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APRESENTAÇÃO 

 
 

O Projeto Pedagógico do Curso de Direito do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu aponta os princípios balizadores, os objetivos, o perfil profissional e as áreas 

de atuação do profissional egresso. Também, ressalta aspectos envolvendo o corpo 

docente, as estratégias utilizadas no processo de ensino-aprendizagem e estrutura 

curricular oferecida aos estudantes, bem como o levantamento dos recursos humanos 

e materiais disponíveis para a formação dos futuros profissionais. 

A construção deste Projeto Pedagógico do Curso (PPC) segue as 

recomendações contidas na RESOLUÇÃO CNE/CES N° 09, DE 29 DE SETEMBRO 

DE 2004, respeitadas as alterações contidas na RESOLUÇÃO CNE/CES N° 03, DE 

149 DE JULHO DE 2017, de forma a propor diretrizes para o curso de Direito, em 

consonância com o PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) e com o PPI (Plano 

Pedagógico Institucional), bem como respeitando os Regimentos e Regulamentos 

Internos da IES.  

O projeto apresentado é uma proposta de trabalho integrado que descreve um 

conjunto de competências a serem desenvolvidas por todos e todas que compõem 

este corpo acadêmico, através de uma forma estruturada de organização, baseada 

em referenciais a elas associados e a metodologia adotada. 

A elaboração e constante transformação deste PPC conta com a participação 

do corpo discente, docente e técnico administrativo, objetivando a construção de um 

projeto que propicie incorporar ciência e técnica à participação social do profissional 

jurista membro da sociedade. 
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HISTÓRICO DA MATENEDORA E DA MANTIDA 

 

A UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR VALE DO IGUAÇU S.A., mantenedora 

do Centro Universitário Vale do Iguaçu, iniciou suas atividades ao final do ano de 1999. 

Após várias discussões, visitas in loco, atendimentos de diligências, foram 

credenciadas, em agosto de 2001, a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de 

União da Vitória e a Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas de União da Vitória. 

As atividades tiveram início no segundo semestre daquele ano, com os cursos de 

graduação em Administração com habilitação em Administração Pública, 

Agronegócios e Marketing, além do curso de graduação em Sistemas de Informação. 
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No início do ano de 2002, foi credenciada a Faculdade de Ciências Biológicas e da 

Saúde de União da Vitória, e então autorizados os cursos de Nutrição, Educação 

Física, Enfermagem. No mesmo ano foi autorizado o curso de Fisioterapia. Com 

edição do decreto 3860/2001, tornou-se necessário a introdução como parte 

integrante do Projeto Institucional das Instituições de Ensino Superior, o seu 

planejamento estratégico, sintetizado no Plano de Desenvolvimento Institucional PDI. 

Assim, a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e a Faculdade de Ciências 

Biológicas e da Saúde de União da Vitória, tiveram desenvolvidos seus PDIs, e os 

mesmos foram anexados, no sistema SAPIEns, em 16/04/2002. 

A partir deste planejamento e compromissos assumidos, a UNIDADE DE 

ENSINO SUPERIOR VALE DO IGUAÇU, definiu sua política de trabalho em 

consonância com as necessidades e expectativas gerais da sociedade local e em 

interface permanente com o mercado global. 

Entendendo que é papel de uma boa educação, preparar indivíduos para 

compreender os impactos das novas tecnologias na cultura através da concepção de 

sociedade como um processo complexo e inacabado, onde valores e paradigmas 

estão sendo permanentemente questionados, a instituição promove uma política de 

graduação teoricamente rigorosa, sólida e articulada organicamente a um projeto de 

sociedade e de educação. 

Tomando como base o ensino de qualidade e os projetos desenvolvidos junto 

à comunidade mais carente da região, procura-se promover a criação e a execução 

de atividades acadêmicas, onde os conhecimentos e as atitudes essenciais à 

formação humana e profissional fossem considerados. Os projetos pedagógicos da 

Instituição são configurados num conjunto de princípios que expressam a missão de 

servir como elemento de desenvolvimento e construção do saber, criando alternativas 

de soluções para os problemas postos pela sociedade. 

