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1. QUADRO-RESUMO 

 
Endereço de oferta do curso  

 
Avenida Leandro Adorno, s/n – Alta Floresta - MT 

 
Entidade mantenedora  

 
Instituto Educacional do Norte de Mato Grosso – (IENOMAT)  

 
Instituição mantida (IES)  

 
Faculdade de Direito de Alta Floresta – FADAF  

 
Denominação do curso  

 
Curso de Graduação em Direito  

 
Habilitação  

 
Direito  

 
Modalidade  

 
Bacharelado  

 
Área Profissional  

 
Ciências Sociais Aplicadas - Jurídicas 

 
 

 
Turno de Funcionamento 

 

 
 

Diurno 

 
 

Noturno 

 
 

Totais 

 
Número de vagas anuais 

autorizadas  
 

 
100 

 
100 

 
200 

 
Número de vagas utilizadas 

(2018/1) 

  329 

 
Regime de Matrícula 

 

 
Semestral 

 
Oferta  

 
Presencial  

 
Carga horária  

 
3.960 horas  

 
Título conferido  

 
Bacharel em Direito 

 
 

Dimensão das Turmas 
 
 

 
Teoria 

 
Prática 

 

 
3.660 horas 

 
300 horas 

 

 
 
 
Tempo de INTEGRALIZAÇÃO 

(Resolução CNE/CES n. 2, 
de 18 de junho de 2007) 

 

 
TEMPO MÍNIMO 

 
TEMPO MÁXIMO 

 
10 Semestres 

 
18 Semestres 

 
Dados da Coordenação do 

Curso 
 
 
 

 
 Coordenador do Curso Nomeação à Coordenação: Esp. Dakari 
Fernandes Tessmann, 01 de novembro 2018. 
 
Coordenadores anteriores:  

Profa. Mestra Edileuza Valeriana de Farias Venturin. (2017-2018)
 Profa. Mestra Ana Célia de Julio (2012-2017) 

Profa. Mestra Mariuche Hoffmann (2008-2012) 
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Denominação do 

Curso: 
Direito 

Modalidade: Bacharelado 

Endereço de 
Oferta: 

Avenida Leandro Adorno, s/n – Alta Floresta - MT 

SITUAÇÃO LEGAL DO CURSO  

 Autorização: Reconhecimento: Recredenciamento Renovação de 
Reconhecimento 

Recredenciamento 

Documento Portaria Portaria Portaria  Portaria Portaria 

N. Documento 651 220 85  543 
 

 

Aguardando 
a publicação 
do resultado 
do recurso 
interposto 

Data Documento De 9 de julho de 
2007 

De 01 de 
novembro 
de 2012 

De 30 de 
janeiro de 
2014 

De 23 de 
setembro 
de 2016. 

MANTIDA A 
NOTA 3 

Data da 
Publicação 

10.07.2007 06.11.2012 31.01.2014 23.09.2016  

N. 
Parecer/Despacho 

721/2007 7.690/2012 183/2013   

Conceito MEC 100% em 
todas as 

Dimensões 

  
        Nota 

4 

 
--- 

Nota 4            

Turno de 
Funcionamento: 

Integral 
 

Matutino Vespertino 
No 

turno 
Totais 

Vagas anuais: -  100 - 100 200 

Acadêmicos por 
turma: 

- 
 

50 - 50 - 

Regime de 
matrícula: 

 
Seriado Semestral 
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2. DADOS INSTITUCIONAIS 

 

 

2.1. Identificação  

Mantenedora: INSTITUTO EDUCACIONAL DO NORTE DE MATO GROSSO – IENOMAT 

End.: Rua Leandro Adorno  n.: 359 

Bairro: Centro Cidade: Alta Floresta CEP: 78580-000 UF: MT 

Fone: (66) 3521-1676 Fax: (66) 3512-3300 

E-mail: fadaf@ienomat.com.br 

Site: http://www.ienomat.com.br 

 

Mantida: FACULDADE DE DIREITO DE ALTA FLORESTA - FADAF 

End.: Rua Leandro Adorno n.: 359  

Bairro: Centro Cidade: Alta Floresta CEP: 78580-000 UF: MT 

Fone: (66) 3521-1676  Fax: (66) 3512-3300 

E-mail: fadaf@ienomat.com.br 

Site: http://www.fadaf.com.br 

 

 

2.2. Breve Histórico 

 

A Faculdade de Direito de Alta Floresta -FADAF, mantida pelo IENOMAT – Instituto 

Educacional do Norte de Mato Grosso, teve seu credenciamento pela Portaria MEC nº 651 de 

09/07/2007, publicado em 10/07/2007. Sendo na sequência iniciado o curso de Direito em 

30/07/2007. Em 2012, através da Portaria 220, de 1 de novembro de 2012, o Curso de 

Direito foi Reconhecido.  

O curso de Direito, bacharelado, com 200 (duzentas) vagas totais anuais, foi 

autorizado nos termos Art. 35 do decreto 5.773/06, por meio da Portaria SESu nº 651 de 

09/07/2007, publicado no Diário Ofical da União em 10/07/2007.  Já em 2014, com a Portaria 

85, de 30 de janeiro de 2014 foi Recredenciado e, com o advento da Portaria 543, de 23 de 

setembro de 2016 teve a Renovação do Reconhecimento. 

 

2.3. Inserção Regional 

 

Os dados do IBGE, em 2010, o quantitativo populacional da cidade de Alta Floresta 

atingiu 49.164 habitantes. Hoje,  já superou os 70 mil habitantes. 

Neste aspecto, a tabela que segue destaca o quantitativo de matriculados em 2010. 

http://www.ienomat.com.br/
http://www.fadaf.com.br/
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Quadro 1- Alunado da educação básica na região de influência 

MUNICÍPIOS 

DISTÂNCI

A DE ALTA 

FLORESTA 

(Km) 

HABITAN

TES 

(IBGE) 

MATRÍCULAS 

ENSINO 

FUNDAMENT

AL 

MATRÍCULA

S ENSINO 

MÉDIO 

EDUCAÇÃO 

PROFISSION

AL 

(NÍVEL 

TÉCNICO) 

Alta Floresta 0 48.696 8.901 2.299 294 

Apiacás 178,1 8.367 1.755 278 0 

Carlinda 35,7 2.393 2.199 712 0 

Nova 

Bandeirantes 

213 9.606 2.464 600 0 

Nova Monte 

Verde 

159,8 5.249 1.497 478 0 

Paranaíta 54,6 4.796 1.954 415 0 

TOTAL - 98.603 18.770  4.786  294  

Fonte: Google Maps; IBGE – Estimativa da População/2010 – Ensino – matrículas 

rede escolar/2010; INEP, 2010.  

 

 

  

Já em relação à população adulta, esse dado se faz um importante indicador de acesso 

a conhecimento e também compõe o IDHM Educação. Em 2010, 49,62% da população de 18 

anos ou mais de idade tinha completado o ensino fundamental e 31,90% o ensino médio. Em 

Mato Grosso, 53,20% e 35,59% respectivamente. Esse indicador carrega uma grande 

inércia, em função do peso das gerações mais antigas e de menos escolaridade. A taxa de 

analfabetismo da população de 18 anos ou mais diminuiu 11,93% nas últimas duas décadas. 

Anos Esperados de Estudo Os anos esperados de estudo indicam o número de anos que a 

criança que inicia a vida escolar no ano de referência tende a completar. Em 2010, Alta 

Floresta tinha 9,81 anos esperados de estudo, em 2000 tinha 9,53 anos e em 1991 7,50 

anos. Enquanto que Mato Grosso, tinha 9,29 anos esperados de estudo em 2010, 9,02 anos 

em 2000 e 8,16 anos em 1991. Com fundamental completo Médio completo Superior 

completo Analfabetos Outros 7.6% 58% 25.7% 8.7% 12.9% 15.7% 59.5% 15.2% 20.7% 

8%. Fonte: IBGE. Disponível em: http://portal.cnm.org.br/sites/6700/6745/Atlas 

IDHM2013 Perfil Alta Floresta_mt.pdf. Acesso em 22.out.2014 

http://portal.cnm.org.br/sites/6700/6745/Atlas%20IDHM2013%20Perfil%20Alta%20Floresta_mt.pdf
http://portal.cnm.org.br/sites/6700/6745/Atlas%20IDHM2013%20Perfil%20Alta%20Floresta_mt.pdf
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Demonstrando o constante desenvolvimento educacional de Alta Floresta, temos 

dados de 2016, a saber:  

 

 

 

Quanto ao número de Escolas existentes na Região por localização e por tipo de rede, 

temos os dados também de 2016, dando conta que o maior número das escolas está 

localizado na rede municipal, seguido pelo estadual e privado. Na região ainda há a 

implantação do Instituto Federal de Mato Grosso, o IFMT, já em funcionamento. Dados:  

 

Número de Escolas Existentes na Região por localização e por tipo de rede 
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 Mapa da microrregião de Alta Floresta 

O mapa a seguir apresenta a divisão político-administrativa da microrregião de Alta 

Floresta. 

 

Elaboração:FADAF 

A inserção regional da Faculdade de Direito de Alta Floresta - FADAF está centrada a 

partir do município de Alta Floresta, integrante da microrregião florestense. 

 

 

2.4. Missão 

A Faculdade de Direito de Alta Floresta - FADAF tem por missão: 

 

ser uma instituição universitária compromissada com o aprimoramento contínuo de seus 

acadêmicos, professores e funcionários, proporcionando-lhes os meios para que 

realizem, em sua plenitude, as legítimas aspirações da pessoa humana, consoante o seu 

destino e dignidade de filho de Deus, atuando em perfeita sintonia com a sociedade, 

apoiado em valores éticos inalienáveis, buscar sempre a racionalização de recursos e a 

otimização de resultados. 

 

Relação da Missão com a área de atuação na Educação Superior 

Os cursos superiores de graduação ofertados pela Faculdade de Direito de Alta 

Floresta - FADAF têm conexão direta com as características da região Norte 

Matogrossense, de modo a atender de forma direta as demandas do desenvolvimento local 
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e regional, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico da região e do país, 

mediante a capacitação qualitativa de recursos humanos para atuarem em áreas que 

requeiram formação profissional diferenciada. 

A Faculdade de Direito de Alta Floresta - FADAF tem como áreas prioritárias de 

atuação acadêmica a oferta de cursos superiores, nas modalidades de bacharelado e curso 

superior de tecnologia. 

A Instituição, desde sua criação, sempre concentrou esforços para o exercício da 

responsabilidade social, além de enfatizar a inclusão social, os avanços tecnológicos, e 

considerar os contextos político e cultural, enaltecendo as relações do respeito mútuo, da 

preservação ambiental e dos direitos humanos, sempre orientando seus professores, 

alunos, funcionários e corpo administrativo a agirem em consonância e articulados com 

outras entidades societárias, isto é, cuidando de gerar trabalho participativo que, ao invés 

de simples somatório, mostre-se como produto de vontades e forças voltadas para a obra 

do bem comum numa grande rede de relações com que todos estão comprometidos. 

No conjunto de aspectos analisados para a construção do Projeto Pedagógico 

Institucional da Faculdade de Direito de Alta Floresta - FADAF foi considerada a população 

do ensino médio regional, a quantidade de vagas ofertadas na educação superior, a taxa 

bruta e a líquida de matricula na educação superior, as metas do Plano Nacional de 

Educação e a pirâmide populacional, de maneira plenamente adequada às ações 

formativas que a Instituição tem desenvovido em sua área de inserção regional. 

 

2.5. Objetivos Institucionais 

Objetivo Geral 

A Faculdade de Direito de Alta Floresta tem por objetivo principal formar profissionais, 

com sólida formação geral e humana, dotado de capacidade de análise e articulação de 

conceitos e argumentos, de interpretação e valorização dos fenômenos humanos, aliada a 

uma postura reflexiva e visão crítica, colocando as instituições, a serviço, primeiro, do 

homem e, depois, da sociedade e o direito a serviço da emancipação pessoal e social num 

mundo em permanente transformação. 

 

Objetivos Específicos 

A Faculdade de Direito de Alta Floresta - FADAF, como instituição de educação 

nacional, tem os seguintes objetivos, nas áreas dos cursos que ministra: 
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• estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 

reflexivo;  

• formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em 

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

e colaborar na sua formação contínua;  

• incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento 

da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, 

desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;  

 

• promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação;  

• suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 

correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos 

em uma estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;  

• estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com 

esta uma relação de reciprocidade;  

• promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica 

geradas na instituição;  

• proporcionar, aos que o procuram, possibilidade de um integral desenvolvimento da 

personalidade e de uma formação que habilite sua inserção nos grupos sociais, 

abertos ao diálogo e empenhados na promoção do bem comum; e,  

• viabilizar intercâmbio e cooperação com outras instituições científicas e culturais, 

nacionais, estrangeiras e internacionais, tendo em vista o incremento das ciências, das 

letras, das artes, bem como da fraternidade entre intelectuais de todo o mundo e a 

construção da paz.  

 

 

2.6. Políticas de Ensino, Pesquisa (Iniciação Científica) e Extensão 

• Ensino 

O processo educacional deve estimular o exercício das relações éticas, o 

senso estético, a sociabilidade, o espírito de equipe, a cooperação e a solidariedade 

entre todos os membros da comunidade acadêmica. A FADAF apresentam políticas de 

ensino direcionas pelas Diretrizes Curriculares de cada curso, assim os cursos de 

graduação, cursos superiores de tecnologias e pós-graduação apresentam sua política de 

ensino conforme a sua realidade e coerente com sua finalidade, a FADAF tem como 

diretrizes gerais: 

• Assegurar condições necessárias para qualificação e educação continuada de 

todos os educadores (acadêmicos e administrativos); 
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• Assumir, em suas atividades, um caráter regional, intensificando a relação com 

a sociedade para diagnosticar a realidade social, e, ao mesmo tempo, propor 

alternativas de soluções através de projetos e/ou programas; 

• Propiciar condições para o desenvolvimento do programa de avaliação 

institucional que garanta a eficiência da gestão de ensino-aprendizagem; 

• Desencadear processos de liderança na busca constante de parcerias e 

colaborações tendo em vista o desenvolvimento regional integrado; 

• Propiciar a integração entre órgãos, setores e atividades afins, através de 

atividades socioeconômicas, culturais, ambientais e esportivas que envolvam toda 

a comunidade acadêmica; 

• Assegurar uma estrutura organizacional e administrativa funcional onde as 

propostas decisórias e encaminhamentos tenham caráter 

democrático/participativo; 

• Manter os cursos em constante processo de avaliação e autoavaliação, 

redefinição e reconstrução na busca da excelência do padrão de qualidade; 

• Zelar pela manutenção e expansão de suas instalações físicas e equipamentos 

necessários ao bom desempenho de ensino-aprendizagem; 

• Estimular a prática democrática através da formação de indivíduos críticos com 

capacidade de analisar, refletir, planejar, contextualizar, desenvolver e avaliar 

com base em conhecimentos científicos/tecnológicos e práticos que lhes 

permitam atuar na realidade; 

• Articular-se com a realidade regional através do processo de participação no 

seu desenvolvimento econômico, político, social, cultural e educacional; 

• Estimular a articulação e integração das atividades dos cursos; 

• Efetivar a avaliação nos diferentes segmentos, de forma aberta, participativa, 

promovendo a melhoria de suas atividades. 

Como Diretrizes para o Ensino a FADAF adota a:Elaboração e execução de projeto para 

estimular a abordagem interdisciplinar, a convivência, com foco em resolução de problemas, 

inclusive de natureza regional, respeitando as diretrizes curriculares pertinentes; 

• Preparação do contexto e das circunstâncias para implementação das novas 

metodologias de ensino-aprendizagem adotadas; 

• Elaboração e execução de projeto que, com base na abordagem 

interdisciplinar, maximizem a integração entre a teoria e a prática, bem como 

entre a instituição e o seu entorno; 

• Elaboração e execução de projeto de oferta de cursos baseados em currículos 
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por competências e habilidades; 

• Homogeneização da avaliação das competências a serem adquiridas dos 

conteúdos profissionalizantes e dos conhecimentos específicos. 

• Elaboração de atividades provocadoras de aprendizagem que visam propiciar ao 

aluno o interesse pelo tema abordado nas atividades de aprendizagem. 

• Revisão e atualização contínua dos Projetos Pedagógicos segundo escala de 

prioridades baseado nas avaliações Institucional e nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais; 

• Promoção de eventos de difusão do conhecimento científico em áreas 

prioritárias, com envolvimento do corpo docente e discente, inclusive com efeitos 

multiplicativos de outros eventos de que professores e alunos tenham 

participado; 

• Desenvolver ações que reduzam as taxas de evasão. 

 

Adotando com como princípios o referencial pedagógico “educação ao longo 

de toda a vida”, conforme apresentado pela UNESCO no Relatório da Comissão 

Internacional sobre a Educação para o Século XXI. 

A “educação ao longo de toda a vida” organiza-se em torno de quatro 

aprendizagens fundamentais, que constituem os pilares do conhecimento: 

1) Aprender a conhecer significa, antes de tudo, o aprendizado dos 

métodos que nos ajudam a distinguir o que é real do que é ilusório e ter, assim, 

acesso aos saberes de nossa época. A iniciação precoce na ciência é salutar, pois 

ela dá acesso, desde o início da vida humana, a não aceitação de qualquer 

resposta sem fundamentação racional e/ou de qualquer certeza que esteja em 

contradição com os fatos. 

2) Aprender a fazer é um aprendizado da criatividade. “Fazer” também 

significa criar algo novo, trazer à luz as próprias potencialidades criativas, para 

que venha a exercer uma profissão em conformidade com suas predisposições 

interiores. 

3) Aprender a viver junto significa, em primeiro lugar, respeitar as 

normas que regulamentam as relações entre os seres que compõem uma 

coletividade. Porém, essas normas devem ser verdadeiramente compreendidas, 

admitidas interiormente por cada ser, e não sofridas como imposições exteriores. 

“Viver junto” não quer dizer simplesmente tolerar o outro com suas diferenças 

embora permanecendo convencido da justeza absoluta das próprias posições. 
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4) Aprender a ser implica em aprender que a palavra “existir” significa 

descobrir os próprios condicionamentos, descobrir a harmonia ou a desarmonia 

entre a vida individual e social 

 

• Pesquisa (Iniciação  Científica) 

A atividade de Iniciação Científica da Faculdade de Direito de Alta Floresta é 

fomentada pela própria instituição. 

O Programa de Pesquisa de Iniciação Cientifica (PIC) abre espaço para a participação 

dos acadêmicos nos grupos de Estudos sob a coordenação de professores orientadores, cujas 

atividades são guiadas pelos eixos norteadores do programa. 

Além do caráter pedagógico dos trabalhos de Iniciação Científica, o programa de 

incentivo às atividades de pesquisa por acadêmicos de graduação é interdisciplinar e possui 

interface com outras áreas do conhecimento, o que possibilita, à instituição, avaliar não só a 

formação oferecida como também o surgimento de jovens talentos para o ensino e a 

pesquisa. 

O PIC tem os seguintes objetivos:  

• estimular os professores pesquisadores da Faculdade a engajar os acadêmicos no 

processo de aprendizagem, otimizando a capacidade de orientação à pesquisa da 

Instituição e de interesse da comunidade produtiva;  

• proporcionar ao aluno a aprendizagem de técnicas e métodos científicos, bem 

como estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade, 

procurando desenvolver tecnologia própria; 

• contribuir para a formação dos acadêmicos na prática da pesquisa;  

• preparar e qualificar para programas de graduação e pós-graduação e aprimorar o 

processo formativo de profissionais para o setor produtivo;  

• estimular o corpo docente a estabelecer proposta de pesquisa em suas disciplinas, 

visando ao enriquecimento dos conteúdos, dentro das linhas de pesquisas 

abordadas; 

• fomentar a interdisciplinaridade nos cursos e outras atividades afins da 

Instituição;  

• fortalecer a integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão;  
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• publicar e divulgar os resultados dos trabalhos de pesquisa desenvolvidos;  

• promover o crescimento da Faculdade, atendendo, também, às necessidades da 

comunidade de Alta Floresta e do Norte do Mato Grosso. 

O Curso de Direito da FADAF possui, como meta para o bom desenvolvimento da 

iniciação científica, concentrar esforços na pesquisa em temática que envolve os principais 

questionamentos atuais do direito. 

 

• Programas ou Projetos/Atividades de extensão 

As Atividades de Extensão são ações desenvolvidas sob forma de programas, projetos, 

cursos, eventos, ações suplementares, palestras, publicações, dentre outras modalidades.  

É considerado curso de extensão aquele que é ofertado à comunidade, objetive a 

produção, sistematização e difusão do conhecimento, sendo executado sob a forma de 

atualização, capacitação, treinamento ou ações suplementares, com caráter eventual ou 

permanente, apresentando conteúdo programático específico e carga horária definida. Pode 

ser executado sob a forma de atualização, capacitação, treinamento ou ações Suplementares, 

com caráter eventual ou permanente. 

Os cursos de extensão alcançam, além da comunidade universitária, o âmbito de toda 

a coletividade ou dirigir-se a grupos de pessoas e instituições públicas ou privadas de acordo 

com a sua finalidade e, ou, conteúdo. 

Em se tratando especificamente da extensão, existem várias modalidades como: 

curso, prestação de serviços, complemento de formação e instrumento político-social. Cada 

instituição seleciona as modalidades coerentes com seus objetivos. 

Deve ser entendida como um esforço, despendido, tanto internamente, no âmbito da 

instituição, em reuniões de colegiados ou comissões, ou desempenhando responsabilidades 

administrativas quanto externamente, com o envolvimento em atividades da comunidade e 

da associação profissional. 

A extensão na FADAF é atuação interna e externa, sendo uma de suas funções sociais 

básicas, promover a interação com a comunidade na qual está inserida. Por meio dela, os 

conhecimentos construídos são levados à comunidade, bem como a compreensão de seus 

valores e cultura, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da mesma. 

Assim, define-se por políticas: 
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• Prestar serviços e assistência à comunidade, atendendo as suas necessidades, 

respeitando seus valores e sua cultura; 

• Levar à comunidade os conhecimentos técnicos de que é detentora e os novos 

conhecimentos produzidos através da pesquisa, por meio de cursos, seminários, 

oficinas, palestras, dentre outros; 

• Permitir a efetivação do aprendizado pela aplicação prática dos conhecimentos 

adquiridos pelos estudantes da graduação e pós-graduação, através da pesquisa, 

prestação de serviços, consultorias etc., através de um planejamento sistemático 

acompanhado por professores e profissionais das respectivas áreas de 

conhecimento; 

• Oferecer a complementação da formação continuada dos acadêmicos através dos 

cursos de pós-graduação; 

•  Buscar parcerias e convênios com outras instituições de ensino superior para 

implantação de programas de extensão, pesquisa e pós-graduação, dentro dos 

padrões de qualidade da FADAF; 

• Priorizar a participação de profissionais da FADAF como docentes nos cursos 

oferecidos atendidas as qualificações técnicas exigidas no programa; e 

• Manter suas instalações e recursos no nível de um centro de qualidade garantindo 

nos serviços os princípios da qualidade, ética, e preservação ambiental. 

Os Programas de Extensão, a que se vinculam Projetos e Atividades de Extensão, são 

os seguintes arrolados, com as presentes características: 

A) Comunicação para Ensino, Pesquisa e Extensão, tendo como objetivo 

implementar projetos e ações educativas de disseminação da informação, do 

conhecimento e da pesquisa por meio de veículos de comunicação disponíveis, 

tanto dentro da Instituição de Ensino Superior, quanto na comunidade extra 

campus (como, por exemplo, por meio de atividades ligadas à cidadania, 

concentradas em plataformas que poderão estar associadas à proteção das 

crianças, à consultoria jurídica para prestar esclarecimentos à população 

carente, ou outras atividades), irradiadas através do rádio/televisão, sempre 

que oportunas, voltadas para a divulgação de direitos da cidadania. 

B) Novas Competências, Ações Empreendedoras e Cidadania, tendo como objetivo 

implementar projetos e ações para o desenvolvimento de novas competências, 

ações empreendedoras e senso de cidadania no meio estudantil, por meio de 
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palestras, seminários, congressos, debates e outras ações e eventos, ou ainda 

promovendo ações voltadas à efetivação do direito fora dos tribunais, como no 

caso da mediação/arbitragem, ou por meio de outras práticas que visam ao 

exercício pleno da cidadania (como, por exemplo, por meio de incentivo à 

adesão da população aos programs governamentais, tais quais o “fome zero”, 

“minha casa, minha vida”...). 

C) Cultura em Caráter de Universalidade, tendo como objetivo maior promover a 

difusão da cultura e da arte, em meio à comunidade acadêmica e à sociedade 

como um todo, por meio de projetos, eventos e materiais educativos e 

informativos que poderão versar sobre música, teatro, dança, fotografia, cinema, 

vídeo, letras e artes plásticas.  

D) Meio Ambiente e Desenvolvimento, tendo como objetivo maior a implementação 

de projetos e de ações para capacitação, treinamento e desenvolvimento de 

processos e metodologias, dentro de uma compreensão global do conceito de 

meio ambiente, visando à melhoria da qualidade de vida, em assuntos que dizem 

respeito ao núcleo de ciências agrárias e ambientais, buscando proporcionar 

soluções e tratamentos para problemas que afetam a sociedade. 

E) Incentivo à Produção Científica, que objetiva trazer à lume a produção do quadro 

discente e docente da Instituição de Ensino Superior, abrigando tanto o Jornal 

RATIO LEGIS, como a Revista JUDICARE, integrando a Faculdade de Direito de 

Alta Floresta, e, por fim, estimulando a pesquisa e divulgando o conhecimento dos 

acadêmicos do curso de Direito na comunidade interna e externa. 

 

2.7. Responsabilidade Social da IES 

A compreensão e a prática da responsabilidade social tem sido uma tarefa 

complexa para as instituições de ensino superior brasileiras. Alguns avanços 

significativos já foram conquistados nos últimos anos, mas, ainda, há muito que ser feito 

para que se efetive uma relação orgânica entre as instituições universitárias e a 

sociedade brasileira. 

As pessoas, por intermédio de suas inúmeras relações, vão constituindo sua 

existência em sociedade. Neste processo de produção os espaços de vida vão se 

instituindo em contínuo ressignificar de padrões culturais, produzindo avanços no 

entendimento da construção dos espaços sociais de vida. As organizações ou instituições 

se estruturam por meio destas diferentes relações sociais que os homens estabelecem 
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entre si na pretensão de organizar a vida, e refletem, desta forma, a prática da 

cidadania. 

Resulta daí uma premissa incontestável: todas as instituições têm 

responsabilidade social e, portanto, as instituições de ensino estão inscritas no âmbito 

deste processo de responsabilização, que lhe impõe a necessidade de permanente 

reflexão de seus fins, de sua estrutura, de suas linhas de ação e do sentido das suas 

práticas, pois não são entidades abstratas. 

A responsabilidade social da Instituição traduz-se pela busca da compreensão das 

reais necessidades e potencialidades da região, assim como dos caminhos para que seu 

desenvolvimento ocorra. Conforme afirmado na introdução deste documento, a 

Faculdade de Direito de Alta Florestaprima pela inclusão social de seus alunos e 

egressos, desenvolvendo atividades educacionais de nível superior condizentes com o 

que se espera de uma Instituição cujos princípios, embora sólidos, a permitam 

responder com prontidão e eficiência aos muitos desafios de uma sociedade em 

constante transformação. 

Em outras palavras, busca-se a excelência educacional e a melhoria contínua, 

tendo como foco o aluno e o desenvolvimento da região. 

Em suas relações com a comunidade, especialmente quando esta se materializa 

na forma de associações de classe, empresas, instituições financeiras, organizações sem 

fins lucrativos etc., aFaculdade de Direito de Alta Floresta tem como responsabilidade, 

entre outras: 

• atuar junto a essas entidades, construindo uma imagem favorável de si 

mesma; 

• promover seminários e cursos de interesse da comunidade e da 

Instituição, seja por iniciativa própria ou em parceria e apoio com outras instituições; 

• identificar na comunidade acadêmica e empresarial professores e 

outros profissionais que tenham potencial para prestar serviços relevantes à Instituição; 

• identificar necessidades não satisfeitas no mercado e viabilizá-las em 

cursos de graduação, extensão e pós-graduação; 

• atuar junto a escolas e entidades carentes, ministrando cursos sem 

qualquer remuneração financeira; e 

• avaliar semestralmente seu próprio desempenho, principalmente no 

tocante aos seus cursos de graduação e, quando houver, pós-graduação e extensão, por 
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meio do Plano de Autoavaliação Institucional, desenvolvido de acordo com os princípios 

estabelecidos na Lei do SINAES. 

Esse intercâmbio com a comunidade contribui para o desenvolvimento da região, 

gerando mais empregos, capacitando profissionais para atender às necessidades das 

empresas e da comunidade em geral e formando cidadãos dotados de princípios éticos e 

responsabilidade social. 

A Faculdade de Direito de Alta Floresta desenvolve também uma política de apoio 

aos alunos carentes. Um exemplo é o Programa de Bolsas, que tem como objetivos: 

• possibilitar, mediante recursos próprios, a concessão de Bolsas de 

Estudos a alunos indígenas, afrodescentes e iniciantes, dentro do limite estipulados, 

matriculados nesta Instituição, visando o incentivo aos estudos e possibilitando o 

ingresso na carreira profissional; 

• incentivar a participação dos alunos em atividades que possibilitem a 

complementação da aprendizagem, por meio do engajamento em projetos específicos; e 

• proporcionar ao aluno bolsista atividades que possibilitem o seu 

crescimento pessoal e profissional, estimulando o desenvolvimento de competências e 

habilidades voltadas para o mundo do trabalho e da pesquisa. 

Já o programa de bônus nas mensalidades pode ser estabelecido para todos os 

alunos da Faculdade de Direito de Alta Floresta que efetuem seus pagamentos 

rigorosamente em dia, respeitando as datas de seus vencimentos. 

 

2.7.1. O contexto social, político e econômico 

 

São componentes da Região de Alta Floresta os seguintes municípios: Alta Floresta, 

Carlinda, Paranaíta, Apiacás, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Nova Guarita, Nova 

Canaã do Norte, Colider, Novo Mundo, Guarantã do Norte, Matupá, Peixoto de Azevedo, Terra 

Nova do Norte, Nova Santa Helena, Itaúba e Marcelândia, numa extensão territorial de 

114.512,00 km2 , sendo 13% da área do Estado de Mato Grosso. (Fonte: SEBRAE MT, em 

seu Material Infográfico integrante do PERFIL MATO GROSSO – Mercado & Negócios – 2016, 

publicado pela Gerência de Inteligência Estratégica do Sebrae/MT).  

A microrregião da Alta Floresta, no Norte Mato-Grossense, formada pelos municípios 

de Apiacás, Carlinda, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Paranaíta e o próprio município-
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sede de Alta Floresta, compreende uma área de 52.590.000 km², correspondente a quase 

1% da superfície do Estado de Mato Grosso. 

A seguir tem-se o mapa da microrregião florestense em relação ao Estado do Mato 

Grosso, e este em relação ao Brasil. 

  

Figura 1 – Mapa do Estado de Mato Grosso, destacando a microrregião florestense. 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
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2.7.2. Desafios e proposta de soluções 

 

A Faculdade de Direito de Alta Floresta - FADAF, comprometida com a qualidade do 

ensino superior no norte do estado de Mato Grosso, se dedica a oferecer um ensino de 

elevada qualidade, fundamentado em uma filosofia da educação coerente com os princípios 

de solidariedade, justiça e dignidade humana, promovendo a educação permanente e 

continuada para jovens e adultos procedentes de classes sociais menos abastadas. 

A educação permanente se refere ao desenvolvimento de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, algo muito além de um espaço para a obtenção de um diploma de 

curso superior. Devem-se formar profissionais que possam ser absorvidos pelo mercado de 

trabalho, cujas exigências se tornam cada vez maiores. 

Observa-se quão dramática se apresenta atualmente a situação de profissionais das 

diversas áreas, necessitando investir em sua capacitação em função das novas 

perspectivas e com dificuldades para proverem o próprio sustento e os custos da educação 

superior. 

Para corresponder às instâncias da educação permanente, a Faculdade de Direito de 

Alta Floresta - FADAF se esforça em: 

• Transformar o seu espaço em um canal de permanente diálogo com a sua 

comunidade e com o meio social em geral; 

• Propiciar condições para a pesquisa educacional e científica, visando a formação 

de um profissional que possa dar respostas à sociedade contemporânea, 

promovendo o confronto de ideias e a discussão de situações limite e de 

direitos e deveres do cidadão; 

• Buscar alternativas de solução para a humanização da profissão, promovendo o 

ser em suas potencialidades intrínsecas através da educação e reeducação, 

colocando, no mercado de trabalho, profissionais conscientes de sua tarefa e 

não meros prestadores de serviços desqualificados e desprovidos de ideal; 

• Qualificar, no processo, a Faculdade de Direito de Alta Floresta - FADAF como 

uma instituição de ensino superior que possibilita a construção do saber 

desvinculada de modelos e clichês oriundos de experiências estranhas à 

realidade e aspirações da sociedade; 

• Assegurar aos formandos conhecimentos referentes ao desenvolvimento 
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humano e a forma como cada cultura caracteriza as diferentes faixas etárias e 

as representações sociais e culturais dos diferentes períodos: infância, 

adolescência, juventude e vida adulta, assim como as peculiaridades dos 

portadores de necessidades especiais; 

• Proporcionar um conjunto de conhecimentos que habilita o formando para o 

exercício da profissão e de todas as suas funções, incluindo os saberes 

produzidos nos diferentes campos científicos e acadêmicos que subsidiam o 

trabalho educativo; 

• Proporcionar aos formandos a apropriação da cultura geral ampla, que favorece 

o desenvolvimento da sensibilidade, da imaginação e a possibilidade de 

produzir significados e interpretações do que se vive e de fazer conexões - o 

que, por sua vez, potencializa a qualidade da intervenção educativa. E da 

cultura profissional, cujo conteúdo é próprio do exercício da profissão em suas 

especificidades, fazendo parte desse contexto, os temas referentes ao 

desempenho profissional, pessoal e da categoria, e o conhecimento sobre as 

associações científicas, culturais e sindicais; 

• Oferecer condições para a aprendizagem de recursos de comunicação e 

informação, cujo domínio seja importante para as dimensões da atuação do 

profissional; 

• Propiciar ao formando, conhecimentos referentes ao desenvolvimento 

psicológico, físico e dos processos de aprendizagem de diferentes conteúdos em 

diferentes momentos do desenvolvimento cognitivo dos alunos, bem como o 

conhecimento das experiências institucionais e do universo social e cultural de 

seus alunos; 

• Oportunizar o estudo das relações sociais na realidade social e política brasileira 

e como isto repercute na profissão, compreendendo os significados que a 

família, a sociedade e os alunos atribuem à escola e às aprendizagens; 

• Promover estudos e debates sobre políticas educacionais, dimensão social da 

escola, relações escola x sociedade x família, relações educação x trabalho; e 

• Enfatizar em todo o seu trabalho a importância da formação integral dos 

profissionais. 

Para o cumprimento de sua missão, a Faculdade de Direito de Alta Floresta - FADAF 

mantém independência absoluta em relação a partidos políticos, grupos econômicos e 
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quaisquer outros interesses particulares e considerará inaceitável qualquer tipo de 

preconceito e / ou discriminação. 

Como uma instituição de cunho democrático e emancipador, a Instituição objetiva 

sempre a atualização de seus métodos, o acompanhamento cuidadoso dos avanços da 

ciência, colocando na pauta de discussões as novas descobertas e os movimentos sociais 

de caráter socializadores, renovadores e promovedores da consciência crítica. 

 

 

 

2.7.3. Compromisso com valores morais e éticos 

 

A Faculdade de Direito de Alta Floresta, no desenvolvimento de suas funções e 

atividades, pretende ser uma instituição: 

• ética, consciente de sua responsabilidade social e compromissada com os valores 

de justiça, igualdade e fraternidade, 

• atuante no resgate da cidadania, na formação do cidadão como ser ético e 

político, consciente de suas responsabilidades, de seus direitos e deveres, apto a 

intervir no processo de desenvolvimento sócio-econômico da comunidade em que 

atua, com uma visão integradora de sociedade e do mundo, 

• aglutinadora, aberta a todo o saber, crítica, criativa e competente, com vistas a 

contribuir para o desenvolvimento do Estado e da região em que está inserida,  

• comprometida com resultados, onde o seu lucro será o elevado desempenho 

acadêmico-científico de sua comunidade, e 

• aberta a parcerias e alianças com outras instituições, objetivando desenvolver 

programas de integração com vistas à formação e ao aperfeiçoamento dos valores 

humanos destinados à atuação na prática profissional. 

Esses princípios conduzem a Faculdade de Direito de Alta Floresta a empreender: 

•  um trabalho central de análise de sua filosofia educativa, de sua pedagogia e de 

suas metodologias de ensino; 

• atender a demanda acadêmica e desempenho esperado da instituição, como 

centro de ensino, comparado com o de outros centros e com os recursos à sua 

disposição;  

• oferecer propostas de cursos, pesquisas e formas de extensão, compatíveis com 

as expectativas de qualidade da sociedade; 
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• colaborar no cenário regional de formação de profissionais do Direito e da sua 

importância na identificação de problemas e de propostas para a melhoria 

contínua da justiça no Estado e na região geoeconômica em que está inserido. 

As competências profissionais, a serem constituídas pelos profissionais em formação, 

de acordo com as diretrizes gerais aprovadas pelo MEC, devem ser a referência para todas as 

formas de avaliação dos cursos, as quais devem ser: 

• periódicas e sistemáticas, com procedimentos e processos diversificados, incluindo 

conteúdos trabalhados, modelo de organização e desempenho do quadro de 

formadores; 

• por intermédio de procedimentos internos e externos, que permitam a 

identificação das diferentes dimensões daquilo que for avaliado; 

• incidentes sobre processos e resultados. 

No uso da autonomia didático-pedagógica conferida pelas diretrizes gerais para a 

formação de profissionais do Direito fixadas pelo órgão federal competente, o IENOMAT vem 

promovendo a construção de projetos pedagógicos inovadores, identificados com a realidade 

regional. 

Essa flexibilidade abrange as dimensões teóricas e práticas, de interdisciplinaridade, 

dos conhecimentos a serem ensinados, dos que fundamentam a ação pedagógica, da 

formação comum e específica, bem como dos diferentes âmbitos do conhecimento e da 

autonomia intelectual e profissional. 
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3. O CURSO DE DIREITO 

 

3.1. Base legal de oferta 

• Constituição e Legislação Federal 

No tocante à questão do acesso à educação, a Constituição Federal de 1988 prevê, 

expressamente: 

“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes 

princípios: 

I – Igualdade de condições para acesso e permanência na escola; 

.......................................................................................................... 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 

garantia de: 

............................................................................................... 

V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da 

criação artística, segundo a capacidade de cada um; 

.......................................................................................................... 

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração 

plurianual, visando à articulação e o desenvolvimento do ensino em seus 

diversos níveis e à integração das ações do poder público que conduzam à: 

............................................................................................... 

II – universalização do atendimento escolar;” 

Deduz-se, dos textos constitucionais supracitados, que a garantia de acesso à 

educação e de sua universalização é garantia constitucional, devendo ser promovida pelo 

Estado, por meios próprios, ou através da concessão de autorização à iniciativa privada para 

que o faça obedecidas às condições estabelecidas no artigo 209 (cumprimento das normas 

gerais da educação nacional e autorização e avaliação de qualidade pelo poder público). 

A LDB (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 

da educação nacional) renova esses princípios e garantias. 



  
Faculdade de Direito de Alta Floresta - FADAF 

Curso de Direito 
Projeto Pedagógico (PPC) 

 

 

Faculdade de Direito de Alta Floresta - FADAF 
Curso de Direito 
Projeto Pedagógico - PPC (versão  - Agosto|2018) 

 

 

28 

Foram atendidos, ainda, os pressupostos do Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 

2002, que regulamenta a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que “institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental”, em especial o art. 5º daquele diploma, que estatui: 

“Art. 5º Na inclusão da Educação Ambiental em todos os níveis e 

modalidades de ensino, recomenda-se como referência os 

Parâmetros e as Diretrizes Curriculares Nacionais, observando-se:  

I - a integração da educação ambiental às disciplinas de modo 

transversal, contínuo e permanente; e  

II - a adequação dos programas já vigentes de formação 

continuada de educadores.” 

 

• Normas específicas do Ministério da Educação 

Na elaboração do presente projeto, destaca-se o Decreto nº 5.773/2006, que dispõe 

sobre a organização do ensino superior, a avaliação de cursos e instituições e dá outras 

providências.  

O projeto seguiu, ainda, as linhas mestras da Resolução CES/CNE nº 9, de 29 de 

setembro de 2004, as novas diretrizes curriculares para o curso de Direito. 

Atende ainda ao disposto no Decreto nº 5.626/2005, que regulamenta a Lei nº 

10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre o Ensino da Língua Brasileira de Sinais- 

LIBRAS, e ao Decreto nº 5. 296/2004, que dispõe sobre os dispositivos legais: “Condições de 

acesso para pessoas com deficientcia e/ou mobilidade reduzida”, foi ampliada, dispondo-se da 

seguinte maneira: Constituição Federal de 1988. Art. 205 e 208, na NBR 9050/2004, da 

ANNT na Lei nº 10.098, de 19ª de dezembro de 2000, nos Decretos nº 5.296, de 2 de 

dezembro de 2004, nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, nº 7.611, de 17 de novembro de 

2011 e na Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003. Esta ainda em conformidade com a 

Proteção dos Direitos da Pessoa Com Transtorno do Espectro Autista, conforme disposto na 

Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Obedece as Diretrizes Curriculares para a 

Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parece CNE/CP nº 8, de 06 de março 

de 2012, que originou a Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de maio de 2012. e por último atente 

as referencias legais para o dispositivo legal. Atende ainda as referencias para o dispositivo 

legal “Diretrizes Curriculares nacionais para Educação das Relações Ético-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e indígena”, de forma a abranger, no conteúdo da 

disciplina de “Homem em Sociedade” a qual aborda os aspectos ligados à antropologia e a 

Sociologia geral. 
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 Obedecendo as últimas normativas do viés educacional, o projeto alinhou aos ditames 

da Portaria MEC Nº 1.134, de 10 de outubro de 2016. Dessa forma, dentro da carga horária 

obrigatória prevista de 3960 horas, será distribuída 20% à distância, no decorrer dos 10 

semetres. 

 

• Normas da Comissão de Ensino Jurídico da OAB 

A Lei nº 8.906, de 04 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a 

Ordem dos Advogados do Brasil – OAB assegura ao Conselho Federal da Ordem, no inciso XV 

do art. 54: 

“Art. 54 Compete ao Conselho Federal: 

.......................................................................................................... 

XV - colaborar com o aperfeiçoamento dos cursos jurídicos, e 

opinar, previamente, nos pedidos apresentados aos órgãos 

competentes para criação, reconhecimento ou credenciamento 

desses cursos;” 

 

Este projeto considera a Instrução Normativa nº 001/2008/CNEJ-OAB, que “consolida 

os critérios adotados pela CNEJ/OAB em suas manifestações nos pedidos de reconhecimento 

dos cursos jurídicos”. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em DIREITO está em consonância com o 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

da Faculdade de Direito de Alta Floresta - FADAF. 

 

3.2. Justificativa de oferta do curso 

O curso de Direito da Faculdade de Alta Floresta, bacharelado, com 200 (duzentas) 

vagas totais anuais, foi autorizado nos termos do artigo 35 do Decreto 5.773/06, por meio da 

Portaria SESu nº 651 de 09/07/2007, publicado no Diário Oficial da União em 10/07/2007.  

O curso teve início em 30/07/2007, e vem contribuindo ano a ano para o crescimento 

político e educacional desse município, oferecendo condições para que a cidade de Alta 

Floresta venha a se tornar referência regional e em todo o Estado de Mato Grosso.  

A Faculdade de Direito de Alta Floresta com o curso de Direito  teve a preocupação de 

lançar pilares da educação jurídica, integrado ensino, pesquisa e extensão, oportunizando aos 

seus acadêmicos eventos capazes de despertá-los para a importância de se ter um 
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crescimento pessoal, fundado na educação (como instrumento imprescindível para se chegar 

ao conhecimento), de modo que as práticas pedagógicas pudessem ultrapassar os muros de 

concreto da instituição, conectando a academia com a comunidade para, assim, formar 

cidadãos responsáveis, com espírito transformador, comprometidos com a sociedade. 

Localizada no extremo norte do Estado, a 830 km da capital Cuiabá, Alta Floresta 

contava, em 2010, com uma população estimada em 51.414. Com apenas pouco mais de três 

décadas, teve intensa atividade seringueira na década de 70, acompanhando a febre do 

extrativismo vegetal que ocorria na Amazônia.  

Segundo estimativa do IBGE, a microrregião Alta Floresta possue cerca de 90 mil 

moradores. 

Inicialmente planejada para ser um pólo agrícola, com a descoberta do ouro, o 

garimpo transformou-se no principal setor econômico de Alta Floresta.  

O município de Alta Floresta está localizado no extremo norte do estado de Mato 

Grosso, a cerca de 283m de altitude, a 830 km de Cuiabá, a capital do estado. Seu clima é 

caracterizado como tropical chuvoso com estação seca nítida, e temperatura média anual 

ficando entre 20°C e 38°C. O relevo do município é dividido em quatro unidades, as 

depressões, interplanáltica da Amazônia Meridional, planaltos dos Apiacás-Sucunrudi; 

planalto Dissecado da Amazônia e planaltos Residuais do Norte de Mato Grosso. A vegetação 

nativa é formada por uma floresta de transição entre a floresta amazônica e o cerrado. 

Seu setor agroindustrial vem crescendo, contando com algumas agroindústrias, como 

a de conservas, guaraná, beneficiamento de café e arroz, laticínio, frigorífico, moveleiras e 

madeireiras e mais recente, 2013, a cultura da soja. 

Em dados de 2014, o PIB da Região é de R$5.514.590,00 (em reais), tendo crescido 

mais de 68% entre 2010 e 2014, sendo o PIB per capta médio da região em 2014 

R$20.853,81 (em reais). (Fonte Sebrae). Temos os dados:  

 

ANO Agropecuária Indústria Serviços Impostos 

2012 17 19 54 10 

2013 14 24 52 10 

2014 14 23 54 09 
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2013: Valor Adicionado ao PIB por Setor (Em %) 

 

 

Assim, hoje Alta Floresta conta com:  

 

 

Além da agropecuária e da indústria, o turismo também é representativo na economia 

local. Em 1996, Alta Floresta recebeu o selo de município com potencial turístico e hoje 

destaca-se pelo crescimento do turismo ecológico devido ao grande potencial natural, 

inclusive com pesca esportiva, sendo um dos melhores locais do país para a atividade. 

Atenta à preservação de sua história, Alta Floresta possui um Museu, onde constam 

em seu acervo vários fósseis e artefatos arqueológicos da região, dedicando-se ao registro de 

sítios, objetos e arquivos da história de Alta Floresta. 

No ambito da agroindustria, hoje Alta Floresta possui estrutura formada com 

capacidade estática para armazenar 56.000 mil toneladas de grãos, e beneficiamento de 30 

toneladas de grãos entre armazéns públicos e privados. 

Quanto ao abastecimento alimentar, o município tem vários mercados de produtos 

alimentícios de médio porte que abastecem a macro-região norte do estado de Mato Grosso; 

uma feira livre dos produtores rurais localizada no centro da cidade; frigoríficos que 

abastecem o mercado nacional e internacional; abatedouros de pequeno porte que 
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abastecem os açougues do município; dois pequenos laticínios onde são fabricados produtos 

derivados do leite e uma indústria de pasteurização de leite que vem sendo comercializado no 

mercado local e Estadual. 

Em 2010 no início do segundo semestre o município teve saldo positivo no número de 

empregados colocados no mercado, segundo o levantamento do Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados (CAGED), com base nas contratações formais (com carteiras 

assinadas). Juntas, as indústrias e empresas fizeram as admissões superarem as demissões. 

Durante os primeiros meses do segundo semestre, o município terminou com resultados 

positivos quanto a geração de empregos. 

Ainda no segundo semestre de 2010, o comércio foi o setor que mais gerou empregos, 

na relação contratados versus demitidos. Em seguida aparece a prestação de serviços, com 

saldo positivo nesta mesma relação entre admitidos e desligados. A agropecuária também 

fechou com saldo favorável. 

No ano de 2011 a construção civil foi um setor que fechou positivamente. Inúmeras 

residências foram construídas e ainda continuam neste início de 2012, o que contribuiu foram 

as formas de financiamento da Caixa Econômica. Construção comercial também cresceu em 

2011 e nesse início de ano em 2012 continua expandindo, sendo a maioria das obras 

financiadas pelo Banco do Brasil. Terminaram com resultado positivo ainda a indústria de 

transformação, o extrativismo mineral e o serviço industrial de utilidade pública.  

Observa-se ainda, quase de 65% dos habitantes tem entre 18 a 40 anos, 

caracterizando-se como uma população extremamente jovem. A população econômica ativa 

é, em conseqüência bastante significativa, representando 65% da população total.  

Entre as comunidades rurais existentes em Alta Floresta temos pouco mais de 70 

comunidades que representam suas localidades/bairro regionais. 

Quando observados os números do município, constata-se a presença de significativa 

e expressiva de instituições públicas e privadas de apoio e assistência aos setores de 

atividades produtivas, sobretudo aos setores agropecuário, agrário, rural, com importante 

desdobramentos às questões de pesquisa, comércio, educação, seguridade, saúde e 

trabalhistas.  

A construção da Quarta Vara e a reforma geral no espaço físico do prédio do Fórum da 

Comarca de Alta Floresta, proporcionaram uma estrutura mais adequada para o atendimento 

das demandas judiciais e a garantia de melhores condições para que magistrados, servidores 

e advogados desempenhem suas atividades profissionais.  
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A Quarta Vara tem uma área total de 226,06 metros quadrados para abrigar uma sala 

de audiência, escrivania, gabinete de juiz, sala de reclamação, sala da assessoria, recepção e 

instalações sanitárias. 

