva. 
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LEGISLAÇÃO  ADMINSTRATIVA. SP: Saraiva, 2011. 
 
 
Direito Financeiro e Tributário II   
Ementa 
Crédito Tributário; Garantias e Privilégios do Crédito Tributário; Processo Administrativo 
Tributário; Processo Judicial Tributário – Mandado de Segurança, Ação de Repetição de 
Indébito, Ação Anulatória; Infrações à Legislação Tributária e Sanções Tributárias (Direito 
tributário penal); Tributos: federais estaduais e municipais; Direito tributário e integração: 
União europeia e Mercosul. 
 
Bibliografia Básica 
AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. SP: Saraiva, 2011 
HARADA, K  Direito Financeiro e Tributário.  SP:Atlas,2014 
MARTINS, I, G. Curso de  Direito Tributário.  SP: Saraiva, 2009.[2001] 
HARADA, K  Direito Financeiro e Tributário.  SP: Atlas, 2014. 
  
Bibliografia Complementar  
BALEEIRO, Aliomar, Direito tributário brasileiro. RJ: Forense. 2004. 
BREGALDA,  G.  Direito financeiro e econômico . SP; Saraiva, 2010.   
CHIMENTI, Ricardo Cunha. Direito tributário. SP: Saraiva, 2011.  
CHIMENTI, R. C. PIERRE, A. T. Teoria e prática do Direito tributário. SP: Saraiva, 
2007. 
SOUZA, W. P. Primeiras linhas de Direito econômico. SP: Ltr, 2003.  
  
 
Direito do Consumidor 
Ementa 
Direito do consumidor: fontes, princípios e conceitos fundamentais; problemas e temas 
relevantes; fundamentos históricos e constitucionais. Legislação brasileira específica. 
Direitos básicos do consumidor. Qualidade dos produtos e serviços. Responsabilidade do 
fornecedor de produtos e serviços. Práticas Comerciais. Proteção contratual. Defesa do 
consumidor em juízo.  
 
Bibliografia Básica 
ALMEIDA, C. A   Manual de Direito do Consumidor. SP: Saraiva. 2003 
BITTAR, Carlos Alberto. Direitos do Consumidor. RJ: Forense,2011. 
NUNES, L.A.R.  Curso de Direito do Consumidor.  SP: Saraiva, 2009. 
 
Bibliografia Complementar  
BOLZAN, Fabrício(org). Direito do Consumidor esquematizado. SP: Saraiva, 2014. 
BRASIL, Decretos,Leis,etc. Código de defesa do consumidor, 2011 .  
FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de Direitos do Consumidor.  SP: Atlas, 2012.  
GRINOVER, Ada P.; WATANABE, Kazuo; NERY JR., Nelson. Código Brasileiro do 
Consumidor; comentado pelos autores do anteprojeto.  RJ: Forense, 2011. VI-II 
NUNES, Luiz Antonio Rizzato. Comentários ao Código de Defesa do consumidor: 
Direito material (arts. 1º a 54), SP: Saraiva, 2013.. 
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Direito Previdenciário   
Ementa 
Direito previdenciário: fontes, princípios e conceitos fundamentais; problemas e temas 
relevantes; fundamentos históricos e constitucionais. Direito previdenciário e previdência 
social no Brasil. Noções de direito acidentário e de Medicina do trabalho. Benefícios e 
responsabilidades. Seguridade social, globalização e integração: Situação no Mercosul. 
 
Bibliografia Básica  
GONÇALVES, Ionas Deda  Direito Previdenciário.   SP: Saraiva, 2011. 
LAZZARI, João Batista,  Manual de Direito previdenciário. SP: LTR, 2011. 
MARTINS, S. P.  Direito da seguridade social.  SP: Atlas,  2009. 
  
Bibliografia Complementar 
CAPEZ, F. et elii  Curso de Direito constitucional.  SP:  Saraiva, 2010. 
BRASIL, Decretos, Leis, etc. Código civil. SP:Saraiva ,2011. 
NEVES, Gustavo Bregalda  Direito Previdenciário.  SP:Saraiva, 2011.  
_____________________  Seguridade social. SP: Saraiva,2009. Vol.1  
_____________________  Seguridade social. SP: Saraiva,2009. Vol.2 

 
 

Direito Ambiental 
Ementa    
Ecologia e meio ambiente. A crise ambiental. O movimento ecológico. Eco 
desenvolvimento e desenvolvimento sustentável. Direito ambiental: fontes, princípios e 
conceitos fundamentais; problemas e temas relevantes; fundamentos históricos e 
constitucionais. O direito e os recursos ambientais. Direito ambiental brasileiro. Direito 
ambiental comparado. As conferências internacionais sobre meio ambiente e ecologia. O 
programa das Nações Unidas para o meio ambiente. Princípios legais supranacionais 
para a proteção ambiental e desenvolvimento sustentável. A questão ambiental e a 
educação. Princípios e objetivos da educação ambiental. A educação como fator de 
defesa do patrimônio natural/cultural. Desenvolvimento Sustentado. Planejamento 
ambiental. impacto ambiental. Conservação e valorização ambiental. Emergência do 
paradigma ambiental. 
 
Bibliografia Básica  
ANTUNES, Paulo Bessa. Direito Ambiental, RJ: Lumen Júris, 2011. 
BARROS, Wellington Pacheco. Curso de Direito Ambiental. SP: Atlas, 2009. 
MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: doutrina, prática, jurisprudência, glossário. SP: 
Revista dos Tribunais, 2004. 
 
Bibliografia Complementar 
FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. SP: Saraiva, 
2011. 
GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental. SP: Atlas, 2009. 
LEME MACHADO, Paulo Affonso. Direito Ambiental Brasileiro.  SP: Malheiros, 2004. 
SANCHEZ, L.E.  Avaliação de impacto ambiental. SP: Oficina de textos, 2008. 
SIRVINSKAS, Luis Paulo. Manual de Direito Ambiental. SP: Saraiva, 2010. 
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Prática Jurídica IV – Direito do Trabalho 
Ementa  
Petição Inicial; Contestação; Réplica; Razões Finais; Embargos de Declaração; Recurso 
Ordinário; Recurso Adesivo; Contra-razões de Recurso Ordinário; Agravo de Instrumento; 
Contra-minuta de Agravo de Instrumento; Recurso de Revista; Contra-razões de Recurso 
de Revista; Embargos; Correição Parcial; Impugnação Embargos à Execução; Agravo de 
Petição; Embargos de Terceiros; Agravo Regimental; Mandado de Segurança; Ação 
Rescisória. 
 
Bibliografia Básica 
PAES DE ALMEIDA. Amador. Curso prático de processo do trabalho. SP: Saraiva, 
2011.   
OLIVEIRA, Aristeu de Manual de Prática Trabalhista. SP: Saraiva, 2012.      
TOSTES MALTA, Christovão Piragibe. Prática do processo trabalhista. SP: Ltr. 2009. 
 
Bibliografia Complementar 
BRASIL. Consolidação das leis trabalhistas, 2011.  
MASCARO NASCIMENTO, Amauri. Iniciação ao Direito do Trabalho.  SP: Ltr. 2011. 
PINTO MARTINS, Sergio. Direito do Trabalho.   SP: Atlas, 2011.  
PINTO MARTINS, Sergio. Direito processual do trabalho.   SP: Atlas. 2011. 
SILVA MARTINS, Ivens Gandra Filho. Manual de Direito e processo do trabalho. SP: 
Saraiva. 2009. 

Disciplinas Optativas 
 
Arbitragem 
Ementa  
Conceito e princípios da Arbitragem. Teoria geral da arbitragem. Arbitragem no direito 
brasileiro: lei de arbitragem, juizados especiais, Direito do Trabalho. Arbitragem 
internacional: tratados internacionais, convenções interamericanas, Mercosul 

 
Bibliografia Básica 
GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios.   Novo curso de Direito Processual Civil.   SP: Saraiva, 
2014. 
SANTOS, E.F.  Manual de Direito Processual Civil .   SP: Saraiva, 2011.  Vol.I   
THEODORO JR.  Curso de Direito Processual Civil .  RJ: Forense. 2014.   Vol.I  
 
Bibliografia Complementar 
AMENDOEIRA Jr.Sidnei.  Manual de Direito Processual Civil.   SP:Saraiva, 2012. 
DONIZETTI, Elpídio.  Curso didático de Direito Processual Civil.   SP:Atlas, 2014 
BRASIL, Decretos,Leis,etc  Código de Processo Civil, 2011. 
GRECO FILHO,  V.  Direito Processual Civil  Brasileiro. SP: Saraiva, 2010. vol. II  
NEGRÃO,Theotonio et elii.  Código de processo civil.   SP:Saraiva 2014. 

 

Direito Econômico 
Ementa  
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Conceito e princípios do Direito Econômico. Princípios constitucionais. Legislação nacional 
referente ao tema. Livre mercado e intervenção estatal na economia. Agências regulatórias. CADE 
e Direito de Concorrência. 

 
Bibliografia Básica 
ARAÚJO, L.A D. E NUNES JR., V.S  Curso  de Direito Constitucional.  SP: Saraiva, 
2009. 
BREGALDA,Gustavo  Direito Financeiro e Econômico. SP: Saraiva, 2008. 
FONSECA, Joao Bosco Leopoldino da  Direito Econômico. RJ: Saraiva ,2004 
 
Bibliografia Complementar 
CAVES, Richard E.  Economia Internacional Comércio e Transações Globais. SP: 
Saraiva ,2009. 
NUNES, Rizzatto  Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. SP: Saraiva, 
2013. 
NUSDEO, Fabio  Curso de Economia.  SP:RT, 1997. 
SOUZA, Washington P.A. de  Primeiras linhas de Direito Econômico.  SP: LTR,2003. 
VASCONCELLOS, Marco Antonio S.,e  Fundamentos da economia.  SP: Saraiva, 2010. 
 

Educação Ambiental 
Ementa  
A questão ambiental e a educação. Princípios e objetivos da educação ambiental. A 
educação como fator de defesa do patrimônio natural/cultural. Desenvolvimento 
Sustentado. Planejamento ambiental. Impacto ambiental. Conservação e valorização 
ambiental. Emergência do paradigma ambiental. 
 
Bibliografia Básica 
GUERRA, A. J. T; CUNHA, S. B. da. A questão ambiental. RJ: Bertand do Brasil, 2012. 
SANCHEZ, L.E. Avaliação de impacto ambiental. SP: Oficina de textos, 2008. 
VEIGA, J. E. Meio ambiente e desenvolvimento. SP: Senac, 2006. 
 

Bibliografia Complementar 
CHOAY, F. A Alegoria do patrimônio. SP:UNESP,s.d.  
DIAS, G. F. Educação Ambiental: princípios e práticas, SP: Gaia, 2000 
AB”SÁBER, A. Os Domínios de natureza no Brasil. SP: Atelie Ed.,2011. 
MARTINS, M. e SANO, P.T. Biodiversidade tropical. SP: UNESP, 2009. 
FRANCO,M.A. Ribeiro Planejamento ambiental para a cidade sustentável. SP: 
Annablume, 2001 
 
Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 
e Africana  
Ementa  
Conceito e evolução histórica. Processo de positivação: características e classificações. 
Sistemas Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos. 

 
Bibliografia Básica 
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COSTA E SILVA, A.  A enxada e a lança: A África antes dos portugueses. SP: Nova 
Fronteira, 2011. 
KI-ZERBO, J.  Metodologia e pré-história da África. In: História Geral da África. 
SP/Paris, Ed. Ática/UNESCO, 1982.  
IORDANI, M. C.  História da África; anterior aos descobrimentos. SP: Vozes, 2012. 

 
Bibliografia Complementar 
ALENCASTRO, Luiz Felipe. O Trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico 
Sul. SP: Cia. das Letras, 2000.                
CUNHA, M. C.  Negros estrangeiros: os escravos libertos e sua volta à África. SP: 
Brasiliense, 1985.  
COSTA, A.C.  A Manilha e o Libambo; a África e a escravidão de 1500 a 1700. RJ: 
Nova Fronteira, 2011. 
FLORENTINO, M.  Em costas negras. Uma história do tráfico de escravos.  RJ. SP: 
Cia. das Letras, 1997. 
HERNANDEZ, L.L.  A África na sala de aula. SP: Selo Negro, 2008. 
 

 

Ética 
Ementa  
Ética e Direito. Ética profissional no âmbito das diversas profissões jurídicas. 
 
Bibliografia Básica 
BITTAR, E. C.B. Curso de ética jurídica : ética geral e profissional. SP: Saraiva, 2002. 
NALINI, J. R. Ética geral e profissional. SP: RT, 2008. 
OAB – Código de ética 
 
Bibliografia Complementar 
COSTA, Elcias Ferreira da.  Deontologia jurídica: ética das profissões jurídicas. RJ: 
Forense, 1997. 
SÁ, A. L. Ética Profissional. SP: Atlas, 2012. 
VALLE, G. Ética e Direito. Porto Alegre: Síntese, 1999. 
VAZQUEZ, A. S. Ética. RJ: Civilização Brasileira, 2012. 
MADEU,D.  Ética geral e jurídica. SP:Saraiva,2012. 

 
Introdução à Pesquisa Jurídica 
Ementa  
Modos de produção do direito. Hermenêutica jurídica e jurisprudência. Lógica e 
hermenêutica. Interpretação do direito. Integração do direito. Antinomias jurídicas. 
Aplicação do direito. 
 

Bibliografia Básica 
BITTAR, E. C. B. Metodologia da pesquisa jurídica.  SP: Saraiva, 2003.  
MEZZAROBA, O. Manual de metodologia da pesquisa no Direito.  SP: Saraiva, 2009. 
RIZZATO, N. Manual da monografia jurídica. SP: Saraiva, 2011. 
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Bibliografia Complementar 
AZEVEDO, I.B. O Prazer  da produção científica. SP: Editora Hagnos, 2001. 
LIMA, M.C. Monografia: A Engenharia da produção acadêmica. SP: Saraiva, 2008. 
MARCONI, M.A; LAKATOS, E.M. Metodologia Científica. SP: Atlas, 2006. 
PADUA, Elisabet M. Marchesini de. Metodologia da pesquisa: Abordagem Teórico-Prática. 
Campinas/SP: Papirus, 1998. 
SEVERINO, A.J. Metodologia do trabalho científico.  SP: Cortez, 2009. 
 

LIBRAS – Linguagem Brasileira de Sinais 
Ementa  
Aspectos da Língua de Sinais e sua importância: cultura e história. Identidade surda. 
Expressão corporal e facial. Alfabeto manual; gramática de libras; sinais de nomes 
próprios; soletração de nomes; localização de nomes; percepção visual. Noções básicas 
de escrita de sinais. Processo de aquisição da Língua de Sinais observando as diferenças 
e similaridades existentes entre esta e a Língua Portuguesa. 
 
Bibliografia Básica 
BRASIL. Saberes e práticas da inclusão: dificuldades de comunicação e sinalização: 
surdez. Educação Infantil. Brasília: MEC; SEESP, 2005. 
_______. O tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e língua portuguesa. 
Secretaria de Educação Especial; Programa Nacional de Apoio à Educação de 
Surdos. Brasília: MEC; SEESP, 2004. 
QUADROS, Ronice Muller. Língua de Sinais Brasileira: estudos linguísticos. Porto 
Alegre: Artmed, 2004. 
 

Bibliografia Complementar 
FELIPE, T.; MONTEIRO, M. S. LIBRAS em contexto. Curso Básico. Brasília: 
MEC/SEESP, 1997. 
QUADROS, Ronice Muller. Educação de Surdos: a aquisição da linguagem. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1997. 
MOURA. M. C. O Surdo: caminhos para uma nova identidade. RJ: Revinter 2000 
PEIXOTO, R. C. A interface entre a Língua Brasileira de Sinas (LIBRAS) E A Língua 
Portuguesa na psicogênese da escrita surda. 2004. Dissertação (Mestrado) – 
Universidade Federal do Ceará. Fortaleza. 
 

 

Licitações e Contratos Administrativos 
Ementa  
Licitações. Modalidades. RDC. Contratação direta. Gestão de contratos: fiscalização, 
modificação, renovação e extinção. Aplicação prática: contratos de engenharia, de TI, de 
terceirização. Convênios. Análise crítica da disciplina jurídica dos contratos 
administrativos no Brasil. Questões atuais. 
 

Bibliografia Básica 
DI PIETRO, M.S.Z.  Direito Administrativo.    SP: Atlas, 2014.  
JUSTEN Filho, M.  Curso d e Direito Administrativo.  SP: Saraiva, 2010. 
MEIRELLES, H. L. Direito Administrativo Brasileiro.  SP: Malheiros, 2009. 
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Bibliografia Complementar 
ARAUJO, Edmir Netto de  Curso de Direito Administrativo. SP: Saraiva, 2010.  
GASPARINI,  Direito Administrativo. SP:Saraiva, 2011. 
LEGISLAÇÃO  ADMINSTRATIVA. SP: Saraiva, 2011. 
MAZZA.A.  Manual de Direito  Administrativo. SP: Saraiva,2014. 
MUKAI, Toshio.  Licitações e contratos públicos. SP: Saraiva, 2009  
 

 

O novo Processo Civil: Diretrizes 
Ementa  
Projeto do novo CPC - Parte Geral. Processo de conhecimento. Processo de Execução. 
Recursos. Disposições finais e transitórias. DIR5983 e Op 2 DIR5705. 
 

Bibliografia Básica 
GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios.   Novo curso de Direito Processual Civil.   SP: Saraiva, 
2014. 
SANTOS, E.F.  Manual de Direito Processual Civil . SP: Saraiva, 2011. Vol.I   
THEODORO JR.  Curso de Direito Processual Civil. RJ: Forense. 2014. Vol.I 
 

Bibliografia Complementar 
AMENDOEIRA Jr.Sidnei.  Manual de Direito Processual Civil. SP:Saraiva, 2012. 
DONIZETTI, Elpídio.  Curso didático de Direito Processual Civil. SP: Atlas, 2014 
BRASIL, Decretos,Leis,etc  Código de Processo Civil, 2011. 
GRECO FILHO,  V.  Direito Processual Civil  Brasileiro. SP: Saraiva, 2010. vol. II  
NEGRÃO,Theotonio et elii.  Código de processo civil. SP: Saraiva, 2014. 
 

 

Prática Jurídica Administrativa e Constitucional 
Ementa  
Petições administrativas e judiciais. Controle da Administração Pública. Remédios 
Constitucionais. Ações do controle concentrado de constitucionalidade. Reclamação 
constitucional. 
 

Bibliografia Básica 
ARAÚJO, L.A D. E NUNES JR., V.S  Curso  de Direito constitucional. SP: Saraiva,2009. 
CAPEZ, F. et elii  Curso de Direito constitucional.  SP:  Saraiva, 2010. 
MORAES,  A.   Curso de Direito   constitucional.  SP: Atlas, 2009.  
 