Essas diretrizes norteadoras requerem ações que atendam as expectativas da 

sociedade e sejam adaptadas às realidades regionais. Diante disto, a UNIDADE DE 

ENSINO SUPERIOR VALE DO IGUAÇU, quando da elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Institucional referente a Faculdade de Ciências Biológicas e da 

Saúde de União da Vitória, período de 2002 a 2006, definiu em seu quadro de 

expansão a criação dos cursos de graduação de Farmácia, Serviço Social 

(autorizados no final de ano de 2003), e Odontologia para 2005. O Plano de 



11 

 

Desenvolvimento Institucional referente a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas 

de União da Vitória, período de 2002 a 2006, definiu a criação do curso de 

Bacharelado em Direito para 2004. Após receber a visita da comissão de avaliadores 

para o curso de Direito e atender todas as diligencias e complementos do PDI, a 

instituição aguardou pronunciamento do CNE, que se manifestou favorável a 

autorização do curso de graduação de Direito, fato que ocorreu em fevereiro de 2005.  

Com a emissão da Portaria nº 7 de 19 de março de 2004, que dispõe sobre o 

Aditamento de PDI, a Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu, de acordo com o 

Artigo 1º da referida Portaria e tendo em vista o cumprimento dos compromissos 

assumidos junto ao MEC até então, promoveu modificações, considerando a inclusão 

e exclusão de cursos. Desta forma, a solicitação do curso de graduação de 

Odontologia foi substituída, em Aditamento de PDI, pela solicitação do curso de 

graduação em Medicina Veterinária e o curso de Agronomia foi acrescentado, em PDI, 

à proposta de expansão da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas (até então 

sem PDI aprovado). 

Em maio do ano de 2005, a instituição recebeu a visita de comissão de 

especialistas no MEC para a verificação das condições existentes para a implantação 

dos cursos de Medicina Veterinária e Agronomia, exigindo, naquele momento, 

algumas providências para que os cursos fossem implantados. Essas providências 

foram tomadas de forma satisfatória e, em setembro de 2005, a comissão manifestou-

se favoravelmente à oferta desses cursos. 

A autorização dos cursos de Medicina Veterinária e Agronomia ocorreu no final 

do ano de 2005. Além desses cursos, também foram solicitadas as autorizações para 

os cursos de Biomedicina e de Educação Física (Bacharelado). O aditamento de PDI 

não foi realizado, conforme dispõe a portaria normativa nº 40, de 12 de dezembro de 

2007. Os dois cursos foram autorizados no mês de dezembro de 2008. 

Em 28 de agosto de 2009, foi solicitada a unificação das três faculdades 

mantidas; Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas de União da Vitória (1793), 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de União da Vitória (1795) e Faculdade de 

Ciências Biológicas e da Saúde de União da Vitória (1927). A unificação se deu em 

24 de dezembro de 2009, com a edição da portaria 1746, com o nome de Faculdades 

Integradas do Vale do Iguaçu, mantendo o código INEP 1927. Por ocasião da 

solicitação dessa unificação, foi anexado ao sistema SAPIEns (sistema vigente à 
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época para processos de unificação de mantidas) um Plano de Desenvolvimento 

Institucional para o período 2009/2013. Como o processo tramitou paralelamente ao 

sistema e-MEC (que na época não dispunha de ferramenta para unificação de 

mantidas), tal PDI não foi vinculado a esse sistema. A que se considerar ainda, que 

uma das faculdades unificadas, a Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde de 

União da Vitória, código INEP 1927, tinha processo de recredenciamento tramitando 

no sistema e-MEC protocolado em 30 de outubro de 2007, com Conceito Institucional 

CI igual 4, não concluído à época da unificação. Por entendimento da IES, esse 

processo também se aplicaria à nova faculdade, já que a unificação se daria nessa 

faculdade, extinguindo-se as demais (1793 e 1795). Entretanto, não foi este o 

entendimento da relatora do processo no CNE, que deu parecer favorável ao 

recredenciamento da Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde de União da 