No terceiro trimestre de 2010, a Comarca de Alta Floresta passou a ser a mais nova 

unidade jurisdicional de Mato Grosso a contar com o Processo Judicial Digital (PROJUDI) no 

âmbito dos juizados especiais.  

O lançamento do sistema, por meio do qual toda a tramitação do processo transcorre 

de forma on line, ou seja, pela Internet, foi realizado pelo corregedor-geral da Justiça, 

desembargador Manoel Ornellas de Almeida.  

A ferramenta significa oferta de justiça mais moderna e transparente, como aspiram 

os cidadãos e advogados, acadêmicos e egressos do curso de Direito, sendo que estes 

últimos poderão legitimar a dimensão teórica e inovadora do curso com essa nova ambiência. 

Para operar pelo PROJUDI, o operador do Direito precisa apenas ter a assinatura 

digital para validar todos os atos praticados por ele junto ao sistema. A instalação do 

PROJUDI atenderá ao anseio da sociedade local por maior celeridade no trâmite processual. O 

juizado agirá rápido, mesmo diante da elevada carga de processos e agora poderá cumprir a 

contento o princípio inicial dos juizados, de dar maior rapidez na resolução dos conflitos. Com 

o PROJUDI, os serviços jurídicos terão um impacto bastante positivo e com resultados 

sentidos a curto prazo. 

No ano de 2016, em atenção a Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013, do 

Conselho Nacional de Justiça,  a qual institui no Estado de Mato Grosso a obrigatoriedade de 

implantação dos Processos Judiciais Eletrônicos – PJe,  como o sistema informatizado de 

tramitação e acompanhamento processual no ambito do Poder Judiciário, o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso implantou em Alta Floresta o Sistema Pje. Esta implantação trouxe 

inumeros benefícios aos advogados e funcionários do Poder Judiciario.  

A Faculdade de Direito de Alta Floresta - FADAF, com o intuito de preparar os 

Acadêmicos para os procedimentos digitalizados do Poder Judiciário, instituiu na grade do 

curso, como disciplina optativa o Informática Aplicada ao Direito. Além disso, também 

adequou o sistema de Estágio Supervisionado em seu Núcleo de Prática Jurídica, com os 

acadêmicos estagiários tendo acesso através de um Monitor, das formas de movimento e 

protocolo de petições no Sistema PJe.  
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Além disso, em 2018 passou a prever, na grade do curso, como disciplinas 

obrigatórias o Estudo Integrado Multidisciplinar, cujo objetivo é analisar as jurisprudências 

dos Tribunais de Segunda Instância e os Tribunais Superiores. 

Ainda nesse cenário econômico da microrregião, realizaram-se as implantações de 

Usinas Hidrelétricas, tais como a Usina Teles Pires, e a Usina São Manoel. 

A Usina Hidrelétrica (UHE) Teles Pires teve os Estudos de Impactos Ambientais (Eia) 

aprovados pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama). A partir 

do final do segundo semestre de 2010, foram realizadas audiências públicas onde se discutiu 

o projeto e as melhorias intrudoduzidas quanto à infraestrutura das cidades da Região.  

A Teles Pires vai gerar 1,820 mil megawatts (MW) em uma área de aproximadamente 

151 quilômetros quadrados e integra, juntamente com a usina de Sinop e de São Manoel, o 

Complexo Teles Pires, onde 3,027 mil MW serão gerados, que é o suficiente para abastecer 

uma cidade com 5 mihões de habitantes, equivalente a nove cidades do tamanho de Cuiabá 

(MT). 

A UHE Teles Pires deve acionou as primeiras turbinas em 2016, segundo  a EPE. 

Em nível de Justiça Federal, em 2013 o TRT de Mato Grosso inaugurou  a nova Sede 

da Vara do Trabalho de Alta Floresta. Além de Alta Floresta, outros seis municípios da região 

estão sob jurisdição da Vara: Apiacás, Carlinda, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, 

Paranaíta. Ao todo, cerca de 90 mil habitantes que residem na região estão sendo 

beneficiados, o que demonstra o crescimento e desenvolvimento do mercado de trabalho 

para os profissionais da área do direito em Alta Floresta e Região.   

No mesmo mote de desenvolvimento altaflorestense, inaugurou-se também em 2013 

a ampliação e reforma da sede das Promotorias de Justiça do Município  

No ano de 2013 e 2014, fatores exponenciais referentes ao desenvolvimento do 

Agronegócio se tornaram importantes, haja vista a vinda para Alta Floresta de fortes 

empresas ligadas a agricultura e pecuária, tais como a multinacional John Deere, inaugurada 

em 2015, comprovando a forte expansão do agronegócio. Através desses estudos, a FADAF 

implantou o Curso de Gestão em Agronegócio, com 60 vagas, autorizado pelo Ministério da 

Educação através Portaria 620, de 22 de novembro de 2013, com primeira turma iniciada em 

2015/1. 

Também tendo em vista as inovações tecnológicas e desenvolvimento urbano de Alta 

Floresta, bem como o Norte de Mato Grosso se tornado polo de usinas hidrelétricas no Brasil, 

a FADAF através de suas análises de mercado, necessidade regional e procura, aliadas às 
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propostas trazidas e discutidas pelos Membros do Conselho Superior, fora implantado na 

FADAF o Curso de Engenharia Civil, autorizado em 05 de março de 2015, através Portaria n. 

241, do Ministério da Educação, sendo a primeira turma iniciado em 30 de março de 2015, 

contendo 200 vagas, tendo acadêmicos vindos de Rondônia, Pará e Amazonas.     

Nesse cenário, destaca-se o desempenho de Alta Floresta, que abrange os  demais 

municípios da microrregião florestense, de onde se originam os acadêmicos da Faculdade de 

Direito de Alta Floresta. 

É neste novo cenário que se exige uma nova consciência: transformar riqueza em 

qualidade de vida, valorizar o capital humano, proteger e resgatar a natureza. 

É preciso que as empresas invistam em ações ligadas à responsabilidade social e que o 

conceito de sustentabilidade ressoe fortemente, inclusive nos meios acadêmicos, de modo 

especial entre aqueles que devem, em função de seu exercício profissional, justificar, validar, 

proteger e garantir a dignidade e a justiça no cenário econômico que mais cresce no país. 

Também importante destacar a vinda de Lojas de Departamentos e Franquia de 

Sanduíches Fast Food para Alta Floresta, a saber as Lojas Americanas e o Subway.  

Ainda em junho/julho de 2015 importante dado se faz necessário juntar aqui, acerca 

da mudança do Prédio do Fórum de Alta Floresta, já que o Prédio atual, embora todo 

reformado, não suportou o crescimento da Comarca, sendo que não há espaço para 

implantação das novas varas já anunciadas para cá. Assim, com a doação de um terreno de 

20 mil metros pelo Grupo JMD Empreendimentos e Família Arpini, o Tribunal de Juistiça já 

está realizando o Projeto da Construção do Novo Fórum da Comarca de Alta Floresta.  

Em 2017 duas Concessionárias de Veículos também abriram suas filiais na cidade de 

Alta Floresta, sendo a “Vianorte Multimarcas” e a “Ford Tropical”, empresas da Capital 

Matogrossense implantadas aqui. Também em 2017, um dos mais belos empreendimentos 

imobiliários de toda a Região, qual seja o Hamoa Resort, condominio fechado residencial de 

alto padrão. 

Por tudo acima exposto se justifica a existência e a permanência do Curso de Direito, 

nesta remota região do extremo Norte de Mato Grosso, na Faculdade de Direito de Alta 

Floresta - FADAF. 
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3.3. Políticas institucionais no âmbito do curso 

A política da FADAF para o ensino de graduação fundamenta-se na integração do 

ensino com a pesquisa/iniciação científica e com a extensão, objetivando a formação da 

qualidade acadêmica e profissional. São princípios básicos dessa política: 

• formação de profissionais nas diferentes áreas do conhecimento; 

• formação política, social e econômica de cidadãos capazes de interagir na 

sociedade; 

• valorização dos princípios éticos, morais e cristãos, contribuindo para o bem estar 

da sociedade; 

• flexibilização dos currículos, de forma a proporcionar ao estudante a maior medida 

possível de autonomia na sua formação acadêmica; 

• atualização permanente dos projetos pedagógicos, levando-se em consideração as 

diretrizes curriculares nacionais e as demandas socioeconômico-culturais da 

região, na qual a Faculdade está inserida; 

• incentivo à produção técnico-científica e didática do corpo docente; 

• qualificação permanente do corpo docente, em termos de titulação acadêmica e de 

competências didático-pedagógicas. 

A articulação do projeto pedagógico do curso de Direito articula-se com as dimensões 

mais abrangentes do PDI e do PPI da Instituição ao incorporar em sua esfera de atuação, a 

missão institucional e do curso. 

O PDI demonstra, ainda, o potencial da FADAF de introduzir melhorias na instituição e 

nos cursos que pretende oferecer, considerando os aspectos orçamentários de investimento, 

manutenção e atualização tecnológica, indutores da qualidade à luz das evidências locais. 

 

3.4. Objetivos do Curso 

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, Resolução CNE nº 09/2004, o 

curso de Graduação em Direito objetiva:  

Assegurar ao graduando sólida formação geral, humanística e 

axiológica, capacidade de análise, domínio de conceitos e da 

terminologia jurídica, adequada argumentação, interpretação e 

valorização dos fenômenos jurídicos e sociais aliada a uma postura 

reflexiva e de visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão para 

a aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da 
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Ciência do Direito. 

Em síntese, visa à formação de seres políticos, de cidadãos, de profissionais 

conscientes dos seus direitos e deveres, com amplos e sólidos conhecimentos teórico-

práticos, técnico-jurídicos e sócio-políticos capazes de solidariedade, de diálogo com 

profissionais de outras áreas e de participarem, com responsabilidade e competência no 

processo de formação de uma nova realidade socioambiental. 

Somado a isso, o curso pretende dotar aos egressos de noções de ecologia, com 

conceitos, princípios e técnicas, sempre de forma interdisciplinar, visando provê-los de 

instrumentos legítimos e aptos na defesa do desenvolvimento de forma sustentável, no 

âmbito da tutela jurídica do meio ambiente. 

 

Objetivo Geral 

A Faculdade, como instituição com trajetória e objetivos claramente definidos, não poderia 

deixar de buscar continuamente, um curso que represente um diferencial expressivo, não só 

relativamente aos de sua região, como relativamente aos de todo o Estado de Mato Grosso. 

Tal diferencial reside nos objetivos do curso, os quais, por sua vez, sustentam-se no 

trinômio qualidade – inovação - adequação. 

Por qualidade, entenda-se a busca do melhor no que se refere ao corpo docente, à 

estrutura física, ao acervo bibliográfico, ao currículo moderno, tudo isso voltado à formação e 

aperfeiçoamento de um profissional qualificado consciente de seu papel social. 

Por inovação, entenda-se a introdução na matriz curricular, de disciplinas dificilmente 

encontráveis nos currículos tradicionais de graduação das instituições congêneres, a adoção 

de projetos e atividades de extensão sem correspondentes no Estado e mesmo no País e, 

ainda, as ênfases dadas à orientação vocacional dos graduandos, proporcionando a estes 

subsídios indispensáveis à escolha de uma das diversas carreiras do mundo jurídico. 

Por adequação, entenda-se não somente o atendimento às novas diretrizes 

curriculares do MEC ou a observância das orientações da Comissão de Ensino Jurídico da 

OAB. Mais do que isso, é fundamental para a compreensão do diferencial buscado pelo Curso 

de Direito, a adequação às necessidades e interesses da região onde está situada a 

instituição.  

Objetivo Específico 

Inicialmente, oferecer aos acadêmicos uma sólida bagagem teórico-metodológica de 
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cunho não exclusivamente jurídico, sobretudo de orientação humanista. Depois, partir para o 

enfrentamento dos “ramos clássicos” do Direito, os quais não podem e nem serão 

negligenciados. Ao contrário, estão sendo abordados de forma moderna, dissociados dos 

manuais clássicos, partindo dos seus princípios e institutos fundamentais e, daí, para o 

enfoque de temas contemporâneos relevantes. 

No Direito Civil, por exemplo, ocorreu com a promulgação da Constituição Federal de 

1988, uma significativa constitucionalização de temas civilistas antes restritos ao Direito 

Privado, o qual não tem sido abordado por muitos doutrinadores tidos como clássicos. 

Nota-se, ainda, que há diversos fenômenos jurídicos não regulados pela legislação em 

vigor. Tal fato demanda um esforço de interpretação por parte dos operadores de Direto à luz 

de todo o sistema jurídico, notadamente buscando respostas no ordenamento constitucional e 

na hermenêutica jurídica, uma vez que não é possível, ausente à legislação específica, 

realizar a cômoda e, no mais das vezes, injusta, operação ”mecânica” de aplicação da “letra 

da lei” ao caso concreto para solucionar questões como os novos direitos de personalidade, os 

temas atualíssimos da bioética e biodireito, a inseminação artificial, a compra e venda de 

tecidos e órgãos humanos, os novos problemas do Direto da Propriedade Intelectual e 

Industrial, advindo do vertiginoso progresso da informática, como registros de endereço na 

Internet, marcas e patentes, direito de autor, comercialização e pirataria de softwares, as 

novas entidades familiares etc. 

No Direito Comercial, por seu termo, não faz mais sentido estudar dedicadamente 

tipos de sociedades mercantis que caíram em desuso, devendo a abordagem deter-se em 

termos atualíssimos do Direito Societário, como aquisições, fusões, incorporações etc., em 

interligação com o Direito Econômico. No estudo dos títulos de créditos, deve se levar em 

conta que diversos deles não têm, hoje, utilização prática, enquanto outros sequer são 

estudados pelos comercialistas tradicionais, especialmente aqueles surgidos em função do 

advento e da crescente utilização do chamado “e-commerce”, outro instituto, aliás, ainda não 

devidamente abordado pela doutrina clássica. 

No que diz respeito ao Direito Penal, a abordagem tradicional tem se mostrado 

amplamente ineficiente. É preciso ter em conta que o Direito Penal vigente tem sido 

profundamente questionado diante da violência inaudita que permeia a sociedade brasileira, 

em uma demonstração cabal de que seus princípios e institutos, notadamente aos que se 

referem aos tipos penais e às penas e execução, demandam uma ampla reformulação que 

deve ser empreendido pelos operadores do direito de forma científica dissociada da histeria e 

do imediatismo ocasionados pela grave realidade que vivenciamos. 
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Além do exposto e gerando com ele intrínseca relação, verifica-se que os concursos 

públicos para ingresso nas carreiras que lidam de maneira direta com a questão da 

comunidade e da violência, em especial Ministério Público, têm apresentado um nível de 

exigência em Direito Penal que dificilmente poderá ser feito com um estudo baseado na 

doutrina clássica, notadamente no que se refere às teorias do crime e da pena. 

Por sua vez, o Direito Processual clássico também se mostra defeso em relação às 

demandas contemporâneas. O esquema tradicional, calcado no estudo das ações e seus 

procedimentos, não fornecem respostas às questões mais prementes como o acesso à 

justiça, a necessidade de maior celeridade e efetividade na prestação jurisdicional, a “via 

crucis” recursal, a solução extrajudicial de conflitos, através da mediação e da arbitragem. 

Some-se ao explanado os efeitos danosos do excessivo positivismo do nosso sistema 

jurídico. Isso foi bem definido por Roberto Armando Ramos de Aguiar, quando afirma que “os 

cursos de Direito no Brasil ainda não tomaram consciência das profundas modificações 

trazidas pela contemporaneidade, laborando com uma visão retrospectiva e incriativa, que 

leva à formação deficiente e inadequada dos profissionais que irão responder às demandas do 

futuro próximo”.1 

Nessa mesma linha, João Maurício Adeodato ensina que “sem dúvida, existe um 

grande descompasso entre os estudos jurídicos e o estágio em que se encontram as outras 

ciências sociais, teóricas e aplicadas; se considera que, no Brasil contemporâneo, as ciências 

sociais estão muito aquém das ciências biológicas e exatas, uma comparação dentro do 

quadro geral das ciências reduz o ensino e a pesquisa do direito à situação das piores. Os 

cursos jurídicos mantêm seu caráter bacharelesco, indiferentes às mudanças e às novas 

concepções, mostrando-se inadequados não apenas para explicar e transmitir conhecimentos 

sobre a realidade jurídica brasileira como também na preparação do aluno para a vida 

profissional prática”.2 

Procurando sanar essa deficiência, a matriz curricular passou por alterações em 2017 

para inserir no contexto de ensino aprendizagem o novo viés do Direito do Século XXI, um 

Direito ancorado na jurisprudência.  

Ao lado disso, consta na Declaração de Brasília, resultado da I Conferência 

Internacional de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, que: 

• “os próprios animais, quando saciados, sabem pôr limites à competição”. A ética 

(não a força), o direito (não o mercado) são meios humanos de superar-se a barbárie; 

                                                 
1in OAB – Ensino Jurídico – Novas Diretrizes Curriculares, uma publicação do Conselho Federal da OAB. 
2in OAB – Ensino Jurídico – Diagnóstico, Perspectivas e Propostas, CF/OAB, 1996. 
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• a educação para os direitos humanos é um dos elementos indispensáveis à 

construção de uma sociedade fraterna e solidária.” 

Os exemplos descritos abordam apenas pequena parte do fenômeno jurídico, 

demonstrando que se faz necessária uma reorientação dos cursos de Direito, uma ruptura 

dos limites da doutrina clássica, da estrita observância à legislação vigente e sua aplicação 

literal. Devem-se ampliar os horizontes do operador do Direito, dotá-lo de capacidade de 

análise e raciocínio de forma que ele não se quede perplexo diante da obsolescência ou 

mesmo a ausência de diploma legal a regular uma situação a um fenômeno jurídico que se 

lhe apresente. 

Pela explanação verifica-se que o rol de questões jurídicas a demandar soluções é 

imenso e o processo civilizatório contemporâneo, com vertiginoso avanço tecnológico, a cada 

dia nos apresenta novas e inéditas situações a demandar a intervenção do operador de 

Direito. Por isso, seria de todo impossível abordar didaticamente num currículo tradicional os 

princípios e institutos fundamentais de cada disciplina e os novos fatos e fenômenos a ela 

atinentes. 

Assim, o currículo do curso de Direito está estruturado para abordar, nas disciplinas 

“clássicas”, seus princípios e institutos fundamentais e, de forma não exaustiva, os temas 

mais atuais e relevantes de forma a despertar nosso acadêmicos o interesse em aprofundar o 

estudo de tais temas optativos e os eixos concentrados. Desse modo, o acadêmico estudar 

questões como clonagem, negociação, mediação e arbitragem, nas disciplinas obrigatórias do 

curso, além da análise jurisprudencial dessas questões, e despertadas seu interesse, tendo à 

sua disposição, para o aprofundamento de seus estudos, outros conteúdos das ênfases dadas 

ao curso, nos Direitos Agrário, Ambiental e Difusos. 

 

3.5. Perfil do Egresso 

 

A caracterização do perfil do profissional a ser formado pelo curso de Direito está 

conforme com a Resolução CNE/CES n° 9/2004, quando a mesma dispõe, verbis: 

 

Art. 3º O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do 

graduando, sólida formação geral, humanística e axiológica, capacidade 

de análise, domínio de conceitos e da terminologia jurídica, adequada 

argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e 

sociais, aliada a uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente a 

capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, 



  
Faculdade de Direito de Alta Floresta - FADAF 

Curso de Direito 
Projeto Pedagógico (PPC) 

 

 

Faculdade de Direito de Alta Floresta - FADAF 
Curso de Direito 
Projeto Pedagógico - PPC (versão  - Agosto|2018) 

 

 

41 

indispensável ao exercício da Ciência do Direito, da prestação da 

justiça e do desenvolvimento da cidadania. 

Art. 4º O curso de graduação em Direito deverá possibilitar a formação 

profissional que revele, pelo menos, as seguintes habilidades e 

competências: 

I - leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos 

jurídicos ou normativos, com a devida utilização das normas técnico-

jurídicas; 

II - interpretação e aplicação do Direito; 

III - pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina 

e de outras fontes do Direito; 

IV - adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, 

administrativas ou judiciais, com a devida utilização de processos, atos 

e procedimentos; 

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

VI - utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e 

de reflexão crítica; 

VII - julgamento e tomada de decisões; e, 

VIII - domínio de tecnologias e métodos para permanente 

compreensão e aplicação do Direito. 

 

Dessa forma, consciente do texto legal acima citado, a Faculdade de Direito de Alta 

Floresta está formando profissionais aptos a exercerem as diversas carreiras jurídicas, com 

sólida base teórica e ética, adquirida especialmente nas disciplinas ministradas com vistas à 

formação humanística, como Ciência Política, Teoria do Estado, Sociologia Geral e do Direito, 

Psicologia Jurídica, Antropologia Criminal, História do Direito, Filosofia, Filosofia do Direito, 

Hermenêutica Jurídica, Economia, Deontologia Jurídica, Biodireito, Política Agrária e 

Sociologia Rural, Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, Direito do Idoso e Direito 

das Águas, dentre outras.  

O egresso deverá ter consciência das especificidades da sociedade em que vive e de 

sua dinâmica, aliada ao senso ético-profissional e à responsabilidade social.  

A formação geral humanística tem proporcionado aos acadêmicos uma compreensão 

da história das sociedades humanas e do papel do Direito e da Justiça no desenvolvimento 

das relações sociais.  

Coerente com a citada portaria, o curso tem propiciado, também, uma sólida base 

técnico-profissional, imprescindível à formação do jurista e do operador jurídico. Assim, o 

eixo de formação profissional, abrangendo, além do enfoque dogmático, o conhecimento e a 

aplicação do Direito, observadas as peculiaridades dos diversos ramos do Direito, de qualquer 

natureza, estudados sistematicamente e contextualizados segundo a evolução da Ciência 

Jurídica e sua aplicação às mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais do Brasil e 

suas harmônicas relações internacionais, vem sendo desenvolvido de forma articulada com o 

eixo de formação fundamental e prática.  



  
Faculdade de Direito de Alta Floresta - FADAF 

Curso de Direito 
Projeto Pedagógico (PPC) 

 

 

Faculdade de Direito de Alta Floresta - FADAF 
Curso de Direito 
Projeto Pedagógico - PPC (versão  - Agosto|2018) 

 

 

42 

No que tange ao eixo de formação prática, a proposta do curso de Direito tem 

proporcionado ao aluno a integração entre a prática e os conteúdos teóricos desenvolvidos 

nos demais eixos, especialmente nas atividades relacionadas com o estágio curricular durante 

o qual a prática jurídica revele o desempenho do perfil profissional desejado, com a devida 

utilização da Ciência Jurídica e das normas técnico-jurídicas.  

Para alcançar o perfil desejado do formando, é necessário que haja uma interação e 

uma articulação constante dos três eixos de formação do conteúdo curricular.  

 

Competências e habilidades esperadas do egresso 

O curso de graduação em Direito possibilita a formação do ético, competente e 

comprometido com a sociedade em que vive além do domínio de conhecimentos e de níveis 

diversificados de habilidades e competências que evidenciem a compreensão de temas que 

possam transcender ao seu ambiente próprio de formação e sejam importantes para a 

realidade contemporânea. Essa compreensão vincula-se a perspectivas críticas, integradoras 

e à construção de sínteses contextualizadas. 

No tocante às competências e habilidades gerais, a concepção do perfil profissional do 

futuro formando contempla: 

a) observância do padrão culto da língua portuguesa;  

b) leitura, análise e compreensão de textos e documentos;  

c) utilização da linguagem com clareza, precisão, fluência verbal e riqueza de 

vocabulário;  

d) organização, expressão e comunicação do pensamento;  

e) utilização de raciocínio lógico, argumentação, persuasão e reflexão crítica, para 

identificar e solucionar problemas;  

f) assimilação, articulação e sistematização de conhecimentos para o exercício da 

profissão;  

g) utilização dos recursos de informática necessários para o exercício profissional;  

h) disponibilidade cognitiva e emocional para lidar com situações emergentes, 

inerentes à complexidade da existência humana. 
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As competências e habilidades gerais referentes à leitura, compreensão e elaboração 

de textos, atos e documentos jurídicos ou normativos, com a devida utilização das normas 

técnico-jurídicas, têm sido desenvolvidas por meio de cursos de português que tem 

estimulado a leitura e interpretação de textos, sempre que possível com temática jurídica 

atual e relevante, além de produção de resenhas sobre os textos e obras estudadas. 

Esse processo de leitura, interpretação e produção pessoal de textos pelos alunos, 

além de possibilitar ao professor detectar e corrigir as deficiências de linguagem e de 

vocabulário tem estimulado o aluno ao hábito da leitura e da redação.  

A disciplina Métodos e Técnicas de Pesquisa é oferecida no 2º semestre letivo, 

possibilitando ao aluno a produção de textos, já seguindo os métodos e as técnicas da 

pesquisa científica. 

No 1º período letivo é ministrada, ainda, a disciplina “Comunicação e Expressão” com 

60 horas de duração, sem dúvida valiosa no desenvolvimento da habilidade em questão, visto 

que concorrerá para a correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito. A 

correta utilização da linguagem é objetivo primordial de “Comunicação e Expressão”, mas ela 

está presente também nas atividades desenvolvidas pelos alunos em outras disciplinas, que 

também exigem o uso correto da linguagem, como, por exemplo, na elaboração de trabalhos 

escritos e nas atividades de pesquisa, nos Grupos de Pesquisa e de Iniciação Científica. 

Essas atividades são também um estímulo à “Iniciação Científica”, com vistas a 

publicação dos textos produzidos inicialmente no Jornal  RATIO LEGIS, cuja publicação é 

semestral. 

A utilização dos recursos de informática necessária para o exercício profissional é 

ministrada nas atividades práticas desenvolvidas no Laboratório de Informática, além da 

oportunidade do estudo de jurisprudência que vem sendo oferecido na disciplina Estudo 

Integrado Multidisciplinar que tem como plataforma o sistema Moodle. É também possível ao 

discente frequentar até 108 horas de disciplinas de Informática ministradas nos outros cursos 

da instituição constantes no Grupo II das Atividades Complementares e das 72 horas 

permitidos para Congressos, Cursos de Extensão, Seminários, Palestras, Conferências, 

Encontros no Grupo III das Atividades Complementares, bem como na Disciplina Optativa 

inserta no ano de 2012, qual seja “Informática Jurídica”, na qual se trabalha os 

procedimentos da atualidade para a advocacia moderna, tais como a operacionalização dos 

Sistemas Informatizados do Poder Judiciário Estadual e Federal, como o utilizado na Justiça 
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do Trabalho e nos Juizados Especiais Federais e os Cíveis e Penais da Justiça Estadual.  

Além desse cuidado especial da FADAF com as inovações implantadas nos Sistemas 

Jurídicos Modernos, informatizados, faz-se prioridade na FADAF o Curso de Nivelamento em 

Português, contemplando a Interpretação de Textos, Gramática e Ortografia, ofertados 

anualmente a todos os acadêmicos da Faculdade. 

Atribuições no mercado de trabalho 

Ao final do curso de Direto, os estudantes da FADAF estão preparados para enfrentar 

os desafios das rápidas transformações da sociedade, do mercado de trabalho e das 

condições de exercício profissional, serão profissionais adaptáveis a situações novas e 

emergentes.  

Coerente com o acima disposto é fundamental para a compreensão do diferencial 

buscado pelo Curso de Direito a adequação às necessidades e interesses da região onde está 

situada a instituição. Vale dizer, trata-se de adequar-se às exigências do mercado, o qual não 

deve ser entendido em seu sentido estrito (e estreito), mas deve ser compreendido como o 

conjunto das empresas da região, do Poder Público local e dos diversos segmentos da 

comunidade de Alta Floresta e do Norte do Mato Grosso, numa concepção democrática e 

pluralista.  

As peculiaridades sócio-econômicas da região de influência do curso exigem um 

currículo amplo e flexível, assentado numa sólida base instrumental, teórica e princípio lógica, 

voltada ao desenvolvimento da capacidade de análise e raciocínio jurídicos do profissional, de 

modo a capacitá-lo a atuar na prevenção, composição e solução dos conflitos jurídicos 

resultantes da atividade dos diversos agentes sociais da região. 

As exigências do mundo contemporâneo, aliadas às peculiaridades regionais de sua 

área de atuação, reclamam da instituição a elaboração de um currículo que, inicialmente, 

propicie ao graduando um arsenal teórico-metodológico que lhe capacite a compreender, de 

forma ampla, uma questão jurídica que se lhe apresente. Em outros termos, deverá capacitar 

o aluno a analisar e propor soluções para as mais diversas situações jurídicas. 

Desta forma, pretende–se como perfil profissional do graduado da Faculdade de 

Direito de Alta Floresta, formar um Bacharel em Direito generalista na sua formação, mas 

com ênfase nos Direitos Agrário, Ambiental e Difusos, em correspondência com as 

necessidades e demandas econômicas, jurídicas e sociais da região de influência do curso. 

Tal finalidade concretiza-se e viabiliza-se através dos valores, objetivos, habilidades e 
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pelo currículo definido para o curso. Os valores contemplam o Humanismo, o Patriotismo, o 

Profissionalismo, a Ética, a Responsabilidade, o Comprometimento, a Democracia e o Estado 

de Direito. 

Finalizando, o currículo do curso foi definido para formar profissionais aptos a atuar no 

amplo mercado de trabalho reservado aos operadores do Direito. Nesse sentido: 

a) a profissão permite o acesso à advocacia, nas áreas contenciosa - que envolve a 

prática forense para resolver conflitos - e preventiva - que inclui a análise ou a avaliação de 

situações e a posterior orientação de clientes; 

b) atuar como assessores jurídicos em empresas privadas, ONGs e instituições do 

terceiro setor; 

c) outras opções são as de defensor público (atua na defesa daqueles que não têm 

como arcar com os honorários), delegado de polícia federal ou estadual, magistrado na 

Justiça Comum (federal ou estadual) e na Justiça Federal (militar, eleitoral e do trabalho); 

d) o formando em Direito pode ainda ser procurador do Estado (defende os interesses 

estaduais em juízo), ou da República (atua em casos de ordem pública na área federal), 

promotor de justiça (defende os interesses da sociedade) e professor universitário, atividade 

que exige mestrado e doutorado; 

e) os bacharéis em Direito também podem ser diplomatas e fiscais, além de exercer 

outras profissões que exijam curso superior. 
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3.6. Proposta Curricular 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Direito da Faculdade de Direito de Alta Floresta-

FADAF abrange, de forma detalhada, o perfil desejado do egresso, as competências, as 

habilidades, os conteúdos curriculares, a organização curricular, o estágio curricular 

supervisionado, o trabalho de conclusão curso, as atividades complementares, o 

acompanhamento e a avaliação, considerando de forma ampla as relações que existem 

entre esses componentes, sem prejuízo de outros elementos que tornem o projeto 

pedagógico mais abrangente. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Direito da Faculdade de Direito de Alta Floresta-

FADAF contempla: 

• concepção, justificativa, objetivos gerais e específicos do curso, 

contextualizados em relação às suas inserções institucional, política, 

geográfica e social; 

• condições objetivas de oferta e vocação do curso; 

• modos de integração entre teoria e prática; 

• formas de avaliação e acompanhamento do ensino, da aprendizagem e do 

curso; 

• incentivo à investigação, como instrumento para as atividades de ensino e 

de iniciação científica; 

• incentivo à extensão, de forma articulada com o ensino e a pesquisa 

(iniciação científica); 

• modos da integração entre graduação e pós-graduação; 

• regulamentação das atividades relacionadas com o Trabalho de Conclusão de 

Curso, de acordo com as normas da Faculdade de Direito de Alta Flroesta - 

FADAF, em suas diferentes modalidades; 

• concepção e composição das atividades de Estágio Curricular 

Supervisionado, contendo suas diferentes formas e condições de realização, 

observado o respectivo regulamento; e 

• concepção, composição e regulamentação das Atividades Complementares. 
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A Faculdade de Direito de Alta Floresta-FADAF exercita seu potencial criativo e 

inovador na elaboração do Projeto Pedagógico do Curso de Direito, a partir da definição 

dos elementos acima referidos. 

Os conteúdos curriculares são ministrados em diversas formas de organização, 

conforme proposta pedagógica, ressaltando as metodologias de ensino-aprendizagem, em 

especial as abordagens que promovam a participação, a colaboração e o envolvimento dos 

discentes na constituição gradual da sua autonomia nos processos de aprendizagem. 

Esses conteúdos podem ser organizados, em termos de carga horária e de planos 

de estudo, em atividades práticas e teóricas, desenvolvidas individualmente ou em grupo, 

na própria instituição ou em outras, envolvendo também pesquisas temáticas e 

bibliográficas. 

A organização curricular do Curso de Direito Faculdade de Direito de Alta Floresta-

FADAF estabelece: 

(i) a coexistência de relações entre teoria e prática, que permite o egresso 

adaptar-se, com visão crítica, às novas situações de sua área de formação; 

(ii) as condições para a efetiva conclusão do curso; e 

(iii) a duração do curso com integralização mínima em 10 (dez) semestres, e 

máxima em 15 (quinze) semestres, e o regime acadêmico seriado semestral. 
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3.6.1. Estrutura Curricular 

 

Na definição do planejamento e da filosofia curricular do curso de Direito do IENOMAT 

valeu-se dos termos da multicitada Resolução CNE/CES nº 9/2004, e alterações, 

contemplando em seu Projeto Pedagógico e na Organização Curricular, conteúdos e 

atividades que atendam aos seguintes eixos interligados de formação, assim distribuídos: 

• Eixo de Formação Fundamental: tem por objetivo integrar o estudante no 

campo, estabelecendo as relações do Direito com outras áreas do saber, 

abrangendo dentre outros, estudos que envolvam conteúdos essenciais sobre 

Antropologia, Ciência Política, Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia e 

Sociologia, disciplinas oferecidas nos períodos iniciais do curso. 

• Eixo de Formação Profissional: abrangendo, além do enfoque dogmático, o 

conhecimento e a aplicação, observadas as peculiaridades dos diversos ramos do 

Direito, de qualquer natureza, estudados sistematicamente e contextualizados 

segundo a evolução da Ciência do Direito e sua aplicação às mudanças sociais, 

econômicas, políticas e culturais do Brasil e suas relações internacionais, 

incluindo-se, necessariamente, dentre outros condizentes com o projeto 

pedagógico, conteúdos essenciais sobre Direito Constitucional, Direito 

Administrativo, Direito Tributário, Direito Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, 

Direito do Trabalho, Direito Internacional e Direito Processual; e, 

• Eixo de Formação Prática: objetiva a integração entre a prática e os conteúdos 

teóricos desenvolvidos nos demais Eixos, especialmente nas atividades 

relacionadas com o Estágio Curricular Supervisionado, Trabalho de Conclusão de 

Curso e Atividades Complementares. 

Além da formação generalista, o graduado da Faculdade de Direito de Alta Floresta-

FADAF terá como diferencial o enfoque nos Direitos Agrário, Ambiental e Difusos, em 

correspondência com as necessidades e demandas econômicas, jurídicas e sociais da região 

de influência do curso. 

A organização curricular atende ao artigo 1º, da Resolução nº 2, de 18 de junho de 

2007, que institui a carga horária mínima, para os cursos de graduação, dimensionando sua 

carga horária em 3.960 horas a serem cumpridas em dez semestres letivos ou cinco anos 

como limite mínimo para integralização. Essa carga horária total está assim distribuída: 3.282 

horas para disciplinas obrigatórias, fundamentais e profissionalizantes, 60 horas para 02 
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disciplinas optativas escolhidas pelos acadêmicos; 120 horas para atividades de Monografia 

Jurídica, 300 horas para o estágio supervisionado e 198 horas para atividades 

complementares. 

Acrescente-se, ainda, que a natureza das transformações sociais, políticas e 

econômicas e a crescente velocidade com que elas ocorrem não são acompanhadas pela 

legislação, como, de resto, sempre aconteceu. O esquema tradicional de organização dos 

cursos de Direito sempre se pautou pela legislação atinente à disciplina, em especial pela 

legislação codificada, o que implica num descompasso ainda maior entre o que é transmitido 

ao graduando e o que vem ocorrendo, de fato, no mundo jurídico. 

Assim, uma série de temas tratados nos cursos de Direito não mais encontram 

aplicabilidade. Institutos como dote e enfiteuse, por exemplo, deixaram a muito de possuir 

relevância prática. Também o direito de família eivou-se dos vícios da longa vigência do 

Código Civil de 1916 e, assim, não mais guarda relação com o que se verifica na sociedade 

hodierna, especialmente após a promulgação da CF/1988. 

Acompanhando a tendência moderna e com a própria vocação regional, o currículo 

deve privilegiar novos conteúdos, buscando a diferenciação com outros cursos que adotam 

currículos tradicionais. Assim, propõe-se o oferecimento, ao lado da carga horária de 

matérias “clássicas”, como Direito Civil, Direito Penal e Direito Empresarial, de novas 

matérias que atendam ao aspecto multidisciplinar e às necessidades atuais. Por exemplo: o 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor é abordado como disciplina autônoma; o 

Biodireito é inserto na disciplina de Direito Ambiental, Direito das Relações Etnico-Raciais está 

contemplado na disciplina de Homem em Sociedade, a qual trabalha a Sociologia Geral e 

Antropologia.  

Criando-se uma disciplina autônoma obrigatória, fica atendida uma demanda 

crescente e, ao mesmo tempo, a interdisciplinaridade, uma vez que o Direito das Relações de 

Consumo envolve aspectos do Direito Civil, do Direito Comercial, do Direito Empresarial, do 

Direito Administrativo (poder de polícia dos órgãos de defesa do consumidor) etc. Assim 

também o Direito da Criança e do Adolescente, negligenciado dentro do contexto mais amplo 

do Direito de Família e que engloba aspectos deste, do Direito Penal, do Direito Processual 

Penal, dos Direitos Difusos etc.  

De outro quadrante, temas como função social da propriedade, direito ambiental, 

fecundação artificial, biodireito, processo constitucional, direitos dos hipossuficientes, exceção 

de pré-executividade, união estável entre homossexuais etc., de importância cada vez maior 

nas relações jurídicas, são evitados ou relegados ao segundo plano, por não estarem 
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inseridos nos códigos ou por não estarem expressamente previstos e disciplinados na 

legislação extravagante.  

É necessário considerar que houve significativa modificação dos bens economicamente 

relevantes, que na Idade Média eram os bens imóveis, na idade moderna, o bem móvel 

material e que na idade atual, seria o bem móvel imaterial ou o desmaterializado “fazer” dos 

serviços, do software, da comunicação, do lazer, da segurança, da educação, da saúde, do 

crédito. Os contratos que regulam a transferência destas “riquezas” na sociedade também 

têm de mudar, evoluir do modelo de dar da compra e venda para modelos novos de serviços. 

Assim, um curso de Direito que se pretende, moderno e inovador deve romper com o 

esquema clássico, sem, obviamente, desprezar seus grandes princípios e institutos e sem 

lançar no limbo jurídico os grandes mestres e suas inestimáveis contribuições para a análise 

dos fenômenos jurídicos. Note-se que várias das questões elencadas anteriormente como não 

tratadas pela legislação e doutrina tradicionais, foram preconizadas pelos grandes mestres. 

Além disso, embora atuando em defasagem com relação à realidade, é de se 

reconhecer que o legislador brasileiro é extremamente fecundo e produtivo, embora os frutos 

que produza sejam, em regra, de qualidade questionável. Exemplo vivo desta fecundidade do 

jurista brasileiro é o argumento jurídico que originou a jurisprudência (Súmula 380 do STF, 

de 1963) que regeu o concubinato até o advento da nova legislação (Leis 8971/94 e 

9878/96).  

Diante do caráter notoriamente conservador do direito de família e da importunidade 

de reconhecer o concubinato, sobretudo de homem casado em um sistema jurídico em que o 

casamento era constitucionalmente indissolúvel, o Judiciário aceitou o argumento de que 

haveria entre os concubinos uma sociedade de fato, figura de direito comercial, ramo 

reconhecidamente dinâmico, sociedade para a qual o sexo dos sócios e suas relações afetivas 

não são determinantes. 

Considere-se, ainda, a fúria legiferante que faz tormentosa a tarefa do profissional de 

Direito, sempre às voltas com inovações legislativas. Por isso um curso jurídico não pode se 

voltar para a memorização de leis e regras, sempre mutáveis. O que o curso precisa oferecer 

aos acadêmicos é instrumental doutrinário e hermenêutico para que ele tenha condições de 

interpretar o ordenamento jurídico. E mais que isso: que conheça as outras fontes do Direito 

além das Leis e tão ou mais importantes que estas. Nunca é demais lembrar que uma 

sentença baseada na eqüidade ou nos princípios gerais do direito tem muito mais chances de 

ser moral e legal, o que nem sempre acontece naquelas fulcradas apenas na letra fria da Lei. 

Com a propriedade de sempre, ensina o Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro: 
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“O Direito, entretanto, não se esgota na lei. O Direito é sistema 

de princípios (valores); definem, orientam a vida jurídica (inter-

relação de condutas). A lei, nem sempre, traduz, projeta esse 

comando. Não raro, a lei busca impedir, ou, pelo menos, 

retardar a eficácia do princípio. Nem sempre o concretiza.” 

 

Por todo o exposto, o currículo está calcado na construção de um profissional que seja 

apto a analisar, compreender e solucionar as mais diversas situações jurídicas, o que é 

possível pois concentrarmos esforços na sua formação básica, nas disciplinas e atividades que 

propiciem um incremento da capacidade de raciocínio, análise e interpretação do fenômeno 

jurídico. 

 

Integração teoria/prática 

O Direito não pode ser ensinado e aprendido apenas em aulas teóricas, e muito menos 

ficar restrito à prática jurídica. Teoria e prática são como as duas faces de uma mesma 

moeda. A teoria sem a prática é inócua, da mesma forma que seria temerária a prática sem a 

teoria. Só a conjugação de ambas pode criar no acadêmico o hábito de ver o Direito nas suas 

relações com a vida social. 

Na elaboração deste projeto, foi preocupação constante a compatibilização entre teoria 

e prática jurídica, que pode ser percebida tanto na metodologia das aulas teóricas quanto na 

forma de realização das atividades práticas. 

Também as formas de avaliação visam verificar tanto o aproveitamento teórico quanto 

a habilidade para encontrar soluções para casos concretos. 

As aulas teóricas devem dar suporte aos acadêmicos para desenvolverem a habilidade 

de raciocinar juridicamente no trato das tarefas práticas, além de propiciar o debate na busca 

das soluções para as situações-problema, desenvolver-lhes a habilidade de interagir e aplicar 

corretamente a norma jurídica. 

Há que se ressaltar também que a prática dá ao acadêmico a dimensão do “como 

fazer” enquanto a teoria lhe proporciona a dimensão do “porque fazer”. 

A prática, de certa forma, é o exercício da teoria, que por sua vez, é a preparação e o 

começo da atividade prática. 

Ao longo de todo projeto, portanto, é possível perceber a preocupação em implementar a 
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metodologia didática que concilie a prática e a teoria jurídica. Só unindo ambas, é possível saltar 

da frieza do texto legal para o calor da vida jurídica. 

 

Aspectos inovadores da integração entre ensino, pesquisa e extensão 

A necessidade de integração entre ensino, pesquisa e extensão permeia todo o projeto 

pedagógico. 

Sob esse aspecto, em particular, a atividade de pesquisa influenciará e enriquecerá a 

atividade de ensino. 

No que se refere ao corpo discente, para que o acadêmico seja capaz de pensar 

criticamente o Direito, ele deverá ser capaz de analisar a literatura jurídica sobre 

determinado assunto, e ser capaz de construir um raciocínio sobre o tema em questão. Se ele 

se restringir à abordagem feita em sala de aula, terá uma visão limitada do assunto.  

Incentivar os acadêmicos a pesquisar outras abordagens possíveis de um conteúdo 

ensinado em sala de aula, seja para escrever um artigo, seja para ampliar o conhecimento 

sobre o tema, é uma forma de articular ensino e pesquisa.  

As atividades de extensão, por exigirem, em geral, estudos anteriores à prática a ser 

desenvolvida, constituem-se em um meio excelente para integração entre ensino e pesquisa. 

É através da extensão que o conhecimento extrapolará os muros da escola, e se 

tornará útil à sociedade, beneficiando, de alguma forma, àqueles que precisam de assistência 

ou orientação jurídica. 

O ensino sem a pesquisa fica obsoleto. Ambos, sem a extensão, ficam sem eficácia, 

sem significação no meio social. A correlação entre ensino, iniciação a pesquisa e extensão é 

que dará a dimensão social ao curso jurídico, e o legitimará perante a comunidade.  

Como decorrência de todo o acima exposto, os Órgãos Colegiados e a Direção 

Acadêmica da Faculdade observou a necessidade de se alterar a Estrutura Curricular do Curso 

de direito, para melhor adequação e alocação de disciplinas,  tal como ocorreu com a de 

Sociologia Geral e Antropologia, as quais, a partir de 2013, foram aglutinadas, passando a 

chamar-se “Homem em Sociedade”, ofertada no 1º semestre, ou como as disciplinas de 

Introdução à Filosofia e a disciplina de Filosofia do Direito, chamando-se, portanto, “Filosofia 

do Direito”, ofertada no 1º semestre letivo.    

Também se faz mister informar que o módulo das disciplinas optativas foi mudado, 

para melhor adequação com os pedidos dos acadêmicos e docentes, que, sob análise e 
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aprovação dos Órgãos Colegiados, foi reduzida em 4 disciplinas optativas, as quais abrangem 

melhor a realidade regional e as atualização do direito moderno, excluindo-se temas 

individuais,  diluindo conteúdos em optativas com nomenclatura mais abrangentes, o que deu 

nova vida à própria disciplina, pela liberdade e praticidade de se trabalhar temas novos, 

polêmicos e de maior relevância regional, como ocorre com as optativas “Temas Emergentes 

em Direito Ambiental”, “Temas Emergentes em Direito Agrário”, “Informática aplicada ao 

Direito”, “Língua Brasileira de Sinais - Libras”. Ainda, a disciplina de “Direitos Humanos” que 

antes se mostrava optativa, fora devidamente inserta no conteúdo curricular obrigatório, 

obedecendo, portanto, a legislação educacional vigente. 

De mais a mais, em 2018, com objetivo de tornar o Curso de Direito mais adequado 

em relação à legislação e ao mercado de trabalho, especialmente, com o novo viés do Código 

de Processo Civil, inseriu-se, na Matriz Curricular, o Estudo Integrado Multidisciplinar, cujo 

objeto é estudar a jurisprudência dominante nos tribunais. 

 

 

3.6.2. Metodologia 

 

O processo de ensino-aprendizagem, dinâmico por si mesmo, permite a utilização de 

métodos variados de ensino, seja na modalidade individualizada, coletiva ou em grupo. 

No curso de Direito, há oportunidade para o ensino individualizado, que atenderás 

condições pessoais do acadêmico, valorizando suas aptidões e motivações. Por isso foram 

criados na matriz curricular, eixos de áreas concentradas, visando atender exatamente às 

especificidades dos acadêmicos e as características da região de influência imediata do curso. 

Há, também, possibilidade de atuação coletiva dos acadêmicos no processo de ensino 

aprendizagem, seja através da realização de trabalhos em grupo, seja pela formação de 

grupos de estudo ou grupos de pesquisa ou, ainda, por meio dos trabalhos em equipe e nos 

projetos a serem desenvolvidos nas atividades de extensão. 

Além disso, as atividades desenvolvidas de forma coletiva dão ênfase à integração dos 

acadêmicos, que interagem em pequenos grupos, seja nas dinâmicas das discussões e dos 

debates travados em sala de aula ou nas atividades extraclasse. 

O que implementou, portanto, é uma metodologia de ensino dinâmica, articulada às 

diversas necessidades do acadêmico e que atenda tanto a sua necessidade de elaboração 

individual de conhecimento, quanto à necessidade social de realizar trabalhos e atividades de 

forma coletiva. 
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Esse método misto, cuja dinâmica visa abarcar formas variadas de ensinar, aprender e 

agir, busca proporcionar ao acadêmico a vivência de diversas situações que enfrenta ao longo 

de sua vida, onde, em determinadas situações, terá que agir sozinho, e em outras, deverá 

agir articulado com outras pessoas ou grupos. 

Essa metodologia plural se justifica pela própria pedagogia que orienta este projeto, 

que é de formação do cidadão participativo, comprometido com as questões sociais de seu 

tempo, que seja capaz de refletir sobre a sua realidade e agir sobre ela. 

A crítica e a reflexão permanente permeiam as atividades docente e discente num 

compromisso entre professores, instituição e acadêmicos. 

A sala de aula, por seu turno, não é o lugar onde se transmite conhecimento, onde se 

profere a “aula conferência”, mas o espaço para o debate, o diálogo, a reflexão e para a 

própria construção do conhecimento. 

O professor, por sua vez, não tem a postura de sábio, detentor do poder e do 

conhecimento cristalizado, hermético, alienado de sua realidade social e da realidade de seus 

acadêmicos nos moldes do já superado positivismo jurídico. 

A metodologia desenvolvida é aquela que respeita o acadêmico em sua dimensão 

holística, como ser dotado de inteligência, emoção e vontade. 

Dessa forma, intuiu-se que, tanto a aprendizagem quanto as atividades desenvolvidas 

se realizam de forma mais proveitosa e eficiente, pois o acadêmico não se sente um mero 

cumpridor de tarefas previamente determinadas pela instituição, mas sujeito ativo do 

processo ensino-aprendizagem, no qual pode opinar, reivindicar e sugerir mudanças. 

Partindo do princípio de que métodos e técnicas são apenas meios e não fins em si 

mesmos, o papel do professor é decisivo na busca de formas de ensino adequadas aos seus 

acadêmicos e ao conteúdo trabalhado conforme as diretrizes curriculares propostas. 

A organização curricular do Curso de Direito, na forma sequencial de conteúdos e 

disciplinas, conta com 20% do curso à distância, distribuídos semestralmente no decorrer do 

ano letivo. Tais conteúdos são relativos ao conhecimento da área em que está matriculado o 

discente, o objetivo é o aprofundamento das disciplinas ministradas em sala que somadas ao 

estudo da jurisprudência proporcionará uma formação mais apurada do acadêmico quanto 

aos posicionamentos dos Tribunais de Justiça e Cortes Superioras. 