Bibliografia Complementar 
BONAVIDES, P.  Ciência política.  SP: Malheiros, 2009.  
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. SP: Saraiva, 2011. 
CINTRA, A C. DE ARAÚJO, GRINOVER, A P. e DINAMARCO, C. R.  Teoria geral do 
processo.  SP: Malheiros, 2011. 
CASELLA, José Erasmo.  Manual de prática forense. SP: Saraiva, 2008.  
PARIZATTO, J. R.  LOPES, R. K. Prática forense. Ouro Fino (MG): Edipa, 2004 

 
Prática Jurídica Tributária 

Ementa  
Defesas administrativas interpostas perante os Órgãos Administrativos de Julgamento. 
Estudo de Julgamentos Administrativos. Análise de petições interpostas por contribuintes. 
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Estudo das principais infrações praticadas pelos contribuintes quando da elaboração de 
sua escrita fisco-contábil. Verificação de falhas, vícios formais e erros do lançamento 
tributário e suas consequências para o processo. Requisitos da CDA e da Execução 
Fiscal. Pesquisa via “INTERNET” de julgamentos de tribunais superiores envolvendo 
questões tributárias. Estudo de julgamentos judiciais. Elaboração de peças nos âmbitos 
administrativo e judicial. 
 

 

Bibliografia Básica 
AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. SP: Saraiva, 2011 
HARADA, K  Direito Financeiro e Tributário.  SP:Atlas,2014 
MARTINS, I, G. Curso de  Direito Tributário.  SP: Saraiva, 2009.[2001] 
HARADA, K  Direito Financeiro e Tributário.  SP: Atlas, 2014. 
 

Bibliografia Complementar 
BALEEIRO, Aliomar, Direito tributário brasileiro. RJ: Forense. 2004. 
BREGALDA,  G.  Direito financeiro e econômico . SP; Saraiva, 2010.   
CHIMENTI, Ricardo Cunha. Direito tributário. SP: Saraiva, 2011.  
CHIMENTI, R. C. PIERRE, A. T. Teoria e prática do Direito tributário. SP: Saraiva,2007. 
SOUZA, W. P.  Primeiras linhas de Direito econômico.  SP: Ltr, 2003 
 

 

Textos Jurídicos 

Ementa  
Interpretação de Textos, Artigos e Decisões Jurídicas. Entendimento da linguagem 
jurídica através de análise textual. 
 

Bibliografia Básica 
BITTAR, E. C.B.  Linguagem jurídica.  SP: Saraiva, 2009. 
DAMIÃO, R.T. E HENRIQUES,A  Curso de português jurídico.  SP: Atlas, 2009. 
MORENO, C E MARTINS,T. Português para convencer; comunicação e  persuasão 
em Direito.  SP: Ática, 2007 
 

Bibliografia Complementar 
BASTOS, Lucia K e MATTOS, Maria Augusta. A Produção escrita e a gramática. SP: 
Martins Fontes, 2002. 
GOLDSTEIN, Norma, LOUZADA, M. Silvia e IVAMOTO, Regina.  O Texto sem mistério. 
SP: Ática, 2009. 
MARTINS FILHO, Eduardo Lopes. Manual de redação e estilo. SP: 2002.  
FIORIN, J. Luiz e SAVIOLI, F. Platão.  Para entender o texto: leitura e redação.   SP: 
Ática, 2007. 
RODRIGUEZ, Victor Gabriel. Manual de redação forense. Campinas /SP: LZN, 2002. 
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V. ATIVIDADES ACADÊMICAS 

5.1 Práticas de Ensino e o Estágio 

5.1.2 Núcleo de Prática Jurídica 

 

O Núcleo de Prática Jurídica tem por finalidade:  
• Desenvolver as atividades de estágio curricular, de acordo com a programação do 

Curso; 

• Desenvolver o Estágio Profissional de Advocacia, de acordo com Convênio 
assinado o Conselho Seccional da OAB, tendo por base a legislação em vigor. 

 
O Núcleo de Prática Jurídica é dirigido por um Professor Orientador indicado pelo 

Coordenador do Curso, referendado pelo seu Colegiado. O Núcleo é composto, em sua 
estrutura física, por: 

 

1. Escritório de Assistência Jurídica, que funciona como extensão comunitária prestando 
consultoria a assessoria à comunidade carente, que trabalhará também em conjunto com 
o CEJUSC – Centro Judiciário de Soluções e Conflitos do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, prestando consultoria e orientação; 
 

2. Laboratório Jurídico Experimental, para o exercício simulado das diversas práticas 
profissionais jurídicas, contando, entre outras, com instalações para um Cartório Simulado 
Modelo e sala especialmente preparadas para as atividades simuladas, inclusive júris;  
 
3. Arquivo de Autos Findos, para o estudo de casos e processos encerrados. 
 

O Regulamento do Núcleo está anexo a este Projeto Pedagógico de Curso. 

5.1.3 Estágio Supervisionado 

O Estágio Supervisionado possui um total 600 horas, divididas em Prática Real, 
Prática Simulada Não Forense e Prática Simulada Forense, e cumpre, integralmente, 
as exigências da Instrução Normativa CEJ/OAB nº 3/97 e da Resolução n°. 9/2004. 

As atividades de estágio são eminentemente práticas e desenvolvidas mediante a 
coordenação do Núcleo de Prática Jurídica – NPJ. Tais atividades estão devidamente 
institucionalizadas, contando com Coordenação própria e respondem à Coordenação 
do Curso de Direito.  

 

5.2 Atividades Complementares 

As atividades complementares, devidamente regulamentadas, apresentam-se, enquanto 

um espaço no currículo destinado à realização de atividades acadêmicas 

científicas/artísticas e discentes desenvolvidas pelos alunos do Curso.  
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 A demarcação deste espaço no currículo justifica-se pela importância que estes estudos 

possam vir a adquirir no processo formativo discente. Nesse sentido, o Curso incentiva o 

aluno na diversificação e aprofundamento dos seus interesses acadêmicos.  

 A fim de se criarem mecanismos de aproveitamento dos conhecimentos construídos fora 

do âmbito estrito da sala de aula, convalidam-se as atividades classificadas para tal fim, 

na forma de horas curriculares. Para tanto, podem ser considerados os estudos e as 

práticas em grupos de pesquisa, iniciação científica, projetos de extensão, monitorias, 

experiência docente e apresentação de trabalhos científicos/artísticos em eventos 

relacionados à área do Curso.  

 Os objetivos das atividades complementares são:  

• Incentivar o aluno à liderança de seu processo formativo; 

• Criar mecanismos de aproveitamento de estudos realizados fora do âmbito das salas de 

aulas do Curso; 

• Valorizar as experiências dos alunos na iniciação científica, monitoria, seminários e 

eventos acadêmico/científico/artísticos correlatos à área do Curso.  

Para as Atividades Complementares, em linhas gerais, o UNAR propõe: 

Categoria I: Atividades fora da “sede” 

Cursos, palestras, seminários, congressos, conferências, oficinas, visitas técnicas, 

teatros, em entidades educacionais, estudantis ou profissionais, públicas ou privadas, 

reconhecidas pela instituição. Tais atividades devem ser adequadas à formação 

complementar do aluno. Considera-se a participação do aluno, na forma passiva ou ativa, 

ou seja, na condição de “participante ou palestrante / instrutor/ apresentador“. 

Categoria II: Atividades dentro da “sede” 

Essa categoria de Atividades Complementares atende interesses gerais e específicos, 

podendo ser realizadas na forma de Semanas de Estudo, palestras, seminários, debates, 

etc. Os temas de interesse geral podem ser assistidos por alunos de todos os cursos. Os 

temas específicos são orientados a um público alvo particular (curso).  

Categoria III: Atividades de pesquisa, publicações e monitoria 

Pesquisa, teórica ou empírica, a fim de que os alunos possam visualizar o conteúdo do 

curso em sua projeção social real, com a finalidade de que a formação universitária não 

esteja dirigida apenas à aplicação e interpretação do conhecimento, mas que sejam 

formados (alunos) para também construí-lo. 
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Nesse caso, também, os alunos ajustarão com os docentes o objeto da pesquisa teórica 

ou empírica, as condições de sua realização, a avaliação e o registro.  

Esta categoria de Atividades Complementares inclui projetos envolvendo implementação 

prática, pesquisa teórica, oficinas, formação de grupos de estudo e grupos de interesse 

com produção intelectual ou projeto com implementação real 

Categoria IV: Atividades de Responsabilidade Social 

Extensão que consiste na prestação de serviços em questões ligadas à cidadania, família, 

saúde, educação, moradia, a fim de que apliquem a função social do conhecimento 

produzido. Podem participar, por meio de órgão encarregado das atividades de estágio, 

monografia ou outro, conforme orientação específica do curso, que programará, 

coordenará e controlará o cumprimento das atividades. 

A IES, em parceria com a COEX-Coordenadoria de Extensão- propicia a toda 

comunidade educacional diferentes atividades, tais como: cursos de extensão, palestras, 

debates, discussões temáticas e interdisciplinares. No âmbito do curso, além de palestras 

e semanas de estudo, há visitas técnicas e exposição de trabalhos dos alunos.  

 

5.3- Iniciação Científica e Pesquisa 

A Iniciação Científica é estimulada no UNAR. O aluno é conduzido a desenvolver 
projetos de Iniciação Científica sobre temas relevantes à área do curso, cujos resultados 
são comunicados nas semanas de estudo e nos Congressos de Iniciação Científica do 
UNAR, que encontra-se em sua 7º edição. 

Com o intuito de se estreitarem os laços entre acadêmicos e pesquisa, o UNAR 
criou a Revista Eletrônica, Ius et Iustitia Eletrônica, registrada sob o ISSN 1983-5019. A 
revista está vinculada ao projeto de orientação de monografias do Curso de Direito do 
Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” - UNAR. Tem por objetivo principal 
publicar trabalhos (artigos, resenhas, entrevistas) da área de Direito e de áreas afins, 
produzidos pela comunidade docente e discente do Centro Universitário, em níveis de 
graduação e pós-graduação. No entanto, este veículo é aberto a colaborações de 
pesquisadores e estudiosos de outras instituições. 

Revista está disponível na versão eletrônica, de acesso gratuito, sem qualquer fim 
lucrativo, através do site: www.unar.edu.br. Com esta Revista destaca-se a importância 
do papel desempenhado por estudiosos do Direito e áreas afins, em busca de uma 
sistematização do conhecimento jurídico para a construção de uma sociedade mais justa.  

O formato eletrônico tornou-se um relevante instrumento de divulgação da 
produção científica, viabilizando fontes permanentes de pesquisa. A preferência por tal 
meio é decorrente da riqueza de seu alcance (universalização), que facilita a 
indispensável integração e troca de conhecimentos científicos. Esses são aspectos 
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imprescindíveis para uma área do saber que está sempre em processo de evolução e 
mudança, como é o Direito, e que não pode prescindir da inter e da multidisciplinaridade. 

VI. AVALIAÇÃO 

 O Projeto Pedagógico do Curso de Direito prevê avaliação, considerando, 
prioritariamente, duas dimensões: processo de ensino e aprendizagem e avaliação 
institucional.  

6.1. Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 

Para o UNAR, a avaliação é um processo contínuo e sistemático, inerente às ações 
de ensino-aprendizagem. É um momento de verificação da aprendizagem do aluno, 
deixar de considerar a avaliação da ação docente e das políticas, objetivos e metas 
institucionais, com vistas a engajar-se na tarefa de produzir e sistematizar conhecimentos 
relevantes à formação de cidadãos, razão pela qual, a missão e o perfil do egresso da 
instituição são contemplados nos objetivos do curso e no estabelecimento dos conteúdos 
curriculares. 

No que diz respeito aos processos de ensino e aprendizagem, pode-se afirmar que 
a ênfase localiza-se no processo e não no produto; no aprender a aprender, o que só é 
materializado, plenamente, se o enfoque se centrar no desenvolvimento de competências 
e habilidades, dotando o profissional de consciência crítica e reflexiva e de inclinação na 
busca de novos conhecimentos e de incorporação de novas tecnologias pertinentes na 
sua área.   

6.1.1 Avaliação da aprendizagem do aluno, do curso e seus componentes. 

A avaliação é concebida pelo colegiado do curso de Direito como processo 
diagnóstico, contínuo e que retroalimenta o processo de ensino e também de organização 
do trabalho docente. 

Por essa razão ela decorrerá de planejamento, execução e da escolha dos meios 
avaliativos pertinentes. Assim, o professor, colegiadamente, determina quais 
procedimentos avaliativos se aplicam à disciplina, ressaltando-se que o cumprimento das 
atividades avaliativas propostas pela equipe docente representam procedimentos 
obrigatórios no processo avaliativo, respeitadas as condições estabelecidas em 
regimento. 

A autoavaliação é um recurso bastante indicado, sendo imprescindível que o 
aluno seja frequentemente estimulado a ela. 

Os parâmetros de aprovação e reprovação seguem as determinações do regimento 
geral do UNAR que dispõe que a média simples aritmética das notas de avaliação situa o 
aluno em uma das seguintes condições: 

a) média abaixo de três: reprovação; 
b) média igual ou superior a três e inferior a sete: submissão a exame; 
c) média igual ou superior a sete: aprovação direta sem exame. 
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O Exame é composto de uma prova valendo de 0 a 10,0 pontos. Para aprovação 
no Exame o aluno deverá obter uma nota na prova que somada a sua média do semestre, 
obtenha-se uma média aritmética igual ou superior a 5,0.  

 

6.1.2 Avaliação da frequência 

A frequência mínima do aluno segue os parâmetros instituídos no regimento geral 
do UNAR. A frequência do aluno é registrada diariamente no portal do professor e a 
instituição monitora para que o estudante cumpra o percentual mínimo de 75% de 
frequência. 

O descumprimento do disposto acima reprova o aluno. 
 

6.1.3 Avaliação Externa 

 Para os cursos superiores a avaliação externa é uma das exigências educacionais. 
Os mecanismos adotados são a visita de especialistas designados pelo INEP e o Exame 
Nacional de Cursos (ENADE). 
 O relatório dos especialistas e o desempenho dos alunos no ENADE são pontos de 
partida para a autoavaliação do curso.  
 A IES levará em conta, além das avaliações legais, a avaliação da comunidade; as 
empresas hospedeiras de egressos; as necessidades das empresas locais; o grau de 
satisfação ou não de nossos egressos. 
 

6.1.4 Avaliação do Corpo de Técnico-Administrativo 

 O corpo de técnico-administrativos é avaliado, em itens especialmente organizados 
pela CPA, por entendermos que o suporte técnico é fundamental para o aprimoramento 
da qualidade do ensino. 
 

6.1.5 Avaliação das Instalações Físicas 

As instalações físicas, incluindo infraestrutura, a biblioteca e seus serviços, serão 
contempladas na avaliação pela CPA. 

 

VII - INFRAESTRUTURA DE APOIO 

7.1. Infraestrutura  

A- Gabinetes de trabalho para docentes em TI: 
 Os gabinetes de docentes em jornada integral localizam-se em sala dividida em 
nove espaços individuais, sendo que cada espaço encontra-se mobiliado com mesa, 
cadeiras e computadores, conectados à Internet. 
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B- Espaço destinado à Coordenação de Curso 
 A sala destinada à Coordenação do Curso mede 8m2, é mobiliada com mesa, 3 
cadeiras e equipada com computador, conectado á Internet Banda larga, e telefone. 
 
C- Sala de professores 
 A sala de docentes Mede 150m², mobiliada com mesas e cadeiras, sofás, possui 
computadores conectados à Banda Larga e datashow. 

 
D- Salas de aula 
 O UNAR conta com 32 salas de aula, sendo 3 com 120m², cada; 16 com 46m²; 8 
com 56m²; 2 com 65m²; 1 com 102m²; 1 com 134m²; 4 com 60m², totalizando 2.150m². 
Todas as salas de aula estão equipadas com recursos audiovisuais.  
 
E- Laboratórios de Informática 
 Há dois laboratórios de Informática disponíveis para os alunos, perfazendo um total 
de 54 máquinas, conectadas à Internet Banda Larga, dotados de softwares: Autocad e 
BEVC+++, Scilab e pacote Office (Prédio 2).  
 Constam do Regulamento dos Laboratórios: horário de funcionamento, profissional, 
plano de manutenção, regras de conduta. Ressalte-se, ainda, que todos os laboratórios 
são acessíveis aos portadores de necessidades especiais. 
 
F- Biblioteca 
 O espaço, onde se localiza a Biblioteca possui 437m², com capacidade de 
atendimento simultâneo de 150 alunos; há 5 salas de estudo em grupo, 14 cabines 
individuais de estudo, salão de leitura com 130 lugares, sala de periódicos jurídicos e 
seção de periódicos específicos aos cursos em funcionamento e  espaço com 
computadores conectados à Banda Larga, para uso de alunos. 
 O acervo segue as políticas de atualização e aquisição de títulos e de exemplares 
de acordo com a solicitação de coordenadores e docentes, em função da constante 
adequação do acervo às Diretrizes Curriculares Nacionais.  

Com um acervo de livros totalmente informatizado, as obras são localizadas 
através do autor, título e assunto, nos terminais à disposição no balcão de atendimento, 
favorecendo também ao consulente: 

• Empréstimo em domicílio  (conforme regulamento fixado); 

• Reserva de material (por ordem de solicitação); 

• Consulta local (liberada para alunos da Instituição e a comunidade local); 

• Orientação bibliográfica, (normas da ABNT); 

• Acesso à Internet;  

• Levantamento bibliográfico; 

• Livre acesso aos periódicos; 

• Sala de vídeo; 
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• Visita orientada (no início do ano letivo, a bibliotecária vai ao encontro dos calouros 
a fim de apresentar-lhes as instalações e serviços da biblioteca);  

• Visita monitorada; 

• Reprodução de documentos (de acordo com a lei n. 9.610 de 19.02.1998); 

• Exposições; 

• COMUT (atendimento individualizado). 
 
Livros da bibliografia básica 

A bibliografia básica do Curso de Direito está constituída por três títulos e descrita 
no ementário deste projeto. 

Ressalte-se também que a bibliografia é composta também de outros materiais, 
tais como: vídeos, CD Roms e DVDs. 
 
Livros da bibliografia complementar 

A bibliografia complementar do curso está composta por cinco títulos e descrita no 
ementário deste projeto. 
 