Vitória, apenas, ignorando essa unificação. Após nota técnica da Secretaria de 

Educação Superior, a qual concluiu equivocadamente que a Faculdade de Ciências 

Biológicas e da Saúde de União da Vitória havia sido extinta pela referida portaria de 

unificação das mantidas, o processo de recredenciamento foi encaminhado ao CNE 

para reexame e, finalmente, foi arquivado. A conclusão desse processo é que as 

Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu são uma nova IES, credenciada em 2009. 

Sendo assim, em 2012, conforme legislação em vigor deve-se, então, solicitar o 

recredenciamento da mesma, o que exige a elaboração de um novo PDI, objeto deste 

documento, para o período 2012/2016. 

Conforme PDI inserido no sistema SAPIEns, a nova instituição (unificada) 

deveria ter solicitado a autorização de 3 novos cursos: Psicologia em 2009, 

Engenharia de Produção em 2010 e Medicina em 2011. Embora essas solicitações 

estivessem previstas para esses anos, por questões de reavaliação de investimentos 

da mantenedora, dificuldades na aquisição de espaços destinados aos novos cursos, 

entre outras, a solicitação dos cursos de Psicologia e Engenharia de Produção ocorreu 

apenas em 2011. Dadas as dificuldades inerentes à autorização do curso de Medicina 

e após a realização de estudos envolvendo o corpo docente e técnico-administrativo, 

visando a elaboração do planejamento estratégico da instituição (em 2010), optou-se 

por não solicitar o mesmo, substituindo-se pela solicitação dos cursos de Engenharia 

Civil e Engenharia Mecânica, constituindo uma nova área de atuação da IES, suprindo 

a demanda por esses profissionais na região. Não houve aditamento do PDI, 
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comunicando essa mudança, dado o fato de tal ferramenta não estar disponível em 

nenhum sistema eletrônico do MEC. Tais processos foram finalizados em 2013 com 

as portarias de autorização sendo divulgadas em DOU, iniciando os cursos no mesmo 

ano e optando-se pela abertura do curso de Engenharia de Produção no ano seguinte 

de 2014, assim como Psicologia.  

Com o recredenciamento da IES sendo protocolado em 2012, foram previstas 

as ofertas dos cursos de Engenharia Elétrica, Arquitetura e Urbanismo, sendo estes 

autorizados e iniciados no ano de 2015, e também a previsão do curso de Medicina, 

ainda com as dificuldades inerentes à autorização do curso em atendimentos aos 

editais próprios/específicos para tal, onde a região não fora enquadrada ainda dentro 

dos requisitos, optou-se pela substituição do curso por Odontologia, processo iniciado 

ao final de 2017 e previsto para visita in loco no ano de 2018, porém, houve 

movimentação desde o final do ano de 2016 de uma equipe de trabalho para que 

pudessem pensar no planejamento pedagógico do curso junto aos mantenedores e 

direção da IES. 

Paralelamente aos processos de recredenciamento com transformação de 

organização acadêmica de Faculdade para Centro Universitário, foram abertos os 

processos de reconhecimentos para os cursos de Engenharia de Produção e 

Psicologia, a partir da conclusão de 50% e antes do atingimento de 75% da carga 

horária mínima de cada curso. Foram reconhecidos 15 dos 19 cursos oferecidos pelo 

Centro Universitário Vale do Iguaçu. Os cursos que tiveram seus processos de 

reconhecimento solicitados, como Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Elétrica tem 

como previsão o reconhecimento dos mesmos neste ano de 2019 após avaliação do 

MEC. 