Salienta-se que não se fará aqui diferenciação substancial entre método e técnica, 

utilizando-se ambos com o mesmo sentido de meio pelo qual se deverá buscar maior 

eficiência na relação ensino aprendizagem. 
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MÉTODOS E TÉCNICAS DE ENSINO 

Entre uma ampla gama de técnicas utilizadas no processo de ensino, enumeram-se 

algumas pela possibilidade pedagógica que oferecem3. Cabe esclarecer, contudo, que elas 

não inviabilizam a utilização de outros métodos, uma vez que a dinâmica de ensino deve 

envolver uma metodologia diversificada e plural. 

a) método expositivo – consiste na apresentação oral e temas logicamente 

estruturados. A mensagem não deverá ser dogmática, mas aberta, permitindo a contestação, 

a discussão e a participação dos acadêmicos; 

b) exposição oral/estudo dirigido - esta técnica consiste na exposição oral 

articulada ao estudo dirigido, em que o professor expõe um tema, indica as fontes de estudo 

e, em seguida, questões a serem estudadas e discutidas pela classe; 

c) método de arguição – o acadêmico deverá estudar por conta própria conteúdos 

previamente orientados pelo professor e a verificação da aprendizagem será feita oralmente. 

Para o acadêmico do curso jurídico este método é importante pelo fato de que a maioria dos 

concursos públicos para as carreiras jurídicas inclui uma fase de prova oral de caráter 

eliminatório. A utilização deste método já é uma oportunidade do acadêmico ir se 

familiarizando com a arguição que possivelmente enfrentará no futuro; 

d) método da dupla arguição – consiste na apresentação de um tema pelo 

professor aos acadêmicos com indicação das fontes e dos textos a serem estudados. Os 

acadêmicos poderão efetuar o estudo em grupo ou individualmente. Após o estudo, os 

acadêmicos passam a arguir o professor, visando esclarecer dúvidas, e o professor, por sua 

vez, na aula seguinte, faz a arguição da classe, baseado nos textos ou conteúdo previamente 

marcado; 

e) método da arguição com monitores - este método envolve a participação de 

monitores, como um estímulo aos que pretendem seguir a carreira docente. O método prevê 

o aproveitamento de acadêmicos como auxiliares do professor, no processo de arguição, o 

que permite um nível maior de aproveitamento, visto que todos os acadêmicos serão 

arguidos sobre todo o assunto estudado; 

f) método da leitura - consiste em indicar textos de estudo sobre um determinado 

tema. Uma vez estudados os textos, os acadêmicos passarão por uma verificação da 

aprendizagem, através de uma prova escrita, cujos resultados fornecerão material para se 

promover uma discussão; 

                                                 
3 A sugestão dos métodos e técnicas aqui apresentadas foram colhidos na obra de NÉRICE, I. G. Metodologia do ensino: uma 

introdução. São Paulo: Atlas, 1992. 
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g) método de leitura dirigida – este método poderia ser utilizado para se estudar 

determinada unidade, por meio de indicação de textos (doutrina, leis ou jurisprudência, peças 

processuais, conforme o caso) selecionados para este fim. Esta leitura será dirigida tanto 

para aprofundamento e ampliação da aprendizagem, como para melhor apreensão da 

unidade em foco; 

h) técnica da exegese – esta técnica é particularmente rica para o acadêmico do 

curso jurídico, pois por meio dela ele terá oportunidade de desenvolver a habilidade de 

apreender o sentido e o alcance da norma jurídica dos institutos jurídicos da jurisprudência 

de acordo com a leitura e interpretação de textos ou obras relacionadas com o assunto em 

estudo. A exegese é justamente o esforço de interpretação, principalmente daquilo que está 

explícito, ou se encontra expresso em linguagem demasiadamente especializada ou 

complexa; 

i) técnica de problemas - consiste em propor situações-problema aos acadêmicos, 

para que eles possam solucioná-los. Esta técnica é rica por envolver a necessidade de estudo 

e revisão de conteúdos não devidamente assimilados, tanto quanto exige que o acadêmico 

pesquise o tema e exercite a reflexão para solucionar os problemas propostos. Esta técnica 

pode ser desenvolvida por modalidades diversas, seja pela solução individual de problemas, 

seja pela solução coletiva com a classe funcionando em um só grupo, seja pela solução 

coletiva com a classe dividida em vários grupos. No Núcleo de Prática Jurídica esta técnica 

poderá ser aplicada aos casos concretos. Os professores poderão propor reuniões com os 

acadêmicos, onde serão apresentados e discutidos os casos mais complexos ou menos 

comuns de cada área, para que se busque de forma coletiva a solução jurídica adequada; 

j) técnica de projetos – esta técnica visa levar o acadêmico a projetar algo concreto 

e executá-lo. É uma atividade que se desenvolve em uma situação concreta, real e que busca 

soluções práticas. Por levar o acadêmico a passar por uma situação de vivência e experiência, 

e por estimular a iniciativa, a autoconfiança e o senso de responsabilidade, esta técnica se 

apresenta como uma boa oportunidade para o acadêmicos desenvolverem projetos de 

pesquisa em temas de seu interesse, ou elaborar projetos que visem implementar atividades 

de extensão sob orientação do professor; 

k) técnica de casos - consiste em se propor uma situação real que já tenha sido 

solucionada, para exame e apreciação pelos acadêmicos. É de certa forma uma variante da 

técnica de problemas, porém, com situações reais e que já tiveram solução; 

l) técnica de pesquisa – a pesquisa, de certo modo, está presente em todos os 

métodos apresentados. Aqui, contudo, ela é a atividade predominante. Ela pode ser 
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bibliográfica, dando ênfase à consulta de livros, revistas jurídicas e obras doutrinárias que 

possam contribuir para a devida explicação e compreensão do tema em foco. Pode ser, ainda, 

de campo, em que o acadêmico vai buscar dados não em livros, mas junto à comunidade por 

meio de entrevistas e questionários. Os acadêmicos poderão, por exemplo, sair às ruas para 

entrevistar pessoas sobre temas jurídicos, sobre questões polêmicas do direito que são 

vivenciadas pela comunidade e veiculadas pela imprensa. Poderiam perguntar também sobre 

as necessidades da comunidade relacionadas à formação e orientação jurídica; 

m) Diagrama de Melo Filho4 - 1º Diagrama: as duas fases iniciais consistem na 

colocação de um tema e na síntese de seus aspectos teóricos, a ser feita através de uma aula 

expositiva. As fases seguintes envolvem a exposição de situações problemas e tarefas 

práticas que propiciam o debate e visa introduzir o acadêmico no modus faciendi de resolver 

problemas jurídicos específicos.  

O esquema é o seguinte: colocação do tema ➔ Síntese dos aspectos teóricos ➔ 

fluxograma➔ quadro prático ➔ exercícios objetivos ➔ jurisprudência selecionada ➔ 

Situações problema e Tarefas práticas.  

2º Diagrama: visa desenvolver o raciocínio jurídico e consiste na descrição de um 

problema, na qualificação jurídica deste problema, na seleção das normas de ordenamento 

jurídico que lhe sejam aplicáveis, na análise destas normas, na verificação do seu 

enquadramento jurídico, na determinação da solução, no controle final onde se analisa se o 

resultado final obtido é coerente com os padrões da experiência jurídica, e na elaboração da 

solução ou conclusão do raciocínio jurídico que deverá ser fundamentado.  

O esquema é o seguinte: Descrição do problema ➔ qualificação jurídica provisória➔ 

seleção das normas aplicáveis ➔ análise das normas aplicáveis ➔ verificação do 

enquadramento jurídico ➔ determinação da solução ➔ Controle final ➔ elaboração da 

solução. 

 

                                                 
4 Esta metodologia de diagramas foi elaborada por MELO FILHO, A. Metodologia do ensino jurídico e 
comentada por RODRIGUES, H. W. Ensino jurídico: saber e poder. SP: Acadêmica, 1988. p. 48-49. 
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3.6.3. Matriz Curricular 

 
A matriz curricular projetada para o Curso de Direito da Faculdade de Direito de Alta 

Floresta - FADAF possibilita o desenvolvimento pleno do perfil profissional do egresso 

considerando sua atualização, sua adequação de cargas horárias (em horas) disciplinares, a 

distribuição das componentes curriculares e a adequação de bibliografias básica, 

complementar e de periódicos respectivos. 

O Currículo do Curso abrange uma sequência de disciplinas e atividades ordenadas por 

matrículas semestrais por disciplina em uma seriação considerada adequada para o 

encadeamento lógico de conteúdos e atividades. 

As disciplinas propostas e as cargas horárias respectivas são apresentadas a seguir. 

 

 

 

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE DIREITO 

 

1º SEMESTRE 

Disciplinas Carga Horária 

Ciência política e Teoria do Estado 60 

IED + História do Direito 60 

Filosofia do Direito (introdução filosofia + filosofia do direito) 60 

Comunicação e Expressão (português geral) 60 

Homem em sociedade (sociologia + antropologia) 60 

Estudo Integrado Multidisciplinar I 72 

Total 372 

2º SEMESTRE 

Disciplinas Carga Horária 

Introdução à Economia + Economia Ambiental 60 

Direito Civil I (Parte Geral) 60 

Direito Constitucional I 60 

Sociologia do Direito 30 

Métodos e Técnicas de Pesquisa 30 

Hermenêutica Jurídica 30 

Introdução à Psicologia 30 

Estudo Integrado Multidisciplinar II 70 

Total 370 

3º SEMESTRE 

Disciplinas Carga Horária 

Direito Civil II (Obrigações) 60 

Direito Constitucional II 60 

Direito do Consumidor 60 

Direito Penal I 60 

Teoria Geral do Processo 60 

Estudo Integrado Multidisciplinar III 70 
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MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE DIREITO 

 

Total 370 

4º SEMESTRE 

Disciplinas Carga Horária 

Mediação Negociação e Arbitragem 30 

Direito Civil III (Contratos) 60 

Direito do Trabalho I 60 

Direito Penal II 60 

Direito Processual Civil I 60 

Ética Geral + Profissional 30 

Estudo Integrado Multidisciplinar IV 70 

Total 370 

5º SEMESTRE 

Disciplinas Carga Horária 

Direito Internacional Público e Privado 60 

Direito Civil IV – Responsabilidade Civil 60 

Direito do Trabalho II 30 

Direito Penal III 60 

Direito Processual Civil II 60 

Direito Previdenciário e Seguridade Social 30 

Estudo Integrado Multidisciplinar V 80 

Total 380 

6º SEMESTRE 

Disciplinas Carga Horária 

Direito Administrativo I 60 

Direito Civil V – Família 60 

Direito Penal IV 60 

Direito Processual Civil III 60 

Direito Processual do Trabalho 30 

Direito da Criança e Adolescente 30 

Estudo Integrado Multidisciplinar VI 80 

Total 380 

  

7º SEMESTRE 

Disciplinas Carga Horária 

Direito Civil VI – Sucessões 60 

Direito Penal V 30 

Direito Processual Civil IV 60 

Tópicos Especiais do Direito I (Metodologia do Projeto de Pesquisa) 30 

Direito Administrativo II 60 

Prática Jurídica I – Atividades Simuladas Forenses e Não Forenses I 60 

Estudo Integrado Multidisciplinar VII 80 

Total 380 
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MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE DIREITO 

 

8º SEMESTRE 

Disciplinas Carga Horária 

Direito Civil VII – Coisas 60 

Direito Ambiental I 30 

Tópicos Especiais do Direito II (Elaboração de Artigos Científicos) 30 

Direito Processual Constitucional 30 

Direito Processual Penal I 60 

Optativa I –  30 

Prática Jurídica II – Atividades Simuladas Forenses e Não Forenses II 60 

Estudo Integrado Multidisciplinar VIII 80 

Total 380 

9º SEMESTRE 

Disciplinas Carga Horária 

Tópicos Especiais do Direito III (elaboração TC) 30 

Direito da Propriedade Industrial 30 

Direito Empresarial  60 

Direito Financeiro e Tributário 60 

Direito Processual Penal II 60 

Prática Jurídica III – Atividades Reais Forenses e Não Forenses I 90 

Estudo Integrado Multidisciplinar IX 80 

Total 410 

10º SEMESTRE 

Disciplinas Carga Horária 

Biodireito 30 

Direitos Humanos 30 

Direito Agrário 30 

Direito Propriedade Intelectual 30 

Monografia (trabalho de curso + banca final) 30 

Optativa II –  30 

Prática Jurídica IV – Atividades Reais Forenses e Não Forenses II 90 

Estudo Integrado Multidisciplinar X 80 

Total 350 

RESUMO: 

Disciplinas fundamentais do currículo  390 

Disciplinas profissionalizantes do currículo  1680 

Outras disciplinas obrigatórias do currículo  1212 

Duas disciplinas optativas escolhidas pelos acadêmicos do total de 

quatro opções ofertadas 
60 

  

Total de horas 618 

Atividades da Monografia Jurídica 120 

Estágio de Prática Jurídica (Atividades simuladas e reais) 300 
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MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE DIREITO 

 

Atividades Complementares 198 

  

DURAÇÃO PLENA TOTAL 3.960 

 

  

OPTATIVA GERAL  

Disciplinas Carga Horária 

Temas Emergentes em Direito Ambiental 30 

Temas Emergentes em Direito Agrário 30 

Informática aplicada ao Direito 30 

Língua brasileira de Sinais – Libras 30 

  

 

 
 

 

 

 

3.6.4. Planos de Disciplinas 

Os planos das disciplinas que compõem a matriz curricular do Curso de Direito da 

Faculdade de Direito de Alta Floresta - FADAF estão disponíveis em material anexo, ao final 

deste Projeto Pedagógico. 

 

 

3.6.5. Estágio Curricular Supervisionado 

O Estágio Supervisionado a ser concluído pelos discentes do curso de Direito é um 

componente curricular obrigatório e foi concebido como conteúdo curricular implementador 

do perfil do formando, tendo em vista a consolidação prévia dos desempenhos profissionais 

desejados, segundo as peculiaridades do perfil profissional pretendido. Consistindo numa 

atividade obrigatória, mas diversificada, tendo em vista a consolidação prévia dos 

desempenhos profissionais desejados, segundo as peculiaridades do perfil profissional 

pretendido. Será desenvolvido exclusivamente por meio de atividades práticas, individuais, 

em pequenos grupos e em grupos maiores, dependendo da atividade específica. Com a 

duração de 300 horas-atividade, sendo oferecido a partir do 7º semestre letivo. 
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Contemplando as visitas orientadas e as práticas reais e simuladas, forenses e não 

forenses, as atividades de estágio cumprirão os preceitos do artigo 7º da Resolução CES/CNE 

n° 9/2004 e alterações, e a Instrução Normativa CEJ/OAB n.º 3/97.  

Nesse sentido, as atividades de estágio serão essencialmente práticas e deverão 

proporcionar ao estudante a participação em situações simuladas e reais de vida e trabalho, 

vinculadas à sua área de formação, bem como a análise crítica das mesmas. Buscarão, em 

todas as suas variáveis, a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, o estudo da ética 

profissional e sua prática, que deverão perpassar todas as atividades vinculadas ao estágio.  

Outro método a ser utilizado é a análise de decisões judiciais, fazendo-se um estudo 

crítico das normas invocadas pelos julgadores, das interpretações por eles dadas e do alcance 

da decisão, no sentido de ter atendido ou não aos reclamos de Justiça e de satisfação do 

Direito (não apenas da norma) invocado. Não haverá, no Estágio, a utilização de aulas 

expositivas, funcionando o professor como consultor, orientador e supervisor. 

Atente-se, porém, que a distribuição da carga horária acima descrita é obrigatória 

apenas no aspecto formal, visto que os conteúdos das atividades de estágio supervisionado a 

serem desenvolvidos serão acordados entre o discente e o Coordenador de Estágio, com o 

aval do Coordenador do curso de Direito.  

A Coordenadoria de Estágios em virtude do seu caráter implementador de 

desempenhos profissionais, antes mesmo de se considerar concluído o curso e na medida em 

que os resultados do estágio forem sendo verificados, interpretados e avaliados, o estagiário 

fica de pronto consciente do seu atual perfil, naquela fase, para que ele próprio reconheça a 

necessidade da retificação da aprendizagem, nos conteúdos em que revelou equívocos ou 

insegurança de domínio, e da própria reprogramação da prática, assegurando-lhe, nessa 

reorientação e reprogramação teórico-prática, o direito subjetivo constitucional ao padrão de 

qualidade, que se revelará no exercício profissional, já no âmbito das instituições sociais. 

Desta forma, as atividades de estágio poderão ser reprogramadas e reorientadas de 

acordo com os resultados teórico-práticos gradualmente revelados pelo acadêmico, até que 

os responsáveis pelo estágio curricular possam considerá-lo concluído, resguardando, como 

padrão de qualidade, os domínios indispensáveis ao exercício da profissão. 

Assim, como nas Atividades Complementares, o estágio de prática jurídica apresenta-

se de forma inovadora no curso de Direito da Faculdade de Direito de Alta Floresta, ao 

possibilitar ao discente, além do Estágio Curricular Supervisionado Interno, normatizado no 

Regulamento do Núcleo de Prática Jurídica e do Estágio Curricular Supervisionado, anexado a 
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este projeto, possibilidade de realização do Estágio Curricular Supervisionado Externo, que 

também conta com regulamento próprio. 

Atente-se que o discente poderá, ainda, realizar o Estágio Profissional de Advocacia 

que está disciplinado no Regulamento do NPJ e do Estágio Curricular Supervisionado Interno. 

Trata-se de estágio extracurricular, de caráter opcional, funcionando na forma prevista nas 

normas estabelecidas pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, 

mediante convênio específico entre esta e a Faculdade, com as finalidades de cumprir os 

ditames da Lei nº 8.906/94 referente ao Estágio Profissional de Advocacia e desenvolver 

atividades práticas típicas de advogado e o estudo do Estatuto da Advocacia e da OAB e do 

Código de Ética e Disciplina. 

 Isso propicia aos acadêmicos um leque de abrangências muito mais amplo que o 

Estágio Curricular tradicional, como pode ser comprovado na simples leitura dos 

regulamentos dos mesmos. 

A concepção do Estágio Supervisionado do curso de Direito procurou: 

• desenvolver atualização técnica e prática para determinar estratégias de 

modernização das formas organizativas do exercício profissional e preservar a 

representatividade política, social e econômica da classe dos advogados no 

dinamismo do sistema produtivo; 

• contribuir para o reconhecimento e formação de advogados dos movimentos 

sociais, cujas assessorias jurídicas, constituídas por processos especiais de 

qualificação e atuação, configuram instrumentos relevantes do acesso à justiça; 

• dar visibilidade a categorias jurídicas novas, pondo em relevo os instrumentos 

paradigmáticos deduzidos da realidade social e que estruturam as relações sociais 

constitutivas das novas demandas sociais, do papel dos novos conflitos, das 

estratégias de ação social coletiva e das novas dimensões da cidadania, entendida 

como possibilidade de colocar no social novos sujeitos que criam direitos e recriam 

permanentemente a sociedade. 

A prática real compreenderá o estágio supervisionado interno, realizado no Núcleo de 

Prática Jurídica, e o estágio supervisionado externo, desenvolvido pelo acadêmico junto a 

entidades públicas ou privadas mediante convênio. 

Cabe esclarecer que o estágio externo é considerado, neste projeto, estágio curricular, 

e não atividade complementar, que seria extracurricular. 

No âmbito da prática jurídica real, é prestado o serviço de Assistência Judiciária, 



  
Faculdade de Direito de Alta Floresta - FADAF 

Curso de Direito 
Projeto Pedagógico (PPC) 

 

 

Faculdade de Direito de Alta Floresta - FADAF 
Curso de Direito 
Projeto Pedagógico - PPC (versão  - Agosto|2018) 

 

 

64 

voltado para o atendimento da população carente. Ainda no âmbito do NPJ, mas a título de 

atividade de extensão e a critério da Coordenação do Núcleo de Prática Jurídica, são  

prestado o serviço de Assessoria Jurídica à população através de treinamento para solução de 

conflitos por meio de conciliação e arbitragem. 

Através desses serviços, o acadêmico é introduzido na prática de atendimento ao 

cliente e no acompanhamento efetivo de todo o trâmite processual, bem como nos 

mecanismos extrajudiciais de composição de conflitos.  

O Núcleo de Prática Jurídica também se estrutura através das seguintes finalidades:  

a) produzir serviços de pesquisa e extensão. 

b) ministrar ensino prático aos acadêmicos, mediante assistência jurídica a pessoas de 

baixa renda ou não, em cumprimento de convênio. 

c) selecionar e encaminhar acadêmicos para estágio externo, avaliando-lhes o 

desempenho pedagógico e profissional, sempre que houver convênio firmado entre a 

Faculdade  e entidade pública ou particular.  

Os professores do Núcleo de Prática Jurídica, como já especificado, são advogados 

com experiência, sendo que a cada um deles caberá:  

I - orientar atividades de pesquisa e extensão. 

II - ministrar aos estagiários, orientação jurídica teórica e prática, necessária ao 

exercício de suas funções, tais como: 

a) redigir atos jurídicos e profissionais, peças e rotinas processuais; 

b) assistência e atuação em audiências e sessões; 

c) visitas relatadas a órgãos judiciários; 

d) análise de autos findos; 

e) prestação de serviços jurídicos; 

f) treinamento em técnicas de negociação, conciliação, mediação e arbitragem; 

g) resolução de questões de ontologia e legislação profissional. 

III - assinar petição inicial, contestação, recurso, demais peças processuais e 

documentos necessários ao exercício da advocacia, relativos aos casos confiados ao EAJ; 

IV - acompanhar os estagiários às audiências e sessões de julgamento das ações a 

cargo do EAJ; 
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V - advertir, verbalmente ou por escrito ao estagiário que proceder de forma 

incompatível com suas funções.  

Os estagiários têm direito à orientação e acompanhamento pelos professores do NPJ 

nas atividades práticas que realizam e esclarecimento de dúvidas quanto ao atendimento e ao 

trâmite processual. 

Devem observar as seguintes regras: 

a) colaborar na pesquisa e na extensão; 

b) atender às partes em dia e local predeterminados; 

c) tratar os assistidos do NPJ com seriedade, respeito e urbanidade; 

d) observar a orientação técnica e instruções que lhe forem transmitidas pelos 

professores; 

e) cumprir, diligentemente, as tarefas ou serviços sob sua responsabilidade, sendo-

lhes vedado recusar serviços próprios de suas funções. 

f) comparecer às solenidades, conferências ou cursos promovidos ou indicados pelo 

NPJ, quando convocado; 

g) comparecer ao plantão para o qual for designado, conforme escala de serviço 

previamente organizada pela Coordenação de Estágio e, bem assim, atender às convocações 

que forem feitas para os serviços de plantão, fora da escala; 

h) apresentar, mensalmente ou quando for convocado, relatório do andamento das 

causas sob sua responsabilidade; 

i) manter atualizadas as anotações das fichas de andamento dos casos, informando 

aos professores sobre as ocorrências que se verifiquem; 

j) manter vigilância sobre o andamento dos casos que lhe forem atribuídos, zelando 

para que não se perca nenhum prazo, e comunicando, imediatamente, ao professor quaisquer 

despachos ou prazos; 

k) cumprir, com pontualidade e assiduidade, o horário que houver sido fixado, o qual 

não deverá ser inferior a quatro horas diárias; 

l) comparecer e em traje compatível, com pontualidade, às audiências judiciais ou 

extrajudiciais destinadas à solução dos casos que tiverem sido distribuídos, ou àquelas para 

as quais tenha sido eventualmente convocado pela Coordenação de Estágio, não podendo 

retirar-se antes de seu término;  
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m) não cobrar, não aceitar, nem receber valores em espécie, nem honorários, nem 

qualquer outro beneficio de assistidos do NPJ, seja para que fim for, seja sob qualquer outro 

pretexto, ainda que para pagar custas, imposto ou taxa ou qualquer outra despesa 

relacionada com causa. 

Deve, ainda, o estagiário, observar os preceitos do Código de Ética e Disciplina da 

OAB/95 e o previsto nos arts. 31 a 33 da Lei 8.906/94. 

No Núcleo de Prática Jurídica, além das atividades típicas de advogado, os acadêmicos 

realizam atividades próprias de outros operadores do Direito. 

À medida que assumem as causas sob sua responsabilidade no NPJ, o professor 

responsável pela área jurídica a que estiver relacionada à causa irá orientá-los na redação da 

petição inicial ou da peça adequada ao andamento do processo. 

Em seguida, e como atividade relacionada à mesma causa, o professor orientará 

acadêmico para que elabore peças típicas de funções exercidas por outros sujeitos que atuam 

no processo, como uma sentença possível para o caso em tela, como o juiz da causa, ou um 

parecer, supondo-se que estivesse atuando pelo MP. 

Para redigir esse parecer, ou sentença, naturalmente o acadêmico deve estudar a 

fundo o tema, consultando a doutrina pertinente, pesquisando a legislação e a jurisprudência 

aplicáveis à causa, analisando autos findos mantidos em arquivo no NPJ que, porventura, 

tenham versado sobre matéria semelhante etc. 

Na realização dessa atividade prática, portanto, o acadêmico desempenha várias 

tarefas diferentes, e que lhe amplia a visão do universo jurídico e do papel exercido por 

vários de seus operadores. 

O NPJ oferece, portanto, ricas possibilidades também nas atividades que envolvam 

simulação processual, onde o acadêmico tem oportunidade de acompanhar e vivenciar a 

elaboração de vários processos civis, penais e trabalhistas, desde a apresentação da Petição 

Inicial até o trânsito em julgado do processo. 

Nesse momento, tem contato, também, com a função de diversos operadores do 

Direito. O processo trabalhista, por exemplo, envolve a atuação do advogado do empregador 

e do empregado, do juiz da vara do trabalho (1º instância), do procurador do trabalho do 

tribunal regional (2º instância), dos juízes do tribunal regional e do TST. Acrescente-se, 

também, a experiência como árbitro ou conciliador, nas hipóteses de solução extrajudicial de 

conflitos. 

Na simulação de processos penais, ele participada elaboração de peças de 
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responsabilidade do delegado de polícia (Inquérito Policial), do promotor de justiça 

(Denúncia), do Defensor Público e do advogado (Defesa), do juiz (sentença), ocorrendo o 

mesmo procedimento em relação ao processo civil. 

No NPJ o acadêmico também tem orientação prática da organização do Judiciário e dos 

Estatutos da Advocacia, da Magistratura e do Ministério Público, com seus respectivos 

Códigos de Ética Profissional. 

O Núcleo de Prática Jurídica, portanto, oferece ricas possibilidades a serem exploradas, 

tanto no que se diz respeito à prática e à pesquisa. 

Necessário lembrar-se, sempre, que essas atividades poderão, ainda, ter maior ou 

menor enfoque nos seus diversos conteúdos, visando justamente dar suporte ao acadêmico 

para a escolha da carreira jurídica de sua preferência, realizando atividades teóricas e 

práticas típicas da função que deseja e para a qual demonstra maior aptidão. 

No tocante ao Estágio Externo, são reconhecidas como atividades práticas para fins de 

integralização da carga horária de estágio supervisionado, atividades de prática jurídica 

desenvolvidas pelo acadêmico junto a entidades públicas ou privadas, sob orientação de 

profissional da área e a supervisão de professor ou do Coordenador do Núcleo de Prática 

Jurídica. 

No caso da realização, a critério da Coordenação do NPJ, de Convênios com as demais 

entidades ligadas à atendimento jurídico à população, o aproveitamento das atividades de 

estágio realizado conforme art. 145 da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994 

(Defensoria Pública), não poderá exceder a 100 horas-atividade, ou seja, muito menos que a 

carga horária destinada ao estágio de Prática Jurídica oferecido pelo curso, que é de 300 

horas. 

O estágio de Prática Jurídica poderá ser complementado, também, através do estágio 

realizado em convênio a ser oportunamente firmado com a OAB, no qual o acadêmico poderá 

cumprir 100 horas de atividades típicas de advogado e de Estudo do Estatuto da Advocacia e 

do Código de Ética e Disciplina.  

A prática externa é feita, também, através de convênios que poderão ser 

implementados pela Faculdade, dentre outros, com os seguintes órgãos e empresas.  

1. Prefeituras e Câmaras Municipais dos municípios da Região, nos seus diversos 

órgãos; 

2. Defensoria Pública; 
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3. Escritórios de Advocacia da região; 

4. Fórum (TJMT) – Juizados civis e criminais; 

5. Fórum das Comarcas da região; 

6. Juizados Especiais; 

7. Justiça do Trabalho; 

8. Ministério Público Estadual; 

9. PROCON dos municípios da região; 

 

Acompanhamento do estágio 

Todas as atividades desempenhadas no Estágio Curricular em Prática Jurídica – 

Simulado e Real são acompanhadas e avaliadas exclusivamente pelos Professores 

Orientadores, sob a Supervisão do Coordenador do NPJ, nas diversas etapas que compõem o 

cronograma de estágio (I, II, III, e IV), por meio de uma Ficha de Acompanhamento, 

permanentemente atualizada sobre o andamento do estágio. O Professor orientador registra 

na Ficha de Acompanhamento as orientações, recomendações e anotações gerais sobre o 

desenvolvimento do estágio e sobre o cumprimento ou não das etapas programadas para e 

pelo estagiário. 

O Estágio Supervisionado no curso de Graduação em Direito, fundamentalmente 

realiza-se a partir da elaboração, pelo Coordenador do NPJ, de uma proposta semestral das 

diversas atividades atinentes ao estágio supervisionado; da composição de equipes e escalas 

de horários dos estagiários e da designação dos professores orientadores do estágio 

supervisionado. 

A Coordenação também providencia o Termo de Compromisso do Estágio e o Termo 

de Compromisso do Supervisor no local do estágio, sendo este realizado de forma externa. 

Além destes, ao final de cada período, o estagiário apresenta, a critério da Coordenação do 

NPJ, dos seguintes itens: 

- Avaliação Escrita acerca da Prática Simulada, a ser realizada ao final de cada módulo 

simulado; 

- Pasta de Relatórios de Acompanhamento a Audiências e Visitas Orientadas, quando 

estas ocorrerem, sendo requisito para avaliação e contagem de carga horária real e simulada 

do estágio; 
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- Relatório do Acompanhamento de Estágio; 

OBS. Após a escolha pela Coordenação do NPJ, juntamente com o Professor 

Orientador do módulo de estágio respectivo, de qual(is) instrumento(s) serão critério de 

avaliação de cada módulo (simulado e real), e da entrega pelos estagiários destes, os 

mesmos serão parte integrante da avaliação e autorização (ou não) a realizar a etapa 

seguinte do estágio. 

De acordo com o regulamento do Núcleo de Prática Jurídica e estágio curricular 

supervisionado, compete ao NPJ: 

• organizar, coordenar, controlar e orientar o estágio supervisionado de prática 

jurídica; 

• servir de base de apoio acadêmico e burocrático/administrativo para professores e 

acadêmicos envolvidos com o estágio supervisionado de prática jurídica; 

• avaliar as atividades práticas desenvolvidas pelos acadêmicos do curso e 

comunicar os resultados ao controle acadêmico; 

Ainda segundo o regulamento, compete ao coordenador do NPJ controlar o fichário 

individual dos acadêmicos do estágio de prática jurídica que deverá conter a relação de 

atividades efetivamente desenvolvidas por cada discente, com as avaliações atribuídas pelos 

professores orientadores. 

 

Relevância do estágio e da prática profissional 

A matriz curricular do Curso de Direito, foi organizada de modo a garantir sólida 

formação básica além de propiciar a instrumentalização às carreiras jurídicas, suporte 

oportunizado através de atividades simuladas e práticas previstas pela disciplina Estágio de 

Prática Jurídica. 

As atividades permanentes de prática profissional, articuladas com o ensino, estão 

ligadas ao conceito de “laborabilidade” (em lugar de “empregabilidade”) na medida em que 

essas competências constituem, na verdade, um trabalhador polivalente que pode, quando 

bem preparado, ser mais autônomo para decidir seu percurso no mercado de trabalho. 

Espera-se que durante o estágio sejam desenvolvidas as seguintes competências: 

• compreender e elaborar textos, atos e documentos jurídicos, com o emprego das 

normas técnico-jurídicas; 
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• interpretar e aplicar o Direito; 

• desenvolver a capacidade de pesquisa e utilização da legislação, da 

Jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito; 

• desenvolver capacidade para atuação técnico-jurídica adequada em diferentes 

instâncias administrativas ou judiciais; 

• desenvolver o raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão 

crítica; 

• compreender a adequada utilização da terminologia jurídica e desenvolver 

capacidade para o domínio de tecnologia e métodos para a compreensão e 

aplicação do Direito. 

 

Dentre os meios de operacionalizar a prática profissional, encontram-se: 

• A adoção de linhas de pesquisa que orientem e direcionem a prática, buscando 

respostas para as questões do cotidiano e a sustentação dos modelos de ensino 

voltados para a prática. 

 

 

 

3.6.6. Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 

A Faculdade de Direito de Alta Floresta acatou os termos do art. 10 da Resolução 

CES/CNE nº 9/2004 e incluiu o Trabalho de Curso, na forma de monografia jurídica, no 

currículo do curso de Direito, por considerá-la requisito fundamental para a formação do 

bacharel em Direito, pela proposta pedagógica deste projeto, que tem no incentivo à pesquisa 

um dos instrumentos básicos para a obtenção do perfil desejado do formando. “A elaboração 

de um trabalho científico demanda uma postura crítica de seu autor, uma postura de revisão 

da literatura existente, de contribuição única e individual para a evolução de um determinado 

ramo de conhecimento jurídico.”   

As atividades do Trabalho de Curso estão normatizadas no seu Regulamento, que 

trazem as formas de apresentação e defesa do Trabalho de Curso em Direito, indispensável 

para a colação de grau. 

O TC consiste em uma monografia referente a qualquer ramo jurídico, desenvolvida 

sob a orientação de um professor do curso de Direito. É atividade de natureza acadêmica e 
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pressupõe a alocação de parte do tempo de ensino dos professores à atividade de orientação, 

na forma prevista nas normas internas da faculdade.  

Os objetivos gerais que norteiam a feitura e a apresentação da monografia são, com 

respeito aos acadêmicos do Curso de Bacharelado em Direito: 

a) propiciar ocasião de demonstrarem o grau de habilidade adquirido; 

b) ensejar o aprofundamento temático; 

c) estimular a produção científica; 

d) promover a consulta de bibliografia especializada; 

e) aprimorar a capacidade de interpretação e crítica do Direito; 

f) contribuir para a desenvoltura na apresentação oral de suas ideias; e 

g) concorrer para a aplicação de conhecimentos adquiridos de metodologia, tanto da 

pesquisa quanto do trabalho científico.  

A competência é do Professore Responsável pelo Trabalho de Curso, no tocante à 

elaboração, apresentação e defesa da monografia: 

a) tomar, em primeira instância, todas as decisões e medidas necessárias ao efetivo 

cumprimento do Regulamento; 

b) indicar os professores orientadores; 

c) designar os membros das bancas examinadores. 

Compete ao Núcleo Docente Estruturante - NDE: 

a) sugerir alterações no Regulamento; 

b) resolver os casos omissos no Regulamento e interpretar seus dispositivos; 

c) analisar, em grau de recurso, as decisões do Conselho de  Curso de Direito em 

matéria atinente à monografia. 

Pode o Coordenador do Curso, convocar quando necessárias, reuniões com os 

professores orientadores, buscando cumprir e fazer cumprir o Regulamento e disposições 

legais pertinentes à matéria. 

Cabe ainda ao Professor Responsável indicar os professores que integram o quadro de 

orientadores. Os professores orientadores são indicados para períodos de um ano e deverão 

dedicar, no mínimo, quatro horas semanais às tarefas decorrentes da função. 
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Aos professores orientadores compete, em especial: 

a) proporcionar orientação aos acadêmicos em fase de elaboração de monografia; 

b) participar das bancas para as quais estiverem designados, em especial as de seus 

orientandos; 

c) atender, semanalmente, no horário estabelecido, aos orientandos; 

d) atender às convocações do Professor Responsável. 

Cabe ao acadêmico escolher o professor orientador dentre os listados, 

semestralmente, pela Coordenadoria do Curso. Ao assinar o projeto de monografia, o 

professor está aceitando a sua orientação. Se o acadêmico desejar, poderá indicar um co-

orientador, desde que assuma os eventuais custos de tal serviço e obtenha prévia aprovação 

de seu orientador. 

Na indicação dos professores orientadores, o Coordenador do Curso deve observar o 

plano de trabalho da Coordenadoria e levar em consideração, sempre que possível, a 

distribuição de tarefas de acordo com as áreas de interesse dos professores, bem como a 

distribuição equitativa de orientandos entre eles. 

Cada professor pode orientar, no máximo, 10 acadêmicos por semestre. O acadêmico, 

ou professor orientador, que desejar substituição, deve encaminhar solicitação nesse sentido, 

acompanhada de justificativa, o Professor Responsável, que se pronunciará segundo as 

circunstâncias apresentadas. 

A responsabilidade pela elaboração e apresentação da monografia é integralmente do 

acadêmico, o que não exime o professor orientador de desempenhar, adequadamente, dentro 

das normas definidas no Regulamento, as atribuições decorrentes da sua atividade de 

orientação. 

É considerado acadêmico apto à realização de trabalho de conclusão de curso todo 

aquele que estiver regularmente matriculado em um dos três últimos períodos do curso de 

Direito e já esteja aprovado em todas as disciplinas até o 8° período, inclusive. 

O acadêmico em fase de realização do trabalho de conclusão de curso tem, entre 

outros, os seguintes deveres específicos: 

a) frequentar as reuniões convocadas pelo Professor Responsável pelo seu orientador; 

b) manter contatos, no mínimo quinzenais, com o orientador, para discussão e 

aprimoramento de suas tarefas, devendo justificar eventuais faltas; 
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c) cumprir o calendário divulgado pela Coordenadoria do Curso para apresentação de 

projetos, relatórios parciais e monografia; 

d) entregar ao orientador, ao término da primeira etapa de elaboração do trabalho de 

conclusão de curso, relatório parcial das atividades desenvolvidas no período, em duas vias; 

e) elaborar a versão final de sua monografia, de acordo com o Regulamento e as 

instruções do orientador; 

f) entregar, no prazo estipulado pelo Professor Responsável pelo Trabalho de Curso, a 

monografia, devidamente assinada, em três vias, encadernadas em esperial e uma via em 

mídia reprográfica (CD); 

g) comparecer em dia, hora e local determinados para apresentar e defender a versão 

final de sua monografia. 

A estrutura formal do projeto deve seguir os critérios técnicos estabelecidos nas 

normas da ABNT sobre documentação e no manual fornecido pelo Professor Responsável 

Trabalho de Curso, no que forem aplicáveis. A estrutura do projeto de monografia está 

disposta no Regulamento. 

O projeto de monografia deve ser entregue ao orientador em duas vias digitadas e 

assinadas, mais mídia reprográfica, até o final do período regular de matrícula. Cabe ao 

orientador a avaliação e aprovação do projeto apresentado pelo acadêmico. 

O projeto reprovado deve ser devolvido ao acadêmico no prazo de até cinco dias úteis, 

para que seja reformulado ou refeito e possa ser entregue, novamente, ao orientador antes 

do término do período de ajuste de matrículas. 

Aprovado o projeto de monografia, um exemplar é arquivado na Coordenadoria do 

Curso, permanecendo o outro com o professor orientador. 

Para a aprovação do projeto de monografia, deve ser levada em consideração a 

existência ou não de monografia já apresentada e defendida com base em projeto idêntico. 

Aprovado o projeto de monografia, a mudança de tema só será permitida mediante a 

elaboração de um novo projeto. 

O relatório parcial sobre o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso deve 

conter informações detalhadas acerca das pesquisas e estudos realizados na primeira fase de 

atividades. Aplicam-se à avaliação do relatório parcial, no que couber, os mesmos critérios e 

notas utilizados na Faculdade para a avaliação das demais disciplinas. 

A monografia deve ser elaborada considerando-se: 
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a) as normas contidas no Regulamento; 

b) na sua estrutura formal, os critérios técnicos estabelecidos nas normas da ABNT 

sobre documentação e no Manual de Normas e Instruções Destinado aos acadêmicos dos 

cursos de Graduação da Faculdade de Direito de Alta Floresta; 

c) no seu conteúdo, os objetivos estabelecidos no Regulamento; 

d) a vinculação direta do seu tema com a ciência do Direito, pela sua inserção nas 

áreas de conhecimento jurídico referidas nas disciplinas ofertadas no currículo pleno do Curso 

de Direito.  

A estrutura da monografia compõe-se de: 

a) parte pré-textual; 

b) parte textual ou corpo do trabalho; 

c) parte pós-textual. 

Os seguintes requisitos deverão ser obedecidos quando da entrega dos três 

exemplares à Coordenadoria do Curso:   

a) encadernação em capa dura, brochura ou espiral; 

b) a parte textual, ou corpo do trabalho, deve possuir, no mínimo, quarenta páginas 

de texto escrito. 

A versão final da monografia é defendida pelo aluno perante banca examinadora 

composta pelo professor orientador, que a preside, e por outros dois membros, designados 

pelo Professor Responsável pelo Trabalho de Curso. Pode integrar a banca examinadora um 

membro escolhido entre os professores de outros cursos com interesse na área de 

abrangência da pesquisa, ou entre profissionais de nível superior que exerçam atividades 

afins com o tema da monografia. 

Quando da designação da banca examinadora, deve, também, ser indicado um 

membro suplente, encarregado de substituir qualquer dos titulares em caso de falta ou 

impedimento. A banca examinadora somente pode executar seus trabalhos com três 

membros presentes. 

Todos os professores do Curso de Direito podem ser convocados para participar das 

bancas examinadoras, mediante indicação do Professor Responsável do Trabalho de Curso. 

Deve, sempre que possível, ser mantido equilíbrio no número de indicações de cada professor 

para compor as bancas examinadoras. 



  
Faculdade de Direito de Alta Floresta - FADAF 

Curso de Direito 
Projeto Pedagógico (PPC) 

 

 

Faculdade de Direito de Alta Floresta - FADAF 
Curso de Direito 
Projeto Pedagógico - PPC (versão  - Agosto|2018) 

 

 

75 

As normas de defesa e avaliação da monografia estão normatizadas no Regulamento 

da Monografia, anexado a este caderno. 

No 7º período, o acadêmico deverá matricular-se na disciplina “Projeto de Pesquisa”, 

com 30 horas, e, no decorrer desse período, deverá escolher um professor orientador. Com a 

concordância deste, definirá o tema e elaborará o projeto de monografia, que deverá conter 

título, justificativa, objetivos, roteiro de pesquisa, cronograma e levantamento bibliográfico. 

 

 
Acompanhamento do trabalho de curso 

O Trabalho de Conclusão de Curso é acompanhado por um professor orientador 

através de encontros regulares para orientação. Os encontros se constituem como um 

momento fundamental no processo de escrita da monografia. Para isso, o diálogo entre 

orientador e orientando é fundamental, devendo o orientando seguir todas as indicações e 

correções feitas pelo orientador, no prazo estabelecido por ele. 

Embora a escrita da monografia deva estar concluída até o final do curso e ter, 

sistematicamente, um orientador específico, o acadêmico pode, ao longo da graduação, 

estabelecer seu objeto de estudo e iniciar sua pesquisa com a orientação de outros 

professores que possam trazer contribuições significativas ao tema definido. 

Os encontros entre orientador e orientando devem ser semanais, dispondo o professor 

orientador tempo necessário para orientação, contudo, a essa carga horária, uma vez que 

orientações à distância também serão possíveis. Os encontros ocorrerão de forma coletiva ou 

individual e serão todos devidamente registrados. 

 

 

Relevância do trabalho de curso 

O Trabalho de Conclusão de Curso tem uma grande relevância para a formação dos 

discentes, uma vez que é uma atividade que promove articulação entre os saberes adquiridos 

ao longo do curso e um objeto de estudo delineado pelo discente. Essa etapa exige o 

desenvolvimento de competências relacionadas à pesquisa e ao processo de produção de 

texto, além de reflexões sobre aspectos teóricos e incursões em experiências empíricas, a 

exemplo de pesquisas de campo. 
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Ressalta-se que cada trabalho consiste em uma valiosa contribuição para a 

comunidade acadêmica, devido ao seu caráter inédito e à revisão bibliográfica de textos 

fundamentais para a formação de um estudante da área jurídica  

O processo de elaboração, acompanhamento e aprovação do TC está devidamente 

regulamentado. 

 

 

 

3.6.7. Atividades Complementares 

 

As atividades complementares5 representam uma grande possibilidade de flexibilização 

da estrutura curricular, pois o aluno do curso de graduação em Direito terá autonomia para 

fazer sua opção, de escolher, dentre as atividades disponibilizadas durante o curso, 

observadas as regras institucionais, e desde que não ultrapassado o percentual de mais de 

cinquenta por cento da carga horária exigida em uma única modalidade, aquelas que melhor 

servirão como complemento do conteúdo repassado nas disciplinas que compõem o quadro 

curricular. 

Nesse sentido, as Atividades Complementares devem possibilitar o reconhecimento, 

por avaliação, de habilidades e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente 

escolar, hipóteses em que o aluno alargará o seu currículo com experimentos e vivências 

acadêmicas, internas ou externas ao curso, com maior amplitude e riqueza dinâmica. 

As Atividades Complementares, assim, se orientam a estimular a prática de estudos 

independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, de permanente e 

contextualizada atualização profissional específica, sobretudo nas relações com o mundo do 

trabalho, estabelecidas ao longo do curso, notadamente integrando-as às diversas 

peculiaridades regionais e culturais. 

A carga horária a ser considerada para integralização do curso é de 198 horas, 

correspondentes a 5% do currículo do curso de Direito, compreendendo as atividades 

dispostas no artigo 8º da Resolução nº 9/2004, incluindo pesquisa (com iniciação científica), 

extensão, eventos, monitoria e disciplinas não previstas no currículo pleno. 

                                                 
5 As atividades complementares não se confundem com aquelas desenvolvidas no estágio curricular, supervisionado, 
haja vista que são mais amplas e dinâmicas, podendo até mesmo ultrapassar os limites do direito, adentrando-se em 
sistemas outros que lhe são inter-complementares (como a moral, a economia, a religião...); 
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As Atividades Complementares, de livre escolha do aluno, são disciplinadas por 

regulamento próprio e realizadas sob orientação de docente, e correspondem às seguintes 

atividades: 

 

ITEM DISCIPLINAS/ATIVIDADES 

I Disciplinas extracurriculares, oferecidas pelo curso. 

II Disciplinas extracurriculares, ofertados pela Instituição, em áreas afins. 

III Participação em projetos de pesquisa ou iniciação científica. 

IV Participação em programas de extensão. 

V 
Cursos de extensão na área de interesse do curso ou de atualização 

cultural ou científica. 

VI Eventos diversos na área do curso. 

VII 
Assistência a defesas de monografias, de dissertações de mestrado ou 

teses de doutorado, na área do curso. 

VIII 

Participação em atividades extracurriculares de assistência ou assessoria, 

na área do curso, a populações carentes ou de baixa renda, diretamente ou 

por intermédio de associações ou sindicatos, mediante convênio com a 

Faculdade de Direito de Alta Floresta - FADAF. 

IX Atividades de voluntariado. 

 

 

 

As Atividades Complementares integram o currículo de todos os cursos superiores de 

graduação ofertados pela Faculdade de Direito de Alta Floresta - FADAF, e são caracterizadas 

pelo reconhecimento de atividades e aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo 

estudante, através de estudos e práticas independentes presenciais ou a distância, tais como, 

monitorias, estágios, programas de iniciação científica ou de extensão, estudos 

complementares e cursos realizados em outras áreas afins. Possibilitam, ainda, o 

reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do aluno, 

adquiridas no trabalho ou na educação profissional. 
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REGULAMENTO DAS ATIVIDADES TEÓRICO PRÁTICAS E COMPLEMENTARES 

 

REGULAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

CAPÍTULO I 

 

DAS FINALIDADES 
Art. 1º. As Atividades Complementares integram os currículos dos cursos de 

graduação da Faculdade de Direito de Alta Floresta, doravante apenas FADAF conforme prevê 

as Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecidas pelo Ministério da Educação. 

Art. 2º As Atividades Complementares, com vistas a fundamentar a política 

institucional específica, preserva as seguintes diretrizes: 

I - interação institucional com a comunidade; 

II - articulação entre a Extensão, Ensino e Pesquisa; 

III - comprometimento com o desenvolvimento humano e meio ambiente; 

IV - integração dos diferentes segmentos da FADAF; 

V - disseminação de valores culturais e preservação da história; 

VI - comprometimento com o desenvolvimento sustentável da região e da 

sociedade,bem como com a solidariedade e a formação integral do homem. 

Art. 3º As Atividades Complementares têm a finalidade de enriquecer o processo 

de ensino-aprendizagem privilegiando: 

I - a complementação da formação social, humana e profissional; 

II - atividades de cunho comunitário e de interesse coletivo; 

III - a integração com a comunidade; 

IV - atividades de assistência acadêmica e de iniciação científica e tecnológica; e 

V - atividades esportivas e culturais, além de intercâmbios com instituições afins. 

 

CAPITULO II 

DO LOCAL DE REALIZAÇÃO 

Art. 4º As Atividades Complementares poderão ser desenvolvidas em instituições, 

empresas, públicas ou privadas, ou na própria FADAF visando propiciar complementação da 

formação do aluno, assegurando o alcance dos objetivos previstos no Artigo 1º deste 

Regulamento e atendendo ao perfil de atividades disposto pela Coordenação de Curso via 

tabela de conversão. 