Periódicos especializados 

A Biblioteca mantém acervo de periódicos para consulta dos alunos 
1. BOLETIM  DO DIREITO PÚBLICO (CENTRO DE LESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA)  
2. JORNAL DO ADVOGADO 
3. REVISTA BONIJURIS (Inst. Pesq. Jurídica/CURITIBA)) 
4. REVISTA DE DIREITO AMBIENTAL (RT)  
5. REVISTA DE DIREITO DO CONSUMIDOR (RT)  
6. REVISTA DE DIREITO DO TRABALHO (RT) 
7. REVISTA DE DIREITO IMOBILIÁRIO (RT) 
8. REVISTA DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO (SINTESE) 
9. REVISTA DE DIREITO PRIVADO (RT)  
10. REVISTA DE DIREITO SOCIAL (SINTESE)  
11. REVISTA DE DIREITOS DIFUSOS 
12. REVISTA DE DIRETO CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL (RT)  
13. REVISTA DE ESTUDOS CRIMINAIS (SINTESE)  
14. REVISTA DE PROCESSO (RT( 
15. REVISTA DO INSTITUTO DOS ADVOGDOS (RT)  
16. REVISTA DO TRIBUNAL REGIONAL DE TRABALHO DA 15ª. REGIÃO-CAMPINAS  
17. REVISTA DOS TRIBUNAIS ( RT)  
18. REVISTA JDA JFACULDADE JDE DIREITO (EDUSC) 
19. REVISTA JURÍDICA (NOTADEZ\) 
20. REVISTA JURIDICA DA FAMINAS (FACULDADE DE MINAS – MURIAÉ) 
21. REVISTA JURIS   (FAAP) 
22. REVISTA TRIBUTÁRIA (RT) 

 
Além dessas assinaturas, outro recurso bastante empregado são as revistas 

virtuais. Nesse quesito o NDE disponibilizou aos alunos um rol de possibilidades de 
consulta. 

A saber: 
Novos Estudos Jurídicos 
http://www.univali.br/nej 
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Revista Eletrônica da Faculdade de Direito da PUC-SP 
 http://revistas.pucsp.br/index.php/red 
 
Editorial Revista dos Estudantes de Direito da UnB http://periodicos.bce.unb.br/index.php/redunb 
 
JURIS 
http://www.seer.furg.br/ojs/index.php/dcj 
 
Revista Democracia Digital e Governo Eletrônico 
http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/ 
 
Revista AJURIS 
http://www.ajuris.org.br/ 
 
Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM 
www.ufsm.br/revistadireito 
 
Revista Direito GV 
http://direitosp.fgv.br/publicacoes/revista/revista-direito-gv 
 
Boletim Informativo OAB 
http://www.oab.org.br/leisnormas/boletiminfor 
 
RFD - REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO 

http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rfduerj  

 
 

Informatização 
A biblioteca disponibiliza estudantes terminais para consultas, facilitando a 

pesquisa através do autor, título ou assunto, possibilitando também a reserva de material.  
O acervo de livros obedece a um arranjo sistemático de acordo com a 

Classificação Decimal de Dewey: 18ª edição e está totalmente informatizado,  
 
Programa para controle da biblioteca 

Para consulta ao acervo da biblioteca foi organizado um programa que permite o 
controle constante de consultas realizadas in loco, de livros, periódicos, CD-ROM, vídeos, 
mapoteca, empréstimos e reservas. 
Política institucional para aquisição e atualização do acervo bibliográfico 

As atividades de ensino, pesquisa e extensão se efetivam através de alguns 
mecanismos, dentre os quais a biblioteca apresenta-se como elemento fundamental, seja 
com relação à busca de informação atualizada, seja com vistas à manutenção de textos 
acadêmicos tradicionais dos chamados autores clássicos de cada área de ensino. 

Qualquer instituição de educação que se proponha a oferecer um ensino de 
qualidade deve ter como preocupação fundamental a manutenção de um acervo 
bibliográfico atualizado, condição fundamental para o desenvolvimento do ensino, 
pesquisa e das atividades de extensão. 
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Assim, é política da instituição é de promover a ampliação e renovação permanente 
do acervo mediante aquisições junto às editoras e a outros órgãos que publiquem obras 
científicas. 

São desenvolvidas todas as áreas do acervo correspondentes às áreas específicas 
dos novos cursos a serem criados e implantados. 

Para tanto, a instituição adota as seguintes estratégias: 

• Levantamento pelas coordenações de curso dos títulos necessários à 
implementação dos novos cursos e atualização de títulos para os cursos já 
existentes; 

• Consulta aos catálogos lançados pelas editoras; 

• Consulta à internet para identificar os últimos lançamentos de obras bibliográficas; 

• Em razão de novas edições; 

• Através de consultas periódicas a biblioteca básica indicada;  

• Publicações destinadas a subsidiar projetos de pesquisas e extensão; 

• Por solicitação de dirigentes e alunos. 
 
Serviços 

• Horário de funcionamento: 
2ª a 6ª feiras das 8h às 22h e sábados das 8 às 16h.   

 

Serviços ao leitor 
Com um acervo de livros totalmente informatizado, as obras são localizadas através do 
autor, título e assunto, nos terminais à disposição no balcão de atendimento, favorecendo 
também ao aluno: 

• Empréstimo em domicílio (conforme regulamento fixado); 

• Reserva de material (por ordem de solicitação); 

• Consulta local (liberada para alunos da Instituição e a comunidade local); 

• Orientação bibliográfica, (normas da ABNT); 

• Acesso à internet;  

• Levantamento bibliográfico; 

• Livre acesso aos periódicos; 

• Visita orientada (no início do ano letivo, a bibliotecária vai ao encontro dos calouros 
a fim de apresentar-lhes as instalações e serviços da biblioteca oferecidos aos 
usuários);  

• Visita monitorada; 

• Exposições; 

• COMUT (atendimento individualizado). 
 
G- Laboratórios Específicos  
Núcleo de Prática Jurídica:  
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O Núcleo de Prática Jurídica é composto por 3 salas de assistência jurídica e 1 sala de 
audiência e 1 sala de reuniões. Possui, aproximadamente, 340 m2 e tem capacidade para 
atender até 30 alunos ao mesmo tempo. Está equipada com 2 computadores, com acesso 
à internet e 1 impressora. 
 
CEJUSC: 
Anexo ao Núcleo de Prática Jurídica, há o CEJUSC. O CEJUSC conta com 2 salas de 
atendimento, 2 salas de atendimento, 1 cartório, 1 sala para uso da OAB, do Ministério 
Público e da Defensoria Pública, além de  sala para perícia do INSS. O CEJUSC dispõe 
de 10 computadores com acesso à internet, 7 impressoras e duas linhas telefônicas. 
 
H- Sanitários 

Banheiros 
Total: 12 
Bloco A: 06 
Bloco C: 04 
Bloco D: 02 

 
Adaptados aos Portadores de Necessidades Especiais: 
Bloco A: 06 
Bloco C: 04 

 
I- Área de Lazer 
Área de lazer, com bancos, quadra de esportes e lanchonete com mesas e cadeiras. 
 
J- Auditórios 
Há dois auditórios: um com capacidade de acomodação para 500 pessoas; outro, com 
capacidade de acomodação para 250 pessoas.  
 
K- Espaço para a secretaria  
A secretaria localiza-se num espaço de 229 m2, mobiliado com 11 mesas, 11 cadeiras, 11 
computadores conectados à Internet Banda Larga, 4 impressoras, 9 telefones; 53 
armários reservados para arquivo morto; 38 prateleiras e 4 armários com portas, além de 
20 armários embutidos e 5 armários de mesas; 1 aparelho de fax, 2 máquinas de cartão 
de crédito, 1 central de ramal, 1 aparelho de som e ar condicionado.  
 
L- Sala de Atendimento Psicopedagógico 
Com 10,40 m2, a sala de atendimento Psicopedagógico é mobiliada com mesa, cadeiras e 
poltrona. A referida sala destina-se a dar apoio aos alunos com dificuldades de 
aprendizagem e de relacionamento interpessoal, decorrentes de problemas pessoais, de 
ordem emocional. 
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7.2. Recursos de Tecnologia de Informação e Comunicação (audiovisuais e 
multimídia) 

 
7.2.1.  Plataforma “EAD do UNAR” 

A Plataforma que serve de suporte e operação para as disciplinas oferecidas na 
Modalidade a Distância via internet, é a Moodle. 
 
7.2.2. Outros Equipamentos 
Impressoras 
 Estão disponíveis duas impressoras HP jato de tinta, mais uma moderna impressora HP 
laserjet 2055. 
Scanner 
 Uma das impressoras jato de tinta é multifuncional, possuindo um scanner integrado 
formato A4 e com 1200 x 1200 Dpi de resolução. 
Fax 
 Um aparelho de fax está a disposição na secretaria central do UNAR. 
Máquina fotográfica digital 
 Uma máquina fotográfica digital de 7 Mpixel, com Zoom de 3x e lente de 35mm está 
disponível para registros de eventos e atividades. 
 
Filmadora 
 Todos os cursos tem à disposição uma filmadora digital, utilizada em comum com o 
laboratório de vídeo do curso de publicidade e propaganda. 
 

No break 

 A alimentação elétrica do laboratório de informática possui filtro para proteger o sistema 
contra picos e nobreak para evitar interrupções do sistema no caso de falta de energia. O 
campus do UNAR conta com um gerador próprio para casos de interrupção de energia elétrica 
pelo fornecedor. 
 

7.3. Manutenção e funcionamento (infraestrutura de pessoal projetada) 

A IES fixa três tipos de manutenção de seus equipamentos: Preventiva, 
Permanente e Corretiva.  

A manutenção preventiva dos equipamentos da IES deverá ser contínua, 
envolvendo a verificação do hardware (desmontagem, limpeza, estado das conexões e 
dos componentes internos e externos, remontagem; em relação aos softwares, haverá 
formatação e instalação do sistema operacional, aplicativos principais e recursos de 
acesso à rede local). A IES, para a realização desses serviços, contará com técnico 
especializado e com auxiliares. 

No que diz respeito à manutenção permanente, a IES contará com dois técnicos 
para atuarem na área de infraestrutura tecnológica. A manutenção será regularmente 
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realizada pelos TIs. da própria instituição, auxiliares e funcionários capacitados para esse 
fim. 

 
7.4. Plano de promoção à Acessibilidade 

O propósito do plano de acessibilidade é apontar possibilidades para o acesso dos 
deficientes, dando ênfase não apenas aos aspectos arquitetônicos e tecnológicos, mas 
também ao desenvolvimento de uma cultura que englobe as dimensões do atitudinal e 
dos aspectos pedagógicos condizentes com a consciência social de respeito às 
diferenças. 
 Vários documentos têm anunciado direitos como um fator universal de 
atenção a todos - homens e mulheres. No plano internacional, a declaração 

Universal dos Direitos Humanos (1948), no seu artigo 7° preconiza: 
 
Todos são iguais perante a Lei. Todos têm direito à proteção igual contra 
qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra 

qualquer incitamento a tal discriminação (grifo nosso) Do ponto de vista 

nacional, a Constituição Federal Brasileira (1988) e a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96) estabelecem que a educação 
é um direito público subjetivo, garantindo atendimento especializado aos 
alunos com necessidades educacionais especiais.” 

 
No âmbito da competência do Ministério da Educação, a Portaria n° 3.284 de 

07 de novembro de 2003 determina as condições que devem ser cumpridas para 
garantir ao aluno com necessidades educacionais especiais o pleno direito à 
educação, atendendo, desta forma, ao principio da inclusão, tal como consagrado na 
Declaração de Salamanca de 1994. 

Preocupado em adaptar-se às normas e aos princípios que garantam os 
direitos do aluno com necessidades educacionais especiais e, sobretudo, em 
estabelecer uma política institucional, o UNAR preocupa-se em manter a qualidade 
de ensino para todos os seus alunos e, especificamente, assegurar ao aluno com 
necessidades educacionais especiais as condições necessárias para o seu pleno 
aprendizado. 

Assim, para o integral atendimento às recomendações internacionais e aos 
dispositivos legais nacionais, é fundamental a busca de novas formas de responder 
aos proclames de uma Educação Inclusiva, garantindo não só o acesso, mas, 
sobretudo, a permanência dos alunos com necessidades educacionais especiais na 
Faculdade, pela mediação de uma prática pedagógica, que atenda à aprendizagem 
desses  alunos. 

A preocupação da Instituição vai além da sala de aula, organizando-se um 
documento orientador dirigido a todos com a finalidade de permitir a esses alunos a 
acessibilidade aos diferentes espaços físicos. 
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A política para a educação inclusiva do UNAR, em atendimento ao Decreto nº 
5.626 de 22 de dezembro de 2005, incorporou à matriz curricular de todos os Cursos 
a disciplina LIBRAS – obrigatória para as Licenciaturas e optativa para os demais 
Cursos. 

Por conseguinte, os procedimentos ora recomendados fazem parte do conjunto 
de ações necessárias à efetivação de uma Educação Inclusiva. 

Uma das tarefas, destinada aos alunos com necessidades educacionais 
especiais, vem sendo a de criar um ambiente educacional que reconheça suas 
possibilidades e suas limitações, garantindo, assim, a sua plena inclusão no ensino 
superior e no conjunto da turma. 

A partir dessa percepção, a adoção de alguns procedimentos visa a que esses 
alunos logrem sucesso na aprendizagem. O UNAR reforça, pois, sua preocupação e 
encaminha sugestões de procedimentos metodológicos que podem e devem 
colaborar no desenvolvimento de um ensino e aprendizagem de qualidade em sala de 
aula, conforme preconiza o Decreto n° 5.296/2004: 

  
Art. 8o Para os fins de acessibilidade, considera-se: 
 I - acessibilidade: condição para utilização, com segurança e autonomia, 
total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das 
edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e 
meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência 
ou com mobilidade reduzida; 
II - barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, 
a liberdade de movimento, a circulação com segurança e a possibilidade 
de as pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação, 
classificadas em: 

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos espaços 
de uso público; 
b) barreiras nas edificações: as existentes no entorno e interior das 
edificações de uso público e coletivo e no entorno e nas áreas internas 
de uso comum nas edificações de uso privado multifamiliar; 
c) barreiras nos transportes: as existentes nos serviços de transportes; 
e 
d) barreiras nas comunicações e informações: qualquer entrave ou 
obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de 
mensagens por intermédio dos dispositivos, meios ou sistemas de 
comunicação, sejam ou não de massa, bem como aqueles que 
dificultem ou impossibilitem o acesso à informação; 

III - elemento da urbanização: qualquer componente das obras de 
urbanização, tais como os referentes à pavimentação, saneamento, 
distribuição de energia elétrica, iluminação pública, abastecimento e 
distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do 
planejamento urbanístico; 
IV - mobiliário urbano: o conjunto de objetos existentes nas vias e espaços 
públicos, superpostos ou adicionados aos elementos da urbanização ou da 
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edificação, de forma que sua modificação ou traslado não provoque 
alterações substanciais nestes elementos, tais como semáforos, postes de 
sinalização e similares, telefones e cabines telefônicas, fontes públicas, 
lixeiras, toldos, marquises, quiosques e quaisquer outros de natureza 
análoga; 
V - ajuda técnica: os produtos, instrumentos, equipamentos ou tecnologia 
adaptados ou especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da 
pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, favorecendo 
a autonomia pessoal, total ou assistida; 
VI - edificações de uso público: aquelas administradas por entidades da 
administração pública, direta e indireta, ou por empresas prestadoras de 
serviços públicos e destinadas ao público em geral; 
VII - edificações de uso coletivo: aquelas destinadas às atividades de 
natureza comercial, hoteleira, cultural, esportiva, financeira, turística, 
recreativa, social, religiosa, educacional, industrial e de saúde, inclusive as 
edificações de prestação de serviços de atividades da mesma natureza; 
VIII - edificações de uso privado: aquelas destinadas à habitação, que 
podem ser classificadas como unifamiliar ou multifamiliar; e 
IX - desenho universal: concepção de espaços, artefatos e produtos que 
visam atender simultaneamente todas as pessoas, com diferentes 
características antropométricas e sensoriais, de forma autônoma, segura e 
confortável, constituindo-se nos elementos ou soluções que compõem a 
acessibilidade. 

 
 Na educação superior, o debate sobre a inclusão se dá na discussão ampla do 
direito de todos à educação e na igualdade de oportunidades de acesso e permanência, 
com sucesso, nessa etapa de ensino. 

Para o UNAR, assegurar a acessibilidade é uma questão de respeito às 
deficiências visual, auditiva, motora e intelectual, lembrando, também, de um grupo um 
pouco ignorado, ou seja, aquelas pessoas com mobilidade reduzida (obesos, mulheres 
em adiantado estágio de gestação, idosos).  

O UNAR já tem adotado medidas importantes, como é o caso da inclusão regular 
em todos os cursos das disciplinas DIVERSIDADE, INCLUSÃO E EDUCAÇÃO e LIBRAS, 
bem como a superação de barreiras arquitetônicas e, também, a promoção de condições 
tecnológicas para a inclusão das pessoas deficientes. 

No entanto, reconhece que ainda é necessário promover estudos que mobilizem a 
comunidade e que indiquem mudança de atitude no enfrentamento do preconceito.  

No campo tecnológico, incentiva pesquisas que favorecem processos assistivos; 
indica a aquisição e o desenvolvimento de equipamentos, serviços e procedimentos que 
possam viabilizar o acesso ao conhecimento com dignidade e autonomia.  

Arquitetonicamente, a Instituição revisou as adequações já realizadas com a 
construção de rampas de acesso; mas, visando à melhoria da qualidade da convivência 
acadêmica nos ambientes do Centro Universitário, indica a instalação de sistema de 
sinalizadores e de outros recursos. 
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Além disso, são realizadas campanhas de conscientização para que o sentido 
social da inclusão propugnado no Decreto nº 5296 seja ação permanente mediante: 

a. gerenciamento permanente das ações de acessibilidade; 
b) estímulo à inserção de conteúdos sobre acessibilidade nos projetos pedagógicos 

de cursos de graduação; 
c) acompanhamento psicopedagógico dos alunos com deficiência; 
d) metodologias de ensino para a quebra de barreiras aos alunos com deficiência e 

propor estratégias alternativas; 
e)     ações de sensibilização e orientação à melhor forma de atender às pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida; 
f) campanha de uma cultura inclusiva; 
g) promoção de eventos para informar e sensibilizar a comunidade acadêmica; 
h) orientação e apoio pedagógico a coordenadores e professores; 
i) condições diferenciadas para a realização de provas e para a realização dos 

cursos, respeitando as especificidades de cada pessoa.  
 