Após anos de muito trabalho, dedicação e conquistas, em 2019, a Uniguaçu 

atinge um novo marco, transformando-se em CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO 

IGUAÇU. O credenciamento foi obtido mediante solicitação ao Ministério da Educação 

(MEC), que encaminhou uma comissão avaliadora para verificar e dar um parecer em 

julho de 2018. A Portaria de credenciamento foi publicada no dia 25 de março de 2019, 

credenciando o Centro Universitário Vale do Iguaçu como Centro Universitário Vale 

do Iguaçu (Uniguaçu), podendo agora implantar novos cursos e lançar programas de 

iniciação à pesquisa, sem a necessidade da avaliação do MEC. Dessa forma, o Centro 

Universitário Vale do Iguaçu mantém, atualmente, 18 cursos de graduação, sendo que 
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todos os cursos com concluintes estão reconhecidos e possuem excelentes conceitos 

nas avaliações do Ministério da Educação. Entre acadêmicos de graduação e de pós-

graduação, a Uniguaçu possui hoje mais que 4500 alunos diariamente circulando nos 

períodos matutino e noturno, com aproximadamente 45% desses vindos de outras 

cidades da nossa região, promovendo assim um crescimento e desenvolvimento 

regional não apenas nas cidades irmãs� ✁✂✂✄ ☎✆✝✆ ✂✞✟✞✠✂ ✟✡✟☛☞✌✍✡✆ ✡✆✎✆✡✟ ✏Porto 

União da Vitória✑ no mapa nacional das cidades universitárias que possuem, além da 

qualidade de vida, excelência no Ensino Superior. 

 A Uniguaçu traçou a sua história e hoje se destaca entre as melhores 

instituições de ensino superior do Brasil, com índices de qualidade confirmados pelo 

MEC. Ano após ano, a Instituição foi aumentando sua estrutura, construindo novos 

espaços, enfatizando seu objetivo de transformar a realidade de União da Vitória e 

região com um ensino de qualidade e compromisso social.  

O quadro a segui resume a situação atual (março de 2019) de cada curso: 

Quadro 01: Portarias que regulam a IES e seus cursos 

CURSO AUTORIZAÇÃO RECONHECIMENTO 
Administração 1.701 de 01/08/2001 Portaria nº 270 de 

03/04/2017, DOU 04/04/2017  
Agronomia 4.166 de 02/12/2005 Portaria nº135 de 01/03/2018, 

DOU 02/03/2018 
Arquitetura e Urbanismo 603 de 29/10/2014 Pedido a ser realizado em 

2018 
Biomedicina  1.020 de 04/12/2008 Portaria nº135 de 01/03/2018, 

DOU 02/03/2018 
Direito 543 de 22/02/2005 Portaria nº 270 de 

03/04/2017, DOU 04/04/2017 
Educação Física 

Bacharelado 
1.019 de 04/12/2008 Portaria nº135 de 01/03/2018, 

DOU 02/03/2018 
Educação Física 

Licenciatura 
13 de 04/01/2002 Portaria nº 1.094 de 

24/12/2015, DOU 28/12/2015 
Enfermagem  12 de 04/01/2002 Portaria nº 315 de 

02/08/2011, DOU 03/08/2011 
Engenharia Civil 180 de 08/05/2013 Portaria nº 1.012 de 

25/09/2017, DOU 27/09/2017 
Engenharia Elétrica 536 de 25/08/2014 Pedido a ser realizado em 

2018 
Engenharia de Produção 152 de 02/04/2013 Em trâmite no e-mec 

Protocolo 201714276 
Engenharia Mecânica 278 de 19/12/2012 Portaria nº 577 de 

09/06/2017, DOU 12/06/2017 
Farmácia  3.769 de 19/12/2003 01 de 06/01/2012 
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Fisioterapia  2.540 de 06/09/2002 Portaria nº135 de 01/03/2018, 
DOU 02/03/2018 

Medicina Veterinária  3.920 de 14/11/2005 Portaria nº135 de 01/03/2018, 
DOU 02/03/2018 

Nutrição 14 de 04/01/2002 Portaria nº135 de 01/03/2018, 
DOU 02/03/2018 

Psicologia  632 de 28/11/2013 Em trâmite no e-mec 
Protocolo 201714278 

Serviço Social 3.770 de 12/12/2003 42 de 05/02/2014 
Sistemas de Informação 1.679 de 01/08/2001 Portaria nº794 de 14/12/2016 