Parágrafo único. A opção do aluno por uma Atividade Complementar deve resguardar 

o interesse do respectivo curso, bem como das áreas privilegiadas pela FADAF. 
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CAPÍTULO III 

COMPETÊNCIAS DA UNIDADE CONCEDENTE DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 
Art. 5º À unidade concedente de Atividades Complementares compete: 

I - assegurar ao estudante todas as condições necessárias para a plena realização de 

suas atividades;  

II - apoiar ao estudante com relação a aspectos culturais, de Ensino, Pesquisa, 

Extensão, Profissão e de Cidadania; 

III - promover o envolvimento do estudante em ações que visem a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas, dentro e fora do ambiente institucional; 

IV - viabilizar a produção e o desenvolvimento de projetos, ações culturais, 

desportivas e de manifestações artísticas; 

V - incrementar e viabilizar a realização de projetos e ações que visem a preservação 

do meio ambiente e a conscientização da comunidade neste sentido; 

VI - integrar com setores públicos e privados, tanto quanto com as entidades da 

sociedade civil, programas, projetos, eventos, cooperação inter-institucional e a prestação de 

serviços que possibilitem o envolvimento discente, docente  e técnico-administrativo. 

VII - fornecer documentação comprobatória da participação efetiva do aluno 

especificando a carga horária, período de execução e descrevendo a atividade. 

 

CAPÍTULO IV 

 
ATRIBUIÇÕES DOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DAS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

Seção I 

Da Coordenação do Curso 

 
Art. 6º À coordenação do curso compete: 

I – avaliar as áreas de interesse do curso em que haverá pertinência quanto a 

realização de Atividades Complementares; 

II – acompanhar o desempenho do discente na consecução das Atividades 

Complementares; 

III – encaminhar ao responsável pelas Atividades Complementares os resultados da 

atividade realizada pelo discente; 

IV – supervisionar o desenvolvimento das Atividades Complementares;  

V – julgar a validação das atividades não previstas neste Regulamento. 
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Seção II 

Do responsável pelas Atividades Complementares 

 
Art. 7º Ao responsável pelas Atividades Complementares compete: 

I – analisar as documentações das Atividades Complementares apresentadas pelo 

aluno levando em consideração os objetivos estabelecidos nos artigos 1º e 3º deste 

Regulamento; 

II – avaliar as Atividades Complementares desenvolvidas pelo aluno, de acordo com os 

critérios estabelecidos neste Regulamento, levando em consideração a documentação 

apresentada, em consonância com a coordenação do Curso; 

III – orientar o estudante quanto a validação das Atividades Complementares; 

IV – estabelecer relação de Atividades Complementares aceitas como tal a cada 

período letivo ou série do curso;  

V – estabelecer prazos, fixando e divulgando datas e horários, nos ambientes da 

coordenação do curso, para atendimento aos alunos e análise dos documentos 

comprobatórios; 

VI - controlar e registrar as Atividades Complementares desenvolvidas pelo aluno, 

bem como os procedimentos administrativos inerentes a essa atividade; 

VII – divulgar entre os alunos a obrigatoriedade da realização das Atividades 

Complementares dando publicidade dos temas inerentes; 

VIII – encaminhar semestralmente para a Secretaria Acadêmica da IES, conforme 

definição do calendário acadêmico, o resultado das validações obtidas pelos estudantes;  

IX – participar das reuniões dos órgãos colegiados ou grupos de trabalhos, quando 

solicitado; 

Parágrafo único. A coordenação de cada curso poderá acumular a função de 

responsável pelas Atividades Complementares. 

 

Seção III 

Das obrigações do Corpo Discente  

Art. 8º Ao discente compete: 

I - informar-se sobre as atividades oferecidas dentro ou fora da FADAF e aceitas para 

o curso, período ou série em que estiver matriculado; 

II - providenciar a documentação que ateste sua participação, considerando os 

critérios definidos neste Regulamento; 
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III - apresentar ao responsável pelas Atividades Complementares, até a data limite 

fixada pelo calendário acadêmico, a documentação comprobatória das atividades realizadas, 

formalizando a solicitação de validação ou inclusão; 

IV - assumir todas as despesas financeiras decorrentes da realização das 

Atividades Complementares;  

V - cumprir a carga horária mínima prevista para o desenvolvimento de Atividades 

Complementares  no projeto pedagógico de cada curso; 

VI - providenciar a documentação comprobatória quanto a realização das 

Atividades Complementares, apresentando sempre que solicitado;  

VII - observar e zelar pelo nome da IES, preservando as determinações legais. 

 

CAPÍTULO V 

CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Art. 9o As Atividades Complementares se caracterizam por privilegiar a construção de 

comportamentos sociais, humanos e profissionais no âmbito de: 

I - Atividades de Ensino; 

II - Atividades de Pesquisa;  

III - Atividades de Extensão. 

Art. 10. As Atividades que compreendem cada um dos grupos relacionados no artigo 

9o, bem como a carga horária a ser cumprida pelo aluno em cada um deles, serão definidas 

pelo Colegiado do Curso de Direito da FADAF, bem como o limite a ser considerado em cada 

atividade. 

Parágrafo único: Anexo a este regulamento é apresentado um modelo de parâmetros 

para pontuação das atividades complementares e também um modelo de ficha de pontuação 

das Atividades Complementares do curso, cuja formatação deverá ser seguida por cada 

curso, posteriormente à aprovação no Colegiado de Curso, sendo observadas a cada período. 

 

CAPÍTULO VI 

AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Art. 11. Para avaliação das Atividades Complementares desenvolvidas pelos discentes 

o discente deverá observar: 

I - o que apresenta o projeto pedagógico do curso em que estiver matriculado e em 

caso de mudança de curso solicitar reavaliação das atividades desenvolvidas;  

II - a compatibilidade das atividades desenvolvidas com os objetivos do curso em que 

o estudante estiver matriculado; 

III - a qualidade na realização das atividades;  
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IV - o período de realização das atividades, cujo ingresso não deve ser anterior ao 

ingresso no curso; 

V - a identidade entre a atividade realizada e as apontadas pela IES como válidas para 

o referido período; 

VI - o total de horas validados para cada modalidade de atividade. 

Art. 12 Os alunos que ingressarem no curso de Direito da FADAF por meio de 

transferência ficam também sujeitos ao cumprimento da carga horária de Atividades 

Complementares, podendo solicitar a validação das atividades realizadas na instituição de 

origem, a qual será analisada pelo responsável pelas Atividades Complementares. 

Parágrafo único. Os alunos transferidos se submeterão a uma carga horária mínima, 

independentemente do que houver anteriormente realizado, de Atividades Complementares 

definidas pela IES de origem. 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 13 O aluno deverá solicitar a validação de Atividades Complementares a 

qualquer momento, por meio de requerimento e entrega dos documentos originais e 

respectivas cópias na Secretaria da FADAF e os originais serão devolvidos após certificação e 

conferência da cópia entregue. 

Parágrafo único: Os alunos deverão observar o calendário acadêmico quanto aos 

prazos para solicitar validação de Atividades Complementares, bem como se informar dos 

resultados obtidos. 

Art. 15. É de exclusiva competência da coordenação de Atividades 

Complementares a atribuição das horas relativas à validação, observados os parâmetros 

estipulados neste Regulamento, bem como as orientações do colegiado de curso. 

Art. 16. O aluno que discordar da quantificação atribuída à Atividade 

Complementar poderá, no prazo de três dias úteis após a sua publicação, requerer, junto à 

Secretaria Acadêmica, pedido de revisão ao Coordenador de Curso, que o encaminhará ao 

Colegiado de Curso, do qual não haverá recurso. 

Art. 17. É condição à colação de grau o cumprimento das Atividades 

Complementares de conformidade com o disposto no projeto pedagógico de cada curso, mais 

especificamente na matriz curricular do respectivo curso. 

Art. 18.  Os casos omissos nesse Regulamento serão resolvidos pelo Colegiado do 

Curso de Direito. 
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PARÂMETROS PARA PONTUAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

ENSINO PONTUAÇÃO 

Cursos de língua estrangeira  

75 pontos por curso completo ou 1 ponto 

por hora de curso realizado, limitado a 50 

pontos. 

Estágios extracurriculares 
Até 30 pontos por semestre, limitado a 90 

pontos. 

Disciplinas oferecidas pela IES  
Carga-horária da disciplina concluída, na 

razão de 1 ponto por hora realizada. 

Representação discente em órgãos 

colegiados 

15 pontos por semestre, limitado a 30 

pontos totais. 

Monitoria 
45 pontos por semestre letivo, limitado a 

90 pontos totais. 

 

PESQUISA PONTUAÇÃO EM HORAS-AULA 

Participação em projetos de iniciação 

científica e tecnológica 

45 pontos por semestre de trabalho no 

mesmo projeto. 

Publicação de trabalhos científicos: 

* Em periódicos nacionais indexados 
30 pontos por publicação, limitados a 90 

pontos totais. 

* Em periódicos nacionais não indexados 
15 pontos por publicação, limitados a 90 

pontos totais. 

* Em periódicos internacionais indexados 
45 pontos por publicação, limitados a 135 

pontos totais. 

* Em periódicos internacionais não 

indexados 

30 pontos por publicação, limitados a 60 

pontos totais. 

Publicação de livro na área do curso 
45 pontos por livro publicado, limitado a 

135 pontos totais. 

Publicação de capítulo de livro na área do 

curso 

15 pontos por capítulo publicado, limitados 

a 60 pontos. 

Publicação de trabalhos completos em anais 
15 pontos por publicação, limitados a 60 

pontos. 

Publicação de resumos em anais 
5 pontos por publicação, limitados a 25 

pontos. 

 

EXTENSÃO PONTUAÇÃO EM HORAS-AULA 

Participação em empresa júnior ou núcleo 

de prática relacionados ao curso 
30 pontos por semestre. 

Participação em atividades sociais 

(beneficentes ou comunitárias) 

10 pontos por atividade, limitado a 50 

pontos por semestre. 

Participação em eventos técnico-científicos 

(palestras, congressos e seminários como 

ouvinte) 

1 ponto por hora de evento, limitado a 20 

pontos por evento (independentemente da 

carga total do mesmo) e 100 pontos no 

total. 

Participação em programa institucional de 

extensão da IES  
30 pontos  por semestre concluído. 

Participação em cursos extraordinários 

(como ouvinte) 

0,5 ponto por hora de evento, limitado a 10 

pontos por evento (independentemente da 

carga total do mesmo) e 50 pontos no 

total. 
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Participação em cursos extraordinários, 

eventos técnico-científicos (como 

apresentador) 

30  por trabalho apresentado, limitado a 

um total de 3 eventos. 

 

Faculdade de Direito de Alta Floresta 

Diretor Geral 
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ANEXO 

Ficha de Pontuação  

 

FICHA DE PONTUAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO 

Discente: 

Período: 

Data da entrega: 

Data do Parecer: 

ENSINO PONTUAÇÃO  

Cursos de Língua Estrangeira Moderna  

Estágios extracurriculares  

Disciplinas oferecidas pela IES  

Representação Discente em Órgãos Colegiados  

Monitoria  

 

PESQUISA PONTUAÇÃO  

Participação em Projetos de Iniciação Científica e Tecnológica  

Publicação de Trabalhos Científicos: 

* Em periódicos nacionais indexados  

* Em periódicos nacionais não indexados  

* Em periódicos internacionais indexados  

* Em periódicos internacionais não indexados  

Publicação de livro na área do curso  

Publicação de capítulo de livro na área do curso  

Publicação de Trabalhos Completos em Anais  

Publicação de Resumos em Anais  

 

EXTENSÃO PONTUAÇÃO  

Participação em Empresa Júnior ou Núcleo de Prática relacionados ao curso  

Participação em Atividades Sociais (beneficentes ou comunitárias)  

Participação em Eventos Técnico-científicos (palestras, congressos e 

seminários como ouvinte) 
 

Participação em Programa Institucional de Extensão da IES  

Participação em Cursos Extraordinários (como ouvinte)  

Participação em Cursos Extraordinários, Eventos Técnico-científicos (como 

apresentador) 
 

Carga horária total: 

Observações: 

Parecer do Orientador: 
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3.6.8. Educação das Relações Étnico-raciais 

 

O Curso de Direito da Faculdade de Direito de Alta Floresta - FADAF observa e 

contempla, nos conteúdos e metodologias de suas unidades curriculares, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-brasileira e Indígena, em atendimento à Lei n° 11.645 de 

10/03/2008, e à Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004. As diversas disciplinas do 

curso contemplam a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-brasileira e Indígena através de atividades didático pedagógicas, bem como 

aplicação e análise de textos com conteúdos pertinentes. 

As principais disciplinas do curso que contemplam a Educação das Relações Étnico-

raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena são: 

• Homem em Sociedade; 

• Estudo Integrado Multidisciplinar I; 

• Direito Civil I (Parte Geral); 

• Ética Geral e Profissional; 

• Direito Civil V (Família); 

• Direito da Criança e do Adolescente; e 

• Direito Agrário. 

 

 

3.6.9. Políticas de Educação Ambiental 

 

Da mesma forma, o projeto pedagógico do Curso de Direito da Faculdade de Direito de 

Alta Floresta - FADAF integra a Educação Ambiental nos conteúdos e metodologias das 

disciplinas ofertadas, de modo transversal, contínuo e permanente, em atendimento à Lei nº 

9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002. As diversas 

disciplinas do curso contemplam a Educação Ambiental através de atividades didático-

pedagógicas, bem como aplicação e análise de textos com conteúdos pertinentes. 

As principais disciplinas do curso que contemplam Educação Ambiental são: 

• Introdução à Economia e Economia Ambiental; 

• Direito Ambiental; 

• Direito Agrário; 

• Biodireito; 
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• Temas Emergentes de Direito Agrário; 

• Temas Emergentes de Direito Ambiental; e 

• Estudo Integrado Multidisciplinar II; 

• Estudo Integrado Multidisciplinar VIII 

• Estudo Integrado Multidisciplinar X 

 

 

3.6.10. Políticas de Direitos Humanos 

 

O projeto pedagógico do Curso de Direito da Faculdade de Direito de Alta Floresta - 

FADAF integra a temática Direitos Humanos nos conteúdos das disciplinas ofertadas, de 

modo transversal, contínuo e permanente, em conformidade com a Resolução CNE/CP nº 

1/2012. As diversas disciplinas do curso contemplam a temática Direitos Humanos através de 

atividades didático-pedagógicas, bem como aplicação e análise de textos com conteúdos 

pertinentes. 

As principais disciplinas do curso que contemplam Direitos Humanos são: 

 

• Introdução ao Estudo do Direito e História do Direito; 

• Homem em Sociedade 

• Direito Civil I (Parte Geral); 

• Direito Constitucional II 

• Ética Geral e Profissional; 

• Direito Civil V (Família); 

• Direito do Trabalho I; 

• Direito do Trabalho II 

• Direito Previdenciário e da Seguridade Social; 

• Direito da Criança e do Adolescente; 

• Direito Processual Constitucional; 

• Direito Ambiental; 

• Direito Agrário; 

• Biodireito; 

• Direitos Humanos 

• Temas Emergentes de Direito Agrário; e 
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• Temas Emergentes de Direito Ambiental. 

• Estudo Integrado Multidisciplinar I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, e X. 

 
 

3.7. Coordenação do Curso 

 

3.7.1. Perfil do Coordenador 

O Coordenador do Curso de Direito é Profº. Esp. Dakari Fernandes Tessamann, tem 

formação jurídica há 13 anos. 

• Graduado pela UNIC, campus Cuiabá, no ano de 2005. 

• Pós-Graduado pela Faculdade Afirmativo em 2005.  

• É advogado. 

• Assessor do Delegado do Trabalho DRT/MT. 

• Assessor Jurídico, Assessor Parlamentar e Chefe de Gabinete na Assembleia 

Legislativa do Estado de Mato Grosso. 

• Assessor Jurídico e Parlamentar escritório Representação Dep. Federal Pedro 

Henry. 

• Assessor de planejamento, Coordenador Geral de Ciretran’s e Diretor de 

Veículos Detran/MT.  

 

3.7.2. Atuação do Coordenador 

Sua experiência na docência iniciou em 1994, no ensino médio; e em 2009 no ensino 

superior nas disciplinas de Introdução do Estudo do Direito, na UNIFLOR, campus Guarantã. 

Na Faculdade de Direito de Alta Floresta- FADAF atua desde 2013/1. Sendo que, a 

partir de 2018/2 é que assumiu as atribuições de coordenador do Curso de Direito, atuou 

desde 2013/1, nessa mesma instituição como coordenador e professor do NPJ. 

É advogado atuante na área de Direito Público e Privado. 

 

3.8. Corpo Docente 

 

3.8.1. Composição do Corpo Docente 

 

O corpo docente da Faculdade de Direito de Alta Floresta - FADAF é constituído de 

professores recrutados, selecionados e admitidos nos termos do Estatuto do Mantenedor, da 

legislação trabalhista pertinente e do Plano de Carreira Docente.  
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Os professores admitidos devem possuir qualificação acadêmica e profissional em sua 

área de atuação, bem como capacidade didático-pedagógica reconhecida e formação geral 

sólida. 

Respeitada a filosofia didático-científica e o pluralismo de ideias, compatível com os 

ideais e princípios da FADAF, são critérios relevantes para admissão e dispensa de 

professores: 

• os valores morais; 

• a afinidade com os princípios e objetivos do Projeto Pedagógico Institucional; 

• o respeito aos ordenamentos institucionais; 

• a qualidade e eficiência no desempenho e produtividade docente. 

Os professores são contratados pela Mantenedora, por indicação da Diretoria da 

Faculdade, segundo o regime das leis trabalhistas e na forma prevista no Plano de Carreira 

Docente. 

A admissão de professor é feita, mediante seleção, procedida pela coordenadoria do 

curso a que pertença a disciplina, e homologada pelo Diretor Geral da Faculdade, observados 

os seguintes critérios: 

I - além da idoneidade moral do candidato, são considerados seus títulos acadêmicos, 

científicos, didáticos e profissionais, relacionados com a disciplina a ser por ele lecionada; 

II - constitui requisito básico o diploma de graduação ou pós-graduação, 

correspondente a curso que inclua, em nível não inferior de complexidade, matéria idêntica 

ou afim àquela a ser lecionada. 

Os demais critérios são os constantes do Plano de Carreira Docente e os fixados pelo 

MEC. 

É de competência do Coordenador de Curso a realização do processo de recrutamento, 

seleção e admissão do pessoal docente para as atividades do respectivo curso. 

A dispensa de professor é realizada pela Mantenedora, por solicitação da Diretoria da 

Faculdade e homologação do Diretor Geral da Faculdade, nos termos do Estatuto do 

Mantenedor, do Plano de Carreira Docente e das demais normas aplicáveis. 

A presença do professor às reuniões de natureza didático-científica, de qualquer órgão 

colegiado, comissão ou comitê da Faculdade, é obrigatória e inerente à sua função docente. 

O Curso de Direito da Faculdade de Direito de Alta Floresta – FADAF, oferta disciplinas 

na modalidade a distância e, para tanto, tem no seu corpo docente tutores graduados na área 

de atuação, com experiência que permite fornecer suporte às atividades dos docentes e 

realizar mediação pedagógica junto aos discentes. 



  
Faculdade de Direito de Alta Floresta - FADAF 

Curso de Direito 
Projeto Pedagógico (PPC) 

 

 

Faculdade de Direito de Alta Floresta - FADAF 
Curso de Direito 
Projeto Pedagógico - PPC (versão  - Agosto|2018) 

 

 

90 

O corpo de tutores possui experiência em educação a distância que permite identificar 

as dificuldades dos discentes e expor o conteúdo em linguagem aderente às característica da 

turma. 



 

CPF DOCENTE 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 
Disciplina Ministrada* 

EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL  

TC 
GRADUADO 

IES - ANO 
ESPECIALISTA 

IES – ANO 
MESTRE 

IES - ANO 
DOUTOR 
IES-ANO 

FP 
DISCIPLINA Proximidade 

Temática 

NMS 
FMS EFM 

387.232.298-
29 

1. Ana Carolina 
Moraes 
Aboin                             

Universidade de 
São Paulo 

2013 

 
Universidade 
de São Paulo 

2015 

  

-Direito Civil IV 
-Direito Civil V 
-Estágio Curricular 
Supervisionado - 
NPJ 

Sim 3 5  3 

488.918.001-
04 

2. Andreia 
Cristina 
Lindoíno 

Pedagogia 
UNIFLOR/MT 

2009 

Educação e 
Alfabetização 

Instituto Superior 
Vale do Juruena 

2012   

  SIM 

-Língua Brasileira de 
Sinais I 
 Sim 1 3  1 

667.476.869-
34 

3. Aparecida 
Garcia 
Pacheco 
Gabriel 

 Faculdade de 
Direito de Alta 

Floresta 
(FADAF)  

Psicopedagogia-
Universidade de 

Cuiabá 
1996 

- - Sim 
-Introdução à 
psicologia   

Sim 15  25 3 

 4. Bruna Ramos 
Vieira 

Faculdade de 
Direito de Alta 

Floresta 
(FADAF)  

ANAGUERA 
UNIDEP 

2018 

   -Processo Civil II 
-Processo Civl III 

Sim 6m 2  6 
m 

809.211.161-
87 

5. Cássia 
Simone 
Ribeiro de 
Carvalho da 
Silva 

Letras 
UNIFLOR/MT 

2006 

Língua e Literatura 
UNIFLOR/MT 

2010 
- - SIM 

 
-Comunicação e 
Expressão Sim 2   10 1 

772.485.031-
34 

6. Dakari  
Fernandes 
Tessmann 

Universidade de 
Cuiabá 
2005 

Faculdade 
Afirmativo 

2005 
- -  

-Biodireito 
-Coordenação do 
Curso 
 

Sim 11 23 6 6 
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349.919.642-
53 

7. Edileuza 
Valeriana de 
Farias 
Venturin 

Centro 
Universitário do 
Norte Paulista  

SP 
2002 

Universidade do 
Sul de Santa 

Catarina  - UNISUL 
2009 

Centro 
Universitário 
Toledo SP 

2012 

  

-Direito Empresarial 
-Direito Financeiro e 
Tributário 
-Direito 
Constitucional I 
-Introdução ao 
Estudo do Direito e 
História do Direito 
-Coordenação do 
Estágio Curricular - 
NPJ 

Sim 8 16  3 

010.435.481-
06 

8. Izabela Thais 
Coelho Deotti 

Universidade de 
Cuiabá - UNIC 

2008 

Fundação Escola 
Superior do 

Ministério Público 
do Estado de Mato 

2015 

   

-Direito Civil IV 
-Homem, Cultura e 
Sociedade 
-Direito Civil VII 
-Direito Civil II 

sim 1 8  1 

760.369.523-
68 

9. Janaina 
Ribeiro 
Bezerra 
Barbosa                    

Universidade De 
Fortaleza-
UNIFOR 

2006 

Universidade do 
Sul de Santa 

Catarina  - UNISUL 
2009  

   

-Direito Penal IV  
-D. Humanos 
-Direito Ambiental 
-Estágio em Prática 
Jurídica II 

Sim 1 8  1 
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122.012.218-
12 

10. Joel de 
Freitas                                  

Universidade De 
Taubaté 

2004 

Centro 
Universitário 

Salesiano De São 
Paulo 
2010 

Centro 
Universitário 

Das 
Faculdades 

Metropolitanas 
Unidas 
2013 

  

-Estágio em Prática 
Jurídica I 
-Direito 
Administrativo II 
 

Sim 4 10  2 

012.889.548-
91 

11. José Antonio 
Tobias 
 
 

Filosofia  
ISTA - 1952 

Teologia  
FESJ - 1964 

- 
Filosofia  

PUC – 1964 
Sim 

-Introdução à 
Filosofia e Filosofia 
do Direito  

Sim 60 19  10 

001.495.230-
09  

12. Luciana 
Fernandes de 
Freitas 

Centro 
Universitário de 

Brasília  
UNICEB 

2005 

Univerisdade de 
Brasília UNB 

2008 

   

-Processo Penal I 
-Homem e 
Sociedade Sim 2 13  6m 

654.817.479-
87 

13. Nilton Nunes 
Gabriel 

Faculdade de 
Direito 

Umuarama 
PR 

1991 

Fundação Escola 
Superior do 
Ministério 

Público(FMP) 
2007 

- -  

-Direito Processual 
do Trabalho 

Sim 10 27  2 

040.243.531-
10 

14. Queiliane 
Vieira 
Mendes Váz                        

Faculdade de 
Direito de Alta 

Floresta 
(FADAF) 

2015 

Universidade 
Candido Mendes 

2016 

   

-Tópicos Especiais 
do Direito III  
-Tópicos Especiais 
do Direito I 
-Tópicos Especiais 
do Direito II 
-Trabalho de 
Conclusão de Curso 
Monografia 
-Direito do Trabalho I 
-Direito 
Previdenciário 

Sim 1 3  1 
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LEGENDA: RT (Regime de Trabalho): P- Parcial; I- Integral; H- Horista; FP-Formação Pedagógica; NMS-No Magistério Superior; EFM-Ensino Fundamental e Médio; 

FMS-Fora do Magistério Superior; TC-Tempo de Contrato. 

 

016.000.811-
50 

15. Renato 
Fabris                       

Faculdade de 
Direito de Alta 

Floresta 
(FADAF) 

2017 

Instituto Federal 
De Educação 

Ciência E 
Tecnologia 

2017 

  Sim 

-Teoria Geral do 
Processo 
-Introdução à 
Filosofia e Filosofia 
do Direito 
-Ciência Política e 
Teoria Geral do 
Estado 

Sim 6m 10 5 6m 

601.494.938-
00 

16. Rosmar 
Tobias 

Universidade 
Católica do 

Paraná – 1962 
Filosofia da 
Educação – 
Universidade 
Coração de 

Jesus. 

- - 

Faculdade de 
Educação 
Filosofia e 

Ciências Sociais 
– UNESP 1974 

Sim  

-Introdução à 
Filosofia e Filosofia 
do Direito 
  

Sim 38 35  5 

840.896.101-
25 

17. Sérgio Zufino 
da Silva 
840.896.101-
25 

Faculdade de 
Direito de Alta 

Floresta 
(FADAF) 

2014 

Centro De Pós-
Graduação De Alta 

Floresta 
-CPAF 
2015 

  Sim 

- Direito Processual 
Penal I 
-Direito Penal I 

Sim 4 16  2 

996.207.902-
00 

18. Wilton 
Machado 

Faculdade de 
Direito de Alta 

Floresta 
(FADAF) 

2013 

Universidade 
Anhanguera 

2014 

   

-Direito Penal V 
-D. Propriedade 
Industrial 
-D. Propriedade 
Intelectual 
-Optativa I 
-Optativa II 
-Estudo Integrado 
Multidisciplinar 

Sim 4 5  4 



 

 
3.8.2. Requisitos de Titulação 

 

Conforme disposições do Plano de Carreira Docente, a carreira do pessoal docente da 

Faculdade é constituída por quatro categorias, com três classes e cinco níveis. 

O Corpo Docente será formado pelas seguintes categorias: 

• Professor Doutor; 

• Professor Mestre; 

• Professor Especialista; 

A título eventual ou por tempo determinado, a Faculdade poderá dispor dos serviços de 

professores colaboradores, visitantes ou substitutos, destinados a suprir a falta temporária de 

docentes integrantes do quadro de carreira, ou para auxiliá-los em tarefas didáticas 

Da mesma forma que a Faculdade de Direito de Alta Floresta - FADAF prioriza a 

contratação de professores com as titulações acima, referidas, também é valorizada a 

experiência no magistério e a experiência profissional não docente.  

 

3.8.3. Critérios de Seleção e Contratação de Professores 

 

O corpo docente da Faculdade de Direito de Alta Floresta - FADAF é constituído por 

professores recrutados, selecionados e admitidos nos termos do Regimento Geral, da 

legislação trabalhista pertinente e do Plano de Carreira Docente. 

O Plano de Carreira Docente da Faculdade de Direito de Alta Floresta - FADAF define as 

categorias funcionais para a carreira docente e apresenta, para a primeira categoria de 

ingresso, a exigência do título mínimo de especialista. 

 

3.8.4. Regime de Trabalho do Corpo Docente 

O quadro docente da Faculdade de Direito de Alta Floresta está sujeito à prestação de 

serviços semanais, dentro dos seguintes regimes: 

• TI - Tempo Integral, com quarenta horas semanais de trabalho, devendo o 

professor assumir tarefas em salas de aula que requeiram, no máximo, cinqüenta 

por cento do tempo contratual; 

• TP - Tempo Parcial, de doze a trinta e nove horas semanais de trabalho, devendo 

o professor assumir tarefas em sala de aula que requeiram, no máximo, setenta e 

cinco por cento do tempo contratual; 

• RE - Regime Especial, quando, independentemente da carga horária semanal, o 

docente tem a remuneração da sua jornada de trabalho determinada pelo produto 
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da carga horária pelo valor da hora-aula referente à sua classificação no quadro 

de carreira, observando-se, ainda, que pelo menos noventa por cento dessa 

jornada deve ser destinada para atividades de ensino. 

As horas de trabalho não utilizadas em atividades de ensino serão distribuídas em 

preparo de aulas, assistência aos acadêmicos, elaboração e correção de provas e exames, 

pesquisas, funções administrativas, reuniões em órgãos colegiados, participação em eventos 

de capacitação, trabalhos práticos ou atividades de assessoria e extensão. 

O Mantenedor, mediante proposta da Faculdade fixará, anualmente, o número de 

cargos do magistério superior, no Regime Especial, no Regime de Tempo Parcial e no Regime 

de Tempo Integral, observando, sempre, os termos do Plano de Carreira Docente e a 

legislação pertinente. O Mantenedor, com base em proposta da Faculdade pode, na medida 

de conveniência daquele, contratar professores em outros regimes e/ou regime modular. 

Está regulamentado no Plano de Carreira Docente, aprovado pela Diretoria e pelo 

Mantenedor: 

• o desdobramento das categorias funcionais do quadro de carreira do magistério, 

conforme as exigências de titulação e a experiência profissional para o devido 

enquadramento; 

• as competências dos professores; 

• a regulamentação da acumulação, do afastamento e da substituição dos docentes; 

• os regimes de trabalho docente; 

• os direitos e deveres dos professores; 

• as formas de remuneração dos professores e seus reajustes; 

• as normas para admissão, demissão e critérios de promoção; 

 

3.8.5. Composição do NDE - Núcleo Docente Estruturante 

O NDE do curso é composto por professores, na sua maioria, com titulação stricto 

sensu com grande experiência acadêmica e profissional, altamente compromissado com a 

constante construção e atualização do Projeto Pedagógico do Curso. 
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NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

Docente Graduado em Titulação 
Experiência 

Profissional 

Regime de 

Trabalho 

1. Edileuza Valeriana de 

Farias Venturin 

Direito 
Mestre 16 

Tempo 

Integral 

2. Ana Carolina Moraes 

Aboin 

Direto 
Mestre 5 

Tempo 

Integral 

3. Joel de Freitas Direito Mestre 10 Tempo Pacial 

4. Dakari Fernandes 

Tessmann 

Direito 
Especialista 23 

Tempo 

Integral 

5. Wilton Machado Direito Especialista 5 Tempo Parcial 

 

A Faculdade de Direito de Alta Floresta em atendimento as diretrizes da Portaria MEC 

n°.147/2007 elegeu o Núcleo Docente Estruturante – NDE para o curso de Direito.  

O mesmo possui regulamento próprio e sua composição obedece a enunciado do 

instrumento de avaliação de curso em relação a sua formação na área do curso, titulação em 

nível de pós-graduação stricto sensu, e contrato em tempo integral e parcial. 

Essa organização visa assegurar que o grupo do NDE possa se dedicar de forma plena 

ao curso, tendo ainda experiência que corresponda diretamente pela criação, implantação e 

consolidação do Projeto Pedagógico do curso em questão. 

No Curso de Direito, o NDE tem as seguintes atribuições:  

• participar da elaboração e das atualizações do Projeto Pedagógico do curso; 

• delinear o perfil profissional do egresso do curso; 

• atentar para as atualizações curriculares, quando necessário, encaminhando para 

aprovação no colegiado de curso; 

• analisar e avaliar os planos de ensino dos componentes curriculares definidos para 

o curso; 

• acompanhar o trabalho efetivo discente; 

• participar dos processos avaliativos do curso frente o Ministério da Educação. 

A Faculdade de Direito de Alta Floresta - FADAF preserva estratégia de renovação 

parcial dos integrantes do Núcleo Docente Estruturante (NDE), de modo a assegurar 

continuidade no processo de acompanhamento do curso.  
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 3.8.6 Colegiado de Curso 

O Curso é a unidade básica da Faculdade, para todos os efeitos de organização 

administrativa e didático-científica, sendo integrado pelos professores das disciplinas que 

compõem o currículo do mesmo, pelos alunos, nelas matriculados, e pelo pessoal técnico-

administrativo, nele lotado. 

O Curso é integrado pelo Conselho de Curso, para as funções deliberativas e 

normativas, e pela Coordenadoria de Curso, para as tarefas executivas. 

O Conselho de Curso é integrado pelos seguintes membros: 

• o Coordenador de Curso, que o preside; 

• cinco representantes do corpo docente do curso, escolhidos por seus pares, com 

mandato de dois anos; e 

• um representante do corpo discente, com mandato de um ano, sem direito a 

recondução.  

Compete ao Conselho de Curso: 

• distribuir encargos de ensino, iniciação pesquisa e extensão entre seus 

professores, respeitadas as especialidades; 

• deliberar sobre os programas e planos de ensino das disciplinas; 

• emitir parecer sobre os projetos de ensino, da iniciação pesquisa e de extensão 

que lhe forem apresentados, para decisão final do CONSU; 

• pronunciar-se, em grau de curso, sobre aproveitamento de estudos e adaptações 

de alunos; 

• opinar sobre admissão, promoção e afastamento de seu pessoal docente; 

• aprovar o plano e o calendário anual de atividades do Curso, elaborado pelo 

Coordenador; e 

• exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e no Regimento. 

 

3.8.7 Equipe Multidisciplinar 

Curso de Direito da Faculdade de Direito de Alta Floresta – FADAF, conta com a equipe 

multidisciplinar, cujo objetivo é proporcionar o maior empodoramento possível do acadêmico 

quanto ao conteúdo a ser ministrado a distância; para tanto é constituída por profissionais de 

direferentes áreas do conhecimento e é responsável pela concepção, produção e 

disseminação de tecnologias, metodologias e os recursos educacionais para a educação a 

distância. 
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3.9. Metodologia do Processo Ensino-Aprendizagem 

O processo de ensino-aprendizagem se pauta no aproveitamento e desenvolvimento 

do acadêmico, bem como, na apuração do seu rendimento para a sua promoção para o 

período seguinte, até aprovação final e a efetiva conclusão do curso. 

A Coordenação de curso e Corpo Docente cumprem diretrizes quanto à orientação 

pedagógica, reavaliando continuamente a adequação das ementas dos planos de ensino a par 

da atualização bibliográfica, a fim de compatibilizar conteúdos das diversas disciplinas e 

reavaliar atividades de aprendizagem e ensino, assegurar assiduidade e pontualidade; adotar 

adequadamente procedimentos de ensino, aprendizagem e avaliação; incentivar o estudante 

a desenvolver auto-aprendizagem, fazendo-o perceber que o ato de ensinar, tarefa do 

professor, pressupõe a responsabilidade de participação do acadêmico interessado. 

Entre as técnicas de ensino adotadas em sala de aula podem ser destacadas: 

exposição oral com uso de Power Point, Data Show e outros recursos pedagógicos; leitura e 

análise de textos, diálogos sobre conceitos teóricos, exame crítico de pontos controvertidos; 

estudo prévio para discussão de casos, levantamento na mídia impressa de temas jurídicos 

em evidência, ilustração com casos extraídos da jurisprudência atual, pesquisa jurisprudencial 

sobre temas debatidos em classe, estudos de casos reais mediante análise de decisões 

judiciais, instrumentos contratuais e peças processuais; seminários, julgamentos simulados e 

filmes; trabalhos individuais extraclasse; resolução de questões oferecidas em concursos, 

exercícios sobre o conteúdo desenvolvido na sala de aula. 

Além de ministrar os conteúdos teóricos, o professor incentiva os acadêmicos a 

desenvolverem a capacidade da exata expressão jurídica. 

Na formação prática, integram a prática e os conteúdos teóricos nas atividades 

relacionadas ao Estágio Curricular Supervisionado, além da Monografia de conclusão do curso 

de Graduação. 

Curso de Direito da Faculdade de Direito de Alta Floresta – FADAF, ao implementar 

carga horária a distância, buscou a interação entre a comunidade educativa que acontece por 

meio do Sistema  AVA– Ambiente Virtual de Aprendizagem (MOODLE), no qual docentes 

responsáveis, tutores e discentes, síncrona ou assincronamente, constroem o conhecimento 

de forma colaborativa, partilhada e dialogada.  

 

Práticas pedagógicas inovadoras 
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O projeto pedagógico do curso de Direito da Faculdade de Direito de Alta Floresta–

FADAF viabiliza práticas pedagógicas inovadoras, com ênfase para o uso cada vez mais 

intenso das tecnologias da informação. Nota-se esse perfil com base na inservação da 

disciplina optativa Informática Aplicada ao Direito e as Disciplinas de Estudo Integrado 

Multidisciplinar que acompanham o acadêmico, desde o ingresso até o último semestre, do 

curso de Direito da Faculdade de Direito de Alta Floresta–FADAF. 

Recursos tecnológicos contemporâneos dão apoio às metodologias de ensino, que 

privilegiam estudos de casos e de problemas. 

O trabalho em equipe e a elaboração periódica de trabalhos acadêmicos devem 

retirar da sala de aula a exclusividade do processo ensino-aprendizagem. Essa tendência 

se verifica na aplicação de iniciação científica, de modo regular, no curso. 

 

Recursos audiovisuais 

A Faculdade de Direito de Alta Floresta –FADAF tem, em sua infraestrutura de apoio 

pedagógico, a grande alavanca para a realização de aulas, reuniões e eventos na Instituição. 

A constante aquisição de aparelhos audiovisuais, principalmente os mais utilizados em sala de 

aula, facilita o fazer pedagógico. Objetivando que os docentes desenvolvam atividades 

acadêmicas utilizando as mais modernas metodologias de ensino, estes têm à sua disposição 

os recursos multimídia necessários, podendo utilizá-los nas salas de aulas e demais 

ambientes, conforme o caso. 

 

Recursos tecnológicos e rede de comunicação (internet) 

A Faculdade de Direito de Alta Floresta–FADAF possui microcomputadores distribuídos 

em praticamente todas suas dependências. Possui também um servidor, onde estão 

armazenadas todas as informações administrativas e didático-pedagógicas da Instituição. Os 

dados administrativos estão disponíveis somente para direção, e os didático-pedagógicos 

podem ser apreciados pelos alunos nos terminais de consulta e na sala de professores pelos 

docentes, por meio de um sistema de rede interna. 

Os equipamentos disponibilizados para os professores e alunos nos espaços 

acadêmicos da Faculdade de Direito de Alta Floresta–FADAF estão conectados a rede de 

comunicação científica, permitindo aos seus usuários a comunicação via internet. 
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Além do acesso via terminais na biblioteca e nos laboratórios e informátiica, o prédio 

conta com internet sem fio o que possibilita os acadêmicos acessar a rede mundial de 

computadores via dispositivos móveis. 

Nas disciplinas à distância, a busca de interação entre a comunidade educativa 

acontece por meio do Sistema AVA– Ambiente Virtual de Aprendizagem (MOODLE), no qual 

docentes responsáveis, tutores e discentes, síncrona ou assincronamente, constroem o 

conhecimento de forma colaborativa, partilhada e dialogada. 

 

3.10. Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem 

A avaliação do trabalho desenvolvido deve incidir sobre aspectos qualitativos e 

quantitativos, envolvendo a verificação do desempenho nas várias atividades propostas pelo 

Projeto Pedagógico do curso, em termos de aproveitamento e frequência. Neste contexto, o 

processo de avaliação: 

• está relacionado ao processo de aprendizagem; 

• é pensado, planejado e realizado de forma coerente com os objetivos propostos; 

• é contínuo; 

• permite um contínuo reiniciar do processo ensino-aprendizagem, até atingir os 

objetivos; 

• está voltado para o progresso do desempenho do acadêmico. 

O sistema de avaliação inclui o desempenho do professor e a adequação do 

planejamento. 

Entre as técnicas utilizadas podemos citar: provas objetivas e dissertativas, prova oral, 

prova prática, trabalhos de pesquisa individuais e em grupo, seminários, relatórios, estudo de 

casos, etc. 

Independente de exame final, o acadêmico que obtiver nota de aproveitamento não 

inferior a 7,0 correspondentes a média aritmética das notas dos exercícios acadêmicos 

realizados durante o semestre letivo. 

Mediante exame final o acadêmico que tendo obtido nota de aproveitamento inferior a 

7,0 e superior a 4,0, inclusive e obtiver média final não inferior a 5,0 correspondentes a 

média aritmética entre a nota de aproveitamento e a nota de exame final. 
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As normas gerais da avaliação do processo ensino-aprendizagem estão contidas no 

capitulo IV – Da Avaliação do Rendimento Escolar Regimento Geral da Faculdade de Direito 

de Alta Floresta e foram estabelecidas pelo Diretor Geral. 

 

3.11. Sistema de Autoavaliação do Curso 

O Programa de Avaliação da Instituição, a Comissão Própria de Avaliação Institucional 

– CPA, criada e regulamentada por meio de um regimento interno, com base na Lei n° 

10.861/2004 tem por função precípua o cumprimento dos objetivos que norteiam o 

programa. 

Conforme o Regulamento da CPA sua estrutura disposta no caput do Art.3º como 

também em seus incisos: 

I. –  um coordenador (a) que a preside e vice-coordenador(a); 

II. –  três representante do corpo discente; 

III. –  dois representante do corpo docente; 

IV. –  um  representante do Pessoal Técnico Administrativo. 

V. –  um  representante da Sociedade Civil Organizada. 

VI. –  um representante de coordenação de cada curso. 

  

§ 1º O representante do inciso V é indicado pela Direção Geral.  

§ 2º Os representantes que integram a CPA têm mandato de dois anos, podendo 

haver recondução.  

Parágrafo único. O Coordenador e vice-coordenador, em sua ausência, é substituído 

na presidência da CPA, pelo (a) representante do corpo docente.  

 

Dessa forma, cuida para que a adoção da metodologia das ações seja adotada em 

cada uma de suas etapas, tendo como essencial a avaliação nas seguintes abrangências: 

• currículos e cursos ou programas; 

• disciplinas; 

• desempenho docente; 

• desempenho discente; 

• desempenho técnico-administrativo; e 

• gestão acadêmica. 

Conta, ainda, com a atuação sistemática da CPA, responsáveis pela condução da 

avaliação da realidade acadêmica específica que constitui a instituição.  
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A CPA aplica as Avaliações Institucionais, indispensáveis à existência de qualquer 

instituição de Ensino Superior na busca permanente de seu aprimoramento.  

O encaminhamento dos resultados da avaliação interna,aos responsáveis diretos pelo 

desempenho do visa oportunizar uma reflexão mais aprofundada e ações subsidiadas pelo 

feedback fornecido. 

Os encontros entre os membros da CPA são periódicos, com duração média de duas 

horas. Os representantes de cada Comissão Própria de Avaliação são assessorados pela 

Coordenação do Curso, garantindo que a avaliação na instituição possa prosseguir de forma 

satisfatória. 

A assessoria da CPA aos representantes da Comissão constitui, além de 

esclarecimentos pertinentes ao processo da Avaliação Institucional, de orientações quanto à 

sua condução no que diz respeito:  

• aplicação dos instrumentos; 

• coleta de dados; 

• elaboração dos gráficos; 

• confecção de relatórios relativos ao foco analisado; 

• encaminhamento para a Coordenação do relatório das fases do processo de 

avaliação, através da entrega dos instrumentos aplicados, preenchidos e dos 

demais documentos gerados, de tal maneira que os dados apresentados tenham 

confiabilidade e possam ser claramente identificados. 

Os resultados da Avaliação Institucional, fornecidos e encaminhados aos interessados, 

são trabalhados junto aos envolvidos, a fim de comparar a situação existente com a ideal, 

uma vez que os dados obtidos contribuirão para a tomada de decisões de mudanças a ser 

adotadas, objetivando a melhoria desejada.  

A existência da CPA é essencial ao procedimento de condução do processo de 

Avaliação Institucional por cumprir o importante papel de mediação e interlocução entre 

Acadêmicos de Direito as Coordenadorias e a Instituição, garantindo que a sensibilização seja 

conduzida de forma permanente e contínua, envolvendo toda a comunidade acadêmica 

propiciando a construção gradativa da “cultura da avaliação” como parte inerente de seu 

cotidiano acadêmico-institucional. 
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3.12. Formas de Acesso ao Curso 

 

A garantia de acesso preconizada em Lei é uma prerrogativa de todo cidadão e 

atendida pela Faculdade. As discussões realizadas sobre esta temática geraram, em várias 

instâncias, formas alternativas para o ingresso nos cursos de graduação, dentre as quais se 

destacam o uso do ENEM. Tais alternativas foram desenhadas pelas IES, em razão do 

reconhecido grau de desigualdade no acesso dos acadêmicos às Instituições de Ensino 

Superior do país. 

A admissão aos cursos superiores da Faculdade de Direito de Alta Floresta ocorre por 

meio de um processo seletivo que visa selecionar e classificar os acadêmicos de acordo com a 

aptidão para o curso oferecido. Antes de iniciar o período letivo é aplicado sistematicamente 

um teste escrito padronizado de conhecimentos e habilidades intelectuais. Os acadêmicos 

aprovados e classificados estão aptos para a matrícula. 

O Regimento da Faculdade regulamenta o acesso aos cursos superiores: 

“Art. 49. O processo seletivo destina-se a avaliar a formação dos candidatos 

e a classificá-los segundo o estrito limite das vagas oferecidas. 

§ 1º As vagas oferecidas para cada curso são definidas e autorizadas pela 

Congregação. 

§ 2º As inscrições para o processo seletivo serão abertas em edital, do qual 

constarão os cursos oferecidos com as respectivas vagas, os prazos de 

inscrição, a documentação exigida para a inscrição, a relação de provas, os 

critérios de classificação e de desempate e demais informações exigidas pela 

legislação em vigor. 

§ 3º A publicação do edital deve ser precedida da divulgação das condições 

de oferta dos cursos, na forma prevista na legislação vigente. 

Art. 50. O processo seletivo abrange conhecimentos comuns às diversas 

formas de escolaridade do Ensino Médio, sem ultrapassar este nível de 

complexidade. 

Art. 51. A classificação faz-se pela ordem decrescente dos resultados 

obtidos, sem ultrapassar o limite de vagas fixado, excluídos os candidatos 

que não obtiverem os níveis mínimos estabelecidos pela legislação vigente. 

§ 1º A classificação obtida é válida para a matrícula no período letivo para o 

qual se realiza o concurso, tornando-se nulos seus efeitos se o candidato 
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classificado deixar de requerê-la ou, em o fazendo, não apresentar a 

documentação regimental completa, dentro dos prazos fixados. 

§ 2º Na hipótese de restarem vagas não preenchidas, poderá realizar-se 

novo processo seletivo ou nelas poderão ser recebidos acadêmicos 

transferidos de outro curso ou instituição, ou portadores de diploma de 

graduação. 

Art. 52. A Faculdade poderá celebrar convênio com outras instituições para a 

realização do processo seletivo.” 

 

3.13. Corpo Discente 

Constituem o Corpo Discente da Faculdade de Direito de Alta Floresta - FADAF os 

alunos matriculados nos seus cursos ou disciplinas. 

Os alunos classificam-se como:  

I - Regulares: os que preenchem as exigências legais e regimentais para a obtenção 

de diploma; 

II - Não-Regulares: os que preenchem as exigências legais e regimentais para a 

obtenção de certificado em curso e atestado de cumprimento de disciplinas 

isoladas, conforme regulamentação baixada pelo Conselho Superior. 

III - Ouvintes: os que preenchem as exigências legais e regimentais para obtenção de 

certificado de frequência em disciplinas isoladas.  

 

3.14. Apoio ao Discente 

 
Como forma de melhorar o aproveitamento do acadêmico e não comprometer a 

qualidade de ensino na Instituição, a Faculdade realiza acompanhamento acadêmico, 

programas de nivelamento, o atendimento psicopedagógico, apoio e incentivo aos 

acadêmicos carentes, indígenas e afrodescendentes como bolsas de estudo e outras formas 

de incentivos, encaminhamento profissional e acompanhamento de egressos. 

Constituem o corpo discente da Faculdade os acadêmicos regulares e os acadêmicos 

especiais, duas categorias que se distinguem pela natureza dos cursos a que estão 

vinculados. 

Acadêmico regular é o matriculado em curso de graduação, mestrado ou doutorado. 

Acadêmico especial é o inscrito em curso sequencial, de especialização, 

aperfeiçoamento ou de extensão. 
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3.14.1. Apoio Psicopedagógico 

Ao iniciar um curso, o acadêmico se depara com situações inovadoras, que podem 

gerar alguns conflitos e dificuldades de ordem psicológica e/ou pedagógica. Pensando nisto, a 

Faculdade implantou, desde o início do curso de Direito, um setor de orientação e 

aconselhamento psicopedagógico aos acadêmicos dos primeiros períodos. 

O acompanhamento psicopedagógico é feito sob a orientação de uma profissional, 

psicóloga, com formação em Neuro Psicopedagogia, uma entrevista inicial acontece para 

levantamento dos fatores que podem afetar o desempenho acadêmico dos acadêmicos, 

estimulando o diálogo e a reflexão. 

De acordo com as necessidades levantadas nas entrevistas, os seguintes grupos 

acontecem:  

• Memória e concentração   

• Lateralidade e Hemisferilidade cérebro direito- esquerdo.  

• Como o Cérebro Aprende – caminhos neurais. 

Tem como finalidade apoiar os discentes na construção, desenvolvimento e 

fortalecimento dos processos de aprendizagem. 

A metodologia utilizada – entrevista inicial – dinâmicas de grupos e palestras 

relacionadas aos temas acima mencionados ministradas pela profissional ou convidados. 

Hoje percebemos que o professor universitário não se forma, somente para atuar em 

uma Universidade, e sim, num complexo sistema de ensino superior, que envolve diferentes 

instituições e tipos de cursos.  