 

1 PROCESSO SELETIVO 
 
As recomendações do UNAR, com relação ao processo de seleção, atendendo ao 

Aviso Circular nº 277/MEC/GM,  propõem:  
a) na elaboração do edital, expressar, com clareza, os recursos que poderão ser 

utilizados pelo vestibulando no momento da prova, bem como os critérios de 
correção a serem adotados pela comissão do vestibular;  

b) nos exames vestibulares, providenciar salas especiais para cada tipo de deficiência 
e a forma adequada de obtenção de respostas pelo vestibulando;  

c) na correção das provas, considerar as diferenças específicas inerentes a cada 
portador de deficiência, para que o domínio do conhecimento seja aferido por meio 
de critérios compatíveis com as características especiais desses alunos.  
 
 

1.1 Atendimento especializado no UNAR 
 

a. Estudantes com deficiência mental (intelectual) 
Atividades para desenvolvimento dos processos mentais superiores controle 

consciente do comportamento, atenção e lembrança voluntária, memorização ativa, 
pensamento abstrato, raciocínio dedutivo, capacidade de planejamento, entre outros.  
 
b. Estudantes com deficiência auditiva ou surdez  
Atividades em Libras (exploração em Libras do conteúdo trabalhado em sala); AEE de 
Libras (ensino de Libras, incluindo a criação de sinais para termos científicos conforme a 
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necessidade, em analogia a conceitos já existentes), ensino da Língua Portuguesa na 
modalidade escrita, como segunda língua. 
c. Estudantes com deficiência visual ou cegos  
Sistema Braille, Sorobã, orientação e mobilidade, utilização de recursos ópticos e não 
ópticos, atividades de vida autônoma; software de ampliação de tela e de leitura de texto, 
com ampliação flexível em vários tamanhos e sem distorção, ajuste de cores, otimização 
de foco, ponteiro e cursos; entre outros. 
 
c.1  Deficiência visual (cegueira) 
- solicitar a um aluno vidente que caminhe com o colega cego pela sala, fazendo-lhe 

notar as carteiras, mesa do professor, a lousa e outras referências, até que ele seja 
capaz de andar sozinho; 

- ler em voz alta o que escrever na lousa para que a aluno cego possa tornar notas e 
acompanhar o raciocínio; 

- estar ciente de que é mais lenta a leitura e a escrita em Braille do que a escrita 
comum; 

- ter o cuidado de verbalizar o material escrito nas transparências ou slides, quando 
usar, respectivamente, retroprojetor ou datashow; 

- permitir ao aluno cego gravar as suas aulas; 
- indicar, com precisão, o lugar exato, usando termos como: a sua frente, em cirna 

etc., em vez de “ali”, “aqui”; 
- descrever oralmente, em pormenor, o que pretende que ele faca; 
- fazer uso da avaliação oral, caso necessário; 
- combinar com o aluno a melhor forma de elaboração dos instrumentos de avaliação 

(prova oral, prova transcrita em Braille ou com o auxílio de um ledor); 
-  ter o cuidado de apresentar fitas de vídeo ou DVD dublados. 
 
c.2  Deficiência visual (baixa visão) 
- reservar um lugar na primeira fila sem que tenha luz de frente; 
- escrever na lousa com letras maiores, com maior espaço entre as palavras e as 

linhas; 
- combinar com o aluno o melhor tamanho de letra a ser digitado nas questões das 

provas; 
- descrever oralmente, em pormenor, o que pretende que ele faça; 
- fazer uso da avaliação oral, caso necessário; 
- ter a cuidado de verbalizar o material escrito nas transparências ou slides, quando 

usar, respectivamente, retroprojetor ou datashow; 
 

d Estudantes com surdocegueira   
Ensino do método de linguagem Tadoma, Libras adaptada ao surdo-cego (utilizando o 
tato), alfabeto manual, alfabeto Moon (substitui as letras por desenhos em relevo), 
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sistema pictográfico, que usa símbolos e figuras para designar os objetos e ações, entre 
outros. 
 
d.1  Deficiência auditiva 
- reservar, sempre, um lugar à frente da sala que permita ao aluno deficiente auditivo 

perceber tudo que se passa no ambiente; 
- explicar a matéria, certificando-se de que está bem de frente para o aluno; se 

possível fale em cima de um tablado - a maioria dos alunos deficientes auditivos faz 
leitura labial para complementar o entendimento sonoro; 

- apoiar a sua explicação em imagens e textos, facilitando, assim, a compreensão do 
conteúdo; 

- falar devagar e suavemente, ao ritmo natural e nunca gritar; 
- não estranhar a pobreza do vocabulário porque as limitações de estrutura linguística 

são urna constante; 
- escrever na lousa informações importantes como: data, horário, matéria de provas, 

adiamento das mesmas e trabalhos (até mesmo a ausência do professor); 
- registrar na lousa a bibliografia pertinente à aula dada para que o aluno deficiente 

auditivo possa estudar em casa; 
- estimular o aprendizado da língua portuguesa, principalmente na modalidade 

escrita, para uso do vocabulário pertinente à matéria que está sendo ensinada; 
- permitir o uso de dicionário durante a realização de avaliações; 
adotar flexibilidade na correção de provas escritas, valorizando o conteúdo 

semântico; 
- ter acesso à literatura e a informações sobre a especificidade do aluno com 

deficiência auditiva; 
- manter urna iluminação parcial, durante a projeção de slides e transparências, para 

que o aluno deficiente auditivo possa ler os lábios do professor e saber o que está 
sendo explicado; 

- apresentar, sempre que possível, fitas de vídeo ou DVD legendados, caso não seja 
possível entregar um resumo escrito do conteúdo apresentado; 

- diminuir ao máximo a quantidade de ruídos dentro de sala de aula, pedindo a 
compreensão da turma; 

- solicitar a um aluno ouvinte que auxilie o colega deficiente auditivo quanto as suas 
dúvidas e, também, fornecer-lhe o conteúdo abordado em aula por escrito; 

- arrumar as carteiras em semicírculo para que o aluno deficiente auditivo possa 
participar das discussões, utilizando como recurso a leitura labial. 

 
d.2  Surdez 
- quando identificar a presença de um aluno surdo usuário de libras em sua classe, 

comunicar a administração do seu campus, caso o aluno solicite a presença do 
intérprete de libras em sala de aula; 
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- não estranhar a pobreza do vocabulário, porque as limitações de estrutura 
linguística são uma constante; 

- escrever na lousa informações importantes como: data, horário, matéria de provas, 
adiamento das mesmas e trabalhos (ate mesmo a ausência do professor); 

- registrar na lousa a bibliografia pertinente à aula dada para que o aluno surdo possa 
estudar em casa; 

- permitir o usa de dicionário durante a realização de avaliações; 
- adotar flexibilidade na correção de provas escritas, valorizando o conteúdo 

semântico; 
- solicitar a um aluno ouvinte que auxilie o colega surdo quanto as suas dúvidas e, 

também, fornecer-lhe a matéria tratada em aula por escrito; 
- apresentar, sempre que possível, fitas de vídeo ou DVD legendados, caso no seja 

possível, entregar um resumo escrito do conteúdo apresentado; 
- falar devagar e suavemente, ao ritmo natural e nunca gritar. 
 
e. Estudantes com transtornos globais de desenvolvimento  
Uso do computador como auxílio à aprendizagem; PECS (sistema de comunicação 
através da troca de figuras); Método TEACCH (tratamento e educação para crianças 
autistas e com distúrbios correlatos da comunicação), entre outros.  
 
f Deficiência física (paralisia cerebral) 
- permitir o uso de gravador durante a aula; 
- solicitar a um aluno que empreste os seus apontamentos para que o colega 

deficiente possa tirar cópia; 
- lançar mão de avaliação oral, caso o aluno tenha muita dificuldade na escrita; 
- permitir que, durante as aulas práticas realizadas em laboratórios, onde são 

utilizadas vidrarias, reagentes e altas temperaturas, o aluno, caso necessário, 
participe apenas corno observador; 

- solicitar o rebaixamento da lousa, caso haja aluno cadeirante; 
- arrumar o espaço da sala que possibilite uma boa circulação do aluno cadeirante na 

sala. 
 
g Deficiência mental 
A característica marcante do quadro de deficiência mental é um atraso no 
desenvolvimento global do indivíduo. Ele apresenta uma lentidão no seu 
desenvolvimento, consequentemente, no seu processo de aprendizagem. Entretanto, 
o aluno com deficiência mental pensa com lógica e raciocina. 
- levar o aluno a aprender os conteúdos de maneira mais ajustada as suas condições 

individuais; 
- valorizar a permanência deste aluno com os colegas e grupos que favoreçam o seu 

desenvolvimento, comunicação, autonomia e aprendizagem; 
- introduzir atividades complementares às previstas; 
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- introduzir atividades alternativas, além das planejadas para a turma; 
- modificar o nível de complexidade das atividades; 
- modificar a temporalidade para determinados objetivos e conteúdos; 
- adaptar os critérios regulares de avaliação, caso seja necessário. 
 
g.1 Dislexia (distúrbio ou transtorno de aprendizagem na área da leitura, escrita 

e soletração) 
- explicar a matéria mais vagarosamente; 
- repetir as informações mais de urna vez; 
- evitar atividades que envolvam memória imediata; 
- oferecer uma atenção individualizada; 
- escolher um aluno com bom desempenho e que aceite sentar ao seu lado (monitor); 
- permitir que ele realize as provas ou testes oralmente; 
- aumentar para o aluno o tempo de realização da prova; 
- incentivar o aluno a restaurar a confiança em si próprio, valorizando o que ele gosta 

e faz bem feito; 
- ressaltar os acertos, ainda que pequenos, e não enfatizar os erros; 
- valorizar o esforço e interesse do aluno; 
- evitar o uso da expressão “tente esforçar-se” ou outras semelhantes, pois o que ele 

faz é o que ele é capaz de fazer no momento; 
- falar francamente sobre suas dificuldades sem, porém, fazê-lo sentir-se incapaz, 

mas auxiliando-o a superá-las; 
- respeitar o seu ritmo, como ele tem dificuldade de linguagem, ele, então, tem 

problemas de processamento da informação. ele precisa de mais tempo para 
pensar, para dar sentido ao que ele viu e ouviu; 

- certificar-se de que seu aluno pode ler e compreender o enunciado ou a questão; 
caso contrário, leia as instruções para ele; 

- levar em conta as dificuldades específicas do aluno e as dificuldades da nossa 
língua, quando corrigir os deveres; 

- dar instruções e orientações curtas e simples que evitem confusões; 
- dar dicas específicas de como o aluno pode aprender ou estudar a sua disciplina; 
- dar explicações de “como fazer” sempre que possível, posicionando-se ao seu lado, 
- permitir o uso de gravador; 
- esquematizar o conteúdo das aulas, para que ele possa entender os  principais 

conceitos da matéria, mediante esquemas claros e didáticos; 
- evitar que o aluno leia em voz alta perante a turma, pois ele tem consciência de 

seus erros; a maioria dos textos de nível superior é difícil para ele. 
 
g.2. TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) 
- prestar atendimento individualizado a este aluno; 
- permitir avaliação oral; 
- explicar o conteúdo mais de uma vez; 
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- permitir que a avaliação escrita seja realizada com tempo major do que para os 
outros alunos; 

- pedir que ele ouça a sua pergunta até o final; isto porque tem dificuldade de ouvir a 
pergunta toda; 

- procurar entender a sua produção textual, uma vez que tem dificuldade em leitura e 
escrita; 

- buscar meios que o levem a completar a tarefa solicitada, pois não é persistente. 
 

Os procedimentos acima recomendados fazem parte do conjunto de ações  
necessárias à efetivação de uma Educação Inclusiva. 
 
 
2 ESPAÇO INCLUSIVO NO ENSINO 

Atendendo ao disposto no Decreto presidencial nº 5296 de 02 de dezembro 
de 2004, estão elencados abaixo os principais requisitos necessários para a 
promoção da acessibilidade dos alunos com deficiência que são buscados pelo 
UNAR: 
 
2.1 Deficiência física 
- alocar a turma em salas de aula que possuam acesso com rampas ou elevador; 
- eliminar barreiras arquitetônicas para circulação do aluno, permitindo acesso aos 

espaços de uso coletivo do campus, principalmente a biblioteca; 
- reservar vagas no estacionamento do campus, utilizando a sinalização universal; 
- construir rampas e escadas com corrimãos e sinalizadas com piso tátil ou  colocar 

elevadores, facilitando a circulação de cadeiras de rodas; 
- adaptar portas e banheiros com espaço suficiente para permitir acesso de cadeira 

de rodas; 
- colocar barras de apoio nas paredes dos banheiros; 
- colocar barra na parte inferior da lousa, caso necessário; 
- instalar lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos usuários 

de cadeiras de rodas; 
- sinalizar o campus utilizando os símbolos internacionais de acesso (design 

universal); 
- dispor na sala de aula mesa adaptada a altura e condições físicas do aluno usuário 

de cadeira de rodas, de acordo com as normas técnicas de acessibilidade NBR-
9050 da ABNT. 

 
2.2 Deficiência visual (cegueira) 
- alocar a turma que tenha aluno cego matriculado, em salas cujo acesso se dê por 

rampas ou elevador; 
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- disponibilizar um funcionário administrativo, no primeiro dia de aula, para receber o 
aluno cego no sentido de favorecer-lhe o conhecimento do espaço físico do 
campus; 

- disponibilizar um funcionário administrativo, por período necessário, até que o aluno 
cego construa o mapa mental dos espaços do campus; 

- criar espaço adequado na biblioteca para uso do sistema dos-vox pelo aluno cego; 
- zelar, permanentemente, pelo computador onde está instalado o dos-vox (sistema 

de síntese de voz); 
- adotar um plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em Braille e de fitas 

sonoras para uso didático; 
- disponibilizar, quando necessário, alunos ledores para cegos; 
- admitir a entrada e permanência de cão-guia na sala de aula; 
- colocar piso tátil no caminho que o aluno cego deve percorrer para acessar os 

espaços dentro do campus. 
2.3 Surdez 
- providenciar a contratação de intérprete de LIBRAS, quando o aluno solicitar; 
- estimular o bibliotecário a multiplicar a capacitação em LIBRAS para os seus 

auxiliares. 
Os procedimentos acima recomendados fazem parte do conjunto de ações 

necessárias à efetivação de uma Educação Inclusiva. Uma das atribuições do UNAR, 
junto aos alunos com deficiência ou com dificuldades especificas de aprendizagem, é 
criar um ambiente educacional que reconheça as suas possibilidades e suas 
limitações, garantindo, assim, a sua plena incluso educacional. 

Além dessas ações específicas para cada tipo de deficiência, a Instituição 
ainda busca desenvolver as seguintes ações de caráter geral: 
- capacitação de funcionários para se comunicar em libras nos principais setores de 

atendimento: central de informações, secretaria geral acadêmica, tesouraria e 
biblioteca; 

- elaboração de documentos institucionais (regimento interno e regulamentos) para 
consulta em Braile, disponibilizados na biblioteca; 

- ampliação dos cursos de extensão, com o objetivo de atender o público portador de 
necessidades especiais, com a inclusão do “curso avançado de Braile”, “curso 
básico de Libras”, “Sorobam”, “curso de normas/leis para projetos de acessibilidade”  
e “informática para surdos”. 
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VIII - ORGANIZAÇÃO ACADÊMICO-ADMINISTRATIVA 

8.1. Gestão Participativa 

O UNAR prevê uma gestão participativa, onde todos são vistos como peças 
fundamentais ao processo de ensino e aprendizagem. Em seu Estatuto, está prevista a 
seguinte estrutura organizacional: 

� Administração Superior (CONSU; CONSEPE); 
� Órgãos Suplementares (Biblioteca Central e Secretaria Acadêmica); 
� Órgãos de Ensino, Pesquisa e Extensão (Coordenadores, Colegiado de Cursos de 

Graduação, Colegiado de Cursos de Pós-Graduação, Coordenadoria de Pesquisa, 
Pós Graduação e Extensão, Coordenadores de Curso de Educação a Distância); 

� Órgãos de Apoio Acadêmico e Serviços Administrativos (Diretorias). 
 

8.2. Autonomia da IES em Relação à Mantenedora 

Cabe salientar que o centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” - UNAR- 
possui uma autonomia didática e pedagógica em relação á Mantenedora, Associação 
Educacional de Araras, conforme explicitado no estatuto do Centro, especificamente, nos 
artigos 40 e 41. 
 
8.2.1 Organização do Controle Acadêmico 
8.2.1.1 Pessoal Técnico-Administrativo 

O pessoal técnico-administrativo da IES será organizado, segundo o disposto na 
legislação em vigor, as modernas técnicas de Administração de Pessoas e as normas que 
regulamentam o Centro Universitário. 

Os Serviços Administrativos têm a seu cargo as funções destinadas a oferecer 
suporte operacional às atividades-fim do Centro, abrangendo registro escolar, arquivo, 
correspondência, reprografia, tesouraria, portaria, limpeza, conservação e vigilância. 

 

8.3. Políticas de Qualificação, Plano de Carreira e Regime de Trabalho 

É meta da IES  incentivar a capacitação de seus funcionários no próprio Centro, 
fixando as seguintes ações: 

• Oferta de Cursos de Capacitação Funcional; 
• Apoio financeiro para participação em cursos pertinentes ao cargo exercido pelo 

funcionário, na IES e em instituições profissionais, quando do interesse do Centro; 
• Apoio financeiro para participação em congressos, seminários e outros eventos, 

desde que compatível ao cargo exercido pelo funcionário solicitante; 
• Concessão de bolsas de graduação e de pós-graduação oferecidos pelo Centro 

O Plano de Carreira e Regime de Trabalho encontram-se devidamente 
regulamentados por Portaria. 
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O objetivo desse programa é possibilitar ao aluno o conhecimento da IES, suas 
finalidades, serviços, setores e órgãos, de modo a viabilizar a inserção do aluno no 
ambiente acadêmico. 
 

8.4. Atenção aos Alunos 

8.4.1. Secretaria de Atendimento aos Estudantes 
As políticas de apoio aos discentes encontram-se disciplinadas no estatuto da IES, 

especificamente no CAA - Centro de Atendimento ao Aluno, cujas ações integram 
programas específicos, conforme se pode verificar abaixo. 
 
8.4.2 Tesouraria 

À tesouraria cabe o controle financeiro do aluno. 

8.5. Formas de Acesso 

Descrevemos abaixo a forma de acesso aos cursos em funcionamento.  
Edital 
A instauração do Processo seletivo do UNAR dá-se por meio de Edital, em que se 
explicitam os dias de realização das provas, o período de inscrição, a taxa de inscrição, o 
número de vagas oferecidas, número de vagas destinadas a candidatos que participaram 
do ENEM e informações gerais sobre a prova. 
 
Inscrição 
A partir da publicação do edital do Processo Seletivo, são abertas as inscrições, que 
podem ser feitas pelo site ou na Secretaria acadêmica. 
 
Prova 

O acesso ao curso pelos candidatos dá-se por meio de Processo Seletivo, com 
participação obrigatória. As provas constam de uma redação e de uma prova objetiva 
para avaliação da habilidade e domínio da Língua Portuguesa e das demais matérias 
curriculares do Ensino Médio.  

 
Divulgação dos Resultados 

Até 2 dias após a realização das provas o resultado é publicado no site do UNAR e 
na Secretaria Acadêmica. 

 
Classificação 

A classificação se dá pela soma da nota das questões objetivas e da redação, de 
onde se extrai a média aritmética. 

 
Matrícula 

A matrícula ocorre diretamente na Secretaria Acadêmica da IES. 
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8.6. Bolsas de Estudo 

Trata-se de um programa voltado a alunos que apresentam situações 
socioeconômicas incompatíveis aos custos institucionais das escolas privadas. As ações 
desse programa dizem respeito a concessões de bolsas de estudo, bolsa de trabalho, 
bolsa convênio, parcerias com empresas, polícia militar, polícia municipal e polícia 
ambiental, dentre outras. 
 

8.7. Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior  

O UNAR mantém convênio com FIES e PROUNI. 
 

8.8. Apoio Discente 

Uma das metas da IES é o desenvolvimento de projetos de iniciação científica, com 
vistas à construção de conhecimento. Para tanto, está prevista a orientação e o 
acompanhamento de interessados na pesquisa, em conformidade com o que dispõe o 
regulamento do COOPPEX (Coordenadoria de Pós Graduação, Pesquisa e Extensão). 
Ressalte-se que o UNAR propiciará bolsa de estudo a alunos que desenvolverem 
Projetos de Iniciação Científica. 

O UNAR realiza atividades de extensão, abertas a estudantes e à comunidade 
externa. Tais atividades constam de mini-cursos, debates, discussão de temas atuais, o 
que, indubitavelmente, contribui para a ampliação do universo intelectual dos alunos. 
Além disso, realizam-se encontros educacionais, envolvendo pareceria com a Secretaria 
de Educação do Município e Congressos de Iniciação Científica, com vistas à 
apresentação de artigos produzidos pelos alunos, com possibilidade de publicação na 
Revista do UNAR. 
 Há que se ressaltarem atividades de leitura e discussão de artigos pertinentes ao 
curso, cujos resultados culminem em “position paper”. 
 

8.9. Mecanismos de Nivelamento 

Estudos sobre o desempenho dos alunos ingressantes evidenciam que os maiores 
obstáculos para o bom desempenho acadêmico encontram-se na dificuldade de leitura e 
compreensão de textos manifestados nas diferentes linguagens. Diante disso, o UNAR 
propõe programas de nivelamento, constando, a princípio, de estudos de Língua 
Portuguesa, especificamente, referentes à leitura textual e de Matemática.  

O Programa de Nivelamento do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo 
Ulson” – UNAR é um dos programas de apoio aos discentes que propicia o acesso ao 
conhecimento básico em disciplinas de uso fundamental aos seus estudos universitários. 

São oferecidos neste programa de nivelamento, conteúdos de Língua Portuguesa e 
Matemática, bem como o atendimento individualizado em sistema de EAD para tirar 
dúvidas pontuais sobre estes conteúdos. 
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O propósito destas atividades é oportunizar aos alunos uma revisão de conteúdos, 
proporcionando, por meio de explicações e de atividades, a apropriação de 
conhecimentos esquecidos ou não aprendidos. 

O objetivo geral do programa de nivelamento do Centro Universitário de Araras “Dr. 
Edmundo Ulson”- UNAR é oferecer a oportunidade aos alunos de participar de revisões 
de conteúdos das disciplinas fundamentais do ensino médio de forma a adquirir mais 
condições para ter um maior aproveitamento das disciplinas do ensino superior.  

Conceitualmente, os programas de nivelamento são um exemplo de 
aprendizagem mediada pela tecnologia, onde através de um ambiente virtual de 
aprendizagem, permitem aos alunos momentos de aprendizagens compartilhadas e 
oferecer ainda diferentes materiais e recursos de apoio ao estudo. 

 

8.10. Estímulos à permanência do aluno no UNAR 

Com o objetivo de estimular a permanência do aluno na IES, o colegiado do curso 
de Direito analisa constantemente possibilidades de práticas docentes que sejam 
integradores, contextualizadas, reflexivas e articuladas com o fazer cotidiano do 
advogado. Dessa reflexão decorrem projetos interdisciplinares e dinâmicas interativas 
para que os estudantes vivenciem práticas acadêmicas intra e extra muros, produzindo 
um ambiente de construção identitária com a profissão. Além disso, o UNAR promove em 
âmbito institucional um programa, constando de palestras sobre temas da atualidade, tais 
como, meio ambiente, direitos humanos, religião, globalização; de exibição de filmes que, 
em sua temática, envolvem fatos do cotidiano escolar e social. A partir daí, os docentes 
efetuam debates. Outro recurso importante é o contato direto do coordenador do curso 
com os alunos, procurando identificar agilmente as dificuldades e investindo esforços para 
a resolução de possíveis problemas apresentados pelos alunos. 
 

8.11. Apoio Psicopedagógico 

O programa mantido pela instituição oportuniza ações de orientação 
psicopedagógicas a partir do ingresso do aluno no curso e, também, no transcorrer do 
curso. 

Trata-se de um programa, cujo objetivo é extrapolar questões acadêmicas e 
assistenciais, enfocando o fortalecimento de relações interpessoais nas diversas 
instâncias do cotidiano. Há uma profissional contratada para esse tipo de atendimento. 
 

8.12. Organização estudantil 

O UNAR propõe-se a assessoria aos órgãos estudantis, com vistas a contribuir 
para o desenvolvimento da consciência política do discente. 
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8.13. Acompanhamento dos egressos  

A IES propõe um programa de acompanhamento de egressos do Centro. Esse 
programa, além de procurar atrair ex-alunos à continuidade de estudos, prevê a 
possibilidade de avaliação da educação oferecida, com vistas a redirecionamentos de 
seus objetivos e metas, caso necessário. 

As ações podem ser resumidas como: 
• Acesso aos laboratórios de informática; 
• Acesso à Biblioteca; 
• Utilização do auditório para reuniões e/ou eventos; 
• Divulgação e envio de currículos a empresas cadastradas em nosso Serviço 

Central de Oportunidades do CIAE- Central de Integração Aluno/Empresa; 
• Bolsas de estudo para outros cursos; 

 

8.14. Apoio a Pessoas com Necessidades Especiais 

A realidade que vivenciamos, na atualidade, é a inclusão de alunos portadores de 
necessidades especiais e de pessoal técnico administrativo. Ignorar esse fato é 
aprofundar o fosso social existente no Brasil. Por essa razão, a IES prevê algumas 
práticas para o enfrentamento do problema: 

 
Para o deficiente físico: Eliminou barreiras arquitetônicas para circulação do estudante, 
com vistas a facilitar o acesso aos espaços de uso coletivo; adaptar portas e banheiros 
com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira de rodas; colocar de barras de 
apoio nas paredes dos banheiros.  

 
Para estudantes com deficiência visual: Se for o caso, desde o acesso até a conclusão 
do curso, a IES disponibilizará sala de apoio contendo máquina de datilografia braille, 
impressora braille acoplada a computador, sistema de síntese de voz; software de 
ampliação de tela; equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com 
visão subnormal; lupas, réguas de leitura; plano de aquisição gradual de acervo 
bibliográfico dos conteúdos básicos em braille. 

 
Para estudantes surdos: Se solicitado, desde o acesso até a conclusão do curso, 
deverão ser disponibilizados, quando necessário, intérpretes de língua de sinais/língua 
portuguesa, especialmente, por ocasião de realização de provas ou sua revisão, 
complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este não tenha 
expressado o real conhecimento do aluno. 
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IX - CORPO SOCIAL 

9.1. Corpo Docente  

O UNAR entende que para atingir a meta de excelência do ensino, um dos pontos 
básicos é a constituição de seu corpo docente. Para isso, privilegia-se a titulação e a 
experiência docente. Assim, o docente poderá ministrar um ensino voltado para a prática 
observada em seu campo de trabalho. 

 

9.2. Plano de carreira, regime de trabalho e políticas de qualificação.  

O Plano de Carreira Docente encontra-se devidamente implantado na IES.  
A IES entende que a formação continuada de seu corpo docente não deve ser 

algo eventual, nem instrumento destinado a suprir eventuais lacunas de sua formação, 
mas deve ser integrante do exercício profissional. Nessa perspectiva, a formação 
continuada pode ocorrer tanto no ambiente sistemático da escola, por meio da reflexão 
compartilhada com toda a equipe, nas tomadas de decisão, na criação de grupos de 
estudo, na assessoria de profissionais especialmente contratos, quanto extramuros, 
incluindo programas de pós-graduação lato e stricto sensu, cursos de aperfeiçoamento e 
outros. 

 

9.3. Critérios de seleção e contratação 

A contratação de docentes dar-se-á mediante a observação das leis trabalhistas e 
a seleção se fará por análise de currículo a ser efetuada pela Comissão permanente de 
Carreira Docente. 
 

9.4. Requisitos de titulação 

O UNAR, em seu PDI, explicita as normas de contratação e qualificação de seu 
corpo docente, fixando a titulação mínima de Mestre para o exercício da função docente, 
abrindo exceção para os cursos, cujos profissionais titulados sejam insuficientes no 
mercado de trabalho. 
 

9.5. Procedimentos para substituição definitiva e eventual 

Os procedimentos para contratação de docentes em substituição eventual 
observarão as exigências da Consolidação das leis do Trabalho. 
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9.7. Titulação e Experiência Profissional do Coordenador do curso 
A coordenação do Curso é exercida pelo Prof. Jorge Roberto Vieira Aguiar Filho, 

Bacharel em Direito, pelo Centro Universitário Anhanguera e Mestre em Direitos Coletivos 
e Cidadania, pela Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP. Atua como docente no 
UNAR há quase doze anos, tempo em que, também, exerce a profissão de Advogado, 
atuando em escritório próprio. A seguir, um breve relato sobre suas atividades: 

Mestrado  
Mestre em Direitos Coletivos e Função Social /UNAERP – Universidade de Ribeirão Preto 
2007 
Graduação  
Graduado em Direito/Centro Universitário Anhanguera – 2001 
02-2003/ Presente. UNAR – Centro Universitário “Dr. Edmundo Ulson” – Curso de 
Direito. 

PROFESSOR UNIVERSITÁRIO – Atuando nas Cadeiras de: 

- Direito Administrativo – 02-2003/Presente  
- Direito Tributário – 02-2004/ Presente 
- Prática Jurídica – 02-2003/12-2005 

 
08-2010/ 12-2012. UNAR – Centro Universitário “Dr. Edmundo Ulson” – Curso de 
Direito. VICE-COORDENADOR DO CURSO DE DIREITO 

 
01-2013/ Presente. UNAR – Centro Universitário “Dr. Edmundo Ulson” – Curso de 
Direito. COORDENADOR DO CURSO DE DIREITO 
 
02-2008/ 01-2010. UNIARARAS – Centro Universitário Dr. Hermínio Ometto– 
Professor Universitário nos Cursos de Administração de Empresas e Ciências Contábeis 
- Noções em Direito Público e Privado 
- Legislação Tributária 
 
02-2006/12-2011. IBRAP – Instituto Brasileiro de Administração Pública. Professor da 
Escola de Administração Pública, de Cursos e Palestras realizados nas principais capitais 
do País, tendo como temas ministrados:  

- Meio Ambiente no Âmbito Municipal;  
- Defesa nos Tribunais de Contas; 

 
06-2004/12-2005. Faculdade de Ciências e Letras de Araras – Curso de Direito. 
Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica. 

 
04-2004/12-2005. Anglo exame OAB/Araras – Coordenador e Professor de Direito 
Administrativo do curso preparatório para exame da OAB 
 
2008. Membro do Conselho Consultivo da Revista Jurídica do Centro Universitário 
de Araras “Dr. Edmundo Ulson” 

 
2012-Presente. Membro do Conselho Editorial da Revista Jurídica do Centro 
Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” 

 
06-2004/12-2006. Membro do Conselho de Educação em Ensino Superior da 
Subsecção da OAB/SP de Araras. 
 
Experiência profissional  

01-2009/11-2011. Prefeitura Municipal de Cordeirópolis – Secretário Municipal 
dos Negócios Jurídicos 
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01-2001 / 05-2005. SAEMA - Serviço de Água e Esgoto de Araras – Autarquia 
Municipal - ASSESSOR JURÍDICO  
 
06-2005/ 11-2008. Câmara Municipal de Araras – Secretário Jurídico 
 
02-2010/ Presente. UNAR – Centro Universitário “Dr. Edmundo Ulson”  
Assessoria Jurídica, preventivo e contencioso, atuando nas áreas: consumidor 
(ead), trabalhista, tributária, administrativa, cível, societária e contratual. 
 
06-2006/Presente. Caldami - Bastos Comércio e Locações Ltda. – Assessoria 
Jurídica atuando nas áreas: trabalhista, tributária, administrativa, cível, societária e 
contratual 
 
06-2004/Presente. Laminação de Metais Paulista Ltda. – Assessoria Jurídica 
atuando nas áreas: trabalhista, tributária, administrativa, cível, societária e 
contratual 
 
09-2009/11-2011. Unicred Anhanguera Cooperativa de Créditos – Assessoria 
Jurídica atuando nas áreas: cobrança, execuções cíveis, trabalhista, administrativa, 
societária e contratual. 
 
06-2003/11-2005. Itaúna Indústria de Papel Ltda. – Assessoria Jurídica 
 
09-2004/01-2006. Comercial e Construtora Pavan Ltda. - Assessoria Jurídica 
 
05-2003/12-2004. Pedreira Remanso – Assessoria Jurídica 
 
05-2003/12-2004. Remanso, Pisos e Revestimentos, Indústria e Comércio 
Ltda. – Assessoria Jurídica 

 
 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA E ESTUDOS PUBLICADOS 
 
PALESTRAS MINISTRADAS: 
Tema: ASPECTOS JURÍDICOS DA GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES 

5.º CONGRESSO CIENTÍFICO UNIARARAS “DESAFIOS DE VIVER NO SÉCULO XXI, 
2.º CONGRESSO INTERNACIONAL – PIBIBC – CNPQ - 06/2010 

 
PALESTRAS MINISTRADAS: 
Tema: CAPITAL INTELECTUAL X CRISE 

1.º CICLO DE PALESTRAS – CENTRO UNIVERSITÁRIO HERMÍNIO OMETTO - 
06/2009 

 
ARTIGO 
Tema: O CONTROLE JURISDICIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

IOB – REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO - 01/2008 
 
ARTIGO 
Tema: O PAPEL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, SUAS COMPETÊNCIAS 
CONSTITUCIONAIS E A REVISIBILIDADES DE SUAS DECISÕES PELO PODER 
JUDICIÁRIO 

IOB – REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO - 05/2009   
 
ARTIGO 
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Tema: A EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS 

JORNAL DA OAB/SP - 11/2011 
 
ARTIGO 
Tema: A COISA JULGADA NAS AÇÕES COLETIVAS SOB O PRISMA DO CÓDIGO 
DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
REVISTA JURÍDICA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAS “DR. EDMUNDO 
ULSON - 2008 
 
ARTIGO 
Tema: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS MUNICIPAIS NA 
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE SÃO PAULO – ASPECTOS PROCESSUAIS 
RELEVANTES. 

REVISTA JURÍDICA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAS “DR. EDMUNDO 
ULSON - 2014 
 
ARTIGO 
Tema: A RELAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA COM AS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS FALIMENTARES VIGENTES EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO 

REVISTA JURÍDICA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAS “DR. EDMUNDO 
ULSON - 2009 
 
ARTIGO 
Tema: LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E SUA TUTELA PENAL 

UNAERP – 2007 
 
ARTIGO 
Tema: TUTELA ANTECIPADA E CAUTELAR 

UNIFIAN – 2001 
 
Endereço 
Rua Lourenço Dias, 545 – Centro – Araras - SP. Fone: (19) 3542-8939 

  

9.8. Regime de Trabalho 

 O coordenador do curso enquadra-se no Regime Integral. 

 

9.10.3- Atribuições do NDE 

 Segundo a Resolução CONAES nº 1 de 17 de junho de 2010 e PARECER nº 4 de 
17 de junho de 2010, as atribuições do NDE são: 
a) Elaborar o Projeto Pedagógico do curso definindo sua concepção e fundamentos; 
b) Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 
c) Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de 

ensino constantes no currículo; 
d) Propor formas de incentivo para o desenvolvimento de atividades de pesquisa e 

extensão, procurando coaduná-las às exigências do mercado de trabalho e afinadas 
com as políticas públicas relativas à área de conhecimento dos cursos; 
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e) Cumprir e fazer cumprir as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 
graduação; 

f) Refletir sobre os processos de avaliação de aprendizagem e auto-avaliação dos 
cursos e, a partir dos dados elencados, propor alterações na matriz curricular dos 
cursos, embasando-se na legislação pertinente. 
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ANEXOS 
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REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
 

CAPÍTULO I 
Das Normas Gerais 

 
Art. 1º O aluno deverá observar “in totum” os procedimentos éticos necessários à sua 
atuação, os quais lhe serão entregues no ato da matrícula no Estágio Supervisionado.  
 
Art. 2º O aluno deverá seguir as normas internas da Instituição a que for designado, 
cooperando para o bom funcionamento da mesma.  
 
Art. 3º Cada aluno deverá, por ocasião de sua entrada e saída da instituição, assinar a 
folha de frequência do Estágio Supervisionado, que ficará sob a responsabilidade do 
supervisor de área. 
 
Art. 4º O Estágio Supervisionado será desenvolvido nos horários estabelecidos em cada 
local. Para maior disciplina, o aluno somente terá acesso ao local do campo de atuação 
no seu período pré-determinado.  
 
Art. 5º Quaisquer solicitações, reclamações ou reivindicações deverão ser dirigidas por 
escrito ao supervisor de Estágio, que se necessário, encaminhará a instâncias 
imediatamente superiores.  
 
Art. 6º O aluno deverá utilizar o material da instituição preservando os aparelhos, material 
permanente ou de consumo, deixando-o em ordem e limpo após o uso. O 
desaparecimento ou perda de quaisquer destes itens implicará na sua reposição integral, 
que será de responsabilidade individual ou coletiva, conforme o caso.  
 
Art. 7º O aluno deverá cumprir o total da carga horária determinada para cada disciplina 
de do Estágio Supervisionado. 
 
Art. 8º A ausência às atividades de Estágio só poderá ser justificada de acordo com o 
Regulamento do Curso.  
Art. 9º As atividades acadêmicas, bem como as programações deverão ser elaboradas 
pela Faculdade / Curso, dando ciência ao aluno interessado.  
 