Mas, mais que isso, além de preparar-se para agir neste meio, e trabalhar com o novo 

perfil de acadêmico que chegam ao ensino superior, como também com o novo perfil exigido 

dos egressos do ensino superior, acreditamos que seja necessário a este professor conhecer 

esta realidade e saber entendê-la e analisá-la. 

Torna-se necessário que o professor desenvolva estratégias que permitam a ele 

refletir sobre sua postura.  

Quando se fala em “formação de professores”, vem-nos à cabeça o processo de 

formação para a docência na educação básica (ensino fundamental e, no máximo, médio).  

Dificilmente a abordagem de formação de professores estende-se para a formação de 

professores universitários.  
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Em função do acima mencionado o Núcleo de Atendimento Psicopedagógico da 

Faculdade de Direito de Alta Floresta (FADAF), decide desenvolver junto ao corpo docente 

atendimenos individualizados e, quando necessário é realizado trabalho coletivo. 

 

3.14.2. Mecanismos de Nivelamento 

Após diagnosticar deficiência de conhecimentos da escolarização, o Coordenador do 

curso de Direito define ações que conduzem os acadêmicos a obtenção e recuperação de tais 

conhecimentos, afim de não prejudicar o desenvolvimento acadêmico do grupo. 

A faculdade com o intuito de possibilitar aos acadêmicos ingressantes o 

prosseguimento de estudos e dotá-los dos instrumentos que lhes permitam “continuar 

aprendendo”, institucionalizou um programa de nivelamento que visa sanar as dificuldades 

percebidas na entrada dos acadêmicos:  

• dificuldades de comunicação (linguagem falada e escrita); 

• dificuldades de leitura e interpretação de textos; 

• ausência de conhecimentos gramaticais de aplicação imediata no falar e no 

escrever; 

• ausência de pensamento crítico, reflexivo, de pensamento divergente e de 

capacidade de abstração; 

• ausência da capacidade de pensar as múltiplas alternativas de soluções para 

problemas do cotidiano, além da falta de domínio dos outros saberes, entre eles 

destacando-se os fundamentos básicos de matemática. 

O programa é oferecido em período diverso ao das aulas dos acadêmicos 

encaminhados para essa atividade e tem como objetivo resgatar fatos e aspectos gramaticais 

cujo conhecimento constitui aspecto relevante para a progressão na vida escolar.  

O acompanhamento pedagógico é feito pela Coordenação de Curso em cooperação 

com os membros do corpo docente. Quanto aos programas de nivelamento, o curso realiza 

uma avaliação diagnóstica, especialmente focada nas condições discentes, de interpretação e 

produção de textos. Aqueles que apresentam deficiências de desempenho e aproveitamento 

são encorajados a participar dos programas de nivelamento, oferecidos aos acadêmicos no 

primeiro período (além de 40hs de Leitura e Produção de Textos, conforme matriz curricular) 

e segundo período, sempre gratuitamente, de modo a contribuir para o seu melhor 

aproveitamento.  

Trata-se de orientar para o contexto acadêmico e, ao mesmo tempo apoiar o 

acadêmico do modo mais envolvente possível, de acordo com suas necessidades, exigindo o 
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melhor desempenho viável, estabelecendo com o acadêmico uma relação pedagógica e 

desafiadora.  

Também é parte do programa de nivelamento, realizada pelos professores do período, 

a orientação para o estudo de cada disciplina, considerando pré-requisitos/ habilidades 

necessárias ao desenvolvimento do perfil do curso, instrumentos, vocabulário e resolução das 

questões/atividades propostas. 

O programa poderá ser estendido dependendo das necessidades dos acadêmicos, 

detectadas no processo de avaliação. 

 

3.15. Ouvidoria 

A Ouvidoria da FADAF, elo entre a comunidade acadêmica ou externa e as instâncias 

administrativas da Faculdade, visando agilizar a administração e aperfeiçoar a o sistema. 

Conforme Regimento Interno próprio, a Ouvidoria é um órgão vinculado à Diretoria 

Geral e visa ao aperfeiçoamento das ações institucionais. A Ouvidoria é constituída por cinco 

membros: o Ouvidor Geral, coordenador do órgão, escolhido a partir de uma lista tríplice e 

quatro membros indicados pelo Conselho Superior, dentre os coordenadores de curso e 

confirmados pelo Diretor Geral. 

Compete à Ouvidoria: 

• Receber e dar o devido encaminhamento, quando devidamente apresentadas, às 

reclamações, denúncias, sugestões ou demais contribuições que lhe forem dirigidas 

por membro da comunidade universitária ou da comunidade geral; 

• Acompanhar as providências adotadas pelos setores competentes, garantindo o 

direito de resolutividade e mantendo o requerente informado do processo; 

• Sugerir à Administração medidas de aperfeiçoamento da organização e do 

funcionamento da Instituição; 

• Atuar como mediadora em conflitos de interesse e divergências internas atendidas 

as normas e legislação vigentes, entre outras ações garantidoras de um clima 

organizacional propício a uma caminhada solidária dos membros da comunidade 

educativa, defesa dos direitos inerentes da pessoa, balizando suas ações por 

princípios éticos, morais e constitucionais. 

São objetivos da Ouvidoria: 
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a) Assegurar a participação da comunidade na Instituição, para promover a melhoria 

das atividades desenvolvidas;  

b) Reunir informações sobre diversos aspectos da Faculdade, com o fim de subsidiar o 

planejamento institucional; 

c) Favorecer a construção de uma nova cultura solidária e interativa entre os 

colaboradores da faculdade no aperfeiçoamento, melhoria e planejamento dos 

processos acadêmicos e administrativos; 

d) Trabalhar em sinergia com a Auto-avaliação Institucional, aprimorando e sugerindo 

ações de gestão acadêmica, funcional e administrativa. 

O serviço de ouvidoria estará exercendo suas funções regularmente, contribuindo 

significativamente para a interlocução institucional. 
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4. ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

4.1. Acessibilidade Física, Pedagógica, Atitudinal e das Comunicações 

 

A Faculdade de Direito de Alta Floresta tem como uma de suas prioridades a 

integração das pessoas portadoras de necessidades especiais, garantindo-lhes o acesso, o 

ingresso e a permanência em todos os serviços que oferece à comunidade. Desta forma, 

atende à Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, que “dispõe sobre requisitos de 

acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, para instruir os processos de 

autorização e de reconhecimento de cursos, e de credenciamento de instituições”. 

Buscando ações que viabilize seus planos, a Faculdade, através da Norma NBR 9.050 

da ABNT, adaptou todas as suas estruturas físicas como: edificações, espaço, mobiliário e 

equipamento, com o objetivo de melhor atender as necessidades dos acadêmicos portadores 

de algum tipo de deficiência. 

Nesse sentido, a estrutura física do Campus foi construída com todas as instalações 

em “piso único”, com a colocação de rampas em todos os pontos de acesso que necessitam 

das mesmas. 

 

4.2. Adaptabilidade para pessoas com mobilidade reduzida 

 

 

A Faculdade de Direito de Alta Floresta assegura, aos acadêmicos com deficiência física, 

desde o acesso até a conclusão do curso: 

• eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante, permitindo o 

acesso aos espaços de uso coletivo; 

• reserva de vagas em estacionamentos nas proximidades das unidades de 

serviços; 

• construção de rampas com corrimãos, facilitando a circulação de cadeira de rodas; 

• adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso de 

cadeira de rodas; 

• colocação de barras de apoio nas paredes dos banheiros; 
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• instalação de lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos 

usuários de cadeira de rodas. 

 

4.3. Adaptabilidade para portadores de deficiência visual 

 

A Faculdade de Direito de Alta Floresta assegura aos acadêmicos com deficiência visual, 

caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso, sala de apoio contendo: 

• máquina de datilografia Braille, impressora Braille acoplada a computador, sistema 

de síntese de voz; 

• gravador e fotocopiadora que amplie textos; 

• plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em fitas de áudio; 

• software de ampliação de tela; 

• equipamento para ampliação de textos para atendimento ao acadêmico com visão 

subnormal; 

• lupas, réguas de leitura; 

• scanner acoplado a computador; 

• plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico dos conteúdos básicos em 

Braille. 

 

4.4. Adaptabilidade para portadores de deficiência auditiva 

 

A Faculdade de Direito de Alta Floresta assegura aos acadêmicos com deficiência auditiva, 

caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso: 

• quando necessário intérpretes de língua de sinais/língua portuguesa, 

especialmente quando da realização de provas ou sua revisão, complementando a 

avaliação expressa em texto escrito ou quando este não tenha expressado o real 

conhecimento do acadêmico; 

• flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico; 

• aprendizado da língua portuguesa, principalmente, na modalidade escrita, (para o 

uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante estiver 

matriculado); 
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• materiais de informações aos professores para que se esclareça a especificidade 

linguística dos surdos. 

 

4.5. Direitos da Pessoa com transtorno do Espectro Autista 

 

A Faculdade de Direito de Alta Floresta – FADAF respeita e defende os direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. 

Ao instituir a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno 

do Espectro Autista, a Lei Federal nº 12.764 de 27 de dezembro de 2012, que concede a 

este segmento os mesmos direitos conquistados pelas pessoas com deficiência, 

abrangendo desde a reserva de vagas em empregos públicos e privados, o direito à 

educação e até o atendimento preferencial em bancos e repartições públicas, é ainda mais 

representativa no campo da inclusão, se levarmos em conta, que muito pouco se faz para 

esse segmento. É bem verdade que as pessoas com autismo e seus familiares ainda 

sofrem o perverso abandono da sociedade que, ao virar-lhes as costas, transferem-lhes o 

ônus da reabilitação, educação, transporte, dentre outros serviços de responsabilidade da 

coletividade, principalmente do setor público. 

 

Do ponto de vista legal, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista 

aquela portadora de síndrome clínica caracterizada por: 

 

• Deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da 

interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação 

verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade 

social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível 

de desenvolvimento; e 

• Padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, 

manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por 

comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e 

padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos. 

 

São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista: 

 

I. a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas e no 
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atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista; 

 

II. a participação da comunidade na formulação de políticas públicas voltadas 

para as pessoas com transtorno do espectro autista e o controle social da 

sua implantação, acompanhamento e avaliação; 

 

III. a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do 

espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento 

multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes; 

 

IV. o estímulo à inserção da pessoa com transtorno do espectro autista no 

mercado de trabalho, observadas as peculiaridades da deficiência e as 

disposições da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e 

do Adolescente) ; 

 

V. a responsabilidade do poder público quanto à informação pública relativa ao 

transtorno e suas implicações; 

 

VI. o incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados no 

atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista, bem como a pais 

e responsáveis; e 

 

VII. o estímulo à pesquisa científica, com prioridade para estudos 

epidemiológicos tendentes a dimensionar a magnitude e as características do 

problema relativo ao transtorno do espectro autista no País. 

 

São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: 

1. A vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da 

personalidade, a segurança e o lazer; 

2. A proteção contra qualquer forma de abuso e exploração; 

3. O acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas 

necessidades de saúde, incluindo: 

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; 

b) o atendimento multiprofissional; 
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c) a nutrição adequada e a terapia nutricional; 

d) os medicamentos; 

e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento; 

4. O acesso: 

a) à educação e ao ensino profissionalizante; 

b) à moradia, inclusive à residência protegida; 

c) ao mercado de trabalho; 

d) à previdência social e à assistência social. 

 

Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista 

incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá 

direito a acompanhante especializado. 

A pessoa com transtorno do espectro autista não será submetida a tratamento 

desumano ou degradante, não será privada de sua liberdade ou do convívio familiar nem 

sofrerá discriminação por motivo da deficiência. 
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5. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

 
5.1 Manutenção e Conservação das Instalações Físicas 

 

Com vista a uma utilização que seja simultaneamente de qualidade, ordeira, e 

satisfatória dos laboratórios a Faculdade de Direito de Alta Floresta – FADAF estabeleceu 

um conjunto de orientações abaixo enunciadas. Desnecessário dizer, que para qualquer 

norma funcionar tem de haver bom senso e civismo, tanto da parte de quem as cumpre 

como de quem as aplica. 

 

A manutenção e conservação dos laboratórios é executada por funcionários dos 

próprios cursos ou por pessoal especializado ou treinado para exercer estas funções. 

 

A coordenação da manutenção e conservação das instalações fica a cargo dos 

técnicos da Instituição. Há supervisores para cada laboratório ou instalação ou grupos de 

laboratórios definidos pela administração. 

 

Os procedimentos de manutenção são divididos em 3 grupos: manutenção 

preventiva, manutenção corretiva e manutenção de emergência. 

 

Os procedimentos de manutenção incluem as atividades de: 

 

• substituição de peças ainda em condições de uso ou funcionamento cujo tempo de 

uso esteja próximo ao final do tempo de vida útil; 

 

• as reformas de instalações e equipamentos de forma a minimizar a probabilidade da 

ocorrência de incidentes e interrupções nas rotinas de trabalho; 

 

• as reformas necessárias à implementação de novas atividades; 

 

• as reformas necessárias para a ampliação e/ou aumento da capacidade das 

atividades já existentes; 

 

• os consertos e reformas necessárias após a ocorrência de acidentes e/ou incidentes; 
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• reformas que atendem a minimização e/ou eliminação de riscos de acidentes de alta 

ou altíssima probabilidade. 

 

 

5.2. Condições de salubridade das instalações acadêmicas 

 

As instalações físicas utilizadas por alunos, professores e usuários dos cursos da 

Faculdade de Direito de Alta Floresta – FADAF, apresentam condições de salubridades 

satisfatórias às exigências técnicas. Os mantenedores atentam-se para oferecer maior 

conforto, comodidade e segurança, orientando-se pela ABNT - Associação Brasileira de 

Normas Técnicas. 

 

5.3 Manutenção e conservação dos equipamentos 

 

Com vistas a uma utilização que seja simultaneamente de qualidade, ordeira, e 

satisfatória dos laboratórios, a mantenedora estabeleceu um conjunto de orientações 

abaixo enunciadas. 

 

A manutenção e conservação dos laboratórios utilizados pelos professores e alunos 

do curso são executadas por funcionários da própria instituição, bem como por pessoal 

especializado ou treinado, dependendo do serviço a ser executado. Os procedimentos de 

manutenção são divididos em três grupos: manutenção preventiva, manutenção corretiva 

e manutenção de emergência. 

 

Os procedimentos de manutenção incluem as atividades de substituição de peças 

ainda em condições de uso ou funcionamento cujo tempo de uso esteja próximo ao final do 

tempo de vida útil, e consertos e reformas necessárias após a ocorrência de acidentes e/ou 

incidentes. 

 

Os responsáveis providenciam a manutenção preventiva e corretiva, bem como a 

expansão e atualização sempre que há necessidade, evitando assim que os laboratórios se 

tornem obsoletos. O plano de expansão e atualização abrange as seguintes funções: 

 

• administrar a utilização dos equipamentos de uso comunitário e reorganizar os itens 
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de consumo e produtos periodicamente; 

 

• analisar mudanças e melhorias realizadas nos softwares adquiridos e efetuar 

divulgação através de documentos, palestras e cursos; 

 

• apoiar os usuários na utilização dos equipamentos e das ferramentas existentes na 

instituição; 

 

• elaborar projeto de instalação de máquinas e equipamentos de processamento de 

dados e das redes de comunicação de dados; 

 

• especificar e acompanhar o processo de compra de equipamentos de informática, 

de softwares e demais equipamentos necessários aos laboratórios específicos; 

 

• instalar, acompanhar e controlar a performance dos equipamentos e das redes de 

comunicação de dados; 

 

• planejar e implantar rotinas que melhorem a operação e segurança no uso dos 

equipamentos; 

 

• planejar e ministrar cursos internos sobre utilização de recursos computacionais e 

dos demais equipamentos. 

 

5.4 Espaços físicos utilizados no desenvolvimento do curso 

As instalações acadêmicas (salas de aula, laboratório de informática, coordenação, 

secretaria, salas e gabinetes de professores, biblioteca etc.) da Faculdade são projetadas 

levando em consideração a necessidade de um ambiente bem estruturado para se trabalhar, 

desta forma é dada rigorosa atenção às condições adequadas de iluminação, ventilação e 

acústica. Nesse sentido, as edificações são dotadas de sistema de refrigeração na maioria das 

salas e as demais possuem ventiladores de teto em quantidade suficiente. 

 

5.5 Sala de professores e sala de reuniões 

Os professores do curso de Direito podem fazer uso da sala de professores, bem como 

das salas de reunião. 

Desde a implantação do curso, os professores já utilizam estas salas individuais para 
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os docentes contratados em regime de Tempo Integral, tanto para orientação de acadêmicos 

como para o desempenho de atividades acadêmicas fora do horário de suas aulas por esses 

acadêmicos. 

A Sala dos Professores possui espaço e mobiliário suficiente para atender eventuais 

reuniões conta, ainda, com recursos de tecnologias da informação e comunicação; bem 

assim, dispõe de sanitários internos, exclusivo para o conforto dos docentes no momento de 

descanso e nas atividades de lazer e interação; além de espaço para a guarda de 

equipamentos e materiais. 

 

5.6 Gabinetes de trabalho para docentes 

O curso de Direito da FADAF dispõe de sala para os docentes e membros do NDE.  

Tais gabinetes atendem aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, conservação, climatização e comodidade necessários à atividade proposta, 

estando, portanto, equipada segundo a finalidade a que se destinam com mesas, cadeiras, 

boxes individuais e computadores conectados à internet, armários e arquivos.  

 

5.7 Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos 

A Coordenadoria do curso de Direito da Faculdade dispõe de sala própria de 

coordenação, sala para atendimento aos acadêmicos e professores. Atende aos requisitos de 

dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação, climatização e comodidade 

necessários à atividade proposta, estando, portanto, equipada segundo a finalidade a que se 

destinam com mesas, cadeiras, computadores conectados à internet, armários e arquivos.  

 

5.8 Salas de aula 

Para o curso de Direito, a Faculdade disponibiliza de salas, equipadas de modo a 

atenderem às necessidades do curso no que se refere ao espaço físico, iluminação, acústica, 

ventilação, climatização, conservação e comodidade necessárias à proposta do curso. Todas 

as salas do curso têm acesso à Internet e são adaptadas para portadores de necessidades 

especiais. 

Existem salas destinadas especificamente às funções administrativas da IES e do curso 

(secretaria, tesouraria, almoxarifado, patrimônio etc.), equipadas segundo a finalidade a que 

se propõe e que atendam, de forma excelente, aos requisitos limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, conservação e comodidade necessárias às atividades desenvolvidas. 
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5.9 Equipamentos 

A política institucional da Faculdade de Direito sobre os equipamentos prevê a 

quantidade e as condições apropriadas de acesso dos professores, técnicos e acadêmicos aos 

equipamentos de informática e aos recursos audiovisuais e multimídia. Essa política 

considera, ainda, um processo de avaliação constante. Nesse sentido, os dirigentes da 

Faculdade recebem dos responsáveis por cada área as informações necessárias para o 

planejamento de manutenção, reposição, atualização e expansão dos equipamentos e 

materiais pertinentes a cada setor.  

Os professores por sua vez, têm sempre a oportunidade de solicitar a aquisição dos 

materiais necessários para o desenvolvimento das aulas práticas e teóricas. Para tanto, 

sempre se reportam ao Coordenador do Curso, que toma as providências necessárias para 

atender as solicitações. 

Os equipamentos colocados à disposição da comunidade acadêmica da Faculdade de 

Direito de Alta Floresta estão em boas condições de uso. Por outro lado, a Faculdade cuida 

para que os materiais de consumo sejam suficientes para o atendimento ao alunado e às 

disciplinas teóricas e práticas do curso de Direito. 

 

5.10 Acesso a equipamentos de informática pelos acadêmicos 

Há dois laboratórios de informática de totalizando 125 metros quadrados com 50 

computadores. Os acadêmicos possuem acesso a todos os equipamentos de informática, bem 

como impressoras, scanners, softwares, internet e rede de biblioteca que pode ser acessada 

por meio do site da IENOMAT. 

Os acadêmicos também podem utilizar os além 50 (cinquenta) computadores dos 

gabinetes individuais no laboratório aqueles existentes na biblioteca, todos com acesso a 

Internet. 

O Laboratório de Informática é um ambiente de uso coletivo e Multidisciplinar, 

oferecendo condições adequadas ao desenvolvimento curricular e com acesso a internet 

disponível. 

Um funcionário fica à disposição em tempo integral para atender aos acadêmicos e 

também aos professores, para sanar dúvidas e auxiliar no que for necessário. 
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Os equipamentos audiovisuais e de mídia ficam à disposição dos acadêmicos, junto à 

Secretaria da Faculdade de Direito de Alta Floresta, de onde pode ser retirado com o devido 

agendamento prévio, feito por uma secretária auxiliar.  

Os recursos disponíveis fazem com que o cumprimento das atividades acadêmicas seja 

total para a formação profissional dos discentes e estes recursos são usufruídos pelos 

docentes e discentes, basta agendar que os recursos estão disponíveis para compor a gama 

de conhecimento nas atividades desenvolvidas. 

 

5.11 BIBLIOTECA 

 
5.11.1 APRESENTAÇÃO: 

a. Biblioteca Virtual 

O curso de Direito da Faculdade de Direito de Alta Floresta – FADAF, dispõe de 

Biblioteca Virtual a partir de contrato firmado que garante acesso ininterrupto pelos usuários. 

A empresa Pearson traz a Biblioteca Virtual (BV) sendo a pioneira de acervos de livros digital 

com mais de 6 mil títulos de 40 áreas do conhecimento, tais como administração, marketing, 

economia, direito, educação, filosofia, engenharia, computação, medicina, psicologia, entre 

outra. Desde 2005, a BV disponibiliza um acervo completo de e-books de livros-texto, com 

acesso ilimitado e multiusuário. 

Biblioteca Virtual da Pearson, em parceria com as Faculdades de Alta Floresta, insere 

no computador e nas mãos dos alunos e do docente da faculdade todo o imenso oceano dos 

livros de sua Biblioteca Virtual. 

Alguns benefícios da Biblioteca Virtual: 

1.º - Acesso multiusuário a um acervo completo de e-books, em mais de 40 áreas do 

conhecimento;  

2.º - Disponível para desktops, notebooks, tablets e smartphones 24 horas por dia, 7 

dias por semana, de qualquer lugar, reduzindo custos e tempo;  

3.º - Ferramentas de anotação, marcação de texto e área de livros favoritos;  

4.º - Integração com softwares de acessibilidade para deficientes visuais. 
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b. Biblioteca Física 

A Biblioteca da FADAF é um ambiente de estudo equipada de forma a permitir o 

conforto e bem estar aos acadêmicos em seus estudos. Possui um sistema de informatização 

que facilita ao aluno a localização, consulta e reserva dos livros via internet. Tem como 

objetivo atender aos programas das disciplinas do curso e as necessidades de leitura dos 

mesmos. 

5.11.2 Pessoal técnico-administrativo 

A Faculdade de Direito de Alta Floresta se preocupa com o pessoal técnico-

administrativo e sua formação, por isso apresentam experiência, qualificação e em 

quantidade adequadas ao funcionamento da Biblioteca, suprindo então, as necessidades dos 

professores e acadêmicos do curso de Direito. Espaço físico 

A Biblioteca mantém o acervo bibliográfico acessível aos acadêmicos, professores e 

funcionários da Faculdade de Direito de Alta Floresta. 

 5.11.3 Espaço Físico  Instalações para o acervo 

O acervo está disponibilizado em uma área de 155,25m2, distribuído em 164 estantes. 

A sala de leitura tem 09 mesas com 54 cadeiras confortáveis; sterillaires para preservar o 

acervo bibliográfico contra fungos e ácaros. O mobiliário e equipamentos são adequados às 

necessidades da comunidade acadêmica atual.   

 

5.11.4 Instalações para estudos individuais 

A Biblioteca conta com uma área de 10,40m2 guarnecida com 12 gabinetes para 

estudo individual, com mobiliário e equipamentos (computadores) suficientes para a clientela 

atual.  

 

5.11.5 Instalações para estudos em grupos 

Estão disponibilizados atualmente 26,60m2 de área para o gabinete de estudo em 

grupo. Contando com mobiliário adequado às necessidades atuais dos usuários. 

 

5.11.6 Instalação para Administração e processamento técnico 

Estão disponibilizados atualmente 16m2 de área física para o processamento técnico e 

controle administrativo da Biblioteca. O mobiliário e equipamentos disponíveis no espaço são 

compostos por: 1 mesa para o tratamento técnico da informação, 2 computadores e um 
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servidor para o gerenciamento do Sophia Biblioteca e no Balcão de referência 3 

computadores e 4 mesas adequados às necessidades atuais da administração. 

 

5.11.7 Serviço Horário de Funcionamento 

O horário de funcionamento da Biblioteca é coerente com as necessidades da 

comunidade acadêmica do curso de Direito:  

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

DIAS DA SEMANA 
MANHÃ TARDE NOITE 

INÍCIO FIM INÍCIO FIM INÍCIO FIM 

Segunda a sexta-feira 7h 11h 

20min 

13h 17h 18h 

30min 

23h  

Sábado 8h 11h     

 

5.11.8 Serviço de acesso ao acervo 

O horário de funcionamento da Biblioteca é coerente com as necessidades da 

comunidade acadêmica do curso de Direito. 

Os usuários têm livre acesso ao acervo da Biblioteca. 

A Biblioteca oferece aos usuários:  

• empréstimo domiciliar, nos termos do Regulamento de Empréstimo que estabelece 

os prazos e quantidade de materiais; 

• consulta local: o acesso à Biblioteca é livre para o público em geral; 

• comutação bibliográfica, através do sistema COMUT do Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT; 

• empréstimo entre bibliotecas; 

• visitas orientadas; 

• orientação à pesquisa bibliográfica; 

• utilização da Internet direcionada à pesquisa; 

• orientação ao usuário na normalização de trabalhos acadêmicos segundo as 

normas de documentação da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; 

• catalogação na publicação; 
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• home page da Biblioteca que apresenta links para bases de dados, consulta ao 

acervo e reserva de livros e indicação de sites de interesse aos cursos da 

Instituição; 

 

5.11.9 Apoio na elaboração de trabalhos acadêmicos 

No apoio à elaboração de trabalhos acadêmicos, a Biblioteca proporciona: 

• programa de treinamento de usuários que ensina a adequar os trabalhos dos 

acadêmicos de acordo com as normas da ABNT;  

• normas da ABNT para normalização de Trabalhos acadêmico-científicos; e, 

• manual com as exigências específicas para a apresentação de trabalhos técnicos e 

científicos . 

 

5.11.10 Política de aquisição, expansão e atualização 

Na sociedade contemporânea, o fluxo de informação assume proporções exorbitantes. 

A quantidade de informação impressa duplica a cada oito anos. Cerca de mil livros são 

editados no mundo por dia. Só nas últimas três décadas, produziu-se um volume de 

informações novas maior do que nos cinco mil anos anteriores, segundo Wurman (1991). 

Como decorrência, dentre os mais sérios problemas de qualquer Biblioteca Universitária, 

nenhum tem maior impacto sobre os custos operacionais do que o processo de aquisição 

(quer por doação, permuta ou compra), uma vez que cada incremento nas aquisições anuais 

provoca custos subjacentes de armazenagem, preservação e processamento, além do 

estrangulamento do espaço físico.  

Desta forma, elaborou-se a uma política de aquisição de livros físicos com a finalidade 

de agilizar o processo de desenvolvimento da coleção da Biblioteca da IENOMAT; além da 

Biblioteca Virtual, que tem por objetivo o aumento considerável de obras à disposição do 

corpo social da Instituição.  

a) Objetivos: 

• identificar os campos do conhecimento de interesse da Biblioteca; 

• favorecer o crescimento racional e equilibrado do acervo; 

• determinar os itens de informação compatíveis com a formação da coleção 

versus interesses da IENOMAT; 

• determinar critérios mínimos para a duplicação de títulos; 

• estimular programas cooperativos de aquisição; 

• traçar diretrizes para a avaliação da coleção; 

• estabelecer parâmetros para o descarte de material; 

• prever os recursos financeiros anuais dos quais a Biblioteca poderá dispor. 
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b) Seleção: 

b.1. Comissão de seleção 

Responsabilidade: 

1. Setor de Seleção e aquisição da Biblioteca; 

2. Representantes do conselho da Biblioteca. 

b.2. Critérios específicos de seleção: 

b.2.1. Critérios relativos ao perfil da coleção – coleção de lastro: 

a) Adequação do material aos objetivos educacionais da Instituição; 

b) autoridade do autor e editor (reconhecido valor como autoridade na cultura e 

crítica de um assunto); 

c) textos no idioma original ou traduções confiáveis e de interesse (fundamental e 

decisório na área de humanidades); 

d) coleções únicas na IENOMAT ou região e obras raras e especiais; 

e) livros que possuem melhores edições e impressões; 

f) custo justificável, considerando-se a verba disponível e a possibilidade de 

substituição por outros itens adequados quanto à qualidade do conteúdo. 

g) qualidade técnica do ponto de vista gráfico e/ou sonoro; 

b.2.2. Critérios relativos ao idioma (em ordem preferencial): 

1. português; 

2. espanhol; 

3. inglês; 

4. francês; 

5. italiano; 

6. alemão. 

b.2.3. Critérios relativos ao tipo de material do acervo: 

• obras de referências (almanaques; bibliografias gerais e especializadas; censos 

estatísticos; dicionários linguísticos, literários, bibliográficos e especializados; enciclopédias; 

mapas geográficos e históricos; atlas etc.) 

• livros; 

• periódicos (abstracts, revistas especializadas, jornais etc.); 

• todas as publicações editadas pela Instituição; 

• trabalhos finais de conclusão de curso (teses, monografias etc.) gerados pelo 

corpo discente; 

• multimeios (CD-ROM, slides, fitas de vídeo, microformas etc.); 

• coleções únicas na IENOMAT ou Região, obras raras e especiais; 

• outras publicações compatíveis com o objetivo educacional da Instituição. 
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b.2.4. Critérios relativos à duplicação de títulos: 

• duplicatas adicionais para permanecerem na área reservada à coleção só 

através de justificativa do professor da disciplina; 

• duplicatas de livros-textos também com justificativa do professor da disciplina; 

• duplicatas de Teses, Monografias, documentação do Estado do Mato Grosso, 

Coleção Brasiliana, para fins de preservação (seção de Coleções Especiais). 

b.2.5. Critérios relativos aos periódicos: 

b.2.5.1. os títulos a serem adquiridos analisados pela comissão de seleção do sistema 

de Biblioteca da IENOMAT/ISEAF, de acordo com os níveis de interesse, na seguinte 

hierarquia: 

1. Interesse de ampla abrangência para a IENOMAT, ou seja, periódicos que atendam 

ao maior número possível de unidades.   

2. Interesse para uma determinada área especializada de um ou mais departamentos 

ou de uma subárea dos mesmos. 

3. Interesse para pequeno grupo ligado a um departamento (títulos muito 

especializados). 

Obs.: a pesquisa será realizada pela Comissão de Seleção da Biblioteca junto à 

Diretoria e aos departamentos, para determinar os níveis de cada periódico. 

b.2.5.2. Aspectos específicos: 

1 os títulos classificados em A, devem ser aprovados; 

2 os títulos classificados em B ou C só podem ser aprovados se não houver nenhuma 

base de dados on line disponível que cubra o conteúdo dos mesmos; 

3. Para decisão sobre os títulos selecionados que deverão ser assinados e havendo 

limite de recursos, deverá ser observada a ordem hierárquica: 

- primeiro os classificados em A, segundo em B, e terceiro em C. 

- dentro de cada um destes grupos, deverá ser observada a indicação da prioridade I, 

II, III, e o interesse, nesta ordem: pesquisa, estudo e ensino. 

- caso haja empate nos critérios acima e os recursos não permitam a aquisição de 

todos, serão adquiridos os títulos mais consultados, de acordo com a estatística da Biblioteca. 

b.2.5.3. Seleção de títulos novos por compra: 

• a aquisição de novas assinaturas de periódicos obedecerá aos seguintes 

critérios básicos: 

• valor científico e literário; 

• utilização e a continuidade das coleções existentes; 

• duplicação de títulos só se houver muita necessidade e disponibilidade de 

recursos para tal; 
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b.2.5.4. Seleção de títulos novos por permuta e doação: 

• a política geral para a incorporação ao acervo dos títulos novos por permuta e 

doação são: títulos considerados de importância para pesquisa, estudo e ensino, nos termos 

similares à política proposta por compra; 

• qualquer título adquirido por permuta ou doação deverá ser avaliado após dois 

anos. Se o interesse não for confirmado o título deverá ser descartado; 

• para permuta serão utilizadas as publicações da IENOMAT, além de obras 

recebidas em doação, descartadas ou duplicadas; 

Obs.: Os títulos recebidos por doação e permuta só integrarão o acervo após a 

chegada de pelo menos quatro fascículos distintos e consecutivos. 

b.2.6. Critérios Relativos ao Ensino e Pesquisa: 

• bibliografia básica e complementar (indicadas na ementas das grades 

curriculares dos cursos em andamento); 

• obras de referências (atualização constante de dicionários, enciclopédias, 

anuários, guias etc.). 

• tratados de Direito e obras raras e clássicas nacionais e estrangeiras; 

• obras de caráter interdisciplinar e/ou de áreas inter-relacionadas; 

• obras de interesses para novas linhas de pesquisa ou complementação de áreas 

carentes; 

• duplicação de títulos de uso freqüente para graduação e pós-graduação; 

• traduções de interesse em idiomas acessíveis à maioria da população usuária; 

• lançamentos recentes. 

c) Aquisição de Materiais 

c.1. Compra: 

c.1.1. Livros 

As verbas para compra de livros são provenientes do orçamento estipulado pela 

Diretoria Geral da IENOMAT/ISEAF, sendo utilizadas semestralmente, ou antes, de acordo 

com a necessidade de cada área, estando disponível para a aquisição de títulos para os 

cursos de graduação 60% da verba do orçamento total. 

c.1.2. Periódicos 

Partindo-se do pressuposto de que os periódicos são para atender graduação e pós-

graduação são disponibilizados semestralmente 40% do orçamento para dividir entre 

graduação e pós-graduação. 

c.1.3. Doação 

Os critérios para a seleção de doação são os mesmos utilizados para compras. 

Não são aceitas pela Biblioteca doações condicionadas a qualquer exigência. 
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A Biblioteca é livre para dispor de quaisquer publicações desnecessárias, independente 

de como foram adquiridas (compra, doação ou permuta). Toda e qualquer doação integrada à 

coleção não mais poderá ser devolvida. 

c.1.4. Permuta 

A Biblioteca coloca como material disponível à permuta entre Bibliotecas Universitária 

e Instituições afins as produções periódicas da IENOMAT. 

d) Recomposição do Acervo 

A recomposição do acervo é feita pela manutenção e preservação. 

d.1. Manutenção 

Trata especificamente das substituições de materiais informacionais extraviados, 

danificados, sem condições de uso e que atendam aos critérios de seleção e aos seguintes 

fatores: 

• intensa demanda do título em questão; 

• quantidade de cópias; 

• atualização de materiais informacionais importantes. 

d. 2. Preservação 

A coleção de uma biblioteca é passível de desgaste e seus materiais podem deteriorar-

se devido a: 

• demanda; 

• condições ambientais (iluminação, calor, ar, fungos, insetos etc.); 

• agentes químicos. 

e) Desbastamento 

Constitui-se de descarte, remanejamento e conservação. 

e.1. Descarte 

O descarte exige os seguintes critérios: 

e.1.1. Padrão de uso 

- detectado por dados estatísticos de circulação (material nunca circulado reutilizado); 

e.1.2. Aparência   

• volumes mal encadernados; 

• volumes gastos, com páginas sujas, quebradiças, faltando páginas; 

• volumes irrecuperáveis devido às condições ambientais. 

e.1.3. Volumes supérfluos ou duplicatas 

• desnecessárias; 

• duplicatas de obras desatualizadas; 

• títulos sem interesse para os usuários; 

• títulos altamente especializados, desatualizados em cujo acervo existam 
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edições mais atualizadas; 

e.1.4. Conteúdo: traduções não fidedignas 

e.1.5. Idioma: material em idioma completamente inacessível aos usuários e nunca 

consultado (ex: russo, japonês, sânscrito etc.); 

e.1.6. Idade 

• livros antigos, desde que não sejam considerados obras clássicas, raras e 

especiais; 

• livros de ficção, de valor efêmero e não considerados obras clássicas ou de 

cunho literário; 

• livros reimpressos e folhetos contendo informações desatualizadas. 

f) Avaliação das Coleções 

A avaliação é o diagnóstico que mostra se o desenvolvimento da coleção está 

ocorrendo da forma prevista. 

f.1. Metodologias 

• Quantitativas: utiliza-se de dados estatísticos (números de usuários, leitores, 

livros emprestados, circulados, devolvidos etc.). Esses dados permitem efetuar várias 

relações, como por exemplo, a média de crescimento da coleção por intermédio de 

comparações periódicas dos resultados das avaliações entre o tamanho da mesma e a 

população a ser servida. 

• Qualitativas: resumem-se nas etapas de escolha da lista a ser utilizada como 

parâmetro (catálogo de assunto, bibliografia, catálogo de autor etc.); 

g) Conclusão 

Esta Política de Desenvolvimento de Coleção tem como base a representação do corpo 

docente e a participação direta do Bibliotecário e auxiliares de Biblioteca, da IENOMAT na 

organização e controle desta política.  

Depois ser aplicada no período dos últimos três anos, esta política está sendo 

reavaliada para o conhecimento de seus reais benefícios. 

h) Formas de Utilização 

A Política de Desenvolvimento de Coleções estabelece critérios para a ampliação do 

Acervo, tendo como diretriz o tipo de material, o conteúdo, as fontes de informação para a 

seleção, a duplicação de títulos, a aquisição propriamente dita, a avaliação da coleção, a 

política de descarte e a verba disponível. 

 

5.11.12 Acervo geral  

O material bibliográfico encontra-se à disposição dos docentes, discentes, técnico-

administrativo, e pessoal de apoio à Instituição, o atendimento se estende também para a 
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comunidade, mas somente para consulta local. A biblioteca adota o AACR2 e o Sistema de 

Classificação Decimal de Dewey (CDD). 

O acervo geral é composto de 25.199 exemplares e o acervo geral de obras específicas 

da área de direito é de 6.726 exemplares e 3.070 títulos, e é atualizado de acordo com a 

política de desenvolvimento de coleção da Faculdade de Direito.  

A maior parte das obras é composta de conteúdos que abrangem as áreas de 

conhecimento específico do curso oferecido pela Faculdade e o restante, compreende 

conteúdos que abrangem a outras áreas do conhecimento (Ciências Humanas, Letras e Artes, 

Ciências Exatas e da Terra, Biológicas, Saúde, Agrárias e outras). 

 

5.11.13 Acervo Específico para o Curso Bibliografia básica 

A quantidade de volumes e exemplares de livros no acervo da biblioteca atende ao 

número de acadêmicos matriculados e a bibliografia (básica e complementar) específica 

exigida para as disciplinas do curso e à proposta pedagógica adotada para o curso de Direito, 

compõe-se de 3.070 títulos e 6.726 exemplares, o que corresponde ao conceito de excelência 

para o curso. 

O acervo de livros é atualizado e expandido visando sempre atender aos programas 

das disciplinas em quantidade suficiente, nos padrões estabelecidos no Manual de avaliação 

do Curso de Direito/INEP. 

O quadro a seguir apresenta os títulos utilizados na bibliografia básica do curso. 

 

5.11.14 Bibliografia complementar  

A bibliografia complementar indicada para as disciplinas do curso de Direito, está 

disponível na biblioteca em proporção estabelecida pelos instrumentos de avaliação do Curso 

de Direito do MEC/INEP de exemplares e títulos, sendo prevista na política de aquisição a 

ampliação desse número em função das solicitações de empréstimo. 

 

5.11.15 Periódicos, bases de dados específicas, revistas e acervo em multimídia 

A biblioteca da Faculdade de Direito de Alta Floresta dispõe de coleção de periódicos, 

bases de dados e acervo multimídia especializados na área jurídica que atendem as 

necessidades do curso de Direito. 

 

5.11.16 Periódicos  

O Sistema da Biblioteca do IENOMAT dispõe de títulos de periódicos, com circulação 

automática entre professores e acadêmicos. Ao início de cada período letivo, novos títulos são 
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adquiridos e incorporados aos já existentes. 

A biblioteca dispõe de coleção de periódicos, bases de dados e acervo multimídia 

especializados na área jurídica que atendem as necessidades do curso de Direito. Além dos 

periódicos descritos a seguir a Faculdade de Direito de Alta Floresta disponibiliza períodos de 

outros cursos, que podem ser utilizados pelo curso de Direito de acordo com a orientação dos 

docentes, e acessa também diversos periódicos on-line que estão disponíveis na Internet. Ao 

início de cada período letivo, novos títulos são adquiridos e incorporados aos já existentes, 

correspondendo ao conceito de excelência que a Faculdade de Direito de Alta Floresta propõe 

para o curso. 

 

Abaixo, a relação de periódicos que compõem o acervo específico para o curso. 

PERIÓDICOS 

TITULOS 
Nacionalidade Impresso 

N. E Sim Não 

Boletim da Associação dos Advogados de São Paulo X  X  

Revista Bonijuris X  X  

Revista de Direito Administrativo X  X  

Revista de Estudos Tributários X  X x 

Revista Forense X  X  

Revista Jurídica Consulex X    X    

Revista Juris Plenum X  X  

Revista Lex Marginália X  X  

Revista Prática Jurídica X  X  

Revista Síntese Direito Ambiental X  X  

Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil X  X  

Revista Síntese de Direito de Família X  X X 

Revista Síntese Direito Penal e  Processual Penal X              X  

Revista Síntese Direito Previdenciário X  X  

Revista Visão Jurídica X  X  

Legenda: 
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N – nacional; 

E – estrangeiro; 

 

5.11.16 Base de dados 

A Biblioteca está integrada a rede de informação (INTERNET), o que possibilita 

assinaturas on-line como: COMUT (Programa de Comutação Bibliográfica), Juris Síntese IOB 

(Jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Legislação, Jurisprudência, Jurisprudência 

comentada, Doutrina, Prática Processual, acórdãos e Dicionário de Latim-Português e outras). 

É proporcionado ao usuário pesquisa no Catálogo Coletivo Nacional (CCN), 

administrado pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), que o 

aluno pode realizar comutação bibliográfica através do sistema COMUT. 

 

5.11.17 Jornais e revistas  

O acervo de Jornais e revistas contempla, atualmente, o currículo do curso de Direito. 

Seus títulos encontram-se relacionados abaixo. 

JORNAIS E REVISTAS  

TÍTULO Jornal Revista 

1. Jornal do Advogado X  

2. Folha de São Paulo X  

3. Valor Econômico X  

4. Jornal A Gazeta X  

5. Jornal da Cidade X  

6. Jornal O Diário X  

7. Jornal Mato Grosso do Norte X  

8. Jornal Mundo Jovem X  

9. Revista Brasileira de Administração  X 

10. Revista Brasileira de Contabilidade  X 

11. Revista Brasileira de Economia  X 

12. Revista Administração da USP   X 

13. Revista Administração de Empresas  X 
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JORNAIS E REVISTAS  

TÍTULO Jornal Revista 

14. Revista de Administração Pública  X 

15. Revista Brasileira de Gestão de Negócios  X 

16. Revista Psicopedagogia  X 

17. Revista Presença Pedagógica  X 

18. Revista do Professor  X 

19. Revista Conjuntura Econômica   X 

20. Revista Educação  X 

21. Revista do Empreendedor  X 

22. Revista Ensino Superior  X 

23. Revista Exame  X 

24. Revista Galileu  X 

25. Revista Globo Rural  X 

26. Revista Horizonte Geográfico  X 

27. Revista Hotel News  X 

28. Revista Info Exame  X 

29. Revista Isto é  X 

30. Língua Portuguesa: conhecimento prático  X 

31. Literatura: conhecimento prático  X 

32. Revista Management  X 

33. Revista Mundo Estranho  X 

34. Revista National Geographic  X 

35. Revista Náutica  X 

36. Revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios  X 

37. Revista Próxima Viagem  X 

38. Revista Saúde  X 

39. Revista Seleções Reader Digest  X 
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JORNAIS E REVISTAS  

TÍTULO Jornal Revista 

40. Revista Super Interessante  X 

41. Revista Veja  X 

42. Revista Viajem e Turismo  X 

43. Revista Viaje Mais  X 

44. Revista Vida e Saúde   X 

45. Revista Viver Mente e Cérebro  X 

46. Revista Você S.A  X 

47. Revista Projetos Escolares – Educação Infantil  X 

48. Revista Projetos Escolares- Ensino Fundamental  X 

49. Revista Pátio: ensino fundamental  X 

50. Revista Pátio: educação infantil  X 

51. Revista Pátio: ensino médio, profissional e tecnológico  X 

52. Cadernos de Estudos Linguísticos (CEL)  X 

53. Trabalhos em Linguística Aplicada (TLA  X 

54. Línguas Indígenas Americanas (LIAMES)  X 

55. Revista de Estudos Clássicos (PHAOS)  X 

TOTAL 55  

   

 

5.11.18 Acervo em multimídia  

A biblioteca dispõe de microcomputadores equipados com multimídia, que permitem 

aos professores e acadêmicos o acesso à informatização bibliográfica em CDs e outras 

formatações eletrônicas. 

O acervo de multimídias contempla, atualmente, do currículo e concordes com as 

ênfases do curso de Direito. Seus títulos encontram-se relacionados abaixo. 

No tocante às microfichas, transparências e slides, o acervo depende da elaboração 

das mesmas segundo as suas necessidades. 
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MULTIMÍDIA 

TITULO 

TIPO DE SUPORTE 

DVD 
CD-

ROM 
VHS OUTROS  

Data Dez  
 6   

Direito De Família  4   

Direito Civil e Processual Civil  4   

Revista Brasileira de Direito de Família  2   

Revista IOB de Direito Civil e Processual Civil  2   

Revista de Estudos Tributários  4   

Revista Bonijuris- Rotinas Penais  1   

Revista Jurídica Consulex  1   

Moderna Biblioteca do Direito- Contratos e Petições  1   

Moderna Biblioteca do Direito- Recursos  1   

Moderna Biblioteca do Direito – Legislação Consulex  1   

Moderna Biblioteca do Direito- Revista 

Jurisprudência do STF 
 1   

Moderna Biblioteca do Direito- Revista 

Jurisprudência do STJ 
 1   

Moderna Biblioteca do Direito- Civil- Processual 

Civil- Penal 
 1   

Juris Síntese IOB  9    

Principais Tópicos de Direito Constitucional 1    

TOTAL 10 30   

 

5.12 LABORATÓRIOS E AMBIENTES ESPECÍFICO PARA O CURSO 

Os laboratórios e salas especiais são espaços destinados ao suporte técnico das 

funções acadêmicas da Faculdade de Direito de Alta Floresta. Embora centrados nas 

atividades práticas de ensino, os laboratórios e as salas especiais operacionalizam outras 

necessidades advindas da prática de investigação e da extensão. 

Os laboratórios foram planejados segundo as necessidades didático-científicas do 

projeto pedagógico do curso, no que se refere à área física, às instalações específicas, às 

condições de biossegurança e aos equipamentos e aparelhos identificados pelos professores 

responsáveis pelas práticas e pelos projetos de pesquisa e programas de extensão. 

Os laboratórios e salas especiais utilizados pelo curso de Direito são: 



  
Faculdade de Direito de Alta Floresta - FADAF 

Curso de Direito 
Projeto Pedagógico (PPC) 

 

 

Faculdade de Direito de Alta Floresta - FADAF 
Curso de Direito 
Projeto Pedagógico - PPC (versão  - Agosto|2018) 

 

 

135 

a) o Laboratório de Informática; 

b) o Núcleo de Prática Jurídica, com o Escritório de Assistência Jurídica e descrito mais 

abaixo neste projeto; 

c) o anfiteatro; e  

d) a sala de tutores para o ensino a distância. 

Todos os laboratórios e salas especiais utilizados pelo curso em tela contemplam: 

a) espaço físico destinado aos professores, orientadores, adequado às necessidades do 

curso; 

b) espaço físico para atendimento e acompanhamento dos acadêmicos, também 

adequado às necessidades do curso;  

c) computadores disponíveis, um para cada dois acadêmicos, com acesso à Internet e 

acervo mínimo de programas aplicados à administração do curso; 

d) na área de serviços: 

- secretaria e/ou pessoal administrativo para agendamento e controle das atividades; 

- fichário individualizado dos acadêmicos e de seus projetos; 

- pessoal para apoio técnico de informática necessário; 

e) boa acústica, com isolamento de ruídos externos e boa audição interna, com uso de 

equipamentos, se necessário; 

f) excelente luminosidade natural e/ou artificial; 

g) ventilação adequada às necessidades climáticas locais ou com equipamentos, se 

necessário; 

h) mobiliário e aparelhagem específica, adequado e suficiente para o atendimento das 

necessidades do curso; 

i) serviço perene de limpeza, com todas as áreas varridas, móveis sem poeira, 

depósitos de lixo em lugares estratégicos.  

Para a manutenção e conservação das instalações e equipamentos, a instituição 

terceiriza tais serviços, utilizando-se de profissionais de reconhecida competência em sua 

área, para a manutenção preventiva. A manutenção contínua e corretiva é realizada pela 

equipe de técnicos e instrutores de cada laboratório. 