Art. 10 As normas e o regulamento do estágio supervisionado deverão constar em 
documento próprio, elaborado pelos coordenadores / professores / supervisores do 
Núcleo Práticas Pedagógicas do Curso, devendo o aluno tomar ciência das mesmas no 
período de matrícula. 
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CAPÍTULO II 
Da Matrícula e da orientação 

 
Art. 11 O processo de matrícula está indicado no calendário acadêmico. 
 
Art. 12 Os encontros de supervisão e orientação do aluno devem ocorrer semanalmente 
nos campos de atuação da prática de estágio e na IES (oficina pedagógica, laboratório, 
salas de aula e biblioteca). 
 

CAPÍTULO III 
Do Processo de Avaliação 

Art. 13 A avaliação será processual, diretamente relacionada às atribuições cabíveis ao 
aluno e incidirá sobre aspectos qualitativos, devendo ser acompanhada no decorrer da  
Prática de Estágio e feita com base: 
 
I-  No material produzido pelo aluno: 

• Relatório de Observação 

• Proposta e desenvolvimento de intervenção; 

• Diário de campo, que inclui relatório das atividades desenvolvidas como iniciação 
profissional (regência); 

• Relatório final contendo análise e apreciação do aluno sobre todo o processo da 
Prática de Ensino: conteúdo, realizações, acompanhamento, produto final e outros. 

 
II-  Na frequência (cumprimento da carga horária exigida) e desempenho do aluno 
(interesse, responsabilidade, qualidade do trabalho, ética, participação e contribuições no 
grupo de supervisão) nas atividades da Prática de Ensino. 
 
III- Na apreciação emitida pelo professor /supervisor da Instituição sobre o trabalho 
realizado pelo aluno. 
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REGULAMENTO DO TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO (TCC) 
 

CAPÍTULO I 
Do Trabalho Final de Graduação (TCC) 

 
Art. 1º A elaboração do TCC é condição sine qua non para a obtenção do Grau de 
Bacharel em Direito. 
 
Art. 2º O TCC será desenvolvido durante o último ano do curso. 
 
Art. 3º O TCC deverá ser realizado individualmente ou em grupo de até oito integrantes, 
em forma de uma Monografia, constando de um trabalho experimental ou teórico, ou 
revisão bibliográfica, ou no formato de artigo publicado, ou desenvolvimento de técnicas e 
produtos. 
 
Art. 4º Caso seja entregue no formato de artigo publicado, o aluno deverá ser o 1.º autor 
do trabalho, devendo apresentá-lo segundo as normas do UNAR. 
 
Art. 5º O TCC deverá versar sobre assunto, relacionado com as áreas de conhecimento, 
pertinente ao curso ao qual o aluno esteja vinculado. 
 
Art. 6º Para o desenvolvimento do TCC será obrigatória a orientação de um professor ou 
pesquisador. 

 
CAPÍTULO II 
Do Projeto 

 
Art. 7º Todo aluno matriculado no segundo ano de qualquer curso, poderá, até o primeiro 
dia útil da segunda quinzena do mês de outubro, inscrever-se para o TCC, mediante a 
apresentação do resumo do projeto de trabalho contendo: título provisório, objetivos e 
metodologia, conforme formulário próprio disponível na Secretaria de Graduação, 
acompanhado da declaração de aceite do orientador e do co-orientador, quando for o 
caso, com anuência do Coordenador do Curso onde o projeto será desenvolvido. 
 
Art. 8º Só poderão encaminhar os projetos de TCC, os alunos previamente inscritos, no 
período oportuno, e com a apresentação do mesmo, devidamente assinado pelo 
orientador, co-orientador, e/ou Supervisor, quando for o caso. 
 
Art. 9º O projeto completo de TCC deverá ser encaminhado até o 1º dia útil da 2ª 
quinzena de novembro, contendo: Título, Introdução, Objetivo, Desenvolvimento, 
Considerações Finais e Referências Bibliográficas. 
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Art. 10 O projeto de TCC deverá estar acompanhado de uma lista de 3 nomes de 
docentes do UNAR, para orientar a escolha do relator do projeto pelo Conselho de Curso, 
conforme formulário próprio disponível na Secretaria de Graduação. 
No caso de projeto para o qual tenha sido nomeado um Supervisor, este deverá atuar 
como relator. 
 
Art. 11 O TCC poderá ser realizado fora do UNAR, desde que autorizado pelo Conselho 
de Curso, que indicará um supervisor vinculado ao curso ao qual pertence o aluno, que 
será responsável pelo acompanhamento do trabalho e membro titular da Comissão 
Avaliadora. 
 
Art. 12 Como atividade de apoio ao desenvolvimento do TCC o aluno deverá ter cursado 
a disciplina “Metodologia Científica”, constante da grade curricular dos cursos. 
 
Art. 13 O resumo e o projeto do TCC deverão ser aprovados pelo Conselho de Curso ao 
qual esteja vinculado o aluno. 
  
 

CAPÍTULO III 
Da Orientação 

Art. 14 O orientador poderá ser um docente, um Mestre, ou um Doutor, vinculado a 
qualquer curso do UNAR. 
 
Art. 15 A critério do Conselho de Curso ao qual esteja vinculado o aluno, o orientador 
poderá ser de outra instituição de ensino ou pesquisa, públicas ou particulares, 
respeitadas as disposições constantes no item 1.5. 
 
Art. 16 Poderá o orientador indicar, de comum acordo com seu orientado, um co-
orientador. 
 
Art. 17 Toda alteração, quer seja de orientador e/ou Projeto, deverá ser solicitada com um 
prazo de, no mínimo, três meses de antecedência em relação à entrega do trabalho final. 
Qualquer alteração deverá ser aprovada pelo Conselho de Curso ao qual o aluno esteja 
vinculado. 

 
CAPÍTULO IV 

Da Apresentação 
Art. 18 O aluno apresentará o TCC em uma via, impressas, devidamente assinada por 
ele, pelo orientador, e quando for o caso pelo supervisor e/ou co-orientador. 
 
Art. 19 As normas para apresentação do TCC encontram-se na Secretaria de Graduação. 
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Art. 20 O prazo para a entrega do TCC junto à Secretaria de Graduação expira no 
primeiro dia útil do mês de novembro. 
 
Art. 21 O TCC não entregue neste prazo, poderá ser entregue no mês de maio ou 
novembro do ano subseqüente. 
 
Art. 22 O aluno que estiver cursando o último semestre do prazo máximo de duração 
estipulado por seu curso deverá, necessariamente, entregar o TCC, até o primeiro dia útil 
do mês de novembro, sob a pena de não recebimento do título de graduado.  
 
Art. 23 Quando o prazo máximo de integralização do curso do aluno se encerrar no final 
do primeiro semestre, ele deverá entregar o TCC até o último dia útil do mês de maio. 
 

CAPÍTULO V 
Da Comissão Avaliadora 

Art. 24 A Comissão Avaliadora será composta pelo orientador, sendo necessariamente 
um docente do UNAR. 
 
Art. 25 Quando da existência do supervisor, este será membro titular. 
 
Art. 26 Quando da existência do co-orientador, este não poderá ser membro. 
 

CAPÍTULO V 
Da Avaliação 

Art. 27 O conceito atribuído será aprovado ou reprovado. 
 
Art. 28 O TCC que não obtiver aprovação poderá ser refeito e reapresentado à mesma 
Comissão Avaliadora, até o último dia útil do mês de maio do ano seguinte, caso o 
trabalho tenha sido entregue no primeiro dia útil do mês de novembro. Se o trabalho for 
entregue no último dia útil do mês de maio, o prazo será até o 1º dia útil do mês de 
novembro. Em ambos os casos, o aluno não deve se encontrar no semestre que 
configure o prazo máximo para integralização do seu curso, previsto na estrutura 
curricular. 
 

CAPÍTULO VI 
Dos Casos Omissos 

Art. 29 Os casos omissos serão resolvidos pela CONSEPE – Conselho de Ensino e 
Pesquisa. 
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REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

SEÇÃO I – DOS OBJETIVOS 
 

Art. 1º - O regulamento que ora se apresenta objetiva normatizar as Atividades 
Complementares como componente curricular dos Cursos de Graduação do Centro 
Universitário de Araras “Dr Edmundo Ulson”- UNAR. 
 
Art. 2º - As Atividades Complementares, fixadas no Projeto Pedagógico dos Cursos, 
respaldadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, têm a finalidade de enriquecer o 
processo de ensino-aprendizagem privilegiando: 

1. Enriquecer o processo ensino-aprendizagem; 
2. Complementar a formação profissional e social; 
3. Ampliar os horizontes do conhecimento, bem como de sua prática, para além 

da sala de aula, em atividades de ensino, pesquisa e extensão; 
4. Favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as diferenças 

sociais no contexto regional em que se insere a instituição; 
5. Propiciar a inter e a transdisciplinaridade no currículo, dentro e entre os 

semestres e séries; 
6. Estimular práticas de estudo independentes, visando a uma progressiva 

autonomia profissional e intelectual do aluno; 
7. Encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e competências 

adquiridas fora do ambiente escolar, inclusive as que se referirem às 
experiências profissionalizantes julgadas relevantes para a área de formação 
considerada; 

8. Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa 
individual e coletiva e a participação em atividades de extensão. 

 
Art. 3º - As Atividades Complementares deverão ser cumpridas pelo aluno a partir de seu 
ingresso no curso, obedecendo à carga horária exigida em cada currículo, de acordo com 
as Diretrizes Curriculares, para a conclusão do seu curso de graduação; 
 
Art. 4º - A integralização das Atividades Complementares é condição necessária para a 
colação de grau e deverá ocorrer durante o período em que o aluno estiver regularmente 
matriculado, excetuando-se eventuais períodos de trancamento. 
 
Art. 5º - São consideradas Atividades Complementares aquelas pertencentes aos 
seguintes categorias: 
 
Categoria I : Atividades fora do ”sede” 

Cursos, palestras, seminários, congressos, conferências, oficinas, visitas técnicas, 
teatros, em entidades educacionais, estudantis ou profissionais, públicas ou privadas, 
reconhecidas pela instituição. Tais atividades devem ser adequadas à formação 
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complementar do aluno. Considera-se a participação do aluno, na forma passiva ou ativa, 
ou seja, na condição de “participante ou palestrante / instrutor/ apresentador“. 
 
Categoria II : Atividades dentro da “sede” 

Essa categoria de Atividades Complementares atende interesses gerais e específicos, 
podendo ser realizadas na forma de Semanas de Estudo, palestras, seminários, debates, 
etc. Os temas de interesse geral podem ser assistidos por alunos de todos os cursos. Os 
temas específicos são orientados a um público alvo particular (curso). Verifique junto ao 
seu curso se determinada área de interesse, promovida por outro curso ou núcleo, 
permite o cômputo de horas de Atividades Complementares. 
 
Categoria III : Atividades de pesquisa, publicações e monitoria 
Pesquisa, teórica ou empírica, a fim de que os alunos possam visualizar o conteúdo do 
curso em sua projeção social real, com a finalidade de que a formação universitária não 
esteja dirigida apenas à aplicação e interpretação do conhecimento, mas que sejam 
formados (alunos) para também construí-lo. 
Nesse caso, também os alunos ajustarão com os docentes o objeto da pesquisa teórica 
ou empírica, as condições de sua realização, a avaliação e o registro. Os docentes 
atestarão a atividade realizada. 
Esta categoria de Atividades Complementares inclui projetos envolvendo implementação 
prática, pesquisa teórica, oficinas, formação de grupos de estudo e grupos de interesse 
com produção intelectual ou projeto com implementação real 
Categoria IV : Atividades Comunitárias 

Extensão que consiste na prestação de serviços em questões ligadas à cidadania, família, 
saúde, educação, moradia, a fim de que experimentem a função social do conhecimento 
produzido. 
Os alunos poderão deles participar, através de órgão encarregado das atividades de 
estágio, monografia ou outro, conforme orientação específica do curso, que programará, 
coordenará e controlará o cumprimento das atividades 

 
Parágrafo Único – Outras Atividades Complementares dentro de cada 
grupo poderão ser analisadas e validadas pelo Conselho de Curso; 

 
Art. 6º - A Coordenação de Curso deverá elaborar normas complementares a este 
Regimento, conforme as características próprias de cada curso de graduação, com 
aprovação do Conselho de Curso respectivo. 
 
Art. 7º - Por se tratar de uma atividade, o registro da mesma deverá ser semestralmente, 
sob a forma de: “Cumpriu (Realizada)” ou “Não Cumpriu (Não Realizada)”. 
 

SEÇÃO II – DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
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Art. 8º - A organização, supervisão, acompanhamento e a convalidação das Atividades 
Complementares ficarão sob a responsabilidade dos seguintes componentes: 

a) Conselho de Curso; 
b) Coordenador das Atividades Complementares; 
c) Professor Orientador; 

 
Parágrafo Único – Não haverá remuneração ou atribuição de horas-
aulas específicas ao Coordenador das Atividades Complementares, bem 
como a professores orientadores. Sempre que possível essa atividade 
deverá ser designada a docentes do curso que possuem horas atividades; 

 
Art. 9º - Compete ao Conselho de Curso:  

a) Elaborar o regulamento das Atividades Complementares específicas do 
Curso e a pontuação das mesmas; 

b) Designar o Coordenador responsável pelas Atividades Complementares; 
c) Designar o professor orientador responsável pela supervisão, 

acompanhamento e avaliação de Atividade Complementar específica, entre 
aqueles pertencentes ao quadro de docentes do respectivo curso; 

d) Supervisionar o desenvolvimento das Atividades Complementares; 
e) Validar as atividades realizadas; 
f) Regulamentar as atividades não-previstas; 
g) Encaminhar semestralmente para a Direção de Graduação e Acadêmica, a 

relação das Atividades Complementares a serem oferecidas no respectivo 
semestre e que deverão ser cadastradas pela Secretaria Geral. O 
encaminhamento deverá ser através de formulário próprio conforme Anexo I; 

h) Encaminhar, ao final de cada ano, à Secretaria Geral para registro 
acadêmico, do relatório do resultado das Atividades Complementares no 
curso (Anexo II); 

i) Julgar os pedidos de convalidação de horas de Atividades Complementares 
não constantes neste regulamento; 

j) Elaborar o planejamento orçamentário das Atividades Complementares e 
encaminhá-lo aos órgão competentes; 

 
Art. 10 - As Atividades Complementares a serem oferecidas por cada curso de 
graduação, poderão ser coordenadas por um professor pertencente ao seu quadro de 
docentes, cujas principais atribuições são: 

a) Seguir o regulamento específico para esta atividade de seu curso; 
b) Organizar e divulgar, semestralmente, calendário das Atividades 

Complementares, bem como o número de vagas disponíveis para cada uma 
delas; 

c) Coordenar os trabalhos desenvolvidos pelos professores orientadores e 
pelos alunos; 
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d) Organizar e acompanhar o desenvolvimento e as avaliações das Atividades 
Complementares; 

e) Sugerir a substituição de professores orientadores e, em casos especiais, 
submeter à aprovação do Conselho de Curso com exposição de motivos; 

f) Estabelecer, em conjunto com o professor orientador, o número de alunos, 
com base no total de alunos inscritos para a Atividade Complementar; 

g) Encaminhar à Secretaria Geral a totalização das horas das Atividades 
Complementares de cada aluno, para fins de registro acadêmico, ao final de 
cada ano letivo; 

h) Estabelecer prazos e critérios para inscrição e seleção dos interessados nas 
Atividades Complementares disponibilizadas para o semestre; 

i) Manter e controlar o registro das Atividades Complementares de cada aluno; 
j) Divulgar de forma ampla aos alunos do respectivo curso de graduação, as 

Atividades Complementares disponíveis em cada período letivo. 
 
Art. 11 - Cada Atividade Complementar poderá ser acompanhada e avaliada por um 
professor orientador pertencente ao quadro de docentes do curso, cujas 
responsabilidades são: 

a) Definir o número máximo de alunos por grupo que poderão desenvolver a 
atividade; 

b) Definir o objetivo a ser alcançado com o desenvolvimento da atividade; 
c) Definir o método de avaliação da atividade, como por exemplo: entrega de 

resenhas manuscritas ou impressas, artigo científico, avaliação escrita, 
seminários, ou qualquer outra forma de avaliação que venha contribuir com 
a formação do aluno conforme estabelece Art. 2o; 

d) Analisar os pedidos de inscrição para o desenvolvimento da atividade 
complementar sob sua responsabilidade, verificando se os participantes 
estão aptos para tal; 

e) Definir em conjunto com os alunos inscritos na atividade complementar o 
cronograma de atuação bem como as avaliações a serem aplicadas; 

f) Orientar e acompanhar o desenvolvimento de toda a atividade; 
g) Emitir relatório final, conforme anexo II, informando ao Coordenador das 

Atividades Complementares a listagem dos alunos inscritos, bem como o 
resultado final (“cumpriu” ou “não cumpriu”). 

 
SEÇÃO III – DO ALUNO 

 
Art. 12 – O aluno inscrito em Atividade Complementar específica deverá: 

• Conhecer sobre o regulamento e as normas referentes a Atividades 
Complementares; 

• Definir, entre as Atividades Complementares disponíveis para o semestre 
letivo, aquela em que deverá fazer inscrição junto à Coordenação do Curso; 
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• Desenvolver as atividades propostas, cumprindo todas as etapas e o 
cronograma estabelecido em conjunto com o professor orientador; 

 
Art. 13 – A integralização das Atividades Complementares deverá ocorrer durante o 
período em que o aluno estiver regularmente matriculado, excetuando-se eventuais 
períodos de trancamento. 
 
Art. 14 – A integralização das Atividades Complementares é condição necessária para a 
colação de grau. 
 
Art. 15 – O aluno deverá desenvolver as Atividades Complementares segundo sua 
própria conveniência, oportunidade e compatibilidade de horário com disciplinas 
curriculares, não havendo a possibilidade de abono de faltas decorrentes da realização 
dessas atividades. 
 

SEÇÃO IV – DA AVALIAÇÃO 
 
Art. 16 - Atividades Complementares de longo prazo deverão possuir avaliações 
semestrais realizadas pelo professor orientador. 
 
Art. 17 – A avaliação da Atividade Complementar é de responsabilidade do professor 
orientador e deve ser definida quando do oferecimento aos alunos do curso. 
 
Art. 18 – A realização de qualquer Atividade Complementar não poderá ser parte 
integrante da avaliação de disciplina pertencente ao currículo do curso. 
 
Art. 19 – A Atividade Complementar será registrada como “Cumpriu” somente quando o 
aluno realizar todas as atividades pertinentes à mesma, respeitar o cronograma e ter sido 
aprovada no processo de avaliação designado pelo professor orientador. 
 

SEÇÃO V – DA INSCRIÇÃO 
 
Art. 20 – A inscrição deverá ser realizada pelo aluno através de formulário próprio, 
entregue e protocolado na Coordenação do Curso. 
 
Art. 21 – O período de inscrição será determinado pelo coordenador das Atividades 
Complementares. 
 
Art. 22 – O formulário de inscrição deverá ser retirado na Coordenação e preenchido 
juntamente com o professor orientador da Atividade Complementar escolhida pelo aluno. 
 

SEÇÃO VI – DO REGISTRO ACADÊMICO 
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Art. 23 – Ao final de cada semestre o Coordenador das Atividades Complementares 
deverá protocolar junto a Secretaria Geral, os relatórios referentes a cada Atividade 
Complementar desenvolvida no período, constando a situação de cada aluno inscrito na 
mesma. 
 
Art. 24 – Cada Atividade Complementar realizada terá um registro próprio junto à 
Coordenação, em relatório padronizado (Anexo II). 
 

Parágrafo Único – Atividade realizada em outra instituição e/ou empresa 
deverá ser comprovada através de documento comprobatório, a qual 
poderá ser convalidada como Atividade Complementar pelo Conselho de 
Curso. 

 
SEÇÃO VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS e TRANSITÓRIAS 

 
Art. 25 -As Atividades Complementares elaboradas e regulamentadas pelos Órgãos 
Colegiados do UNAR, deverão ter seu planejamento e/ou orçamento financeiro 
encaminhado aos órgãos competentes para aprovação. 
  
Art. 26 – Os casos omissos neste Regulamento serão deliberados junto ao Colegiado dos 
Cursos. 
 
Art. 27 – Este Regulamento entra em vigor a partir da data de sua aprovação pelo 
Consepe. 
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Regulamento dos núcleos vinculados ao Curso de Bacharelado em Direito 
 

TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º. O presente regulamento tem por finalidade normatizar as atividades dos 

Núcleos responsáveis pela administração das atividades que compõem o currículo pleno 
do Curso de Bacharelado em Direito do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo 
Ulson” - UNAR e cujo cumprimento é requisito indispensável à sua conclusão e respectiva 
colação de grau: 

 
     I - Núcleo de Pesquisa e Extensão, responsável pelo oferecimento, a matrícula, o 

aproveitamento e a validação das atividades complementares e pela monografia final; 
     II - Núcleo de Prática Jurídica, responsável pelo estágio supervisionado. 

TÍTULO II 
DO NÚCLEO DE PESQUISA E EXTENSÃO 

 
 Art. 2º. O núcleo de Pesquisa e Extensão em Direito é órgão de natureza 

acadêmica e científica vinculado ao Curso de Bacharelado em Direito no UNAR, tendo 
como objetivos específicos: 

I. realizar eventos acadêmicos e científicos sobre temas jurídicos; 
II. manter e desenvolver programas de estudos e projetos de pesquisa; 
III. oferecer cursos e disciplinas jurídicas extracurriculares; 
IV. proporcionar estrutura e condições para o exercício da pesquisa científica na 

área jurídica; 
V. publicar e divulgar os resultados das pesquisas jurídicas desenvolvidas. 

  
Art. 3º. O Núcleo é constituído pelo conjunto de Professores de Graduação 

envolvidos em Projetos de Pesquisa e de extensão devidamente aprovados e por um 
coordenador, a quem compete: 

I. elaborar, semestralmente, o calendário de todas as atividades relativas aos 
Projetos e programas de Pesquisa e Extensão, às Atividades Complementares 
e à Monografia Final; 

II. coordenar e supervisionar todas as atividades vinculadas aos Projetos e 
Programas de pesquisa e Extensão, às Atividades Complementares e à 
Monografia Final; 

III. coordenar a revista Jurídica do Curso de Bacharelado em Direito; 
IV. supervisionar o oferecimento das atividades complementares na âmbito da 

UNAR e analisar e validar as atividades complementares realizadas 
externamente; 

V. indicar professores orientadores de Monografia Final para os alunos que não os 
tiverem; 
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VI. designar as bancas examinadoras das Monografias Finais; 
VII. apresentar semestralmente, ao Colegiado do Curso de Bacharelado em Direito, 

relatório do trabalho desenvolvido na exercício da Coordenadoria de Pesquisa e 
Extensão; 

VIII. tomar, no âmbito de sua competência, todas as demais medidas necessárias ao 
efetivo cumprimento deste Regulamento. 

 
§ 1º. O Coordenador do Núcleo de Pesquisa e Extensão é escolhido entre outros 

professores com pós-graduação stricto senso (Mestrado e Doutorado) 
§ 2º. A carga horária administrativa atribuída ao Coordenador de Monografia é de 

até 20 (vinte) horas semanais. 
§ 3º. Juntamente com o Coordenador, é escolhido um Sub-Coordenador de 

Monografia, ao qual não é atribuída carga horária administrativa, e a quem compete 
unicamente a substituição do Coordenador em seus afastamentos e impedimentos.  

 
Art. 4º. O Núcleo orientar-se-á pela legislação pertinente, pelas normas e 

pareceres do Conselho Nacional de Educação, pelas normas internas da UNAR e por 
este regulamento. 

 
Art. 5º. O Núcleo manterá convênios com estabelecimentos de ensino superior, 

públicos ou privados, em qualquer parte do território nacional, bem como parcerias e 
convênios com instituições de ensino superior estrangeiras. 
 

CAPÍTULO I 
DA PESQUISA E DA EXTENSÃO 

 
Art. 6º. O Núcleo incentivará a pesquisa por todos os meios ao seu alcance, dentre 

os quais os seguintes: 
I- realização de convênios com instituições e agências nacionais ou estrangeiras, 
visando fomentar programas de investigação científica; 
II- intercâmbio com Instituições científicas, estimulando a interação entre 
professores e o desenvolvimento de projetos comuns; 

     III- divulgação e publicação dos resultados de pesquisas realizadas na Núcleo, 
através de seminários internos e da publicação de Revista Especializada; 

     IV- concessão de auxílios financeiros para execução de projetos especiais, 
mormente para estudo de interesse regional, estadual e local. 

  
Art. 7º. O Núcleo oferecerá à comunidade e aos alunos do Curso de Bacharelado 

em Direito, através de disciplinas extracurriculares, cursos sobre temas específicos, 
sujeitos a planos e projetos próprios, submetidos ao colegiado do Curso Jurídico. 

 



 

 
Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Parque Santa Cândida – CEP 13.603-112 – Araras/SP – Fone (19) 3321-8000 

 
 

P
ág

in
a1

1
0

 

Art. 8º. O Núcleo organizará, ao menos uma vez a cada semestre letivo, um evento 
(Seminário, Simpósio, Congresso, Jornada, Encontro, etc.) sobre tema anual na área de 
Direito, que mereça estudo e pesquisa mais aprofundados. 

 
Art. 9º. Os cursos e eventos deverão possuir duração mínima de 10(dez) horas-

aula, podendo ser validades como atividades complementares ao currículo do Curso de 
Bacharelado em Direito, em cumprimento ao que dispõe o artigo 4º da Portaria nº. 
1.886/94/MEC. 

 
Art. 10. Para o aluno já graduado, os cursos e eventos serão considerados 

atividades de extensão, podendo o Núcleo expedir certificado ao que foram aprovados 
segundo critérios fixados no respectivo Plano de Ensino. 

 
Art. 11º. Anualmente, em conjunto com o Colegiado do Curso de Bacharelado em 

Direito, o Núcleo elaborará uma programação geral de pesquisa e de extensão que 
atenda aos reclamos da comunidade e que propicie aos alunos a aprendizagem e o 
exercício da pesquisa jurídica. 

Parágrafo único. A programação anual obedecerá às linhas de pesquisa 
aprovadas pelo Colegiado do Curso de Bacharelado em Direito. 

 
Art. 12. A execução de projetos de pesquisa e de extensão que acompanham a 

programação anual será supervisionada pelo Núcleo. 
Parágrafo único: Cada projeto de pesquisa e de extensão possuirá um professor 

responsável, ao qual ficarão subordinadas a sua supervisão e desenvolvimento. 
 

Art. 13. Anualmente o Núcleo realizará Seminário Interno no UNAR para fins de 
divulgação dos resultados das pesquisas desenvolvidas.  

 
Art. 14. A cada ano letivo, na época oportuna, o Núcleo apresentará a previsão de 

recursos necessários para o desenvolvimento das pesquisas e extensões programadas 
para o ano seguinte. 

Parágrafo único. Competirá ao Núcleo administrar os recursos que forem 
destinados pela UNAR e/ou por agências de fomento para projetos de pesquisa 
aprovados. 

 
CAPÍTULO III 

DA MONOGRAFIA 
Art. 19. A monografia consiste em pesquisa individual orientada, em qualquer ramo 

do Direito, desenvolvida no âmbito do curso Jurídico. 
 
Art. 20. Os objetivos gerais da Monografia são os de propiciar aos alunos do Curso 

Jurídico a ocasião de demonstrar o grau de habilitação adquirido, o aprofundamento 
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temático, o estímulo à produção científica e o aprimoramento da capacidade de 
interpretação e crítica do Direito. 

 
SEÇÃO I 

DOS PROFESSORES ORIENTADORES 
Art. 21. A monografia é desenvolvida sob a orientação de um professor do Curso 

Jurídico. 
Parágrafo único. A monografia é atividade de natureza acadêmica e pressupõe a 

alocação de parte do tempo de ensino dos professores à atividade de orientação, na 
forma prevista na legislação específica. 

 
Art. 22. Cabe ao aluno escolher o professor orientador, devendo, para esse efeito, 

realizar o convite levando em consideração os prazos estabelecidos neste Regulamento 
para a entrega do Projeto de Monografia. 

§ 1º. Ao assinar o Projeto de Monografia o professor está aceitando a sua 
orientação. 

§ 2º. Pode o aluno contar com a colaboração de outro professor do Curso Jurídico 
que não o seu orientador ou de profissional que não faça parte do corpo docente do 
Curso Jurídico, atuando como co-orientador, desde que obtenha a aprovação de seu 
orientador. 

§ 3º. O nome do co-orientador deve constar nos documentos e relatórios entregues 
pelo aluno. 

 
Art. 23. Na situação em que o aluno não encontro nenhum professor que se 

disponha a assumir sua orientação, deve procurar o Coordenador de Monografia a fim de 
que este lhe indique um orientador. 

Parágrafo único. Na indicação de professores orientadores, o Coordenador de 
Monografia deve levar em consideração, sempre que possível, a distribuição de acordo 
com as áreas de interesse dos professores, bem como a distribuição eqüitativa de 
orientadores entre eles. 

 
Art. 24. Cada professor pode orientar, conjuntamente, no máximo 10 (dez) alunos. 
 
Art. 25. A troca de orientador só é permitida quando outro docente assumir 

formalmente a orientação, mediante aquiescência expressa do professor substituído. 
Parágrafo único. É da competência do Coordenador de Monografia a solução de 

casos especiais, podendo ele, se entender necessário, encaminhá-los para decisão pelo 
Colegiado do Curso Jurídico. 

 
Art. 26. O professor orientador tem, entre outros, os seguintes deveres específicos: 

I- freqüentar as reuniões convocadas pelo Coordenador de Monografia; 
II- atender semanalmente seus alunos orientados, em horário previamente fixado; 
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III- entregar, semestralmente, as fichas de freqüência e avaliação devidamente 
preenchidas e assinadas; 
IV- analisar e avaliar os relatórios parciais mensais que lhes forem entregues pelos 
orientados; 
V- participar das defesas para as quais estiver designado; 
VI- assinar, juntamente com os demais membros das bancas examinadoras, as fichas 
de avaliação das Monografias e as atas finais das sessões de defesa; 
VII- requerer ao Coordenador de Monografia e inclusão das Monografias de seus 
orientados na pauta semestral de defesas; 
VIII- cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 
 

Art. 27. A responsabilidade pela elaboração da Monografia é integralmente do 
aluno, o que não exime o professor orientador de desempenhar adequadamente, dentro 
das normas definidas neste Regulamento, as atribuições decorrentes da sua atividade de 
orientação. 

Parágrafo único: O não cumprimento do disposto nos artigos 29 e 36 deste 
Regulamento autorizam o professor a desligar-se dos encargos de orientação, através de 
comunicação oficial ao Coordenador de Monografia. 

 
SEÇÃO II 

DOS ALUNOS EM FASE DE REALIZAÇÃO DAS MONOGRAFIAS 
 

Art. 28. É considerado aluno em fase de realização da Monografia, todo aquele 
regularmente matriculado nas disciplinas respectivas, pertencentes ao currículo pleno do 
Curso Jurídico. 
 

Art. 29. O aluno em fase de realização da Monografia tem, entre outros, os 
seguintes deveres específicos. 
I- freqüentar as reuniões convocadas pelo Coordenador de Monografia ou pelo seu 

orientador; 
II- manter contatos no mínimo quinzenais com o professor orientador para discussão 

e aprimoramento de sua pesquisa, devendo justificar eventuais faltas; 
III- cumprir o calendário divulgado pela Coordenadoria de Monografia para entrega de 

projetos, relatórios parciais e versão final da Monografia; 
IV- entregar ao orientador relatórios parciais mensais sobre as atividades 

desenvolvidas; 
V- elaborar a versão final de sua Monografia, de acordo com o presente Regulamento 

e as instruções de seu orientador e do Coordenador de Monografia;  
VI- entregar ao Coordenador de Monografia ao final do semestre em que estiver 

matriculado na disciplina respectiva, 4 (quatro) cópias de sua Monografia, devidamente 
assinadas pelo orientador; 
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VII- comparecer em dia, hora e local determinados para apresentar e defender a versão 
final de sua Monografia; 

VIII- cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 
 

Art. 30. A matrícula na disciplina Monografia II atribui ao aluno o direito de escrever 
e defender sua Monografia, conforme calendário estabelecido pela Coordenadoria de 
Monografia, tendo por base o calendário acadêmico do Curdo Jurídico. 

SEÇÃO IV 
DO PROJETO DE MONOGRAFIA 

 
Art. 31. O aluno deve elaborar seu Projeto de Monografia de acordo com este 

Regulamento e com as orientações do seu professor orientador. 
Parágrafo único. A estrutura formal do projeto deve seguir os critérios técnicos 

estabelecidos nas normas da ABNT sobre documentação, no que forem eles aplicáveis. 
 

Art. 32. A estrutura do Projeto de Monografia compõe-se de: 
I- apresentação; 
II- objeto; 
III- objetivos; 
IV- justificativas; 
V- metodologia; 
VI- cronograma; 
VII- levantamento bibliográfico inicial; 
VIII- instrumentos de pesquisa (quando houver pesquisa de campo) 

 
Art. 33.  O Projeto de Monografia deve ser entregue ao Coordenador de 

Monografia, em duas vias assinadas pelo orientador responsável, com no mínimo 15 
(quinze) dias de antecedência ao início do período regular de matrícula. 

§ 1º. Cabe o Coordenador de Monografia a avaliação e aprovação doa projetos 
apresentados pelos alunos, para que esses possam obter matrícula na disciplina 
Monografia I. 

§ 2º. O projeto reprovado deve ser devolvido ao aluno no prazo de 5 (cinco) dias, 
para que seja reformulado ou refeito e possa ser entregue novamente ao Coordenador de 
Monografia antes do término do período regular de matrícula. 

§ 3º. Sendo o projeto novamente reprovado, o aluno tem sua matrícula na 
disciplina definitivamente negada no semestre respectivo. 

§ 4º. Aprovado o Projeto de Monografia, um exemplar é arquivado na 
coordenadoria de monografia, sendo outro devidamente assinado pelo Coordenador de 
Monografia, enviado ao professor orientador. 
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Art. 34. Para a aprovação do Projeto de Monografia deve ser levado em 
consideração a existência ou não de monografia já apresentada e defendida com base 
em projeto idêntico ou similar e as demais normais normas Regulamento. 
 

Art. 35. Aprovado o projeto de Monografia, a mudança de tema só é permitida 
mediante a elaboração de um novo projeto e preenchimento dos seguintes requisitos: 

I- ocorrer a mudança dentro de um prazo não superior a 15 (quinze) dias, 
contados da data de início do período letivo;  

II- haver aprovação do professor orientador; 
III- existir a concordância do professor orientador m continuar com a orientação, ou 

a concordância expressa de outro docente em substituí-lo; 
IV- haver aprovação do Coordenador de Monografia. 
Parágrafo único. Pequenas mudanças que não comprometem as linhas básicas 

do projeto, são permitidas a qualquer tempo, desde que com autorização do orientador. 
SEÇÃO V 

DOS RELATÓRIOS PARCIAIS 
 

Art. 36. Os relatórios mensais parciais sobre o desenvolvimento da Monografia 
devem conter informações detalhadas acerca das pesquisas e estudos realizados no 
período respectivo, na forma definida pelo professor orientador, sendo-lhe entregues até o 
5º (quinto) dia útil de cada mês. 

SEÇÃO VI 
DA MONOGRAFIA 

 
Art. 37. A Monografia deve ser elaborada considerando-se: 
I- na sua estrutura formal, os critérios técnicos estabelecidos nas normas da 

ABNT sobre documentação, no que forem eles aplicáveis; 
II- na seu conteúdo, as finalidades estabelecidas no artigo 7º deste Regulamento e 

a vinculação direta do seu tema com um dos ramos do conhecimento na área 
do Direito, preferencialmente aqueles identificados pelas disciplinas ofertadas 
no currículo.  

 
Art. 38. A estrutura compõe-se de: 
I- folha de rosto; 
II- resumo; 
III- sumário; 
IV- introdução; 
V- desenvolvimento; 
VI- conclusão; 
VII- bibliografia; 
VIII- anexos (quando for o caso). 
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Art. 39. As cópias da Monografia encaminhadas às bancas examinadoras devem 
ser apresentadas preenchendo os seguintes requisitos: 

I- digitada em espaço 1 ½ (um e meio), em papel branco tamanho A4, letra tipo 
times new roman tamanho 12 (doze), ou equivalente; 

II- a soma das margens inferior e superior, bem como das margens laterais 
esquerda e direita, não pode ultrapassar 6 (seis) centímetros; 

III- encadernada com brochura ou espiral; 
IV- o corpo do trabalho (introdução, desenvolvimento e conclusão) deve possuir no 

mínimo 50 (cinqüenta) e no máximo 100 (cem) páginas de texto escrito. 
Parágrafo único. Monografias que extrapolem o limite de tamanho estabelecido na 

alínea “d” deste artigo são consideradas excepcionais e devem, para apresentação, 
possuírem a aprovação do Coordenador de Monografia, ouvido o professor orientador. 