 

 

LABORATÓRIOS 

ESPECÍFICO 
LOCALI-

ZAÇÃO 

ÁREA 

(M2) 

CAPACI-

DADE FG/B FP/E 
PP/PS

C 

INFORMÁTICA 1 X  X FADAF 75 40 
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LABORATÓRIOS 

ESPECÍFICO 
LOCALI-

ZAÇÃO 

ÁREA 

(M2) 

CAPACI-

DADE FG/B FP/E 
PP/PS

C 

INFORMÁTICA 2 X X  FADAF 50 30 

Núcleo de Prática Jurídica   X FADAF 288 50 

Legenda: 

FG/B – Laboratórios para a Formação Geral/Básica – assinale com X; 

FP/E – Laboratórios para a Formação Profissionalizante/específica – assinale com X; 

PP/PSC - Laboratórios para a Prática Profissional e Prestação de Serviços à Comunidade – 

assinale com X 

 

Infraestrutura e serviços dos laboratórios especializados 

Núcleo de PráticaJurídica – atividades básicas 

As instalações relativas aos laboratórios específicos do curso de Direito abrangem os 

Laboratórios de Informática e Núcleo de Prática Jurídica, com o Escritório de Assistência 

Jurídica, específico para a realização dos atendimentos reais e práticas simuladas relativas à 

área do Direito. 

Os Laboratórios de Informática utilizados pelo curso de Direito, em conjunto com 

outros cursos da Instituição, estão disponíveis das 7:30:00 às 22:40h diariamente, e aos 

sábados das 7:30:00 às 22:40h, permitindo que acadêmicos e professores possam realizar 

seus trabalhos e estudos. 

O NPJ está servido por equipamento de informática, em todas as salas. Os 

computadores estão ligados em rede a um servidor, localizado na secretaria, possibilitando 

aos usuários das estações de trabalho o acesso à legislação, doutrina e jurisprudência da 

biblioteca eletrônica e a duas impressoras centrais. 

O NPJ foi projetado e construído considerando a estrutura organizacional proposta 

para o Curso, bem como a acessibilidade dos portadores de necessidades especiais, com 

espaços compatíveis para a realização das atividades de prática jurídica, tanto reais quanto 

simuladas. 

A Faculdade é responsável pela instalação/manutenção do NPJ. 

O quadro de pessoal específico do Núcleo de Prática Jurídica tem, na sua formação 

inicial, um coordenador, um professor, um secretário de núcleo, além de monitores-

orientadores. 
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A Faculdade envidará esforços junto ao colendo Tribunal de Justiça do Mato Grosso no 

sentido da instalação de um Juizado Especial Cível no Núcleo de Prática Jurídica, inclusive 

com o seu conselho recursal, o que otimizará as atividades reais de prática jurídica, além das 

atividades de extensão. 

O mobiliário e aparelhagem disponíveis são adequados às necessidades da atividade 

exercida no Núcleo. 

Núcleo de Prática Jurídica: atividades de arbitragem, conciliação, negociação e 

mediação e atividades jurídicas reais 

As atividades relativas à conciliação, técnicas de negociação, mediação e arbitragem 

são realizadas em constante progressão pelo Núcleo de Prática jurídica, com especial ênfase à 

conciliação, onde os acadêmicos têm a possibilidade de sugerir acordos para as partes, pondo 

em prática os conhecimentos adquiridos, após uma criteriosa avaliação das vantagens e 

desvantagens que tal proposição traria a ambas as partes, e por consequência, um 

aprimoramento das técnicas de negociação e resolução de conflitos, (mediação) com o fito 

principal de desafogar as demandas levadas ao Poder Judiciário.  

No que tange à arbitragem, sua prática está ligada à resolução de conflitos de forma 

simulada, relativa às controvérsias existentes na análise das soluções jurídicas aos 

atendimentos dos assistidos. 

No Núcleo de Prática Jurídica, além das atividades arbitragem, conciliação, negociação 

e mediação, os acadêmicos realizam atividades próprias de outros operadores do Direito. 

À medida que assumem as causas sob sua responsabilidade no NPJ, o professor 

responsável pela área jurídica a que estiver relacionada à causa irá orientá-los na redação da 

petição inicial ou da peça adequada ao andamento do processo. 

O acadêmico acompanhará o feito e participará das audiências que, porventura, 

estejam marcadas no decorrer do semestre.  

Além disso, o acadêmico deve fazer verificação semanal dos processos que estejam 

sob sua responsabilidade informando, o professor responsável, sobre a marcha processual 

dos autos. 

 

Adequação dos recursos materiais específicos do curso 

Os recursos materiais do curso são compatíveis com o número de acadêmicos. Os 

laboratórios foram projetados para atender de forma coerente e otimizada os componentes 
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curriculares, atendendo também as determinações das DCNs do curso. Todas as salas de aula 

e laboratórios estão disponíveis e possuem além da infraestrutura tradicional, todo o material 

e equipamentos necessários para seu completo funcionamento. 

Fichas dos laboratórios 

A infraestrutura dos laboratórios atende integralmente as necessidades atuais do curso 

de Direito na realização de suas atividades, tanto em quantidade como em qualidade de 

materiais. Os serviços realizados em cada um dos laboratórios são descritos abaixo. 

 

Laboratórios de Informática 

FICHA DE LABORATÓRIO 1 

LABORATÓRIO DE:  Informática 

Área (m2): 75 Capacidade: 60 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

Computadores  40 

Servidor 1 

Ar condicionador 1 

Data show 1 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Mesas com capacidade de 4 computadores (com 4 computadores cada) 10 

Cadeiras. 40 

Quadro branco. 1 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Jefferson Korzekwa   x  Técnico em informática  

Legenda: 

 DR doutorado; M mestrado; E especialista; G graduado. 

 RT regime de trabalho 
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FICHA DE LABORATÓRIO 2 

LABORATÓRIO DE:  Informática 

Área (m2): 50 Capacidade: 30 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

Computadores  30 

Servidor 1 

Ar condicionador 1 

Data show 1 

  

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Cabines 30 

Cadeiras. 30 

Quadro branco. 1 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Jefferson Korzekwa   x  Técnico em informática  

Legenda: 

 DR doutorado; M mestrado; E especialista; G graduado. 

 RT regime de trabalho 

 

Núcleo de prática Jurídica 

FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO 

DE: 

Núcleo de Prática Jurídica 

Área (m2): 288,00 m2  Capacidade: 110  

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição  Qtde. 

- microcomputadores, todos conectados à internet banda larga, sendo distribuídos 

entre as salas das Coordenações, dos professores e gabinetes de atendimento. 
23 

- impressora multifuncional, com scanner, copiadora e impressora para atividades 

gerais de secretaria  
01 

- telefone fixo para atendimento dos assistidos do NPJ 01 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO 

DE: 

Núcleo de Prática Jurídica 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

- mesas de escritório dispostas nas coordenações, nos gabinetes, na secretaria 26 

- mesa grande para sala de mediação, conciliação e arbitragem, com disposição 

para 20 lugares 
01 

- cadeiras estofadas para recepção dos assistidos 53 

- cadeiras estofadas giratórias altas para o atendimento dos estagiários 37 

- cadeiras estofadas giratórias de diretoria para sala da Coordenação do NPJ, sala de 

Iniciação Científica e sala de Trabalho de Curso 
03 

- cadeiras giratórias altas para o atendimento de balcão da recepção 02 

- longarinas de 3 lugares cada para recepção dos assistidos do NPJ 04 

- armários fechados para salas da Coordenação, Secretaria e professores. 04 

- arquivos- suspensos de 4 gavetas para arquivamento das atividades dos 

estagiários 
04 

- quadro branco para sala de mediação, conciliação e arbitragem 01 

- balcões para atendimento da recepção, com arquivos suspensos para 

arquivamento de pastas dos assistidos do NPJ. 
2 

- bebedouro 01 

- ar condicionado com controle de temperatura, com capacidade para resfriamento 

de todo o ambiente do NPJ 
02 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Prática simulada: Cível, penal e trabalhista; 

Prática real: Cível com ênfase em direito de família, sucessório e consumerista; 

Previdenciário.  

DESCRIÇÃO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS CONSIDERADAS SIGNIFICATIVAS 

Wirelless – internet sistema banda larga em todo o ambiente do NPJ, com equipamentos de 

utilização exclusiva para o NPJ. 

Programas de software para gerenciamento de prazos e administração de atendimentos para 

o andamento do Estágio em Prática Real do NPJ 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO 

DE: 

Núcleo de Prática Jurídica 

Prof. Me. Edileuza Valeriana de 

Farias Venturin 
X    Coordenador TI 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

Uso aberto e irrestrito dos equipamentos a todos os acadêmicos do curso, com prioridade aos 

acadêmico-estagiários do NPJ. 

Horário de Funcionamento: segundas às sextas-feiras, das 07H30min às 11H00min; das 

13h30min às 17h00min. 
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ANEXO - PLANOS DE DISCIPLINAS 
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As ementas e referências previstas estão organizadas por período letivo. Além da 

referência apresentada, será utilizado o acervo em fitas de vídeo, periódicos, revistas 

específicas e documentos eletrônicos. 

 

1º SEMESTRE 

 

Disciplina: CIÊNCIA POLÍTICA E TEORIA DO ESTADO 

Ementa: Surgimento e objetivos. Ciência política e ideologia. Principais abordagens da 

Ciência Política. Estado: Justificação. Evolução histórica. Formas e poderes do Estado. Estado: 

teoria geral e bases sociológicas. Formação do Estado moderno. Estado e classes sociais. 

Regimes políticos. Sistemas políticos comparados. Formas de Governo. Partidos, sistemas 

partidários e grupos de pressão. 

Bibliografia Básica: 

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de teoria do estado e ciência política. 6. ed. São Paulo: 

Celso Bastos Editor, 2004.  

BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do estado. 32. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013.  

GADELHA, Sylvio. Biopolítica governamentalidade e educação Introdução e conexões a partir 

de Michel Foucault  1 Edição, Editora Autêntica. 2011. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

VEIGA-Neto, Alfredo; Branco, Guilherme Castelo. Foucault filosofia  política   1 Edição. Editora 

Autêntica, 2011. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Bibliografia Complementar: 

BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 10. ed. São Paulo: Edipro, 2014. 

BOBBIO, Norberto. Dicionário de política A-J. 5. ed. Brasília: UNB, 2000. 2 v. 

FRANCO SOBRINHO, Manoel de Oliveira. Parlamentarismo presidencialismo: perspectivas 

políticas geoconstituicionais. Curitiba: Juruá, 1991. 

JUCOVSKY, Vera Lúcia R. S. Representação política da mulher. São Paulo: Juarez de 

Oliveira, 2000. 

ORWELL, George. A revolução dos bichos. São Paulo: Folha de São Paulo, 2003. 

REALE JÚNIOR, Miguel. Brasil/93: a hora do parlamentarismo! São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1993. 

SIQUEIRA JÚNIOR, Paulo Hamilton. O estado e o poder. São Paulo: Juarez de Oliveira, 

1998. 
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PAULA, João Antonio de. O ensaio geral  Marx e a crítica da economia política 18571858  1 

edição. Editora Autêntica, 2010. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

CHARAUDEAU, Patrick. A Conquista da opinião pública como o discurso manipula as escolhas 

políticas.. 1 Edição Contexto, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

SILVA, André Luiz Reis da,RIEDIGER, Bruna Figueiredo. Política externa brasileira uma 

Introdução. Intersabares. 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

Disciplina: INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO E HISTÓRIA DO DIREITO  

Ementa: Direito: conceito, elementos, caracteres e relações com outras ciências. Disciplinas 

jurídicas e problemas básicos. Grandes divisões: monismo e dualismo jurídico. O Direito 

Público e o Direito Privado. As normas de conduta social. Moral e Direito. A norma jurídica. As 

fontes do Direito. A lei jurídica: conceito, acepções, requisitos e apresentação material. 

Processo formal de elaboração. Controle e validade das leis: início e cessação da 

obrigatoriedade. Sistemas de elaboração das leis. Interpretação e aplicação do Direito. Roma: 

Introdução ao Estudo do Direito Romano. Periodização do Direito Romano. Direito Objetivo e 

Direito subjetivo.  

Bibliografia Básica:  

CASTRO, Flavio Lages de. História do direito geral do Brasil. 10. ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2013. 

NASCIMENTO, Walter Vieira do. Lições de história do direito. 15. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2008.  

Clareci Mezzomo. Introdução ao direito. Educs, 2011. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Organizador Ricardo Glasenapp. Introdução ao Direito. Pearson, 2014. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

Bibliografia Complementar: 

BITTAR, Eduardo C. B. História do direito brasileiro: leituras da ordem jurídica nacional. 3. 

ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

FONSECA, Ricardo Marcelo. Introdução teórica à história do direito. Curitiba: Juruá, 2011. 

LOPES, José Reinaldo de Lima; QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo; ACCA, Thiago dos Santos. 

Curso de história do direito. 3. ed. São Paulo: Método, 2013. 

LOPES, José Reinaldo de Lima. O direito na história: lições introdutórias. 5. ed. São Paulo: 

Atlas, 2014. 

AGUIAR, Renan; MACIEL, José Fabio Rodrigues. História do direito. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 

2013. (Col. Direito vivo) 

ANGELOZZI. Gilberto. HISTÓRIA DO DIREITO NO BRASIL  1 Edição.  Editora Freitas Bastos, 

2000. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 
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MELLO, Cleyson de Moraes. INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO. 2 Ed. Editora Freitas 

Bastos, 2009. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

Disciplina: FILOSOFIA DO DIREITO 

Ementa: Noções de Filosofia. Ideologia e Filosofia. Partes da Filosofia e Lógica. Filosofia da 

Natureza e Metafísica. Noção de Filosofia Moral. Ética, Filosofia Moral e Direito. Noção de 

Filosofia do Direito. Filosofia do Direito e Teoria Geral do Direito. Escolas da Filosofia do 

Direito. Noção de Filosofia. Ideologia e Filosofia. Partes da Filosofia e Lógica. Filosofia da 

Natureza e Metafísica. Noção de Filosofia Moral. Ética, Filosofia Moral e Direito.  

Bibliografia Básica: 

ARANHA, Maria Lucia de Arruda, MARTINS, Maria Helena. Temas de filosofia. 3. ed. São 

Paulo: Moderna, 2005.  

TOBIAS, José Antonio. Filosofia do direito. Leme: JHMizuno, 2013. 

TOBIAS, José Antonio. Iniciação à filosofia. Leme: JHMizuno, 2015. 

FERRAZ NETO, J. Correntes Modernas de Filosofia. São Paulo, Pearson Education do 

Brasil, 2014. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

ALMEIDA, A. O FENÔMENO HUMANO: OS REAIS OBJETIVOS DA VIAGEM DE CHARLES 

DARWIN NO HMS BEAGLE. Contexto, 2012. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Bibliografia Complementar: 

CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. 14. ed. São Paulo: Ática: 2010. 

HABERMAS, Jurgen. O discurso filosófico da modernidade: doze lições. São Paulo: 

Martins Fontes, 2000. 

LOCKE, John. Ensaio sobre o entendimento humano. São Paulo: Martins Fontes, 2012.    

2 v. 

MORE, Thomas. A utopia. 3. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009. 

GONÇALVEZ, N. G. Fundamentos históricos e filosóficos da educação brasileira. 

Curitiba PR: InterSaberes, 2012. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

SHERIDAN, P. Compreender Locke. Editora: Vozes, 2013. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

STANGUE, F. Tópicos de filosofia moderna. InterSaberes, 2017. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

MICHALISZYN, M. S. Relações étnico-raciais para o ensino da identidade e diversidade 

cultural brasileira. Curitiba: InterSaberes, 2014. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

Disciplina: COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 

Ementa: Gramática, Ortografia e Pontuação da Língua Portuguesa: regras básicas. 

Linguagem ciência do direito. Características do discurso normativo: enunciação e discurso. 

Tipologias discursivas: descrição, narração e dissertação. O emprego textual do vocabulário 
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jurídico. O discurso jurídico e a prática forense. Estruturas linguísticas das peças judiciais e 

dos instrumentos jurídicos. Regras de interpretação, leitura e linguagem dos textos legais.  

Bibliografia Básica: 

DAMIÃO, Regina Toledo; HENRIQUES, Antonio. Curso de português jurídico. 11. ed. São 

Paulo: Atlas, 2010. 

NASCIMENTO, Edmundo Dantes. Linguagem forense. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

WARAT, Luis Alberto. O direito e sua linguagem. 2. ed. Porto Alegre: Sérgio Antônio 

Fabris, 1995. 

FONTANA, M. N.; PORSCHE, S. C., organizadoras. Leitura, escrita e produção oral. 

Propostas para o ensino superior. Caxias do Sul: EDUCS, 2011. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Albertina Rossi. Linguística textual e ensino de língua portuguesa. InterSaberes, 2015. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 
 
Bibliografia Complementar: 

ALBUQUERQUE, Francisco Fausto de. Os erros mais comuns da linguagem forense. Belo 

Horizonte: Palpite, 2000. 

CITELLI, Adilson. Linguagem e persuasão. 16. ed. Ribeirão Preto: Ática, 2007. 

DINIZ, Maria Helena. Dicionário jurídico. 3. ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2008.   4 v. 

FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Direito, retórica e comunicação. 2. ed. São Paulo: 

Saraiva, 1997. 

HENRIQUES, Antônio. Prática da linguagem jurídica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

GAVIOLI-PRESTES, Cindy Mery, LEGROSKI, Marina Chiara. Introdução sintaxe e 

semântica da língua portuguesa. 1 Edição. InterSaberes, 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Organizadora Patrícia Lima Nogueira. Metodologia do ensino da língua portuguesa I. 

Pearson, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

Disciplina: HOMEM EM SOCIEDADE 

Ementa: Aspectos históricos do desenvolvimento do pensamento sociológico. A sociologia 

como ciência e sua relação com as demais disciplinas. Elementos teóricos e metodológicos 

dos clássicos: conceito, objeto e método. O Estado liberal e o Estado histórico-crítico. 

Movimentos sociais. Antropologia: conceito, divisões, especializações. História geral da 

antropologia: dos precursores à antropologia atual. Antropologia geral e regional. Cultura e 

espaço regional. Regiões culturais do Brasil. A dinâmica cultural do Interior Matogrossense. 

Questão Indígena. Etnopolítica. Relações de gênero. Relações raciais na profissão. Políticas 

afirmativas para a inclusão do negro e indígena na educação. Aspectos da história e da 

cultura que caracterizam a formação da população brasileira, com o estudo da história da 
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África e dos africanos, 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.  

Bibliografia Básica: 

FUNARI, Pedro Paulo; PIÑON, Ana. A temática indígena na escola: subsídios para os 

professores. São Paulo: Contexto, 2011. 

MARCONI, Marina de Andrade; PRESOTTO, Zélia Maria Neves. Antropologia: uma 

introdução. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

SOUZA, Marina de Mello e. África e Brasil africano. 2. ed. Ribeirão Preto: Ática, 2007. 

NIZET, Jean. Sociologia de Anthony Giddens. Vozes, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

STEINER, Philippe. Sociologia de Durkhein. Vozes, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Bibliografia Complementar: 

CHARON, Joel M. Sociologia. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. 

COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna, 2011. 

DÜRKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2003. 

DAMATTA, Roberto. Relativizando: uma introdução a antropologia social.     5. ed. Rio de 

Janeiro: Rocco, 2010. 

LEACH, Edmund R. Repensando a antropologia. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 2006. 

ARDUINI, Juvenal. Antropologia: ousar para reinventar a humanidade. São Paulo: Cengage 

Learning, 2011. 

Nizet,Jean, Rigaux,  Natalie. Sociologia de Erving Goffman. Vozes, 2016. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

Durand, Jean-Pierre. Sociologia de Marx. Vozes, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Colliot-Thélène, Catherine. Sociologia de Max Weber. Vozes, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

TESKE, Ottmar... [et al.]. Sociologia da acessibilidade. InterSaberes, 2017. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

Sell, Carlos Eduardo. Sociologia clássica. 7. Edição. Vozes, 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Dias, Reinaldo. Introdução Sociologia. Pearson, 2004. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

GOMES, M. P. Os índios e o Brasil: Passado, presente e futuro.  1 ed. São Paulo: 

Contexto, 2012. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

MICHALISZYN, M. S. Relações étnico-raciais para o ensino da identidade e diversidade 

cultural brasileira. Curitiba: InterSaberes, 2014. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

CURRIE, K. colaboradoras: Sonia Maria Bassani; Angela M. Coco; Cleuza M. Hehr. Meio 

ambiente: interdisciplinaridade na prática. Campinas, São Paulo: Papirus, 2016.  

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

CHICARINO, T. – Organizadora. Educação em direitos humanos. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 
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Disciplina: ESTUDO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR I 

Ementa: A jurisprudência dos Tribunais no tocante: 1. as Ações afirmativas; 2. aos 

movimentos sociais; 3. as questões de Ciência Política e Teoria do Estado; 4. as questões 

históricas discutidas dentro dos precedentes. 

Bibliografia Básica 

BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. 

TOBIAS, José Antonio. Filosofia do Direito. Leme: J. H. Mizuno, 2013. 

NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito. 33.ed. Rio de janeiro. 2011. 

NIZET, Jean. Sociologia de Anthony Giddens. Vozes, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

GAVIOLI-PRESTES, Cindy Mery, LEGROSKI, Marina Chiara. Introdução sintaxe e 

semântica da língua portuguesa. 1 Edição. InterSaberes, 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

ANGELOZZI. Gilberto. HISTÓRIA DO DIREITO NO BRASIL  1 Edição.  Editora Freitas Bastos, 

2000. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Bibliografia Complementar 

DAMATTA, R. Relativizando: uma introdução a antropologia social. Rio de janeiro. Ed. 

Rocco. 1997.  

GEERTZ, Clifford. Nova luz sobre a antropologia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.  

MATTOS, Regiane Augusto de. História e cultura afro-brasileira. 2. ed. São Paulo: 

Contexto, 2011. 

NABUCO, Joaquim. Abolicionismo. São Paulo: Ed. Best bolso, 2010. 

RIBEIRO, Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil 

moderno. Ribeirão Preto: Companhia das Letras, 2004. 

SILVA, Aracy Lopes da. A temática indígena na escola: novos subsídios para professores 

de 1º e 2º graus. 4. ed. São Paulo: Global, 2004. 

VILA NOVA, Sebastião. Introdução à sociologia. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

WEBER, Max. Conceitos sociológicos fundamentais. Lisboa: Edições 70, 2009.  

BOAS, Franz. Antropologia cultural. 3. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. 

GADELHA, Sylvio. Biopolítica governamentalidade e educação Introdução e conexões a partir 

de Michel Foucault  1 Edição, Editora Autêntica. 2011. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

VEIGA-Neto, Alfredo; Branco, Guilherme Castelo. Foucault filosofia  política   1 Edição. Editora 

Autêntica, 2011. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

CHARAUDEAU, Patrick. A Conquista da opinião pública como o discurso manipula as escolhas 

políticas.. 1 Edição Contexto, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 
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2º SEMESTRE 

 

Disciplina: DIREITO CIVIL I (PARTE GERAL)  

Ementa: Conceito e princípios do Direito Civil. Pessoas: pessoas naturais e pessoas jurídicas. 

Bens: diferentes classes de bens. Fatos jurídicos: negócio jurídico, atos jurídicos lícitos e atos 

jurídicos ilícitos, prescrição e decadência, prova. Perspectivas do Direito Civil. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral do direito civil. 32. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2015. 

MONTEIRO, Washington de Barros; PINTO, Ana Cristina de Barros Monteiro França. Curso de 

direito civil 1: parte geral. 44. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: parte geral. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2015. v. 1. 

FERNANDES, Alexandre Cortez. Direito Civil Fatos jurídicos. Educs, 2010. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

PANTALEÃO, Leonardo; PANTALEÃO, Juliana. Direito Civil parte geral. Manole, 2006. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do direito civil: à luz do novo código civil brasileiro. 3. 

ed. São Paulo: Renovar, 2012.  

FIUZA, César. Direito civil: curso completo. 17. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. 

PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil. 28. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2015. v. 1. 

NEGRÃO, Theotônio. Código civil e legislação civil em vigor. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014. 

Revista Síntese de direito civil e direito processual civil. (Periódico impresso) 

LISBOA, Roberto Senise. Direito Civil de A a Z. Manole, 2008. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Silmara Juny Chinellato (coord. da Coleção), Fernanda Stinchi Pascale Leonardi (autora da 

obra). Voz e direito civil proteção jurídica da voz história evolução e fundamentação legal 

Manole, 2013. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

GUERRA, Eduardo; RIBEIRO, Ricardo Lodi. Org: Carlos. COLEÇÃO  DIREITO UERJ  DIREITO 

CIVIL  1 Edição.  Editora Freitas Bastos, 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

PIVA, Rui Carvalho. Direito civil parte geral obrigações contratos atos unilaterais 

responsabilidade civil direito das coisas. Manole, 2012. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. Manual de direito civil  tabela com resumo e 

questes de concursos e da Ordem. Manole, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 
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Disciplina: DIREITO CONSTITUCIONAL I 

Ementa: Constituição, origem e características do constitucionalismo. Constituição em sentido 

material e formal. Direito Constitucional: conceito e objeto. Fontes, Poder Constituinte e 

Poder de Reforma. A supremacia jurídica da Constituição: o controle da constitucionalidade 

das leis. Interpretação e aplicabilidade das normas constitucionais. Formação Constitucional 

do Brasil. A Constituição de 1988: origem, Princípios e objetivos fundamentais, Estrutura e 

organização do Estado Brasileiro, Organização dos Poderes, Funções essenciais à Justiça, 

Tributação e Orçamento. 

Bibliografia Básica 

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2015.   

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 38. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2015.  

MELLO, Cleyson de Moraes; Guilherme Sandoval Góes. Controle de constitucionalidade. 

Editora Freitas Bastos, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

BELLO, Enzo. Cidadania no constitucionalismo Latino Americano. Educs, 2012. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

AVRITZER, Leonardo,Gomes, Lilian Cristina Bernardo,Marona, Marjorie Corrêa,Dantas, 

Fernando Antônio de Carvalho. O constitucionalismo democrático latinoamericano em 

debate. Editora Autêntica, 2017. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

Bibliografia Complementar 

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. São Paulo: Celso Bastos Editor, 

2002.  

NÓBREGA, Marcos. Lei de responsabilidade fiscal e leis orçamentárias. São Paulo: 

Juarez de Oliveira, 2002. 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 37. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2011. 

SIQUEIRA JUNIOR, Paulo Hamilton. Controle de constitucionalidade: com as modificações 

introduzidas pelas leis n. 9.868/99 e 9.882/99. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001. 

TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. 

CALGARO, Cleide;Cláudio Luiz Covatti,Camila Paese Fedrigo. Direito fundamental  água e o 

constitucionalismo latinoamericano. Educs, 2017. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

VAL, Eduardo Manuel; Enzo Bello. O pensamento pós e descolonial no novo 
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constitucionalismo latinoamericano. Educs, 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

CONSTANT, Benjamin. PRINCÍPIOS POLÍTICOS CONSTITUCIONAIS. 2 ed. Editora Freitas 

Bastos, 2014. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

Disciplina: INTRODUÇÃO À ECONOMIA E ECONOMIA AMBIENTAL 

Ementa: Evolução da ciência econômica. Definições e leis da economia. Escassez e 

necessidades. Preço, concorrência e mercado. Bases conceituais da Economia Ecológica. 

Métodos de Contabilidade e Valoração Ambiental. Incomensuráveis. Quantidade X qualidade. 

Tributação X poluição. Transformações e unidades. Escalas e correções. Bases conceituais da 

Economia Ecológica. História e evolução das escolas de pensamento econômico-ecológico. 

Eixo sistêmico e a intensificação dos problemas atuais. Os limites das ciências e da economia 

deste século. Novos caminhos interdisciplinares. Metodologia - limites e potenciais. Métodos 

de Contabilidade e Valoração Ambiental. Incomensuráveis. Quantidade X qualidade. 

Tributação X poluição. Transformações e unidades. Escalas e correções. Dívida externa. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 

2013. 

MOURA, Luiz Antonio Abdalla de. Economia ambiental: gestão de custos e investimentos. 

São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003.  

CURRIE, K. colaboradoras: Sonia Maria Bassani; Angela M. Coco; Cleuza M. Hehr. Meio 

ambiente: interdisciplinaridade na prática. Campinas, São Paulo: Papirus, 2016. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

BELLO, Enzo. Cidadania no constitucionalismo Latino Americano. Educs, 2012. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CARVALHO, Carlos Gomes de. Legislação ambiental brasileira: contribuição para um 

código ambiental. 2. ed. São Paulo: Millennium, 2002. 3 v. 

CARNEIRO, Ricardo. Direito ambiental: uma abordagem econômica. Rio de Janeiro: 

Forense, 2003.  

OLIVEIRA, Raul Miguel Freitasde. Concessão florestal: exploração sustentável de florestas 

públicas por particular. Leme: JHMizuno, 2013. 

PAIVA, Paulo Roberto de. Contabilidade ambiental: evidenciação dos gastos ambientais 

com transparência e focada na prevenção. São Paulo: Atlas, 2009. 

Revista Síntese de direito ambiental. 

AVRITZER, Leonardo,Gomes, Lilian Cristina Bernardo,Marona, Marjorie 
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Corrêa,Dantas, Fernando Antônio de Carvalho. O constitucionalismo democrático 

latinoamericano em debate. Editora Autêntica, 2017. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

CALGARO, Cleide;Cláudio Luiz Covatti,Camila Paese Fedrigo. Direito fundamental  água e o 

constitucionalismo latinoamericano. Educs, 2017. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

VAL, Eduardo Manuel; Enzo Bello. O pensamento pós e descolonial no novo 

constitucionalismo latinoamericano. Educs, 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

Disciplina: MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA  

Ementa: O método científico. Pesquisa e teoria. As orientações metodológicas, a concepção 

da pesquisa e as técnicas empíricas. Introdução aos fundamentos técnicos e científicos da 

abordagem científica no Direito. A concepção da pesquisa e as técnicas empíricas. Análise 

crítica de pesquisas em Direito. A pesquisa quantitativa e a qualitativa. Passos na realização 

de uma pesquisa: da formulação do problema à análise de resultados. Como estruturar 

projetos de pesquisa: os passos e os componentes. Relatórios de pesquisa. Elaboração de um 

projeto de pesquisa: estrutura e conteúdo.Especificidades do projeto de pesquisa na área do 

Direito. O projeto da pesquisa monográfica. 

Bibliografia Básica: 

CERVO, Amado Luiz. Metodologia científica. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

TOBIAS, José Antonio. Como fazer sua pesquisa. 7. ed. São Paulo: Ave Maria, 2007. 

LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho científico. 7. ed. São Paulo: Atlas, 

2010.  

PEROVANO, D. G. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. Curitiba, InterSaberes, 

2016.(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

CASARIN, H. C. S.; CASARIN, S. J. Pesquisa científica: da teoria à prática. Curitiba: 

InterSaberes, 2012. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BITTAR, Eduardo C. B. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática da monografia 

para os cursos de Direito. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

BRUSCATO, Wilges. Monografia jurídica: manual técnico de elaboração. São Paulo: Juarez 

de Oliveira, 2002. 

HENRIQUES, Antonio. Monografia no curso de direito. 7.ed. São Paulo:  Atlas, 2010.  

NUNES, Rizzatto. Manual de monografia jurídica: como se faz: uma monografia, uma 

dissertação, uma tese. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 10. ed. Ribeirão Preto: Martins 

Fontes, 2001. 

COELHO, F. A; PALOMANES, R. e organizadores. Ensino produção textual. São Paulo: 
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Contexto, 2016. . (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

BARROS, A. J. S.; LEHFELD, N. A. S. Fundamentos da Metodologia Científica. 3ª ed. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. . (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

COSTA, M. A. F. da.;COSTA, M. F. B. da. Projeto de Pesquisa: entenda e faça. 6ª ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2015.  . (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

BAUER, M. W.; GASKELL G. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som. Um manual 

prático. 13ª edição. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2015. 2ª reimpressão, 2017.  . 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

MARTINS JUNIOR, J. Como escrever trabalhos de conclusão de curso: instruções para 

planejar e montar, desenvolver, concluir, redigir e apresentar trabalhos 

monográficos e artigos. 9ª edição, Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. 2ª reimpressão, 2017.  . 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

Disciplina: HERMENÊUTICA JURÍDICA 

Ementa: O Conhecimento e a Sociedade. Produção de conhecimento e produção de sentido: 

ciência e epistemologia. Principais escolas hermenêuticas. Especificidades e conceito da 

hermenêutica jurídica. Os modos de produção do Direito. Hermenêutica e construção do 

Direito. Hermenêutica jurídica e jurisprudência. Interpretação do Direito. Integração do 

Direito. Antinomias jurídicas. Aplicação do Direito. Lei de Introdução ao Código Civil. 

Interpretação e aplicabilidade das normas constitucionais. Interpretação e aplicação dos 

tratados internacionais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BASTOS, Celso Ribeiro. Hermenêutica e interpretação constitucional. 3. ed. São 

Paulo: Celso Bastos Editor. 2002.    

FRIEDE, Reis. Ciência do direito, norma, interpretação e hermenêutica 

jurídica. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2015.  

MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 20. ed. Rio de  

Janeiro: Forense, 2011. 

COSTA, Leandro Sousa,CAMARGO, Leonardo Nunes. Filosofia hermenêutica. Intersabares, 

2017. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL, Celso. Dicionário jurídico de bolso: terminologia jurídica; termos e expressões 

latinas de uso forense. 3. ed. São Paulo: Servanda, 2002. 

FERRARA, Francesco. Como aplicar e interpretar as leis. Belo Horizonte: Líder, 2002. 

DINIZ, Maria Helena. Lei de introdução ao código civil brasileiro interpretada. 14. ed. 

São Paulo Saraiva, 2009. 

LEITE, George Salomão. Interpretação constitucional e tópica jurídica. São Paulo: 

Juarez de Oliveira, 2002. 
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MONTESQUIEU. O espírito das leis. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

SCHMIDT, Lawrence K. Hermenutica. Editora Vozes, 2014. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

MAZOTTI, Marcelo. As Escolas Hermenuticas e os Métodos de Interpretação da Lei. Manole, 

2009. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

Disciplina: INTRODUÇÃO À PSICOLOGIA 

Ementa: Psicologia Jurídica e seu contexto histórico, interfaces e conceitos fundamentais; 

Importância da Psicologia Jurídica; Relações entre a Psicologia e o Direito; Saúde Mental e 

Transtorno Mental; Psicopatologias; Adolescência, o Judiciário e a Sociedade (Fundamentos 

Legais, A Criança e o Adolescente, O Comportamento  que se distancia do social ). 

Bibliografia Básica: 

MIRA Y LOPES, Emílio. Manual de psicologia jurídica. Rio de Janeiro: Vida Livros, 2003. 

RIGONATTI, Sérgio Paulo (coord.); SERAFIM, Antonio de Pádua (org.) & BARROS, Edgard Luiz 

de (org.). Temas em psiquiatria forense e psicologia jurídica. São Paulo: Vetor, 2003.  

TRINDADE, Jorge. Delinquência juvenil: uma abordagem transdisciplinar. 3. ed. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2002.  

FERREIRA, Maria Gabriela Ramos. Neuropsicologia e aprendizagem. InterSaberes, 2014. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Maria da Graça Corrêa Jacques, Marlene N. Strey, Nara Maria G. Bernardes, Pedrinho A. 

Guareschi, Sérgio Antônio Carlos, Tânia Maria G. Fonseca. Psicologia social 

contemporânea. Editora: Vozes, 2013. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BENFICA, Francisco S.; SILVA, Helena H. da. Medicina legal para o estudante de direito. 

São Leopoldo: Unisinos, 1992. 

BRAGHIROLLI, Elaine Maria et al. Temas de psicologia social. 10. ed. Petrópolis: Vozes, 

2011. 

CROCE, Delton. Manual de medicina legal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

MAXIMO, Izabel Maria. Imagem corporal: uma leitura psicopedagógica e clínica. São Paulo: 

Siciliano, 1998. 

MIRANDA, Pontes de. À margem do direito: ensaio de psicologia jurídica. São Paulo: 

Bookseller, 2005. 
 
Disciplina: SOCIOLOGIA DO DIREITO 

Ementa: Sociologia e Sociologia do Direito. Contexto histórico da Sociologia do Direito. 

Quadros teóricos referenciais para o estudo da relação Direito/Sociedade. Sociologia do 
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Direito Natural. Abordagem marxista do Direito. Abordagem de Émile Dürkheim. Abordagem 

Weberiana. Tendências contemporâneas em Sociologia do Direito. 

Bibliografia Básica: 

LOCHE, Adriana A. Sociologia jurídica: estudos de sociologia, direito e sociedade. Porto 

Alegre: Síntese, 1999.  

SOUTO, Cláudio & SOUTO, Solange. Sociologia do direito: uma visão substantiva. 3. ed. 

Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1997. 

TREVES, Renato. Sociologia do Direito: origens, pesquisas e problemas. 3. ed. São Paulo. 

2004. 

Nizet,Jean, Rigaux,  Natalie. Sociologia de Erving Goffman. Vozes, 2016. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

Durand, Jean-Pierre. Sociologia de Marx. Vozes, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Bibliografia Complementar: 

CAMPOS, Carlos. Sociologia e filosofia do direito. 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1995. 

BRANDÃO, Adelino. Direito racial brasileiro: teoria e prática. São Paulo: Juarez de Oliveira, 

2002. 

ROSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social ou princípios do direito político. São Paulo: 

Martin Claret, 2000.  

ROSA, Felipe Augusto de Miranda. Sociologia do direito: o fenômeno jurídico como fato 

social. 18. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2009. 

RODRIGUES, José Alberto (Org.). Émile Durkheim: sociologia. 4. ed. São Paulo: Ática, 

1988.  

Colliot-Thélène, Catherine. Sociologia de Max Weber. Vozes, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

TESKE, Ottmar... [et al.]. Sociologia da acessibilidade. InterSaberes, 2017. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

Sell, Carlos Eduardo. Sociologia clássica. 7. Edição. Vozes, 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

Disciplina: ESTUDO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR II 

Ementa: A jurisprudência dos Tribunais no tocante: 1. ao Direito Civil quanto à pessoa física, 

à pessoa jurídica, aos bens, aos fatos jurídicos e a prescrição e decadência; 2. no tocante à 

Sociologia do Direito o estudo da criminologia no que diz respeito ao criminoso, a vítima, o 

crime e o controle social; 3. no Direito Constitucional, as ações que tratam do controle de 

constitucionalidade e dos direitos fundamentais; 4. no que tange a economia e economia 

ambiental decisões que analisaram questões de economia, meio ambiente e poluição. 

Bibliografia Básica:  

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. 
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DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: teoria geral do direito civil. 28. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011. 

FRIEDE, Reis. Ciência do direito, norma, interpretação e hermenêutica jurídica. 9. ed. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2015. 

FERNANDES, Alexandre Cortez. Direito Civil Fatos jurídicos. Educs, 2010. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

MELLO, Cleyson de Moraes; Guilherme Sandoval Góes. Controle de constitucionalidade. 

Editora Freitas Bastos, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

CURRIE, K. colaboradoras: Sonia Maria Bassani; Angela M. Coco; Cleuza M. Hehr. Meio 

ambiente: interdisciplinaridade na prática. Campinas, São Paulo: Papirus, 2016. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

COSTA, Leandro Sousa,CAMARGO, Leonardo Nunes. Filosofia hermenêutica. Intersabares, 

2017. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Bibliografia Complementar: 

BENFICA, Francisco S. & SILVA, Helena H. da.Medicina legal para o estudante de direito. São 

Leopoldo: Unisinos, 1992. 

CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional: e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: 

Almedina, 2003. 

FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do direito civil. São Paulo: Renovar, 2003.  

FERRARA, Francesco. Como aplicar e interpretar as leis. Belo Horizonte: Líder, 2002. 

LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho científico. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

MIRANDA ROSA, Felipe Augusto de. Sociologia do direito: o fenômeno jurídico como fato 

social. 18. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2009. 

CALGARO, Cleide;Cláudio Luiz Covatti,Camila Paese Fedrigo. Direito fundamental  água e o 

constitucionalismo latinoamericano. Educs, 2017. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Colliot-Thélène, Catherine. Sociologia de Max Weber. Vozes, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

FERREIRA, Maria Gabriela Ramos. Neuropsicologia e aprendizagem. InterSaberes, 2014. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. Manual de direito civil  tabela com resumo e 

questes de concursos e da Ordem. Manole, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 
 

3º SEMESTRE 

 

Disciplina: DIREITO CIVIL II (OBRIGAÇÕES) 

Ementa: Direito das obrigações: importância filosófica, jurídica, política e social. Obrigação: 

conceito, elementos, fontes, modalidades, classificação e efeitos. Cláusula penal. Pagamento 

indevido. Imputação do pagamento. Extinção da obrigação: pagamento, pagamento com sub-
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rogação, pagamento por consignação, dação em pagamento, novação, compensação, 

confusão, remissão, transação e compromisso. Inadimplemento da obrigação; mora, perdas e 

juros. Transmissão da obrigação: cessão de crédito. 

Bibliografia Básica: 

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral das obrigações. 29. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2014. v. 2.  

NEGRÃO, Theotônio. Código civil e legislação civil em vigor. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014.  

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: teoria geral das obrigações e dos contratos. 15. ed. 

São Paulo: Atlas, 2015. v. 2. 

FERNANDES, Alexandre Corte. Direito Civil Obrigações. Educs, 2010. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FÜHRER, Maximilianus Claudio Américo. Resumo de obrigações e contratos. 30. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2012. 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito das obrigações: parte geral. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014. 

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil 4: direito das obrigações: 1ª parte. 

39. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.  

NEGRÃO, Theotônio. Código civil e legislação civil em vigor. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014. 

OLIVEIRA, Juarez de. Código civil: aprovado pela lei n. 10.406, de 10.1.2002. São Paulo: 

Juarez de Oliveira, 2003. 

RODRIGUES, Silvio. Direito civil 2: parte geral das obrigações. 30. ed. Ribeirão Preto: Saraiva, 

2007. 

LISBOA, Roberto Senise. Direito Civil de A a Z. Manole, 2008. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Silmara Juny Chinellato (coord. da Coleção), Fernanda Stinchi Pascale Leonardi (autora da 

obra). Voz e direito civil proteção jurídica da voz história evolução e fundamentação legal 

Manole, 2013. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

GUERRA, Eduardo; RIBEIRO, Ricardo Lodi. Org: Carlos. COLEÇÃO  DIREITO UERJ  DIREITO 

CIVIL  1 Edição.  Editora Freitas Bastos, 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

PIVA, Rui Carvalho. Direito civil parte geral obrigações contratos atos unilaterais 

responsabilidade civil direito das coisas. Manole, 2012. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. Manual de direito civil  tabela com resumo e 

questes de concursos e da Ordem. Manole, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 
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PANTALEÃO, Leonardo; PANTALEÃO, Juliana. Direito Civil parte geral. Manole, 2006. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

Disciplina: DIREITO CONSTITUCIONAL II 

Ementa: Liberdades públicas e direito positivo. As declarações de direitos. Origens históricas 

e sua posição no vigente Direito Constitucional. Direitos Públicos subjetivos. Direitos à 

prestação negativa e direitos à prestação positiva. Espécie e conteúdos. Direitos econômicos 

e não-econômicos. Os direitos da personalidade. A dicotomia autoridade/liberdade. As 

garantias individuais. A proteção jurisdicional dos interesses difusos. O problema da 

legitimação para a defesa dos interesses coletivos. Os princípios da legalidade e da igualdade 

jurídica. Os direitos sociais. Direito de greve. Princípios gerais da atividade econômica. 

Políticas constitucionais. Do meio ambiente. Da política urbana. Da política agrícola e 

fundiária e da reforma agrária. Da saúde. Da educação, da cultura e do desporto. Ciência e 

tecnologia. Comunicação Social. Da família, da criança, do adolescente e do idoso. Dos índios. 

Proteção constitucional das pessoas portadoras de deficiência.  

Bibliografia Básica: 

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.  

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 37. ed. São Paulo: Malheiros, 

2014. 

BELLO, Enzo. Cidadania no constitucionalismo Latino Americano. Educs, 2012. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

AVRITZER, Leonardo,Gomes, Lilian Cristina Bernardo,Marona, Marjorie Corrêa,Dantas, 

Fernando Antônio de Carvalho. O constitucionalismo democrático latinoamericano em debate. 

Editora Autêntica, 2017. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALMEIDA, Paulo Roberto de Oliveira Mendes. Velhos e novos manifestos. São Paulo: Juarez 

de Oliveira, 1999. 

FERREIRA, Wolgran Junqueira. Direitos e garantias individuais: comentários ao art. 5º da 

Constituição Federal de 1988. Bauru: Edipro, 1997. 

BREGA FILHO, Vladimir. Direitos fundamentais na constituição de 1988: conteúdo jurídico das 

expressões. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. 

BULOS, Uadi Lammego. Constituição federal anotada. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. 

MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor 

e outros interesses difusos e coletivos. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 
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CALGARO, Cleide;Cláudio Luiz Covatti,Camila Paese Fedrigo. Direito fundamental  água e o 

constitucionalismo latinoamericano. Educs, 2017. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

VAL, Eduardo Manuel; Enzo Bello. O pensamento pós e descolonial no novo 

constitucionalismo latinoamericano. Educs, 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

CONSTANT, Benjamin. PRINCÍPIOS POLÍTICOS CONSTITUCIONAIS. 2 ed. Editora Freitas 

Bastos, 2014. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

Disciplina: DIREITO DO CONSUMIDOR 

Ementa: Noções introdutórias e conceitos básicos. Histórico das relações de consumo e do 

direito a elas pertinente. Panoramas nacional e internacional do direito das relações de 

consumo. Legislação brasileira específica. O Código de Defesa do Consumidor. Os direitos do 

consumidor e do fornecedor e suas proteções. As relações de consumo em juízo.  

Bibliografia Básica:  

ALMEIDA, João Batista de. Manual de direito do consumidor. 5. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 

2011. 

FIGUEIREDO, Fábio Vieira; FIGUEIREDO, Simone Diogo Carvalho. Direito do consumidor. 2. 

ed. São Paulo: Rideel, 2013. (DVD-06 unidades) 

RAGAZZI, José Luiz; HONESKO, Raquel. Direito do consumidor I. São Paulo: Saraiva, 2009. 2 

v. 

Samara, Beatriz Santos; Morsch, Marco Aurélio. Comportamento do Consumidor 

conceitos e casos. Pearson, 2004. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

AZEVEDO, Ney Queiroz de. Direito do consumidor. 1ª ed. InterSaberes, 2015. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 Organizadores Ricardo Roca e Viviane Szabo. Gestão do relacionamento com o cliente. 

Pearson, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Bibliografia Complementar 

ANDRADE, Christiano Augusto Corrales de. Da autonomia da vontade nas relações de 

consumo. São Paulo: LED, 2002. 

CARVALHO NETO, Frederico da Costa. Ônus da prova no código de defesa do consumidor. São 

Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. 

CORRÊA FILHO, Luiz Araújo Torres. Código de defesa do consumidor bancário 

anotado:doutrina, jurisprudência, legislação. CL Edijur, 2002. 

LUNARDI, Soraya Gasparetto. Tutela específica no código de defesa do consumidor diante das 

garantias constitucionais do devido processo legal. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. 

 

Disciplina: DIREITO PENAL I 
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Ementa: Conceito e princípios do Direito Penal. Norma penal. Aplicação da Lei Penal. Crime. 

Tipicidade. Tentativa. Injuricidade. Culpabilidade. Concurso de Pessoas. 

Bibliografia Básica: 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 21. ed. São Paulo, 

Saraiva, 2015. v. 1. 

JESUS, Damásio de. Direito penal: parte geral. 35. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de direito penal: parte geral. 30. ed. São Paulo: Atlas,2014 

JALIL, Mauricio Schaun; GRECO FILHO, Vicente (coordenadores). Código Penal comentado  

doutrina e jurisprudência. Manole, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

MACHADO, Costa,Azevedo, David Teixeira de. Código Penal interpretado artigo por artigo 

parágrafo por parágrafo. Manole, 2017. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CAPEZ, Fernando. Direito penal: simplificado: parte geral. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

MIRABETE, Julio Fabbrini. Código penal interpretado. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

DELMANTO, Celso. Código penal comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

Revista Síntese de direito penal e processual penal. (Periódico impresso) 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: 

parte geral. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. v. 1. 

GUERRA, Carlos Eduardo Guerra/ Ricardo Lodi Ribeiro (Org). COLEÇÃO DIREITO UERJ  

DIREITO PENAL.  Editora Freitas Bastos, 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

BACILA, Carlos Roberto. Introdução ao direito penal e  criminologia. Intersabares, 2016. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

MURARO, Mariel. Sistema penitenciário e execução penal. Intersabares, 2017. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

Disciplina: TEORIA GERAL DO PROCESSO  

Ementa: Noções introdutórias e históricas. Conceitos fundamentais do Direito Processual. 

Princípios Gerais do Direito Processual. Processo e Constituição. Institutos Fundamentais do 

Direito Processual: Jurisdição, Ação e Processo. Aplicação do Direito Processual. Novas 

tendências em matéria de Direito Processual. 

Bibliografia Básica: 

CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, Ada Pellegrini. 

Teoria geral do processo. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.  

CORREIA, Marcus Orione Gonçalves. Teoria geral do processo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 

2009. 
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TESHEINER, José Maria Rosa; THAMAY, Renan Faria Kruger. Teoria geral do processo: em 

conformidade com o novo CPC. Rio de Janeiro: Forense, 2015.  

MACHADO. Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado Artigo por Artigo 

Parágrafo por Parágrafo. Manole. 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

SARRO, Luís Antonio Giampaulo. Novo Código de Processo Civil  1 edição. Rideel, 2015. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SILVA, Ovídio Baptista da; GOMES, Fábio Luiz. Teoria geral do processo civil. 6. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2011. 

ROCHA, José de Albuquerque. Teoria geral do processo. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. 

BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e processo. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. 

CARNEIRO, Athos Gusmão. Jurisdição e competência. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

CARNELUTTI, Francesco. Como se faz um processo. 4. ed. São Paulo: Minelli, 2006. 

DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 

2013. 

ARAUJO, Cleyson de Moraes Mello e Luis Carlos de. CURSO DO NOVO PROCESSO CIVIL. 1 

Edição  Editora Freitas Bastos. 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Editoria Jurídica da Editora Manole (org.) Novo Código de Processo Civil Lei n 13105 de 

16 de março de Manole, 2017. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Editoria Jurídica da Editora Manole (org.). Constituição Federal códigos civil processo civil 

penal processo penal  legislação complementar e súmulas do STF e do STJ  2011. Manole. 