 
SEÇÃO VII 

DA BANCA EXAMINADORA 
Art. 40. A Monografia é defendida pelo aluno perante banca examinadora 

composta pelo professor orientador, que a preside, que por outros 2 (dois) membros, 
indicados pelo Conselho de Curso, mediante designação do Coordenador de Monografia. 

§ 1º. Quando o co-orientador for membro da banca, será ela composta por 4 
(quatro) membros efetivos. 

§ 2º. Pode fazer parte na banca examinadora um membro escolhido entre 
professores de outras áreas, com interesse na área de abrangência da pesquisa, ou de 
Cursos de Direito de outras IES, ou ainda entra profissionais de nível superior que 
exerçam atividades afins com o tema da Monografia. 

§ 3º. Quando da designação da banca examinadora deve também ser indicado um 
membro suplente, encarregado de substituir qualquer dos titulares em caso de 
impedimento.  

 
Art. 42. Todos os professores da área de Direito podem ser convocados para 

participar das bancas examinadoras, mediante indicação do Coordenador de Monografia, 
aprovada pelo Colegiado do Curso Jurídico. 

Parágrafo único. Deve, sempre que possível, ser mantida a equidade no número 
de indicações de cada professor para compor as bancas examinadoras, procurando ainda 
evitar a designação de qualquer docente para um número superior a 10 (dez) comissões 
examinadoras por semestre. 

 
SEÇÃO VIII 

DA DEFESA DA MONOGRAFIA 
 

Art. 43. As sessões de defesa da monografia são públicas.  
Parágrafo único: Não é permitido aos membros das bancas examinadoras tornarem 
públicos os conteúdos das Monografias antes de suas defesas. 
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Art. 44. O coordenador de monografia deve elaborar calendário fixando prazos 

para a entrega das monografias, designação das bancas examinadoras e realização das 
defesas. 

§ 1º. Quando a monografia for entregue com atraso, a relevância do motivo deve 
ser avaliada pelo Coordenador de Monografia; 

§ 2º. Comprovada e existência de motivo justificado e a anuência do professor 
orientador, fica, nesse caso, a defesa adiada para o semestre seguinte, em período 
especialmente previsto no calendário e que deve anteceder o período destinado às 
defesas regulares; 

§ 3º. Não é admitido um segundo atraso, sendo, nesta situação, atribuída nota 0 
(zero) na disciplina Monografia II. 

 
Art. 45. Ao término da data limite para a entrega das cópias da monografias, o 

Coordenador de Monografias divulga a composição das bancas examinadoras, os 
horários e as salas destinadas à sua defesa. 

 
Art. 46. Os membros das bancas examinadoras, a contar da data de sua 

designação, têm o prazo de 15 (quinze) dias para procederem a leitura das monografias. 
 
Art. 47. Na defesa, o aluno tem até 30 (trinta) minutos para apresentar o seu 

trabalho e cada componente da banca examinadora até 10 (dez) minutos para fazer sua 
argüição, dispondo ainda o discente de outros 10 (dez) minutos para responder cada um 
dos examinadores. 

 
Art. 48. A atribuição das notas dá-se após o encerramento da etapa de argüição, 

obedecendo o sistema de notas individuais por examinador, levando em consideração o 
texto escrito, a sua exposição oral e a defesa na argüição pela banca examinadora. 

§ 1º. Utilizam-se, para a atribuição das notas, fichas de avaliação individuais, onde 
o professor apõe suas notas para cada item a ser considerado. 

§ 2º. A nota final do aluno é o resultado da média aritmética das notas atribuídas 
pelos membros da comissão examinadora. 

§ 3º. A nota final do aluno, quando o orientador e o co-orientador compuserem a 
banca, é resultado da média ponderada das suas notas, que terão, cada uma, peso 0,5 
(zero vírgula cinco) e das notas dos demais membros, que terão, cada um, peso 1.0 (um). 

§ 4º. Para aprovação o aluno deve obter nota igual ou superior a 7(sete) na média 
das notas individuais atribuídas pelos membros da banca examinadora e receber nota 
igual ou superior a 7 (sete) dos 2 (dois) membros dessa comissão que não tiverem 
participado de sua orientação. 

 
Art. 49. A banca examinadora deve reunir-se antes da sessão de defesa pública 

podendo, se aprovado por maioria, devolver a Monografia para reformulações. 
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Parágrafo único. Nessa situação fica a defesa marcada para 30 (trinta) dias após, 
contados da devolução da monografia ao aluno, feita essa mediante protocolo. 

 
Art. 50. A banca examinadora, por maioria, após a defesa oral, pode sugerir ao 

aluno que reformule aspectos de sua monografia. 
§ 1º. Quando sugerida a reformulação de aspectos fundamentais da monografia e 

aceitando o aluno, terá ele prazo máximo de 30 (trinta dias) para apresentar as alterações 
sugeridas. 

§ 2º. Entregues as novas cópias da Monografia, já com as alterações realizadas, 
reúne-se novamente a banca examinadora devendo então proceder a avaliação, na forma 
prevista no artigo 37, inexistindo nova defesa oral. 

 
Art. 51. O aluno que não entregar a monografia ou que não se apresentar para a 

sua defesa oral, sem motivo justificado na forma da legislação em vigor, está 
automaticamente reprovado na disciplina de Monografia II. 

 
Art. 52. A avaliação final, assinada pelos membros da banca examinadora e pelo 

aluno, deve ser registrada no livro de atas respectivo. 
Parágrafo único. Compete ao colegiado do Curso Jurídico analisar os recursos das 

avaliações dos professores orientadores e bancas examinadoras. 
 
Art. 53. Não recuperação da nota atribuída à Monografia, sendo a reprovação na 

disciplina, nos casos em que houver, definitiva. 
§ 1º. Se reprovado, fica a critério do aluno continuar ou não com o mesmo tema de 

monografia e com o mesmo orientador. 
§ 2º. Optando por mudança de tema, deve o aluno reiniciar todo o processo para 

elaboração da monografia, desde a elaboração do projeto de pesquisa e passando 
novamente pelas disciplinas Orientação de monografia I e II. 

 
Art. 54. Ao aluno cuja monografia haja sido reprovada, é vedada a defesa da 

mesma ou de nova monografia, qualquer que seja a alegação, no semestre da 
reprovação. 

Seção IX 
DA ENTREGA DA VERSÃO DEFINITIVA DA MONOGRAFIA 

 
 

Art. 55. Da versão definitiva da monografia devem ser encaminhados à 
Coordenadoria de Monografia 3 (três) exemplares que, além dos demais requisitos 
exigidos nos artigos 37 a 39 deste regulamento, devem também vir encadernados em 
preto, com gravação em dourado do nome de seu autor e orientador, seu título, seu local 
e data de aprovação. 
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Art. 56. A entrega da versão definitiva da monografia é requisito para a colação de 
grau e deve ser efetuada, no mínimo, com 15 (quinze) dias de antecedência em relação à 
data marcada para a formatura de seu autor. 

 
TÍTULO III 

DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 
 

Art. 57. O Núcleo de Prática Jurídica é o órgão encarregado de supervisionar as 
atividades de estágio dos alunos do Curso de Direito, sendo composto pelos professores 
de estágio e pelo Coordenador de Estágios, a quem compete: 

I- coordenar o Núcleo de Prática Jurídica e implementar as decisões do Colegiado 
do Curso de Graduação em Direito referentes a estágios; 

II- elaborar, semestralmente, proposta de distribuição entre os Professores de 
Estágios das diversas atividades atinentes ao Estágio Supervisionado, encaminhando-a 
ao Colegiado do Curso de Bacharelado em Direito; 

III- aprovar a composição de equipes e escalas de horário dos estagiários junto ao 
CEJUSC, de forma a manter uma distribuição eqüitativa de acadêmicos nos diversos 
horários de funcionamento do mesmo; 

IV- propor ao colegiado do Curso de Bacharelado em Direito projetos de trabalho 
interdisciplinar a serem desenvolvidos conjuntamente com outros cursos da UNAR junto 
ao CEJUSC; 

V- dar parecer sobre a viabilidade didática e prática dos projetos alternativos de 
estágio encaminhados ao Colegiado do Curso de Bacharelado em Direito pelos 
Professores de Estágios; 

VI- autorizar atividade externa de estágio em escritório de advocacia ou órgão, 
entidade ou empresa conveniada com o UNAR; 

VII- autorizar a participação em programa alternativo de estágio devidamente 
aprovado; 

VIII- avaliar o estágio externo desenvolvido em escritórios de advocacia, órgãos, 
empresas e entidades conveniados; 

IX- apresentar ao Colegiado do Curso de Bacharelado em Direito, semestralmente, 
relatório do trabalho desenvolvido no exercício da Coordenadoria de Estágios; 

X- tomar, em primeira instância, todas as decisões e medidas necessárias ao 
efetivo cumprimento deste Regulamento. 

§ 1º. O coordenador de Estágios é escolhido pelo Coordenador do Curso, dentre 
os professores com exercício mínimo de 2 (dois) anos de orientação no Núcleo de Prática 
Jurídica. 

§ 2º. A carga horária administrativa atribuída ao Coordenador de Estágios é de 20 
(vinte) horas semanais. 

§ 3º. Juntamente com o Coordenador é eleito um Sub-Coordenador de Estágios, 
ao qual não é atribuída carga horária administrativa, e a quem compete unicamente a 
substituição do Coordenador em seus afastamentos e impedimentos. 
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Art. 58. As atividades de estágio são essencialmente práticas e devem 

proporcionar ao estudante a participação em situações sumuladas e reais de vida e 
trabalho, vinculadas à sua área de formação, bem como á análise crítica das mesmas. 

 
Art. 59. As atividades de estágio devem buscar, em todas as suas variáveis, a 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão. 
 
Art. 60. O estudo da ética profissional e sua prática deve perpassar todas as 

atividades vinculadas ao estágio. 
 

CAPÍTULO I 
DOS PROFESSORES DE ESTÁGIO 

 
Art. 61. São professores de estágio os professores que orientem e/ou 

supervisionem atividades de Estágio Supervisionado, competindo-lhes principalmente: 
I- orientar, supervisionar e avaliar as visitas e atividades simuladas e reais das 

equipes de estagiários sob sua responsabilidade, atribuindo-lhes as respectivas notas; 
II- efetuar o controle de freqüência, ao Estágio Supervisionado, dos estagiários 

pertencentes às equipes pelas quais for responsável; 
III- acompanhar a elaboração e corrigir as peças processuais assinando, 

juntamente com os estagiários pertencentes às equipes pelas quais forem responsáveis, 
as petições encaminhadas ao Poder Judiciário através do CEJUSC; 

IV- avaliar a participação das equipes de estagiários pelas quais for responsável, 
nas audiências dos processos encaminhados ao Poder Judiciário através do CEJUSC; 

V- proceder a correição bimestral, examinado todos os relatórios das audiências 
realizadas e cópias das sentenças dos processos liquidados; 

VI- desempenhar todas as demais atividades decorrentes de sua função. 
Parágrafo único: Todas as atividades de orientação, supervisão, 

acompanhamento, avaliação e coordenação atinentes ao estágio supervisionado são 
consideradas atividades docentes, sendo seu exercício privativo dos membros do corpo 
docente vinculado ao Curso Jurídico. 

 
CAPÍTULO II 

DAS MONITORIAS 
 

Art. 62. Compete aos monitores das disciplinas do Estágio Supervisionado a tarefa 
de assessorar os professores de estágio, bem como orientar os estagiários no 
desempenho de suas atividades. 

Parágrafo único: Os monitores são selecionados na forma da legislação vigente e 
preferencialmente dentre alunos que já tiverem cursado pelo menos cinqüenta por cento 
das disciplinas do Estágio Supervisionado. 
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SEÇÃO I 

DOS ESTAGIÁRIOS 
 

Art. 64. São considerados estagiários, para fins do Estágio Supervisionado, todos 
os alunos matriculados nas respectivas disciplinas, cabendo-lhes: 

I- realizar as visitas e trabalhos simulados orientados; 
II- cumprir seus plantões junto ao CEJUSC; 
III- preencher fichas de atendimento de todos os clientes que forem atendidos no 

CEJUSC, encaminhando-as à secretaria de estágio para cadastramento; 
IV- entregar periodicamente ao professor de estágio responsável pela equipe, 

relatório onde devem descrever detalhadamente todas as atividades realizadas durante o 
período respectivo e realizar uma auto-avaliação de seu desempenho; 

V- redigir as petições de todos os processos nos quais participaram efetivamente e 
assiná-las, juntamente com o professor de estágio, quando regularmente inscritos no 
quadro de estagiários da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); 

VI- comparecer, ao menos um estagiário da equipe, aos atos processuais 
decorrentes do processo, sob responsabilidade desta; 

VII- acompanhar as publicações oficiais visando manter atualizada a agenda de 
audiências existente junto à secretaria de estágio; 

VIII- cumprir as intimações que forem efetuadas no processo sob sua 
responsabilidade; 

IX- agir de acordo com a ética profissional e zelar pelo bom nome do Escritório de 
Assistência Jurídica; 

X- cumprir este regulamento e as demais determinações legais referentes ao 
Estágio Supervisionado. 

§ 1º. Para fins de atendimento junto ao CEJUSC os alunos do Estágio 
Supervisionado são divididos em equipes de no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) 
estudantes. 

§ 2º. Para fins de realização de trabalhos simulados, os alunos do Estágio 
Supervisionado são divididos em equipes de no mínimo 5 (cinco) e no máximo 15 (quinze) 
estudantes. 

§ 3º. No exercício de atividades vinculadas, direta ou indiretamente, ao Escritório 
de Assistência Jurídica, aplicam-se aos estagiários do Curso Jurídico as normas do 
Código de Ética e disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. 

§ 4º. Quando da infrigência de qualquer norma do Código referido no parágrafo 
anterior, seguir-se-á o procedimento e aplicar-se-á as sanções previstas na legislação 
específica atinente ao regime disciplinar do corpo discente.  

 
 

SEÇÃO IV 
DA AVALIAÇÃO 



 

 
Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Parque Santa Cândida – CEP 13.603-112 – Araras/SP – Fone (19) 3321-8000 

 
 

P
ág

in
a1

2
1

 

 
Art. 69. A avaliação das atividades do Estágio Supervisionado desenvolvidas sob a 

forma Visitas Orientadas é efetuada de acordo com a legislação vigente, em especial as 
normas fixadas pelo UNAR, levando em consideração os relatórios apresentados. 

 
Art. 70. A avaliação das atividades simuladas do Estágio Supervisionado é 

efetuada através de notas, de acordo com a legislação vigente, em especial as normas 
fixadas pelo UNAR, levando em consideração os seguintes elementos: provas, trabalhos, 
pesquisas, relatórios e participações nas atividades simuladas. 

 
Art. 71. A avaliação das atividades do CEJUSC é efetuada através de notas, de 

acordo com a legislação vigente, em especial as normas fixadas pelo UNAR, atribuídas 
com base nos relatórios periódicos de estágio, na correição semestral dos processos de 
cada equipe e no desempenho efetivo dos estagiários no CEJUSC. 

§ 1º. Considera-se aprovado o aluno que obtiver média final 7,0 (sete), ou superior 
a 7,0 (sete), nas avaliações de que trata o caput deste artigo. 

§ 2º. A recuperação das notas a que se refere este artigo somente pode ser 
concretizada através de plantões, na forma do parágrafo 1º do artigo 60 deste 
Regulamento, tendo em vista tratar-se de atividade eminentemente prática, não 
recuperável através de provas. 

§ 3º. Reprovado na recuperação, deve o aluno repetir o estágio no Escritório de 
Assistência Jurídica, em período letivo regular. 

 
Art. 72. A presença mínima a todas as atividades de estágio, para aprovação, é de 

75% (setenta e cinco por cento), sendo ela, no que se refere ao Escritório de Assistência 
Jurídica, computada através da presença em no mínimo setenta e cinco por cento dos 
plantões, audiências e demais atividades do CEJUSC. 

 
CAPÍTULO IV 

DOS ESTÁGIOS EXTERNOS E DOS PROJETOS ALTERNATIVOS DE ESTÁGIO 
 

Art. 73. Para fins de cumprimento de até 50% (cinqüenta por cento) da carga 
horária destinada ao Escritório de Assistência Jurídica, pode o aluno realizar: 

I- estágio externo em escritório de advocacia, órgão, entidade ou empresa pública 
ou privada, desde que credenciado ao UNAR para receber estagiários em Direito; 

II- projeto alternativo de estágio aprovado na forma prevista neste regulamento. 
§ 1º. O credenciamento, para fins de estágio externo, obedecidos os critérios e 

condições estabelecidos pelo Colegiado do Curso Jurídico, obedece ao disposto neste 
Regulamento e demais legislação vigente sobre convênios para realização de estágios 
curriculares. 
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§ 2º. Os projetos alternativos de estágio funcionam sob a forma de atividades de 
extensão ou, conjuntamente, de extensão e pesquisa, e possuem necessariamente um 
professor responsável. 

 
CAPÍTULO V 

DO ESTÁGIO PROFISSIONAL DE ADVOCACIA 
 

Art. 74. O estágio profissional de advocacia configura-se atividade de estágio 
extracurricular, funcionando na forma prevista nas normas estabelecidas pelo Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e mediante convênio específico com o 
UNAR, com as seguintes finalidades: 

I- cumprir o estabelecido na Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB) 
referentemente ao Estágio Profissional de Advocacia. 

II- permitir ao acadêmico de direito a inscrição como estagiário da OAB; 
III- desenvolver atividades práticas típicas de Advogado e o estudo Estatuto de 

Advocacia e da OAB e do Código de Ética e Disciplina. 
Parágrafo Único. O estágio profissional de advocacia não se configura atividade 

de ensino privativa do Curso Jurídico, necessitando para gerar os efeitos previstos no 
artigo 12 da Portaria n. 1886/94/MEC, de convênio expresso com Ordem dos Advogados 
do Brasil. 

 
 

TÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 75. Compete ao Colegiado do Curso Jurídico: 
I- analisar, em grau de recurso, as decisões do Coordenador de Pesquisa e 

Extensão e do Coordenador de Estágios; 
II- resolver os casos omissos neste Regulamento e interpretar seus dispositivos; 
III- tomar, em primeira instância, ressalvadas as competências dos Coordenadores 

de Monografia e de Estágio, todas as demais decisões e medidas necessárias ao efetivo 
cumprimento deste Regulamento; 

IV- analisar e aprovar alterações neste Regulamento. 
 
Art. 76. O presente conjunto de normas pode ser alterado através da iniciativa da 

Direção da Faculdade ou da maioria absoluta dos membros do Colegiado do Curso 
Jurídico e com a aprovação das demais instâncias competentes para sua análise no 
âmbito da UNAR. 