2011 (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

Disciplina: ESTUDO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR III 

Ementa: A jurisprudência dos Tribunais no tocante: 1.ao Direito Civil quanto às obrigações; 

2. ao Direito de Consumidor; 3. ao Direito Constitucional quanto as Liberdades Públicas e os 

Direitos Difusos; 4. ao Direito Penal quanto à teoria da norma penal e a teoria do crime; 4. no 

tocante à Teoria Geral do Processo os princípios constitucionais do processo. 

Bibliografia Básica:  

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral das obrigações. 26. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011. v.2. 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. 16. ed. São Paulo, Saraiva. 2011. 

TESHEINER, José Maria Rosa. & THAMAY, Rennan Faria Krüger. Teoria Geral do Processo: em 

conformidade com o CPC de 2015. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 

AVRITZER, Leonardo,Gomes, Lilian Cristina Bernardo,Marona, Marjorie Corrêa,Dantas, 

Fernando Antônio de Carvalho. O constitucionalismo democrático latinoamericano em debate. 

Editora Autêntica, 2017. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 
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FERNANDES, Alexandre Corte. Direito Civil Obrigações. Educs, 2010. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

AZEVEDO, Ney Queiroz de. Direito do consumidor. 1ª ed. InterSaberes, 2015. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Bibliografia Complementar: 

ALMEIDA, João Batista de. Manual de direito do consumidor. 5. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 

2011.  

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2011.  

CARNELUTTI, Francesco. Como se faz um processo. 4. ed. São Paulo: Minelli, 2006. 

MAZZILI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor e 

outros interesses difusos e coletivos. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl & PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: 

parte geral. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. 

ARAUJO, Cleyson de Moraes Mello e Luis Carlos de. CURSO DO NOVO PROCESSO CIVIL. 1 

Edição  Editora Freitas Bastos. 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

MACHADO, Costa,Azevedo, David Teixeira de. Código Penal interpretado artigo por artigo 

parágrafo por parágrafo. Manole, 2017. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

MACHADO. Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado Artigo por Artigo 

Parágrafo por Parágrafo. Manole. 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

4º SEMESTRE 

 

Disciplina: DIREITO CIVIL III (CONTRATOS)  

Ementa: Contrato: definição, classificação, pressupostos, requisitos, formação, efeitos, 

interpretação, invalidação, ineficácia, circulação, transmissão, extinção, arras, estipulação em 

favor de terceiro, vícios redibitórios e evicção. Espécies de contratos: contrato preliminar, 

contrato com pessoa a declarar, compra e venda, permuta, doação, locação, empréstimo, 

depósito, mandato, constituição de renda e fiança. Declaração unilateral da vontade: 

conceito, espécies, efeitos. Atos ilícitos: conceito, responsabilidade e liquidação. 

Bibliografia Básica 

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro 3: teoria das obrigações contratuais 

e extracontratuais. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v. 3. 

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das obrigações: 2ª parte. 

41. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v. 5. 

 

RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil: dos contratos e das declarações unilaterais da vontade. 

30. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. v. 3 
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FERNANDES, Alexandre Cortez. Direito Civil Contratos. Edusc, 2011. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CASTRO, Rogério A. de Oliveira. Factoring: seu reconhecimento jurídico e sua importância 

econômica. 2. ed. São Paulo: LED, 2004. 

DINIZ, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 

2013. 5 v. 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil, volume 3: contratos. 16. ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2012.  

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das obrigações: 1ª parte. 

39. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v. 4. 

LISBOA, Roberto Senise. Direito Civil de A a Z. Manole, 2008. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Silmara Juny Chinellato (coord. da Coleção), Fernanda Stinchi Pascale Leonardi (autora da 

obra). Voz e direito civil proteção jurídica da voz história evolução e fundamentação legal 

Manole, 2013. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

GUERRA, Eduardo; RIBEIRO, Ricardo Lodi. Org: Carlos. COLEÇÃO  DIREITO UERJ  DIREITO 

CIVIL  1 Edição.  Editora Freitas Bastos, 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

PIVA, Rui Carvalho. Direito civil parte geral obrigações contratos atos unilaterais 

responsabilidade civil direito das coisas. Manole, 2012. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. Manual de direito civil  tabela com resumo e 

questes de concursos e da Ordem. Manole, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

PANTALEÃO, Leonardo; PANTALEÃO, Juliana. Direito Civil parte geral. Manole, 2006. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

Disciplina: DIREITO DO TRABALHO I 

Ementa: Conceito e princípios do Direito do Trabalho. Direito Individual do Trabalho. 

Empregado e Empregador. Contrato de trabalho. Estabilidade. Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço. Salário e remuneração. Duração do Trabalho. Contratos afins. Períodos de 

descanso. Regulamentações especiais. 

Bibliografia Básica: 

DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 14. ed. São Paulo: LTR, 2015. 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao direito do trabalho. 40. ed. São Paulo: LTR, 

2015. 

RUSSOMANO, Mozart Victor. Curso de direito do trabalho. 9. ed. Curitiba: Juruá, 2003.  

CORDEIRO, João e Mota, Adriano. Direito do Trabalho na Prática: Prevenção e Atuação 

do Preposto nos Processos Trabalhistas. Vol 2. 1 Edição. Rideel, 2013. (BIBLIOTECA 
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VIRTUAL) 

ALMEIDA, André Luiz Paes de. Direito do Trabalho. 15 edição. Rideel, 2014. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CAIRO JÚNIOR, José. Curso de direito do trabalho: direito individual e coletivo do trabalho. 9. 

ed. Salvador: JusPodivm, 2014. 

CARRION, Eduardo; CARRION, Valentin. Comentários à Consolidação das leis do trabalho: 

legislação complementar e jurisprudência. 39. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.  

MANZIONE, Luiz. Resumo de direito do trabalho. São Paulo: LED, 2002.  

MARTINS, Sérgio Pinto. Comentários à CLT. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2005.  

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho: história e teoria geral do direito 

do trabalho, relações individuais e coletivas do trabalho. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

CORDEIRO, João; Adriano Mota. Direito do Trabalho na Prática: Da Admissão a 

Demissão. Vol 1.  3 edição. Rideel, 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

SILVA, Luis Claudio Pereira da. PRINCIPAIS PEÇAS DE PRÁTICA TRABALHISTA. 1 

Edição. Editora: Freitas Bastos, 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

ALCANTARA, Silvano Alves. Legislação trabalhista e rotinas trabalhistas. Intersaberes, 

2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

AUGUSTIN, Sérgio. Direito trabalhista e previdenciário. Educs, 2006. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

ALMEIDA, André Luiz Paes de. Vade Mecum Trabalhista. Rideel, 2012. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

 

Disciplina: DIREITO PENAL II 

Ementa: Das penas. Das penas privativas de liberdade. Detração penal. Das penas restritivas 

de direitos. Pena de multa. Das circunstâncias. Reincidência. Da cominação e aplicação da 

pena. Do concurso de crimes. Do erro na execução. Da Suspensão Condicional da Pena. Do 

Livramento Condicional. Dos Efeitos Civis da sentença penal. Da Reabilitação. Das medidas de 

segurança. Da ação penal. Da extinção da punibilidade. Dos Crimes contra a Vida e das 

Lesões Corporais. 

Bibliografia Básica: 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. São Paulo: Saraiva: 

2014.   v. 1. 

JESUS, Damásio de. Direito penal. São Paulo: Saraiva, 2014. 4 v. 

MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de direito penal: parte geral, arts. 1º a 120 do CP. 30. ed. 

São Paulo: Atlas, 2014. v. 1.  
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JALIL, Mauricio Schaun; GRECO FILHO, Vicente (coordenadores). Código Penal comentado  

doutrina e jurisprudência. Manole, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

MACHADO, Costa,Azevedo, David Teixeira de. Código Penal interpretado artigo por artigo 

parágrafo por parágrafo. Manole, 2017. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Bibliografia Complementar 

CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte especial. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. v. 

2. 

CAPEZ, Fernando. Direito penal simplificado: parte geral. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

MIRABETE, Julio Fabbrini. Código penal interpretado. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

PAGLIUCA, José Carlos Gobbis. et al. Direito penal moderno: parte geral. São Paulo: Juarez 

de Oliveira, 2002.  

ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: 

parte geral. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. v. 1. 

GUERRA, Carlos Eduardo Guerra/ Ricardo Lodi Ribeiro (Org). COLEÇÃO DIREITO UERJ  

DIREITO PENAL.  Editora Freitas Bastos, 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

BACILA, Carlos Roberto. Introdução ao direito penal e  criminologia. Intersabares, 2016. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

MURARO, Mariel. Sistema penitenciário e execução penal. Intersabares, 2017. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

 

Disciplina: DIREITO PROCESSUAL CIVIL I 

Ementa: Noções Fundamentais de Direito Processual Civil. Dos sujeitos do processo. 

Pluralidade de partes. Da formação do processo. Dos Atos Processuais. Tutela Provisória. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SARRO, Luís Antônio Giampaulo (coord). Novo código de processo civil: principais 

alterações do sistema processual civil. São Paulo: Rideel, 2014. 

NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao código de processo civil. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2015. 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 56. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2015. v. 1. 

MACHADO. Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado Artigo por Artigo 

Parágrafo por Parágrafo. Manole. 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

SARRO, Luís Antonio Giampaulo. Novo Código de Processo Civil  1 edição. Rideel, 2015. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MELLO, Manuel Maria Antunes de; Pontes, Fellipe Lucena Patriota de. Manual de Processo 

Civil. 3. ed. Leme. CL EDIJUR. 2018. 
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GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2013. 3 v.  

SILVA, Ovídio A. Baptista da. Curso de processo civil: volume 1: processo de 

reconhecimento. 7. ed. São Paulo: Forense, 2005. v. 1. 

DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 15. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2013. 

SILVA, Bruno Sérgtio G. da. Comentários ao código de processo civil:  São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2001. v. 16. 

NERY Jr., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e 

legislação extravagante. 14. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 

SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. 29. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012. v. 1. 

ARAUJO, Cleyson de Moraes Mello e Luis Carlos de. CURSO DO NOVO PROCESSO CIVIL. 1 

Edição  Editora Freitas Bastos. 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Editoria Jurídica da Editora Manole (org.) Novo Código de Processo Civil Lei n 13105 de 

16 de março de Manole, 2017. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Editoria Jurídica da Editora Manole (org.). Constituição Federal códigos civil processo civil 

penal processo penal  legislação complementar e súmulas do STF e do STJ  2011. Manole. 

2011 (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

Disciplina: MEDIAÇÃO, NEGOCIAÇÃO E ARBITRAGEM 

Ementa: Conceitos e princípios da negociação e da mediação. Aspectos sociais, políticos e 

econômicos da negociação e da mediação. Relações interpessoais e inter-organizacionais. 

Negociação como atividade cotidiana. Táticas e estratégias de negociação. Habilidades de 

relacionamento e tecnologia da negociação. Mediação, jurisdição e jurisconstrução. Mediação, 

conciliação e transação. Papel e ética do mediador. 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 Basica:  

ALVIM, José Eduardo Carreira. Comentários à lei de arbitragem: lei nº 9.307, de 23 de 

setembro de 1996. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2007. 

CRETELLA JUNIOR, José. Curso de arbitragem. 2. ed. São Paulo. Milennium. 2014. 

SILVA, João Roberto da. Arbitragem: aspectos gerais da lei nº 9.307/96. Leme: JH Mizuno, 

2004. 

MACHADO. Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado Artigo por Artigo 

Parágrafo por Parágrafo. Manole. 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 
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SARRO, Luís Antonio Giampaulo. Novo Código de Processo Civil  1 edição. Rideel, 2015. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CRUZ, José Raimundo Gomes da. A arbitragem na lei nº 9.307, de 23/9/96. São Paulo: 

Oliveira Mendes, 1998. 

KRIGER FILHO, D. A. Embargos de declaração no processo civil e arbitral. São Paulo: 

CL EDIJUR, 2002. 

MANES, Humberto de Mendonça. A legitimação negocial: premissas básicas. Rio de 

Janeiro: Liber Juris, 1982. 

MORAIS, Jose Luis Bolzan de. Mediação e arbitragem: alternativas à jurisdição. 3. ed. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012.  

PARIZATTO, João Roberto. Arbitragem: comentários à lei 9.307, de 23-9-96. Ribeirão Preto: 

LED, 1997.  

ARAUJO, Cleyson de Moraes Mello e Luis Carlos de. CURSO DO NOVO PROCESSO CIVIL. 1 

Edição  Editora Freitas Bastos. 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Editoria Jurídica da Editora Manole (org.) Novo Código de Processo Civil Lei n 13105 de 

16 de março de Manole, 2017. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Editoria Jurídica da Editora Manole (org.). Constituição Federal códigos civil processo civil 

penal processo penal  legislação complementar e súmulas do STF e do STJ  2011. Manole. 

2011 (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

Disciplina: ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL 

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. Fundamentos filosóficos da Ética. Deontológica Jurídica. 

Código de Ética dos Advogados. Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil: estudos e 

comentários. Ética Profissional no âmbito das diversas profissões jurídicas. Procedimentos 

práticos da profissão; contrato de prestação de serviços advocatícios, honorários. 

Relacionamento profissional com as autoridades constituídas, com os colegas e partes. 

Bibliografia Básica: 

NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011 

PERELMAN, Chaim. Ética e direito. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

SÁ, Antonio Lopes de. Ética profissional. 9. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas. 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

AZEVEDO, Flávio Olimpio de. Comentários às infrações disciplinares do estatuto da 
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advocacia. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. 

COSTA, Elcias Ferreira da. Deontologia jurídica: ética das profissões jurídicas. 4. ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2013.  

PAIVA, Mario Antonio Lobato de. A supremacia do advogado face ao jus postulandi. 

São Paulo: LED, 2000. 

Cortella, Mario Sergio. Verdades e mentiras Ética e democracia no Brasil. Papirus, 2017. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Patrus, Roberto. Ética e felicidade. Editora: Vozes, 2014. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Hooft, Stan van. Ética da virtude. Editora: Vozes, 2013. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Reinaldo Dias. Sociologia e Ética Profissional. Pearson, 2017. 

ALENCASTRO, Mario Sergio Cunha, ALVES, Osnei Francisco. Governança gestão 

responsável e ética nos negócios. Intersaberes, 2017. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

Disciplina: ESTUDO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR IV 

Ementa: A jurisprudência dos Tribunais no tocante: 1. ao Direito do Trabalho Individual; 2. 

aos Contratos, no Direito Civil; 3. a Ética Geral e Profissional; 4. a Negociação, Mediação e 

Arbitragem; 5. ao Processo Civil quanto à formação do processo (Partes, Procuradores, Juiz, 

Ministério Público e Defensor Público) e quanto à Tutela Provisória; 6. ao Direito Penal, em 

relação às penas,  à medida de segurança, a ação penal e extinção da punibilidade. 

Bibliografia Básica:  

DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 10. ed. São Paulo: LTR, 2011. 

DINIZ, Maria Helena – Curso de Direito Civil Brasileiro – Vol. 03: Teoria das Obrigações 

Contratuais e Extracontratuais – Editora Saraiva – 2008. 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 56. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2015. v. 1. 

FERNANDES, Alexandre Cortez. Direito Civil Contratos. Edusc, 2011. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

ALMEIDA, André Luiz Paes de. Direito do Trabalho. 15 edição. Rideel, 2014. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

MACHADO, Costa,Azevedo, David Teixeira de. Código Penal interpretado artigo por artigo 

parágrafo por parágrafo. Manole, 2017. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

MACHADO. Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado Artigo por Artigo 

Parágrafo por Parágrafo. Manole. 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Bibliografia Complementar: 
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CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte especial. São Paulo: Saraiva, 2011. 697 p. 

DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 15. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2013. 

MADEU, Diógenes. Ética geral e jurídica. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

MORAIS, Jose Luis Bolzan de. Mediação e arbitragem: alternativas à jurisdição. 2. ed. 

Porto Alegre: Liv. Advogado, 2008 

SARRO, Luís Antônio Giampaulo (coord). Novo código de processo civil: principais 

alterações do sistema processual civil. São Paulo: Rideel, 2014. 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl & PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal  

brasileiro: parte geral. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. 

Editoria Jurídica da Editora Manole (org.). Constituição Federal códigos civil processo civil 

penal processo penal  legislação complementar e súmulas do STF e do STJ  2011. Manole. 

2011 (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

BACILA, Carlos Roberto. Introdução ao direito penal e  criminologia. Intersabares, 2016. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

AUGUSTIN, Sérgio. Direito trabalhista e previdenciário. Educs, 2006. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. Manual de direito civil  tabela com resumo e 

questes de concursos e da Ordem. Manole, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Cortella, Mario Sergio. Verdades e mentiras Ética e democracia no Brasil. Papirus, 2017. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

5º SEMESTRE 

 

Disciplina: DIREITO CIVIL IV (RESPONSABILIDADE CIVIL) 

Ementa: Conceito e princípios da responsabilidade civil. Responsabilidade subjetiva e 

objetiva. Responsabilidade civil contratual. Responsabilidade civil extracontratual. 

Responsabilidade civil das pessoas jurídicas e seus administradores. Responsabilidade civil do 

Estado. Responsabilidade civil internacional. Perspectivas da responsabilidade civil. 

Indenização do dano material e moral. 

Bibliografia Básica: 

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2014. v. 7. 

RODRIGUES, Sílvio. Direito civil 4: responsabilidade civil. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, v. 

4. 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011.   

PIVA, Rui Carvalho. Direito civil parte geral obrigações contratos atos unilaterais 

responsabilidade civil direito das coisas. Manole, 2012. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: 

responsabilidade civil. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. v. 3. 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito das obrigações: parte especial: responsabilidade civil. 

11. ed. Ribeirão Preto: Saraiva, 2014. 2 t. 

MEDEIROS, Rui. Dicionário de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. São 

Paulo: Saraiva, 1996. 

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das obrigações: parte 2. 

41. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v. 4. 

CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 

2011. 

LISBOA, Roberto Senise. Direito Civil de A a Z. Manole, 2008. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Silmara Juny Chinellato (coord. da Coleção), Fernanda Stinchi Pascale Leonardi (autora da 

obra). Voz e direito civil proteção jurídica da voz história evolução e fundamentação 

legalManole, 2013. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

GUERRA, Eduardo; RIBEIRO, Ricardo Lodi. Org: Carlos. COLEÇÃO  DIREITO UERJ  DIREITO 

CIVIL  1 Edição.  Editora Freitas Bastos, 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. Manual de direito civil  tabela com resumo e 

questes de concursos e da Ordem. Manole, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

PANTALEÃO, Leonardo; PANTALEÃO, Juliana. Direito Civil parte geral. Manole, 2006. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

Disciplina: DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO E PRIVADO 

Ementa: Direito Internacional Privado: introdução, análise histórica. Questões gerais 

derivadas do elemento de estraneidade no direito: elementos de conexão, qualificação, 

devolução e renúncia. Aplicação e exceções à aplicação do direito estrangeiro. Análise 

específica do direito civil internacional, direito de família, real, obrigação, sucesso, direito 

processual civil internacional. Questões de direito do comércio internacional. Arbitragem 

internacional. Direito Internacional Público: análise histórica e introdução ao engajamento 

internacional do Estado. Relação entre direito interno e direito internacional: fontes, tratados, 

costumes. Atos derivados de organizações internacionais. Território e organizações 

internacionais. 

Bibliografia Básica: 

ACCIOLY, Hildebrando; CASELLA, Paulo Borba; SILVA, Geraldo E. do Nascimento e. Manual 

de direito internacional público. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.  
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MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Tratados internacionais de direitos humanos e direito 

interno. São Paulo: Saraiva, 2010. 

RANGEL, Vicente Marotta. Direito e relações internacionais. 9. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2010.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Tratados internacionais: com comentários à convenção de 

Viena de 1969. 2. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004. 

REZEK, José Francisco. Direito internacional público. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.  

NEVES, Gustavo Bregalda. Direito internacional público e direito internacional privado. 

3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

VELLOSO, Flávio Marcondes. Tribunal internacional de justiça: caminho para uma nova 

comunidade. São Paulo: Siciliano, 1999. 

WUCHER, Gabi. Minorias: proteção internacional em prol da democracia. São Paulo: Juarez 

de Oliveira, 2000. 

ROBLES, Léo Tadeu. Logística internacional uma abordagem para a integração de 

negócios. Intersaberes, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

CULPI, Ludmila Andrzejewski. Empresas transnacionais uma visão internacionalista. 

Intersaberes, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

DOMINGUES, Juliana Oliveira, OLIVEIRA, Cristina Godoy Bernardo de. Direito econômico 

internacional. Intersaberes, 2017. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

Disciplina: DIREITO DO TRABALHO II 

Ementa: Direito Coletivo do Trabalho. Origens históricas dos sindicatos. Conflitos coletivos de 

trabalho e suas formas de solução. Convenções e acordos coletivos. Direito de greve e lock 

out. Perspectivas do Direito do Trabalho. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CAIRO JUNIOR, José. Curso de direito do trabalho: direito individual e direito coletivo do 

trabalho. 9. ed. Salvador: Juspodivm, 2014. 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro; NASCIMENTO, Sônia Mascaro. Iniciação ao direito do 

trabalho. 40. ed. São Paulo: LTR, 2015. 

RUSSOMANO, Mozart Victor. Curso de direito do trabalho. 9. ed. Curitiba: Juruá, 2008. 

CORDEIRO, João e Mota, Adriano. Direito do Trabalho na Prática: Prevenção e Atuação 

do Preposto nos Processos Trabalhistas. Vol 2. 1 Edição. Rideel, 2013. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

ALMEIDA, André Luiz Paes de. Direito do Trabalho. 15 edição. Rideel, 2014. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LEITE, Márcia de P. O que é greve. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, (Coleção Primeiros 

Passos). 1992. 

LIMA, Luiz Tenório de. Movimento sindical e luta de classes. São Paulo: Oliveira Mendes, 

1998. 

MANZIONE, Luiz. Resumo de direito do trabalho. Leme: Direito, 2002. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Comentários à CLT. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014. 

CORDEIRO, João; Adriano Mota. Direito do Trabalho na Prática: Da Admissão a 

Demissão. Vol 1.  3 edição. Rideel, 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

SILVA, Luis Claudio Pereira da. PRINCIPAIS PEAS DE PRÁTICA TRABALHISTA. 1 Edição. 

Editora: Freitas Bastos, 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

ALCANTARA, Silvano Alves. Legislação trabalhista e rotinas trabalhistas. Intersaberes, 

2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

AUGUSTIN, Sérgio. Direito trabalhista e previdenciário. Educs, 2006. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

ALMEIDA, André Luiz Paes de. Vade Mecum Trabalhista. Rideel, 2012. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

Disciplina: DIREITO PENAL III 

Ementa: Da periclitação da vida e da saúde. Da rixa. Dos crimes contra a honra. Dos crimes 

contra a liberdade individual ou pessoal. Dos crimes contra o patrimônio. Da receptação. 

Disposições gerais. Dos crimes contra a propriedade imaterial. Dos crimes contra a 

organização do trabalho. Dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos 

mortos. Dos crimes contra a dignidade sexual. 

JALIL, Mauricio Schaun; GRECO FILHO, Vicente (coordenadores). Código Penal comentado  

doutrina e jurisprudência. Manole, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

MACHADO, Costa,Azevedo, David Teixeira de. Código Penal interpretado artigo por artigo 

parágrafo por parágrafo. Manole, 2017. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Bibliografia Básica: 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal.  São Paulo: Saraiva, 2014. v. 2, 3. 

CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. São Paulo: Saraiva, 2015. v. 2, 3. 

JESUS, Damásio de. Direito penal. São Paulo: Saraiva, 2014. v. 2, 3. 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

JESUS, Damásio de. Código penal anotado. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

DELMANTO, Celso. Código penal comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.  
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MIRABETE, J. F. Manual de direito penal: parte especial, arts. 121 a 234 do CP. 32. ed. 

São Paulo. Atlas, 2015. v. 2.  

MIRABETE, Julio Fabbrini. Código penal interpretado. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2013.  

PIERANGELI, José Henrique; ZAFFARONI, Eugênio Raul. Manual de direito penal 

brasileiro: parte geral. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. v. 1. 

GUERRA, Carlos Eduardo Guerra/ Ricardo Lodi Ribeiro (Org). COLEÇÃO DIREITO UERJ  

DIREITO PENAL.  Editora Freitas Bastos, 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

BACILA, Carlos Roberto. Introdução ao direito penal e  criminologia. Intersabares, 2016. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

MURARO, Mariel. Sistema penitenciário e execução penal. Intersabares, 2017. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

 

Disciplina: DIREITO PROCESSUAL CIVIL II 

Ementa: Noções gerais de processo e procedimento. Teoria do pedido. Da audiência de 

conciliação ou mediação. Da resposta do réu. Fase de saneamento. Audiência de instrução e 

julgamento. Das provas. Da sentença. Dos recursos. 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 

2013. v. 1. 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 56. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2015. v. 1. 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 50. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017. 3 v. 

MACHADO. Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado Artigo por Artigo 

Parágrafo por Parágrafo. Manole. 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

SARRO, Luís Antonio Giampaulo. Novo Código de Processo Civil  1 edição. Rideel, 2015. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e processo. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. 

BRASIL. Código de processo civil e Constituição Federal. 44. ed. Ribeirão Preto: Saraiva, 

2014. 

CARDOSO, Hélio Apoliano. ABC do novo CPC. Leme: JHMizuno, 2015.  

NERY Jr., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e 

legislação extravagante. 14. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 

SILVA, Ovídio A. Baptista da. Curso de processo civil. 6. Ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2008. 
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ARAUJO, Cleyson de Moraes Mello e Luis Carlos de. CURSO DO NOVO PROCESSO CIVIL. 1 

Edição  Editora Freitas Bastos. 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Editoria Jurídica da Editora Manole (org.) Novo Código de Processo Civil Lei n 13105 de 16 

de março de Manole, 2017. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Editoria Jurídica da Editora Manole (org.). Constituição Federal códigos civil processo civil penal 

processo penal  legislação complementar e súmulas do STF e do STJ  2011. Manole. 2011 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

Disciplina: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E SEGURIDADE SOCIAL 

Ementa: Conceito e princípios do Direito da Seguridade Social. Previdência Social no Brasil. 

Beneficiários. Custeio. Prestações. Acidentes do Trabalho. Repercussões no Contrato de 

Trabalho. Segurança e Medicina do Trabalho.  

Bibliografia Basica:  

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da seguridade social. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

OLIVEIRA, Aristeu de. Manual prático da previdência social. 16. ed. São Paulo: Atlas, 

2012. 

RIBEIRO, Maria Helena Carreira Alvim. Aposentadoria especial: regime da previdência 

social. 7. ed. Curitiba: Juruá, 2014. 

Sérgio Augustin. Direito trabalhista e previdenciário. Educs, 2006. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

Organizador Ricardo Bernd Glasenapp. Direito Previdenciário. Pearson, 2016. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CAPELLI, Márcio Rogério. Benefícios previdenciários: nova interpretação da renda mensal 

inicial. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. 

TEIXEIRA, Denilson Victor Machado. Manual de direito da seguridade social: aspectos 

doutrinários, legais e jurisprudenciais. 3. ed. Leme: JHMizuno, 2015. 

IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 20. ed. Niterói: Impetus, 2015. 

MARTINEZ, Wladimir Novaes. Comentários à lei básica da previdência social: plano de 

custeio: Lei nº 8.212/91, Decreto nº 3.048/99. 7. ed. São Paulo: LTr,  2010. t. 1. 

SILVESTRE, Carlos. INSS: manual de benefícios assistenciais. 2. ed. Leme: JHMizuno, 2010. 

WEINTRAUB, Arthur Bragança de Vasconcellos. Previdência privada: atual conjuntura e sua 

função complementar ao regime geral da previdência social. São Paulo: Juarez Latin, 2001. 
 

 

Disciplina: ESTUDO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR V 
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Ementa: A jurisprudência dos Tribunais no tocante: 1. Direito Civil, nas questões de 

responsabilidade civil; 2. Direito do Trabalho Coletivo; 3. Direito Internacional Público e 

Privado; 4. Direito Penal, nas questões de crimes contra o patrimônio, contra a organização 

do trabalho; contra a dignidade sexual; 5. Direito Previdenciário e Seguridade Social; 6. 

Processo Civil, na questão da teoria do pedido, da sentença e dos recursos.  

Bibliografia Básica:  

CAIRO JUNIOR, José. Curso de Direito do Trabalho: direito individual e direito coletivo do 

trabalho. 6ª. ed.Salvador: Editora Jus Podivm, 2011. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da seguridade social. 29. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 50. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017. 3 v  

PIVA, Rui Carvalho. Direito civil parte geral obrigações contratos atos unilaterais 

responsabilidade civil direito das coisas. Manole, 2012. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

CULPI, Ludmila Andrzejewski. Empresas transnacionais uma visão internacionalista. 

Intersaberes, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

ALMEIDA, André Luiz Paes de. Direito do Trabalho. 15 edição. Rideel, 2014. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

MURARO, Mariel. Sistema penitenciário e execução penal. Intersabares, 2017. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

Organizador Ricardo Bernd Glasenapp. Direito Previdenciário. Pearson, 2016. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

Bibliografia Complementar: 

GAGLIANO, Pablo Stolz; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: 

responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. v. 3. 

CARDOSO, Hélio Apoliano. ABC do novo CPC. Leme: JHMizuno, 2015. 

CARRION, Valentin. Comentários à consolidação das leis trabalhistas. Legislação 

Complementar e Jurisprudência. 36. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 16. ed. Niterói: Impetus, 2011. 

MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Tratados internacionais: com comentários à convenção de 

Viena de 1969. 2. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004. 

ZAFFARONI, Eugênio Raul & BATISTA, Nilo. Manual de direito penal brasileiro. Rio de 

Janeiro: Revan, 2008.  

ALCANTARA, Silvano Alves. Legislação trabalhista e rotinas trabalhistas. Intersaberes, 

2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

MACHADO, Costa,Azevedo, David Teixeira de. Código Penal interpretado artigo por artigo 

parágrafo por parágrafo. Manole, 2017. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 
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MACHADO. Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado Artigo por Artigo 

Parágrafo por Parágrafo. Manole. 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

6º SEMESTRE 

 

Disciplina: DIREITO PROCESSUAL PENAL I 

Ementa: Conceito e princípios do Direito Processual Penal. Inquérito policial. Ação penal. 

Competência. Questões e processos incidentes. Prova. Sujeitos do processo. Prisão e 

liberdade provisória. Atos de comunicação processual. Interdições de direitos e medidas de 

segurança. Sentença. 

Bibliografia Básica: 

CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 35. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. v. 

3-4. 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 16. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013. 

MOSSIN. Heráclito Antônio. Comentários ao Código de Processo Penal  luz da doutrina e da 

jurisprudncia  doutrina comparada. Manole, 2013. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

RAMIDOFF, Mário Luiz. Elementos de processo penal. Intersabares, 2017. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

Bibliografia Complementar:  

CABETTE, Eduardo Luiz Santos. Processo penal e a defesa dos direitos e garantias 

individuais. São Paulo: Péritas, 2002. 

CARNELUTTI, Francesco. As misérias do processo penal. 2. ed. São Paulo: Edijur, 2010. 

CARVALHO, Jeferson Moreira de. Curso básico de processo penal. São Paulo: Juarez de 

Oliveira, 2000. 2 v. 

FIORETTI, Julio. Legítima defesa: estudos de criminologia. Belo Horizonte: Líder, 2002. 

JESUS, Damásio Evangelista de. Código de processo penal: anotado. 27. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2015. 

LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2014.  

MURARO, Mariel. Sistema penitenciário e execução penal. Intersabares, 2017. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

Editoria jurídica da Editora Manole. Código de Processo Penal. Manole, 2017. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

 

Disciplina: DIREITO CIVIL V (FAMÍLIA) 
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Ementa: Direito de família: conceito, conteúdo, características. Casamento. Esponsais. 

Concubinato. Impedimentos matrimoniais. Idade nupcial. Celebração do casamento. 

Casamento nuncupativo. Provas do casamento. Casamentos inexistentes, nulos e anuláveis. 

Disposições penais sobre o casamento. Efeitos do casamento. Regime de bens. Dissolução da 

sociedade conjugal. Pátrio poder. Parentesco. Filiação. Investigação de paternidade e 

maternidade. Adoção. Alimentos. Tutela e curatela. Ausência e seus efeitos. Temas atuais e 

controversos de Direito de Família: união entre homossexuais e seus reflexos, entre outros. 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito de família. 12. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2015. v. 6. 

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil 2: direito de família. 42. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012. 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: direito de família. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2014.  

ALMEIDA JR, Fernando Frederico de.; TEBALDI, Juliana Zacarias Fabre. Direito Civil Família e 

Sucessões. Manole, 2012. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DIAS, Maria Benice (coord.). Incesto e alienação parental: de acordo com a lei 

12.318/2010. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. 

DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 10. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2015. 

FUJITA, Jorge Shiguemitsu. Curso de direito civil: direito de família. 2. ed. São Paulo: 

Juarez de Oliveira, 2003. 

GRISARD FILHO, Waldir. Guarda compartilhada: um novo modelo de responsabilidade 

parental. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 

SOUZA, Ionete de Magalhães. Perícia genética paterna e acesso à justiça: uma análise 

conceitual. 3. ed. Leme: JHMizuno, 2013. 

 
Silmara Juny Chinellato (coord. da Coleção), Fernanda Stinchi Pascale Leonardi (autora da 

obra). Voz e direito civil proteção jurídica da voz história evolução e fundamentação 

legalManole, 2013. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

GUERRA, Eduardo; RIBEIRO, Ricardo Lodi. Org: Carlos. COLEÇÃO  DIREITO UERJ  DIREITO 

CIVIL  1 Edição.  Editora Freitas Bastos, 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. Manual de direito civil  tabela com resumo e 

questes de concursos e da Ordem. Manole, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 
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PANTALEÃO, Leonardo; PANTALEÃO, Juliana. Direito Civil parte geral. Manole, 2006. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Disciplina: DIREITO PENAL IV 

Ementa: Crimes contra a incolumidade pública. Crimes contra a fé pública. Crimes contra a 

administração pública. Contravenções penais. Direito Penal Econômico. Outras leis penais 

especiais: tóxicos, imprensa, abuso de autoridade, responsabilidade, outras. Perspectivas do 

Direito Penal. Direito Penitenciário e execução penal. Condenado e internado. Da assistência: 

material; à saúde; jurídica; educacional; social e religiosa. Do trabalho. Direitos, deveres e 

disciplina. Assistência ao egresso. 

Bibliografia Básica: 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial 2: dos crimes contra 

a pessoa. 15. ed. São Paulo: Saraiva. 2015. v. 2. 

CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte especial. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

v. 2. 

JESUS, Damásio de. Direito penal. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. v. 3, 4. 

JALIL, Mauricio Schaun; GRECO FILHO, Vicente (coordenadores). Código Penal comentado  

doutrina e jurisprudência. Manole, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

MACHADO, Costa,Azevedo, David Teixeira de. Código Penal interpretado artigo por artigo 

parágrafo por parágrafo. Manole, 2017. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CAPEZ, Fernando. Direito penal: parte geral. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte especial. 12. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 

2015. v. 2. 

DELMANTO, Celso. Código penal comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

MIRABETE, Julio Fabbrini. Código penal interpretado. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2015.  

ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal 

brasileiro: parte geral. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.  

GUERRA, Carlos Eduardo Guerra/ Ricardo Lodi Ribeiro (Org). COLEÇÃO DIREITO UERJ  

DIREITO PENAL.  Editora Freitas Bastos, 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

BACILA, Carlos Roberto. Introdução ao direito penal e  criminologia. Intersabares, 2016. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

MURARO, Mariel. Sistema penitenciário e execução penal. Intersabares, 2017. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

 

Disciplina: DIREITO PROCESSUAL CIVIL III 
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Ementa: Teoria geral da tutela executiva. Espécies de liquidação e cumprimento da 

sentença. Execução de títulos extrajudicial. Reações do executado.  

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. 22. ed. S. Paulo: Saraiva, 

2010. 3 v. 

NERY Jr., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e 

legislação extravagante. 14. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 55. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2014. 

 MACHADO. Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado Artigo por Artigo 

Parágrafo por Parágrafo. Manole. 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

SARRO, Luís Antonio Giampaulo. Novo Código de Processo Civil  1 edição. Rideel, 2015. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CARDOSO, Hélio Apoliano. Execução em renegociação de dívidas. 3. ed. Leme: JHMizuno, 

2013. 

Revista Juris Plenum: doutrina e jurisprudência. 

HINOJOSA, Anita Flávia. Objeção e exceção de pré-executividade: teoria e prática, 

formulários. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003. 

LIEBMAN, Enrico Tullio. Embargos do executado. Campinas: Bookseller, 2003. 

MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro. 29. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2012. 

SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas do direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 

2011. 3 v. 

ARAUJO, Cleyson de Moraes Mello e Luis Carlos de. CURSO DO NOVO PROCESSO CIVIL. 1 

Edição  Editora Freitas Bastos. 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Editoria Jurídica da Editora Manole (org.) Novo Código de Processo Civil Lei n 13105 de 16 de 

março de Manole, 2017. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Editoria Jurídica da Editora Manole (org.). Constituição Federal códigos civil processo civil penal 

processo penal  legislação complementar e súmulas do STF e do STJ  2011. Manole. 2011 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 

EMENTA: Direito Processual do Trabalho: fontes, princípios e conceitos fundamentais; problemas e 

temas relevantes; fundamentos históricos e constitucionais. Justiça do Trabalho: organização e 

competência. O processo trabalhista: dissídio individual e dissídio coletivo. Recursos. Execução. 

Comissões de Conciliação Prévia: Lei nº 9.958, de 12 de janeiro de 2000.  
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Bibliografia Básica:  

CAIRO Jr., José. Curso de direito processual do trabalho: direito individual e direito 

coletivo dos trabalhos. 6. ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2013.  

MARTINS, Sergio Pinto. Direito processual do trabalho: doutrina e prática forense. 35. ed. 

São Paulo: Atlas, 2014. 

OLIVEIRA, Aristeu de. Manual de prática trabalhista. 49. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

Bibliografia Complementar 

CARRION, Valentin. Comentários à consolidação das leis do trabalho. 39. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2014. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Comentário à CLT. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

ZAINAGHI, Domingos Sávio. Curso de legislação social: direito do trabalho. 14. ed. São 

Paulo: Atlas, 2015. 

BRANCO, Ana Maria Saad; SAAD, Eduardo Gabriel; SAAD, José Eduardo Duarte. Curso de 

direito processual do trabalho. 7. ed. São Paulo: LTR, 2014. 

SAAD, Eduardo Gabriel. Curso de direito processual do trabalho: prática processual: 3ª 

parte. 6. ed. São Paulo: LTR, 2008. 

 

Disciplina: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  

Ementa: Conceito e princípios do Direito da Criança e do Adolescente. Proteção integral. Direito 

fundamental. Menoridade e responsabilidade penal. Política de atendimento. Atos infracionais. 

Medidas sócio-educativas. Justiça da infância e da juventude. Ministério Público e advogado. 

Procedimentos. Crimes e infrações administrativas. Prevenção e Prevenção Especial. Adoção. 

Bibliografia Básica: 

DUPRET, Cristiane. Curso de direito da criança e do adolescente. 2. ed. Belo Horizonte: Ius, 

2012. 

ISHIDA, Válter Kenji. Estatuto da Criança e do Adolescente: doutrina e jurisprudência. 15. 

ed. São Paulo: Del Rey, 2014. 

LIBERATI, Wilson Donizeti. Comentários ao Estatuto da Criança e Adolescente. 12. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2015.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CARVALHO, Jeferson Moreira de. Estatuto da Criança e do Adolescente: manual 

funcional. 3. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2012. 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. (Coleção 

Saraiva de legislação, 16). 

RIBEIRO, Paulo Hermano Soares; SANTOS, Vivian Cristina Maria; SOUZA, Ionete de 
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Magalhães. Nova lei da adoção comentada. 2. ed. Leme: JHMizuno, 2012. 

Revista Síntese Direito de Família. (Periódico impresso) 

NAZO, Georgette Nacarato. Adoção internacional: valor e importância das convenções 

internacionais vigentes no Brasil. São Paulo: Oliveira Mendes, 1997. 

RODRIGUES, Maria Stella V. Souto Lopes. A adoção na Constituição Federal, o ECA e os 

estrangeiros. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994. 
  

Disciplina: ESTUDO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR VI 

Ementa: A jurisprudência dos Tribunais no tocante: 1. Ao Direito de Família; 2. Ao Estatuto 

da Criança e do Adolescente; 3. à Legislação Penal Especial; 4. Ao Direito Processual Penal 

quanto ao inquérito, a ação penal, as prisões cautelares e a liberdade provisória; 5. Ao Direito 

Processual do Trabalho as questões referentes aos dissídios coletivos, aos recursos e a 

competência para conhece de Habeas Corpus; 6. Ao Processo Civil quanto processo de 

execução. 

Bibliografia Básica:  

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial. São Paulo: Saraiva. 

2011. v.3 e v.4. 

CAIRO JUNIOR, José. Curso de Direito do Processual do Trabalho – Direito Individual e Direito 

Coletivo dos Trabalhos. 4. ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2011.  

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito de família. 12. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2015. v. 6. 

RAMIDOFF, Mário Luiz. Elementos de processo penal. Intersabares, 2017. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

MURARO, Mariel. Sistema penitenciário e execução penal. Intersabares, 2017. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

ALMEIDA JR, Fernando Frederico de.; TEBALDI, Juliana Zacarias Fabre. Direito Civil Família e 

Sucessões. Manole, 2012. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Bibliografia Complementar: 

DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 10. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2015. 

CARRION, Valentin. Comentários à consolidação das leis trabalhistas. 36. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2011. 

GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte especial. Rio de janeiro: Impetus, 2011. v.4. 

ISHIDA, Válter Kenji. Estatuto da criança e do adolescente: doutrina e jurisprudência.13 ed. 

São Paulo: Atlas, 2011. 
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THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 50. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017. 3 v. 

GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. Manual de direito civil  tabela com resumo e 

questes de concursos e da Ordem. Manole, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

JALIL, Mauricio Schaun; GRECO FILHO, Vicente (coordenadores). Código Penal comentado  

doutrina e jurisprudência. Manole, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

ARAUJO, Cleyson de Moraes Mello e Luis Carlos de. CURSO DO NOVO PROCESSO CIVIL. 1 

Edição  Editora Freitas Bastos. 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

7º  SEMESTRE 

 

Disciplina: DIREITO CIVIL VI (SUCESSÕES)  

Ementa: Conceito e princípios do Direito das Sucessões. Sucessão em geral. Sucessão 

legítima. Sucessão testamentária. Do inventário, do arrolamento e da colação: regime 

jurídico. Partilha: nulidade Perspectivas do Direito das Sucessões. Temas controversos: 

sucessão na união de homossexuais e na união estável. 

Bibliografia Básica: 

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito das sucessões. 29. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2015. v. 6. 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito das sucessões. 9. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2015. v. 7. 

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: direito das sucessões. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

v. 7. 

ALMEIDA JR, Fernando Frederico de.; TEBALDI, Juliana Zacarias Fabre. Direito Civil Família e 

Sucessões. Manole, 2012. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AMORIM, Sebastião; Oliveira, Euclides de. Inventários e partilhas: teoria e prática. 22. ed. 

São Paulo: LEUD, 2009.  

FERREIRA, Nelson Pinto. Da colação no direito civil brasileiro e no direito civil comparado. São 

Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. 

RIBEIRO, Hermano Soares; FONSECA, Edson Pires da. Casamento & divórcio na perspectiva 

civil constitucional. Leme: JHMizuno, 2012. 

MAGALHÃES, Rui Ribeiro de. Instituições de direito das sucessões. Leme: LED, 2001.  

MONTEIRO, Washington de Barros; FRANÇA PINTO, Ana Cristina de Barros Monteiro. Curso 

de direito civil 6: direito das sucessões. 38. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 



  
Faculdade de Direito de Alta Floresta - FADAF 

Curso de Direito 
Projeto Pedagógico (PPC) 

 

 

Faculdade de Direito de Alta Floresta - FADAF 
Curso de Direito 
Projeto Pedagógico - PPC (versão  - Agosto|2018) 

 

 

183 

NEGRÃO, Theotônio et al. Código civil e legislação civil em vigor. 46. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014.  

Silmara Juny Chinellato (coord. da Coleção), Fernanda Stinchi Pascale Leonardi (autora da 

obra). Voz e direito civil proteção jurídica da voz história evolução e fundamentação legal 

Manole, 2013. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

GUERRA, Eduardo; RIBEIRO, Ricardo Lodi. Org: Carlos. COLEÇÃO  DIREITO UERJ  DIREITO 

CIVIL  1 Edição.  Editora Freitas Bastos, 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. Manual de direito civil  tabela com resumo e 

questes de concursos e da Ordem. Manole, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

PANTALEÃO, Leonardo; PANTALEÃO, Juliana. Direito Civil parte geral. Manole, 2006. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

Disciplina: DIREITO PROCESSUAL CIVIL IV  

Ementa: Procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e de jurisdição voluntária na 

legislação codificada. Procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e de jurisdição 

voluntária na legislação extravagante. Processo nos Juizados Especiais. Conceito e princípios 

dos Juizados Especiais. Legislação federal e estadual. Estrutura. Competência. Procedimentos 

específicos. Perspectivas do Direito Processual Civil. 

Bibliografia Básica: 

GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2013. 3 v. 

MARCATO, Antônio Carlos. Procedimentos especiais. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2013. 

SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas do direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 

2014. 3 v. 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Procedimentos Especiais. 

50. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. 

MACHADO. Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado Artigo por Artigo 

Parágrafo por Parágrafo. Manole. 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

SARRO, Luís Antonio Giampaulo. Novo Código de Processo Civil  1 edição. Rideel, 2015. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FREIRE FILHO, Altino. O procedimento monitório no direito brasileiro. São Paulo: Minelli, 

2002. 

SILVA, Ovídio A. Baptista da. Curso de processo civil. 5. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2008. 

DINAMARCO, Candido Rangel. Instituições de direito processual civil. 6. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2009. v. 3, 4. 

CARDOSO, Apoliano Hélio. ABC dos recursos no novo CPC comentado. Leme: JHMizuno, 

2015. 



  
Faculdade de Direito de Alta Floresta - FADAF 

Curso de Direito 
Projeto Pedagógico (PPC) 

 

 

Faculdade de Direito de Alta Floresta - FADAF 
Curso de Direito 
Projeto Pedagógico - PPC (versão  - Agosto|2018) 

 

 

184 

SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas do direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 

2011. 3 v. 

ARAUJO, Cleyson de Moraes Mello e Luis Carlos de. CURSO DO NOVO PROCESSO CIVIL. 1 

Edição  Editora Freitas Bastos. 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Editoria Jurídica da Editora Manole (org.) Novo Código de Processo Civil Lei n 13105 de 16 de 

março de Manole, 2017. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Editoria Jurídica da Editora Manole (org.). Constituição Federal códigos civil processo civil 

penal processo penal  legislação complementar e súmulas do STF e do STJ  2011. Manole. 

2011 (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

Disciplina: DIREITO PENAL V 

Ementa: Direito Penitenciário e Execução Penal. Condenado e Internado. Da Assistência: 

material, a saúde, jurídica, educacional; social e religiosa.  

Bibliografia Básica: 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial 2: dos crimes contra a 

pessoa. 15. ed. São Paulo: Saraiva. 2015. v. 2. 

CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte especial. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. v. 

2. 

JESUS, Damásio de. Direito penal. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. v. 3, 4. 

JALIL, Mauricio Schaun; GRECO FILHO, Vicente (coordenadores). Código Penal comentado  

doutrina e jurisprudência. Manole, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

MACHADO, Costa,Azevedo, David Teixeira de. Código Penal interpretado artigo por artigo 

parágrafo por parágrafo. Manole, 2017. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Bibliografia Complementar 

CAPEZ, Fernando. Direito penal: parte geral. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte especial. 11. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2014.    

v. 2-4. 

DELMANTO, Celso. Código penal comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

MIRABETE, Julio Fabbrini. Código penal interpretado. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2015.  

ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: 

parte geral. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.  

GUERRA, Carlos Eduardo Guerra/ Ricardo Lodi Ribeiro (Org). COLEÇÃO DIREITO UERJ  

DIREITO PENAL.  Editora Freitas Bastos, 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

BACILA, Carlos Roberto. Introdução ao direito penal e  criminologia. Intersabares, 2016. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 
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MURARO, Mariel. Sistema penitenciário e execução penal. Intersabares, 2017. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

 

Disciplina: DIREITO PROCESSUAL PENAL II 

Ementa: Atos de Comunicação Processual. Procedimento comum e demais constantes do 

Código de Processo Penal. Júri. Recursos. Processos constantes de leis especiais. Processos 

nos Juizados Especiais Criminais. 

Bibliografia Básica: 

CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de processo penal comentado. 13. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010. 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 

2010. 

MOSSIN. Heráclito Antônio. Comentários ao Código de Processo Penal  luz da doutrina e da 

jurisprudncia  doutrina comparada. Manole, 2013. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

RAMIDOFF, Mário Luiz. Elementos de processo penal. Intersabares, 2017. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

Bibliografia Complementar: 

BARRETTO, Carlos Roberto. Juizado especial criminal estadual e a lei n. 10.259 de 2001: 

doutrina, jurisprudência, legislação. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. 

CARNELUTTI, Francesco. As misérias do processo penal. Campinas: Bookseller, 2002.  

GOMES, Marcus Alan de Melo. Culpabilidade e transação penal nos juizados especiais 

criminais. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003. 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Prática de processo penal. 32. ed. São Paulo: Saraiva, 

2010. 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 32. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 2 v. 

MURARO, Mariel. Sistema penitenciário e execução penal. Intersabares, 2017. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

Editoria jurídica da Editora Manole. Código de Processo Penal. Manole, 2017. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

 

DISCIPLINA: TÓPICOS ESPECIAIS EM DIREITO I (Metodologia do Projeto de 

Pesquisa) 
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Ementa: Elaboração do projeto de pesquisa: estrutura e conteúdo. Especificidades do projeto 

de pesquisa na área do Direito. O projeto da pesquisa monográfico. 

Bibliografia básica:  

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

TOBIAS, José Antonio. Como fazer sua pesquisa. 7. ed. São Paulo: Ave Maria, 2007. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho científico. 7. 

ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

PEROVANO, D. G. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. Curitiba, InterSaberes, 

2016.(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

CASARIN, H. C. S.; CASARIN, S. J. Pesquisa científica: da teoria à prática. Curitiba: 

InterSaberes, 2012. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

Bibliografia Complementar:  

MATOS, Keila. Produção cientifica jurídica: como fazer uma monografia. São Paulo: Mundo 

Jurídica, 2007. 

SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 12. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2010. 

BITTAR, Eduardo C. B. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática da monografia para 

os cursos de Direito. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

COELHO, F. A; PALOMANES, R. e organizadores. Ensino produção textual. São Paulo: 

Contexto, 2016. . (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

BARROS, A. J. S.; LEHFELD, N. A. S. Fundamentos da Metodologia Científica. 3ª ed. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. . (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

COSTA, M. A. F. da.;COSTA, M. F. B. da. Projeto de Pesquisa: entenda e faça. 6ª ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2015.  . (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

BAUER, M. W.; GASKELL G. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som. Um manual 

prático. 13ª edição. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2015. 2ª reimpressão, 2017.  . 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

MARTINS JUNIOR, J. Como escrever trabalhos de conclusão de curso: instruções para 

planejar e montar, desenvolver, concluir, redigir e apresentar trabalhos 

monográficos e artigos. 9ª edição, Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. 2ª reimpressão, 2017.  . 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

DISCIPLINA:PRÁTICA JURÍDICA I – ATIVIDADES SIMULADAS FORENSES E NÃO 

FORENSES I 

Ementa: Visitas orientadas e trabalhos simulados orientados de prática jurídica forense e não 

forense; elaboração de diversas petições a partir de casos pré-determinados pelo Professor 

Orientador na área de Direito Processual Civil (ênfase: petições em direito civil: direito de 
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família, direitos reais). Elaboração de artigos científicos e análise de questões relativas ao 

conteúdo do Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Bibliografia Básica: 

CHACON, Luiz Fernando Rabelo. Manual de prática forense civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 

2013. 

LUZ, Valdemar Pereira da. Manual do advogado: advocacia prática. 27. ed. São Paulo: 

Conceito, 2015. 

NERY Jr., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e 

legislação extravagante. 14. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 

MACHADO. Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado Artigo por Artigo 

Parágrafo por Parágrafo. Manole. 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

SARRO, Luís Antonio Giampaulo. Novo Código de Processo Civil  1 edição. Rideel, 2015. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Bibliografia Complementar:  

AZEVEDO, Flávio Olimpio de. Comentários às infrações disciplinares do estatuto da advocacia. 

São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. 

BERTOLO José Gilmar. Prática processual civil anotada. 6. ed. São Paulo: JH Mizuno, 2013. 

COSTA, Elcias Ferreira da. Deontologia jurídica: ética das profissões jurídicas. 4. ed. São 

Paulo: Forense Jurídica, 2013. 

CAHALI, Francisco Said. Dos alimentos. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.  

CAMPESTRINI, Hildebrando; FLORENCE, Ruy Celso Barbosa. Como redigir petição inicial. 4. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

ARAUJO, Cleyson de Moraes Mello e Luis Carlos de. CURSO DO NOVO PROCESSO CIVIL. 1 

Edição  Editora Freitas Bastos. 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Editoria Jurídica da Editora Manole (org.) Novo Código de Processo Civil Lei n 13105 de 

16 de março de Manole, 2017. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Editoria Jurídica da Editora Manole (org.). Constituição Federal códigos civil processo civil 

penal processo penal  legislação complementar e súmulas do STF e do STJ  2011. Manole. 

2011 (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

Disciplina: ESTUDO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR VII 

Ementa: A jurisprudência dos Tribunais no tocante: 1. Ao Direito Civil nas questões do 

direito de sucessão; 2. Ao Direito Penal nas questões de execução penal; 3. Ao Processo Civil, 

em relação aos procedimentos especiais inclusive os juizados especiais da justiça comum e da 

justiça federal; 4. Ao Processo Penal nas questões de procedimentos do Tribunal do Júri, da 

legislação extravagante, inclusive os juizados especiais 
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Bibliografia Básica:  

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial. São Paulo: Saraiva. 

2011. v.3 e v.4. 

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito das sucessões. 25. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011. 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Procedimentos Especiais. 

50. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. 

ALMEIDA JR, Fernando Frederico de.; TEBALDI, Juliana Zacarias Fabre. Direito Civil Família e 

Sucessões. Manole, 2012. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

MACHADO. Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado Artigo por Artigo 

Parágrafo por Parágrafo. Manole. 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Bibliografia Complementar: 

AMORIM, Sebastião &OLIVEIRA, Euclides de. Inventários e partilhas: teoria e prática. 22. ed. 

São Paulo: LEUD, 2009.  

BARRETTO, Carlos Roberto. Juizado especial criminal estadual e a lei n. 10.259 de 2001: 

doutrina, jurisprudência, legislação. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. 

CARNELUTTI, Francesco. As misérias do processo penal. Campinas: Bookseller, 2002.  

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de processo penal comentado. 13. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010. 

VELOSO, Zeno. Direito hereditário do cônjuge e do companheiro. São Paulo: Saraiva, 2010. 

MURARO, Mariel. Sistema penitenciário e execução penal. Intersabares, 2017. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

JALIL, Mauricio Schaun; GRECO FILHO, Vicente (coordenadores). Código Penal comentado  

doutrina e jurisprudência. Manole, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. Manual de direito civil  tabela com resumo e 

questes de concursos e da Ordem. Manole, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

8º SEMESTRE 

 

Disciplina: DIREITO ADMINISTRATIVO I 

Ementa: Conceito e princípios do Direito Administrativo. Relação jurídico-administrativa: 

princípios. Função administrativa: poder de polícia, serviço público e fomento. Intervenção no 

domínio econômico. Organização administrativa: administração direta e indireta. 

Administração delegada. Domínio público. Intervenção do Estado na propriedade privada. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 31. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2014. 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. 

JUGSTEDT, Luiz Oliveira Castro. LEGISLAO DIREITO ADMINISTRATIVO  1 Edição.  Editora 

Freitas Bastos, 2016.(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

SILVA, Lauri Romário. Direito Administrativo 1, Educs, 2013. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2002.  

GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.  

MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva. Controle da administração pública pelo Ministério Público. 

São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002.  

MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 19. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2015. 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2010.  

MUKAI, Toshio. Direito administrativo sistematizado. 2. ed. São Paulo: Forense, 2008.  

ABRAHÃO, Anderson Jamil. Legislação de Direito Administrativo  11 Edição. Rideel, 2015. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

HORVATH, Miriam Vasconcelos Fiaux. Direito Administrativo. Manole, 2010. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

MAZZA, Alexandre. Vade Mecum Administrativo. Rideel, 2012. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 
 

Disciplina: DIREITO AMBIENTAL  

Ementa: Ecologia e Meio Ambiente na Amazônia, em especial no Norte do Mato Grosso. A 

crise ambiental. O movimento ecológico. Ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável. 

Direito Ambiental: fontes, princípios e conceitos fundamentais; problemas e temas 

relevantes; fundamentos históricos e constitucionais. O Direito e os recursos ambientais da 

Amazônia. Direito Ambiental brasileiro, em especial os institutos relacionados aos problemas 

da Amazônia. 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. Direito Penal 

Ambiental. Modelos de Proteção Ambiental. Norma Penal Ambiental. Bens Jurídicos 

Protegidos. Responsabilidade Penal Ambiental. Responsabilidade Penal das Pessoas Jurídicas. 

Crimes Ambientais. Lei 9.605/98. Crimes contra a Fauna. Crimes contra a Flora. Atividade 

Industrial e Poluição. Legislação Especial. 
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Bibliografia Básica: 

PHILLIPI JR., Arlindo et al (edit.). Curso de gestão ambiental. 2. ed. Barueri: Manole, 2014. 

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 

2014.  

SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 2013.  

Bibliografia Complementar 

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

BELTRÃO, Antonio F. G. Curso de direito ambiental. 2. ed. São Paulo: Método, 2014. 

PAULA, Jônatas Luiz Moreira de. Direito ambiental e cidadania. Leme: JHMizuno, 2007.  

KÖHLE, Graziela de Oliveira. Responsabilidade civil ambiental e estruturas causais: o 

problema do nexo causal para o dever de reparar. São Paulo: Juruá, 2011. 

TRENNEPOHL, Natasha. Manual de direito ambiental. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

CURRIE, K. colaboradoras: Sonia Maria Bassani; Angela M. Coco; Cleuza M. Hehr. Meio 

ambiente: interdisciplinaridade na prática. Campinas, São Paulo: Papirus, 2016. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

Disciplina: DIREITO CIVIL VII (COISAS) 

Ementa: Conceito e princípios do Direito das Coisas. Posse. Direitos reais. Propriedade. 

Superfície, servidões, usufruto, uso, habitação, direito do promitente comprador, penhor, 

hipoteca e anticrese. Registro de imóveis. Propriedade literária, científica e artística. 

Perspectivas do Direito das Coisas. 

Bibliografia Básica: 

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito das coisas. 30. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2015. v. 4. 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito das coisas. 9. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2014. v. 5. 

MONTEIRO, Washington de Barros; MALUF, Carlos Alberto Dabus. Curso de direito civil: 

direito das coisas. 43. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 3. 

Bibliografia Complementar 

GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Dos vícios da posse. 4. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 

2008. 

GALIANI, Luiz Antonio. Manual de direito imobiliário registral. São Paulo: Juarez de Oliveira, 

2002. 

IHERING, Rudolf Von. Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004. 
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RODRIGUES, Silvio. Direito civil: direito das coisas. 28. ed. Ribeirão Preto: Saraiva, 2013. 

BENASSE, Paulo Roberto. O direito de superfície e o novo código civil brasileiro. São Paulo: 

Bookseller, 2002. 

 

Disciplina: DIREITO PROCESSUAL CONSTITUCIONAL 

Ementa: Conceito e princípios do Direito Processual Constitucional. Ação Civil Pública. Ação 

Popular. Mandado de Segurança. Outros instrumentos constitucionais de garantia dos Direitos 

Fundamentais. Instrumentos constitucionais de controle da constitucionalidade. Perspectivas 

do Direito Processual Constitucional. 

Bibliografia Básica: 

MEDINA, Paulo Roberto de Gouveia. Direito processual constitucional. 4.ed. Forense.2010. 

BARROSO, Luiz Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 5. ed. 2011. 

Saraiva.  

OLIVEIRA, Erival da Silva. Prática Constitucional. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010. v. 1. 

MACHADO. Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado Artigo por Artigo 

Parágrafo por Parágrafo. Manole. 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

SARRO, Luís Antonio Giampaulo. Novo Código de Processo Civil  1 edição. Rideel, 2015. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Bibliografia Complementar: 

CAMPO, Hélio Márcio. Assistência jurídica gratuita: assistência judiciária e gratuidade 

judiciária. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. 

MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Normas processuais civil interpretadas: artigo por 

artigo, parágrafo por parágrafo da constituição federal. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2008. 

RAMOS JÚNIOR, Galdino Luiz. Princípios constitucionais do processo: visão crítica. São Paulo: 

Juarez de Oliveira, 2000. 

SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 6. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2003. 

VIEIRA, Sônia Aguiar do Amaral. Inviolabilidade da vida privada e da intimidade pelos meios 

eletrônicos. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. 

ARAUJO, Cleyson de Moraes Mello e Luis Carlos de. CURSO DO NOVO PROCESSO CIVIL. 1 

Edição  Editora Freitas Bastos. 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Editoria Jurídica da Editora Manole (org.) Novo Código de Processo Civil Lei n 13105 de 16 de 

março de Manole, 2017. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 



  
Faculdade de Direito de Alta Floresta - FADAF 

Curso de Direito 
Projeto Pedagógico (PPC) 

 

 

Faculdade de Direito de Alta Floresta - FADAF 
Curso de Direito 
Projeto Pedagógico - PPC (versão  - Agosto|2018) 

 

 

192 

Editoria Jurídica da Editora Manole (org.). Constituição Federal códigos civil processo civil 

penal processo penal  legislação complementar e súmulas do STF e do STJ  2011. Manole. 

2011 (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

Disciplina: OPTATIVA I 

Disciplina optativa escolhida pelo aluno dentre aquelas disponíveis: Temas Emergentes de 

Direito Agrário; Temas Emergentes de Direito Ambiental; Língua Brasileira De Sinais – 

LIBRAS; e Informática Aplicada Ao Direito, abaixo relacionadas. 

Bibliografia Básica: 

Será indicada após a opção do estudante. 

Bibliografia Complementar: 

Será indicada após a opção do estudante. 

 

Disciplina: PRÁTICA JURÍDICA II – ATIVIDADES SIMULADAS FORENSES E NÃO 

FORENSES II 

Ementa: Trabalhos simulados orientados na prática jurídica forense e não forense em âmbito 

de prática processual trabalhista e penal com realização de processos e audiências 

trabalhistas simuladas e Seções de Tribunal do Júri Simulados. 

Bibliografia Básica: 

CAIRO JÚNIOR, José. Curso de Direito Processual do Trabalho. 4 ed. Bahia: JusPodivm, 2011. 

CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 17 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. 32. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.  

JALIL, Mauricio Schaun; GRECO FILHO, Vicente (coordenadores). Código Penal comentado  

doutrina e jurisprudência. Manole, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

MACHADO, Costa,Azevedo, David Teixeira de. Código Penal interpretado artigo por artigo 

parágrafo por parágrafo. Manole, 2017. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Bibliografia Complementar: 

MARTINS, Sergio Pinto. Comentários à CLT. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

MARTINS, Sergio Pinto. Direito Processual do Trabalho. 13 ed. São Paulo: Atlas, 2010. v. 20. 

CARRION, Valentim. Comentários à Consolidação das leis do Trabalho. 36 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2011. 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 13 ed. São Paulo: Saraiva, 

2010. 

BARRETO, Carlos Roberto. Juizado especial criminal estadual e a lei 10.259: doutrina, 

jurisprudência e legislação. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Prática de processo penal. 32 ed. São Paulo: Saraiva, 

2010. 
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Editoria Jurídica da Editora Manole (org.). Constituição Federal códigos civil processo civil 

penal processo penal  legislação complementar e súmulas do STF e do STJ  2011. Manole. 

2011 (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

MURARO, Mariel. Sistema penitenciário e execução penal. Intersabares, 2017. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

 

Disciplina: TÓPICOS ESPECIAIS EM DIREITO II  

Ementa: Pesquisa jurídica: conceito, classificação, métodos. Normas ABNT sua forma e sua 

utilização, etapas da pesquisa: levantamento de dados, registro de informações e redação. O 

trabalho monográfico.  

Bibliografia básica:  

NUNES, Rizzatto. Manual de Monografia Jurídica: como se faz: uma monografía, uma 

dissertação, uma tese. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

TOBIAS, José Antonio. Como fazer sua pesquisa. 7. ed. São Paulo: Ave Maria, 2007. 

BITTAR, Eduardo C. B. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática da monografia para 

os cursos de Direito. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

PEROVANO, D. G. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. Curitiba, InterSaberes, 

2016.(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

CASARIN, H. C. S.; CASARIN, S. J. Pesquisa científica: da teoria à prática. Curitiba: 

InterSaberes, 2012. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Bibliografia complementar: 

BRUSCATO, Wilges. Monografia jurídica: manual técnico de elaboração. São Paulo: Juarez de 

Oliveira, 2002. 

DEMO, Pedro. Metodologia científica em ciências sociais. 3 ed., São Paulo: Atlas, 1995. 

LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho científico. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

MATOS, Keila. Produção cientifica: como fazer uma monografia. São Paulo: Mundo Jurídica, 

2007. 

SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 10. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2001. 

COELHO, F. A; PALOMANES, R. e organizadores. Ensino produção textual. São Paulo: 

Contexto, 2016. . (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

BARROS, A. J. S.; LEHFELD, N. A. S. Fundamentos da Metodologia Científica. 3ª ed. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. . (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

COSTA, M. A. F. da.;COSTA, M. F. B. da. Projeto de Pesquisa: entenda e faça. 6ª ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2015.  . (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

BAUER, M. W.; GASKELL G. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som. Um manual 

prático. 13ª edição. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2015. 2ª reimpressão, 2017.  . 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 
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MARTINS JUNIOR, J. Como escrever trabalhos de conclusão de curso: instruções para 

planejar e montar, desenvolver, concluir, redigir e apresentar trabalhos 

monográficos e artigos. 9ª edição, Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. 2ª reimpressão, 2017.  . 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

Disciplina: ESTUDO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR VIII 

Ementa: A jurisprudência dos Tribunais no tocante: 1. Ao Direito Administrativo, em relação 

aos princípios; aos poderes administrativos e a organização da administração direta e 

indireta; 2. Ao Direito ambiental; 3. Ao Direito das Coisas; 4. As ações constitucionais. 

Bibliografia Básica:  

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella: Direito Administrativo. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito das coisas. 26. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2011.v. 4. 

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 13. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012 

MACHADO. Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado Artigo por Artigo 

Parágrafo por Parágrafo. Manole. 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

JUGSTEDT, Luiz Oliveira Castro. LEGISLAO DIREITO ADMINISTRATIVO  1 Edição.  Editora 

Freitas Bastos, 2016.(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

Bibliografia Complementar: 

BARROSO, Luiz Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 5. ed. 2011. 

Saraiva.  

MILARÉ, Edis. Direito do ambiente: doutrina, prática, jurisprudência, glossário. 7. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 

MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 15. ed. São Paulo: Rev. Tribunais, 2011 

MEDINA, Paulo Roberto de Gouveia. Direito processual constitucional. 4.ed. Forense.2010. 

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das coisas. 41. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011, v. 3. 

MURARO, Mariel. Sistema penitenciário e execução penal. Intersabares, 2017. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

JALIL, Mauricio Schaun; GRECO FILHO, Vicente (coordenadores). Código Penal comentado  

doutrina e jurisprudência. Manole, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. Manual de direito civil  tabela com resumo e 

questes de concursos e da Ordem. Manole, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 
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9º SEMESTRE 

 

Disciplina: DIREITO ADMINISTRATIVO II 

Ementa: Agentes Públicos. Teoria geral do ato administrativo. Licitações. Contratos 

administrativos. Responsabilidade extra-contratual do Estado. Controle da Administração 

Pública. Perspectivas do Direito Administrativo 

Bibliografia Básica: 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 31. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2014. 

PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. 

JUGSTEDT, Luiz Oliveira Castro. LEGISLAO DIREITO ADMINISTRATIVO  1 Edição.  Editora 

Freitas Bastos, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

SILVA, Lauri Romário. Direito Administrativo 1, Educs, 2013. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito administrativo. São Paulo: Celso Bastos Editor, 2002. 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 28. ed. São Paulo: 

Atlas, 2015. 

FREITAS, Juarez. O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais. 5. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2013. 

RDA: Revista de direito administrativo. (Periódico impresso) 

MUKAI, Toshio. Direito administrativo sistematizado. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.  

ABRAHÃO, Anderson Jamil. Legislação de Direito Administrativo  11 Edição. Rideel, 2015. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

HORVATH, Miriam Vasconcelos Fiaux. Direito Administrativo. Manole, 2010. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

MAZZA, Alexandre. Vade Mecum Administrativo. Rideel, 2012. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 
 

Disciplina: DIREITO EMPRESARIAL   

Ementa: Conceito e princípios do Direito Empresarial. Empresário. Sociedades comerciais. 

Estabelecimento. Institutos complementares. Direito Falimentar. Títulos de crédito: teoria 

geral e títulos em espécie. Contratos comerciais. Perspectivas do Direito Empresarial 

Bibliografia básica: 

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de direito comercial. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2011. 2 v. 
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BURGARELLI, Aclibes. Código Comercial  22 Edição. Rideel. 2015 (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

PAESANI, Liliana Minardi; VEIGA, Elisa Yamasaki. Aplicação do Novo Código Civil nos 

Contratos Empresariais modelos contratuais empresariais. Manole, 2004. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

Bibliografia Complementar: 

ALMEIDA, Amador Paes de. Manual das sociedades comerciais. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 

2010. 

GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Lições de direito societário. São Paulo: Juarez de 

Oliveira, 2002. 

MANZIONE, Luiz. Resumo de direito comercial. São Paulo: LED, 2002. 

NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial. 2. ed. São Paulo: Bookseller, 2001. 

OLIVEIRA, Juarez de. Sociedades anônimas. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. 

 

Disciplina: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

Ementa: Fundamentos constitucionais. Código da Propriedade industrial. INPI. Marcas e 

patentes: normas, procedimentos administrativos e judiciais. Proteção legal dos modelos de 

utilidade, desenhos e modelos industriais. Proteção jurídica às criações industriais. 

Transferência de tecnologia: normas e contratos. A informática. Da propriedade aparente. Da 

propriedade literária, científica e artística. 

Bibliografia Básica: 

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. Rio de janeiro: Lumen Juris, 

2010. 2 v. 

DI BLASI, Gabriel. A propriedade industrial: o sistema de marcas, patentes, desenhos 

industriais e transferência de tecnologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. 

DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentários a Lei da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: 

Forense, 2009. 

Bibliografia Complementar:  

BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. Propriedade industrial e constituição. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado, 2007. 

CHINEN, Akira. Know-how e propriedade industrial. São Paulo: Oliveira Mendes, 1997. 

MUJALLI, Walter Brasil. A propriedade industrial: nova lei de patentes. São Paulo: Editora de 

Direito, 1997. 

PAES, P. R. Tavares. Curso de direito comercial. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1996. v.2 
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SCUDELER, Marcelo Augusto. Do direito das marcas e da propriedade industrial. Campinas: 

Servanda, 2008. 

 

Disciplina: DIREITO FINANCEIRO  E TRIBUTÁRIO 

Ementa: Atividade financeira do Estado. Ciência das finanças. Conceito e objeto do Direito 

Financeiro. Despesa Pública. A Receita Pública. Classificação. O patrimônio público e as 

receitas originárias. O Orçamento Público. Princípios de Direito orçamentário. Elaboração da 

proposta orçamentária e sua tramitação no Congresso Nacional. Execução do orçamento. 

Controle e fiscalização da execução orçamentária. O Crédito Público. Conceito e classificação 

da dívida pública. O crédito público no Direito brasileiro. 

Bibliografia Básica: 

TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 18. ed. Renovar. 2011. 

MARCUS, Abraham. Curso de Direito Financeiro Brasileiro. Rio de Janeiro: Campus. 2010. 

CREPALDI, Silvio Aparecido; CREPALDI, Guilherme Simões. Direito Financeiro: teoria e 

prática. Rio de Janeiro: Forense. 2009. 

Hack, Érico. Noções Preliminares de Direito Administrativo e Direito Tributário. 

Intersaberes, 2013. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Harada, Kiyoshi. Código Tributário Nacional. 22 Edição. Rideel, 2015. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

 

Bibliografia Complementar: 

ALVES, Benedito Antônio; Gomes, Sebastião Edilson. Curso de direito financeiro. São Paulo: 

Juarez de Oliveira, 2001. 

ARAUJO. Eugenio Rosa de. Resumo de direito financeiro. Niterói: Impetus, 2009. 

JARDIM, Eduardo M. Ferreira. Manual de Direito Financeiro e Tributário. 12. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011. 

JUND, Sergio. Direito financeiro e orçamento público: teoria e 500 questões. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2007. 

PASCOAL, Valdecir. Direito financeiro e controle externo: teoria, jurisprudência e 400 

questões. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

Messa, Ana Flávia. Direito Tributário e Financeiro. 7 edição. Rideel, 2014. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

José Carlos Carota. Manual de Direito Tributário Aplicado. Editora: Freitas Bastos, 2016. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Mussolini Júnior, Luiz Fernando. Processo Administrativo Tributário das decisões 

terminativas contrárias: fazenda pública. Manole, 2003. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 
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Alexandre Mazza. Vade Mecum Tributário. Rideel, 2012. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

BROGINI, Gilvan. Tributação e Benefícios Fiscais no Comércio Exterior. Intersaberes, 

2013. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

MELHEM, Marcel Gulin, COSTA, Rosenei Novochadlo da. Auditoria Contábil e Tributária. 

Intersaberes, 2012. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Organizador Samir Bazzi. Gestão tributária. Pearson, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

PRÁTICA JURÍDICA III – ATIVIDADES REAIS FORENSES E NÃO FORENSES I 

Ementa: Estágio supervisionado, desenvolvido através de atendimento jurídico à população 

carente, na área de Direito Civil em geral, bem como estudo dirigido acerca do Estatuto da 

Advocacia e do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Bibliografia Básica: 

BERTOLO José Gilmar. Prática processual civil anotada. 4. ed. São Paulo: JH Mizuno, 2010. 

DINIZ, Maria Helena. Tratado Teórico e Prático dos Contratos. São Paulo: Saraiva, 2006. 5 v. 

NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e 

legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 

 

Bibliografia Complementar: 

ASSIS, Araken de. Manual do processo de execução. 13. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2010. 

BATISTA, Antenor. Posse, possessória, usucapião e ação rescisória: manual teórico e prático. 

4. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2008. 

BAPTISTA DA SILVA, Ovídio A. (org.) Comentários ao código de processo civil. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2001. v. 16.  

CAHALI, Francisco Said. Dos alimentos. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.  

MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de direito processual civil: teoria geral dos recursos, 

recursos em espécie e processo de execução. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.  

 

Disciplina: TÓPICOS ESPECIAIS EM DIREITO III  

Ementa: O trabalho monográfico. A elaboração da monografia: estrutura e conteúdo 

Desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso –TCC. Monografia. 

Bibliografia básica:  

NUNES, Rizzatto. Manual de Monografia Jurídica: como se faz: uma monografía, uma 

dissertação, uma tese. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

TOBIAS, José Antonio. Como fazer sua pesquisa. 7. ed. São Paulo: Ave Maria, 2007. 

BITTAR, Eduardo C. B. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática da monografia para 



  
Faculdade de Direito de Alta Floresta - FADAF 

Curso de Direito 
Projeto Pedagógico (PPC) 

 

 

Faculdade de Direito de Alta Floresta - FADAF 
Curso de Direito 
Projeto Pedagógico - PPC (versão  - Agosto|2018) 

 

 

199 

os cursos de Direito. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

PEROVANO, D. G. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. Curitiba, InterSaberes, 

2016.(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

CASARIN, H. C. S.; CASARIN, S. J. Pesquisa científica: da teoria à prática. Curitiba: 

InterSaberes, 2012. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

Bibliografia Complementar:  

BRUSCATO, Wilges. Monografia jurídica: manual técnico de elaboração. São Paulo: Juarez de 

Oliveira, 2002. 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia científica. 10. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013. 

DEMO, Pedro. Metodologia científica em ciências sociais. 3 ed., São Paulo: Atlas, 1995. 

LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho científico. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

MATOS, Keila. Produção cientifica: como fazer uma monografia. São Paulo: Mundo Jurídica, 

2007. 

COELHO, F. A; PALOMANES, R. e organizadores. Ensino produção textual. São Paulo: 

Contexto, 2016. . (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

BARROS, A. J. S.; LEHFELD, N. A. S. Fundamentos da Metodologia Científica. 3ª ed. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. . (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

COSTA, M. A. F. da.;COSTA, M. F. B. da. Projeto de Pesquisa: entenda e faça. 6ª ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2015.  . (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

BAUER, M. W.; GASKELL G. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som. Um manual 

prático. 13ª edição. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2015. 2ª reimpressão, 2017.  . 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

MARTINS JUNIOR, J. Como escrever trabalhos de conclusão de curso: instruções para 

planejar e montar, desenvolver, concluir, redigir e apresentar trabalhos 

monográficos e artigos. 9ª edição, Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. 2ª reimpressão, 2017.  . 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

Disciplina: ESTUDO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR IX 

Ementa: A jurisprudência dos Tribunais no tocante: 1. Ao Direito Administrativo em relação 

aos atos administrativos, as licitações e aos contratos administrativos; 2. Ao Direito de 

Propriedade Industrial; 2. Ao Direito empresarial; 3. Ao Direito Financeiro e Tributário. 

Bibliografia Básica:  

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 27. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2010. 
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COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

MARTINS, Ives Gandra da Silva. Curso de direito tributário. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

MACHADO. Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado Artigo por Artigo 

Parágrafo por Parágrafo. Manole. 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

JUGSTEDT, Luiz Oliveira Castro. LEGISLAO DIREITO ADMINISTRATIVO  1 Edição.  Editora 

Freitas Bastos, 2016.(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

PAESANI, Liliana Minardi; VEIGA, Elisa Yamasaki. Aplicação do Novo Código Civil nos 

Contratos Empresariais modelos contratuais empresariais. Manole, 2004. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

Bibliografia Complementar: 

ALVES, Benedito Antônio; Gomes, Sebastião Edilson. Curso de direito financeiro. São Paulo: 

Juarez de Oliveira, 2001 

ALMEIDA, Amador Paes de. Manual das sociedades comerciais. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 

2010. 

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito administrativo. São Paulo: Celso Bastos Editor, 2010. 

BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. Propriedade industrial e constituição. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado, 2007. 

JARDIM, Eduardo M. Ferreira. Manual de Direito Financeiro e Tributário. 12. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2011. 

MURARO, Mariel. Sistema penitenciário e execução penal. Intersabares, 2017. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

JALIL, Mauricio Schaun; GRECO FILHO, Vicente (coordenadores). Código Penal comentado  

doutrina e jurisprudência. Manole, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. Manual de direito civil  tabela com resumo e 

questes de concursos e da Ordem. Manole, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

José Carlos Carota. Manual de Direito Tributário Aplicado. Editora: Freitas Bastos, 2016. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

10º SEMESTRE 

 

Disciplina: DIREITO AGRÁRIO 

Ementa: Evolução do Direito agrário. Estatuto da terra. Terras devolutas, conceito e 

aproveitamento. Faixa de fronteira: histórico e aproveitamento. Legislação brasileira. INCRA. 

Conceito de imóvel rural, módulo rural, latifúndio, empresa rural, minifúndio e parceleiro, 

Propriedade privada da terra: função social. Tributação da terra. Colonização. Contratos 
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agrários: arrendamento e parceria. Aforamentos. Sesmarias. Áreas prioritárias. Justiça e 

processos agrários. Direito comparado. Direito agrário internacional. Direito Agrário e Meio 

Ambiente. Ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável. Temas emergentes. 

Bibliografia Básica: 

MARQUES, Benedito Ferreira. Direito agrário brasileiro. 9. ed. São Paulo: Atlas. 2011.  

BARROS, Wellington Pacheco. Curso de direito agrário. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 

2009. 2 v. 

OPITZ, Silvia C. B. Curso Completo de Direito Agrário. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.  

Bibliografia Complementar: 

BRASIL. Estatuto da terra. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

CARVALHO, Edson Ferreira de. Manual didático de direito agrário. Curitiba. Juruá. 2010.  

FERRETTO, Vilson. Contratos agrários: aspectos polêmicos. São Paulo: Saraiva, 2009. 

MARQUESI, Roberto Wagner. Direitos reais agrários e função social. 2.ed. Curitiba: Juruá. 

2011. 

BARROSO, Lucas A. A lei agrária nova: biblioteca cientifica de direito agrário, agroambiental, 

agroalimentar e do agronegócio. Curitiba: Juruá. 2010. v. 2.  

KOHKER, Graziela de Oliveira. Responsabilidade civil ambiental e estruturas causais: o 

problema do nexo causal para o dever de reparar. Curitiba. 2011. 

CURRIE, K. colaboradoras: Sonia Maria Bassani; Angela M. Coco; Cleuza M. Hehr. Meio 

ambiente: interdisciplinaridade na prática. Campinas, São Paulo: Papirus, 2016. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

Disciplina: BIODIREITO  

Ementa: Direito e Bioética. Princípios da Bioética. Nascimento do Biodireito. Conceito e 

princípios do Biodireito. Direito à imagem. Implantes e transplantes de órgãos e tecidos. 

Aborto, Tanatologia, Eutanásia e Pena de Morte. Transexualismo. Comércio de tecidos e 

órgãos humanos. Engenharia Genética e o Direito. Clonagem de seres vivos. Venda de óvulos 

e barriga de aluguel. Inseminação e fertilização in vitro. Procriação assistida. Transgênicos. 

Doação voluntária e compulsória de órgãos. 

Bibliografia Básica: 

DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de bioética e biodireito. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

SCALQUETTE, Ana Claudia. Estatuto da reprodução assistida. São Paulo: Saraiva, 2010. 
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VENERAL, Débora Cristina (Org.),FILIPPIN, Rafael Ferreira,IACOMINI, Vanessa,HALICKI, 

Zélia. Inovaçes do direito ambiental biodireito e biodiversidade e economia e meio ambiente. 

Intersabares, 2014. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Bibliografia Complementar: 

GOMES, Geraldo. Engenharia genética: deontologia e clonagem. São Paulo: Juarez de 

Oliveira, 1998. 

LEITE, Rita de Cássia Curvo. Transplantes de órgãos e de tecidos e direitos da personalidade. 

São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000. 

OLIVEIRA, Alexandre Miceli Alcântara de. Direito de autodeterminação sexual. São Paulo: 

Juarez de Oliveira, 2003. 

RODRIGUES, Paulo Daher. Aborto. Belo Horizonte: Palpite, 1999. 

SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite. Morte encefálica: e a lei de transplantes de órgãos. 

São Paulo: Oliveira Mendes, 1998. 

CURRIE, K. colaboradoras: Sonia Maria Bassani; Angela M. Coco; Cleuza M. Hehr. Meio 

ambiente: interdisciplinaridade na prática. Campinas, São Paulo: Papirus, 2016. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

Disciplina: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO-TCC (MONOGRAFIA) 

Ementa: Conclusão da monografia quanto à estrutura e conteúdo. Apresentação oral. 

Bibliografia Básica: 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia Científica. 6. 

ed., São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho científico. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

TOBIAS, José Antonio. Como fazer sua pesquisa. 7. ed. São Paulo: Ave Maria, 2007. 

PEROVANO, D. G. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. Curitiba, InterSaberes, 

2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

CASARIN, H. C. S.; CASARIN, S. J. Pesquisa científica: da teoria à prática. Curitiba: 

InterSaberes, 2012. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Bibliografia Complementar: 

BITTAR, Eduardo C. B. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática da monografia para 

os cursos de Direito. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.  

BRUSCATO, Wilges. Monografia jurídica: manual técnico de elaboração. São Paulo: Juarez de 

Oliveira, 2002. 

HENRIQUES, Antonio. Monografia no curso de direito. 7.ed. São Paulo:  Atlas, 2010.  

NUNES, Rizzatto. Manual da monografia jurídica: como se faz uma monografia, uma 

dissertação, uma tese.São Paulo: Saraiva, 2012. 
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SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 10. ed. Ribeirão Preto: Martins Fontes, 

2001. 

COELHO, F. A; PALOMANES, R. e organizadores. Ensino produção textual. São Paulo: 

Contexto, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

BARROS, A. J. S.; LEHFELD, N. A. S. Fundamentos da Metodologia Científica. 3ª ed. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

COSTA, M. A. F. da.; COSTA, M. F. B. da. Projeto de Pesquisa: entenda e faça. 6ª ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

BAUER, M. W.; GASKELL G. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som. Um manual 

prático. 13ª edição. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2015. 2ª reimpressão, 2017. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

MARTINS JUNIOR, J. Como escrever trabalhos de conclusão de curso: instruções para 

planejar e montar, desenvolver, concluir, redigir e apresentar trabalhos 

monográficos e artigos. 9ª edição, Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. 2ª reimpressão, 2017. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

Disciplina: OPTATIVA II 

Disciplina optativa escolhida pelo aluno dentre aquelas disponíveis: Temas Emergentes de 

Direito Agrário; Temas Emergentes de Direito Ambiental; Língua Brasileira De Sinais – 

LIBRAS; e Informática Aplicada Ao Direito, abaixo relacionadas. 

Bibliografia Básica: 

Será indicada após a opção do estudante. 

Bibliografia Complementar: 

Será indicada após a opção do estudante. 

 

Disciplina: DIREITOS HUMANOS 

Ementa: A evolução histórica dos Direitos Humanos; A Constituição Brasileira de 1.988 e os 

Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos; O Direito Internacional dos 

Direitos Humanos e a Redefinição da Cidadania no Brasil; O valor jurídico dos Tratados 

Internacionais de proteção dos Direitos Humanos; Os direitos civis, políticos, econômicos, 

sociais e culturais. 

MONDAINI, Marco. Direitos Humanos no Brasil. Contexto, 2009. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

FELIZARDO, Aloma Ribeiro (Org.). ÉTICA E DIREITOS HUMANOS. Intersaberes, 2012. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Cleide CALGARO, Luiz Síveres, Paulo Cesar Nodari. Ética direitos humanos e meio 

ambiente: reflexos e pistas para uma educação cidadã responsável e pacífica. Educs, 

2017. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

Bibliografia Básica:  
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IKAWA, Daniela; PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos: proteção nacional, regional e global. 

Curitiba: Juruá, 2010. v. 4. 

PIOVESAN, Flavia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 14. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2013.  

MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Tratados internacionais de direitos humanos e direito interno. 

São Paulo: Saraiva, 2010. 

Bibliografia Complementar 

BREGA FILHO, Vladimir. Direitos fundamentais na constituição de 1988: conteúdo jurídico das 

expressões. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002.  

RANGEL, Vicente Marotta. Direito e relações internacionais: legislação internacional anotada. 

9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.  

PIOVESAN, Flavia. Direito humano à alimentação adequada. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2007.  

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 12. ed. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado, 2015.  

IKAWA, Daniela; PIOVESAN, Flavia. Direitos humanos: fundamentos, proteção e 

implementação, perspectivas e desafios contemporâneos. Curitiba: Juruá, 2006. v. 1 

GOMES, M. P. Os índios e o Brasil: Passado, presente e futuro.  1 ed. São Paulo: 

Contexto, 2012. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

CHICARINO, T. – Organizadora. Educação em direitos humanos. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

MICHALISZYN, M. S. Relações étnico-raciais para o ensino da identidade e diversidade 

cultural brasileira. Curitiba: InterSaberes, 2014. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

MORANGE, Jean. Direitos Humanos e Liberdades Públicas. 5 edição rev e ampl. Manole, 

2004. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

CURRIE, K. colaboradoras: Sonia Maria Bassani; Angela M. Coco; Cleuza M. Hehr. Meio 

ambiente: interdisciplinaridade na prática. Campinas, São Paulo: Papirus, 2016. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

PRÁTICA JURÍDICA IV – ATIVIDADES REAIS FORENSES E NÃO FORENSES II 

Ementa: Estágio supervisionado, desenvolvido através de atendimento jurídico à população 

carente, na área de Direito Civil em geral, bem como estudo dirigido acerca do Estatuto da 

Advocacia e do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Bibliografia Básica: 

BAPTISTA DA SILVA, Ovídio A. Curso de processo civil. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 

BERTOLO José Gilmar. Prática Processual Civil Anotada. 4. ed. São Paulo: JH Mizuno, 2010. 



  
Faculdade de Direito de Alta Floresta - FADAF 

Curso de Direito 
Projeto Pedagógico (PPC) 

 

 

Faculdade de Direito de Alta Floresta - FADAF 
Curso de Direito 
Projeto Pedagógico - PPC (versão  - Agosto|2018) 

 

 

205 

NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e 

legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 

Bibliografia Complementar: 

ASSIS, Araken de. Manual da execução. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 

BATISTA, Antenor. Posse, possessória, usucapião e ação rescisória: manual teórico e prático. 

4. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2008. 

CAHALI, Francisco Said. Dos alimentos. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.  

DINIZ, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos. São Paulo: Saraiva, 2006. 5 v. 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: processo de execução e 

cumprimento da sentença processo cautelar e tutela de urgência. 45. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2010. v. 2.  

 

Disciplina: ESTUDO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR X 

Ementa: A jurisprudência dos Tribunais no tocante: 1. Biodireito; 2. Ao Direito Agrário; 3. Ao 

Direito de Propriedade Intelectual; 4. Aos Direitos Humanos. 

Bibliografia Básica:  

MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de bioética e biodireito. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

OPITZ, Silvia C. B. Curso Completo de Direito Agrário. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

PIOVESAN, Flavia C. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 13. Ed. São 

Paulo: Sariva, 2012.  

MACHADO. Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado Artigo por Artigo 

Parágrafo por Parágrafo. Manole. 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Cleide CALGARO, Luiz Síveres, Paulo Cesar Nodari. Ética direitos humanos e meio 

ambiente: reflexos e pistas para uma educação cidadã responsável e pacífica. Educs, 

2017. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

PAESANI, Liliana Minardi; VEIGA, Elisa Yamasaki. Aplicação do Novo Código Civil nos 

Contratos Empresariais modelos contratuais empresariais. Manole, 2004. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

Bibliografia Complementar: 

LEITE, Rita de Cássia Curvo. Transplantes de órgãos e de tecidos e direitos da personalidade. 

São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000. 

MARQUESI, Roberto Wagner. Direitos reais agrários e função social. 2.ed. Curitiba: Juruá. 

2011. 

MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Tratados internacionais de direitos humanos e direito interno. 

São Paulo: Saraiva, 2010. 
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MORENO, Guillermo Palao. Propriedade Intelectual: Inovação e Conhecimento. Juruá. 2010 

SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos direitos fundamentais. 10. Ed. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado, 2010.  

CURRIE, K. colaboradoras: Sonia Maria Bassani; Angela M. Coco; Cleuza M. Hehr. Meio 

ambiente: interdisciplinaridade na prática. Campinas, São Paulo: Papirus, 2016. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

JALIL, Mauricio Schaun; GRECO FILHO, Vicente (coordenadores). Código Penal comentado  

doutrina e jurisprudência. Manole, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. Manual de direito civil  tabela com resumo e 

questes de concursos e da Ordem. Manole, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

VENERAL, Débora Cristina (Org.),FILIPPIN, Rafael Ferreira,IACOMINI, Vanessa,HALICKI, 

Zélia. Inovaçes do direito ambiental biodireito e biodiversidade e economia e meio ambiente. 

Intersabares, 2014. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

Ementas e Bibliografias da Disciplinas Optativas 

Apresentamos a seguir o ementário e as bibliografias das disciplinas que referendam o elenco 

de optativas a serem oferecidas para que os estudantes façam as suas opções. 

 

Disciplina: TEMAS EMERGENTES DE DIREITO AGRÁRIO 

Ementa: Temas emergentes de Direito Agrário, atualizados com a realidade do momento 

nacional em que for oferecida a disciplina, e que estejam a exigir uma reflexão especial. O 

conteúdo da disciplina dependerá dos assuntos mais atuais e polêmicos (como as alterações 

do Código Florestal ou a Reforma Agrária). O interesse dos acadêmicos em relação a 

determinado assunto é capital para a abordagem do tema. Por isso, preferi utilizar a mesma 

bibliografia de Direito Agrário que, com o tempo, será melhorada e ampliada. 

Bibliografia Básica: 

MARQUES, Benedito Ferreira. Direito agrário brasileiro. 9. ed. São Paulo: Atlas. 2011.  

BARROS, Wellington Pacheco. Curso de direito agrário. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 

2009. 2 v. 

OPITZ, Silvia C. B. Curso Completo de Direito Agrário. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

Bibliografia Complementar: 

BARROSO, Lucas A. A lei agrária nova: biblioteca cientifica de direito agrário, agroambiental, 

agroalimentar e do agronegócio. Curitiba: Juruá. 2010. v. 2.  

BRASIL. Estatuto da terra. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

CARVALHO, Edson Ferreira de. Manual didático de direito agrário. Curitiba. Juruá. 2010.  

FERRETTO, Vilson. Contratos agrários: aspectos polêmicos. São Paulo: Saraiva, 2009. 
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KOHKER, Graziela de Oliveira. Responsabilidade civil ambiental e estruturas causais: o 

problema do nexo causal para o dever de reparar. Curitiba. 2011. 

MARQUESI, Roberto Wagner. Direitos reais agrários e função social. 2.ed. Curitiba: Juruá. 

2011. 

MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, 

patrimônio cultural. 21. ed. Ribeirão Preto: Saraiva, 2008. 

 

Disciplina: TEMAS EMERGENTES DE DIREITO Ambiental  

Temas emergentes de Direito Ambiental, atualizados com a realidade do momento nacional 

em que for oferecida a disciplina, e que estejam a exigir uma reflexão especial. 

Bibliografia Básica: 

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 12. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 

2011. 

FARIAS, Talden. Direito ambiental: o meio ambiente e os desafio da contemporaneidade. Belo 

Horizonte: Fórum, 2010. 

Bibliografia Complementar: 

MAGALHÃES, Juraci Perez. A evolução do direito ambiental no Brasil. 2. ed. São Paulo: Juarez 

de Oliveira, 2002. 

MORAES, Luís Carlos de. Código florestal comentado. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

SANTOS, Celeste Leite dos. Crimes contra o meio ambiente: responsabilidade e sanção penal. 

3. ed. Ribeirão Preto: Juarez de Oliveira, 2002. 

SIRVINKAS, Luís Paulo. Tutela penal do meio ambiente. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

TRENNEPOHL, Curt. Licenciamento ambiental. 4. ed. Niterói: Impetus, 2011.  

VENERAL, Débora Cristina (Org.),FILIPPIN, Rafael Ferreira,IACOMINI, Vanessa,HALICKI, 

Zélia. Inovaçes do direito ambiental biodireito e biodiversidade e economia e meio ambiente. 

Intersabares, 2014. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

Disciplina: LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS  

Ementa: Noções básicas de LIBRAS com vista a uma comunicação funcional entre ouvintes e 

surdos no ambiente escolar, no ensino da língua e literatura da língua portuguesa.  

Bibliografia básica: 

CAPOVILLA, Fernando César. Enciclopédia da língua de sinais brasileira: o mundo do surdo 

em libras. São Paulo, 2009. 

FERREIRA, Lucinda. Por uma gramática de línguas de sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

2010. 
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QUADROS, Ronice Müller de. O tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e língua 

portuguesa. Brasília: SEESP, 2004. 

Organizador Rafael Dias Silva. Língua brasileira de sinais libras. Pearson, 2016. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Adobe Creative Team,CASA NOVA, Maria da Graça. Libras. Intersaberes, 2017. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

 

Bibliografia complementar 

BRASIL. Desenvolvendo competências para o atendimento às necessidades educacionais 

especiais de alunos surdos. 2. ed. Brasília: Ministério da Educação, 2006. 

BRASIL. Programa de capacitação de recursos humanos do ensino fundamental: língua 

brasileira de sinais. Brasília: Ministério da Educação, 1999. 

CARVALHO, Rosita Edler. A nova LDB e a educação especial. 3. ed. Rio de Janeiro: WVA, 

1997. 

CHALHUB, Samira. Funções da linguagem. 12. ed. Ribeirão Preto: Ática, 2006. 

PERDONCINI, Guy. A aquisição e o futuro da criança surda. Rio de Janeiro: AIPEDA, 1996. 

Pereira, Maria Cristina da Cunha (org.). Libras conhecimento além dos sinais. Pearson, 

2011. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Botelho, Paula. Linguagem e letramento na educação dos surdos: Ideologias e 

práticas pedagógicas. 3 Edição. Editora: Autêntica, 2007. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

FERNANDES, Sueli. Educação de surdos. Intersaberes, 2013. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Marchiori, Marlene (org.). Linguagem e discurso. Difusão, 2014. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Eliana Maria do Sacramento Soares. Educação e suas interfaces com a pesquisa estudos 

acerca da linguagem da inclusão e do cotidiano educativo. Educs, 2017. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

Leite, Marli Quadros. Preconceito e Intolerância na Linguagem. Contexto, 2008. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Neves, Maria Helena de Moura. Ensino de Língua e Vivência de Linguagem temas em 

confronto. Contexto, 2010. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

Disciplina : INFORMÁTICA APLICADA AO DIREITO 

Ementa: Conceito e Histórico : O processamento eletrônico da informação jurídica . O uso do 

computador na administração da justiça, no processo legislativo e análise da jurisprudência . 

Estudos dos principais aplicativos da área jurídica , objetivando demonstrar o emprego do 

computador nas atividades profissionais desta área . Aspectos práticos da aplicação dos 

computadores e periféricos à ciência do direito. 

Bibliografia Básica:  
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CAPRON, H. L. Introdução à informática. 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004. 

JOSÉ, Elias. Informática no direito: inteligência artificial. Curitiba: Juruá, 2001. 

REINALDO FILHO, Demócrito. Direito da informática: temas polêmicos. São Paulo: Edipro, 

2002.  

Laudon, Kenneth C.; Laudon, Jane Price. Sistemas de Informação Gerenciais. 9 edição. 

Pearson, 2011. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Belmiro N. João. Sistemas de Informação. Pearson, 2012. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Bibliografia Complementar:  

MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. Direito e tecnologia. São Paulo: Estúdio editores.com, 

2014. (Col. para entender direito). 

MARQUES, Garcia; MARTINS, Lourenço. Direito da informática. 2. ed. São Paulo: Almedina, 

2006. 

ROSSINI, Augusto. Informática, telemática e direito penal. São Paulo: Memória Jurídica, 

2004. 

LINBERGER, Temis. O direito à intimidade na era da informática. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2007. 

MORI, Michele Keiko. Direito à intimidade versus informática. Curitiba: Juruá, 2001. 

ELEUTERIO, Marco Antonio Masoller. Sistemas de informações gerenciais na atualidade. 

Intersaberes, 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Laudon, Kenneth C.; Laudon, Jane Price. Sistemas de Informação Gerenciais 

administrando a empresa digital. 5 edição. Pearson, 2003. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Mohr, Jakki; Sengupta, Sanjit; Slater, Stanley; Lucht, Richard. Marketing para mercados 

de alta tecnologia e de informações. Pearson, 2011. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 