Recredenciamento 0257 de 18/04/2016 
Credenciamento em Centro 

Universitário 
Credenciamento em 25/03/2019 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

 

Visando sempre o melhor do ensino superior e o compromisso com a 

sociedade, a Uniguaçu consolidou-se como centro de referência e excelência de 

ensino, pesquisa e extensão, participando ativamente do processo de 

desenvolvimento regional e se transformou em Centro Universitário. O Ministério da 

Educação (MEC) publicou no dia 25 de março, a portaria nº 660, de 22 de março de 

2019, credenciando as Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu como Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

A visita da comissão avaliadora do MEC ocorreu em julho de 2018 e a 

Instituição obteve um parecer favorável com nota 4 (em uma escala de 1 a 5). A partir 

de então, os trâmites normais que o Ministério da Educação propõe foram seguidos. 

A avaliação veio após visitas criteriosas e esta mudança dá mais autonomia para a 

Instituição. Agora, a Uniguaçu pode implantar novos cursos e lançar programas de 

pesquisa, sem a necessidade da avaliação do MEC.  

Este é mais um acontecimento com a marca Uniguaçu, o qual ficará marcado 

na história de Porto União da Vitória e será um impulsionador econômico da região, 

visando sempre o compromisso da Instituição com o Ensino pra Valer. 

Como se sabe, inicialmente, todas as instituições de ensino superior são 

cadastradas como faculdades, podem, posteriormente, solicitar o credenciamento 

como centro universitário. Para ocorrer a transformação de Faculdade para Centro 

Universitário alguns itens foram avaliados de forma criteriosa dentro dos seguintes 

critérios: corpo docente e outras funções; organização didático-pedagógica; pesquisa 
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e extensão; mínimo de oito cursos reconhecidos; avaliações com notas 4 e 5; ofertar 

cursos em todas as áreas de ensino: ciências exatas, humanas, jurídicas e saúde; 

instalações físicas. 

Com a mudança, além de implantar novos cursos e ter mais autonomia, a 

Instituição necessita ter um terço do corpo docente formado por mestres ou doutores. 

Por isso, a Uniguaçu continua constantemente se aperfeiçoando e buscando 

excelência em todos os serviços prestados em seus mais diversos setores junto à 

comunidade e aos mais de 4.500 acadêmicos de circulam pela Instituição diariamente. 

 

Nova marca 

 

Há dezessete anos, surgia a marca de uma instituição que cresceu juntamente 

com a cidade de União da Vitória, trazendo, em sua essência, os traços da região que 

abrigou a sua sede, avizinhada ao majestoso Rio Iguaçu e permeada de montanhas, 

assim forjou-se uma marca!  

A representação das montanhas sobrepostas ao rio em formato de ferradura, 

abraçam suavemente a estrela que marca a posição exata da nossa Uniguaçu, eis 

constituição de nossa marca.  

Hoje, as Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu dão lugar ao Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), os contornos das montanhas ganharam 

robustez de um azul harmônico tracejado sutilmente, refletindo-se na tonalidade do 

rio que junto à montanha amparam a Instituição, representada pela estrela ainda mais 

brilhante, reforjou-se a marca Uniguaçu! 
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PRÓ-REITORIAS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

 

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

A Pró-Reitoria Acadêmica tem por função coordenar as atividades pedagógicas 

e a administração acadêmica dos cursos de graduação do Centro Universitário Vale 

do Iguaçu. Promove estudos para viabilizar mudanças na política educacional da 

Instituição, aprimorando o ensino da graduação, e a realização de projetos, que 

proporcionem a melhoria da realidade social através do conhecimento. 

 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, INICIAÇÃO À PESQUISA E EXTENSÃO 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão é o órgão 

executivo responsável pelo planejamento, coordenação, execução, controle, 

supervisão e avaliação das atividades de pesquisa e ensino de pós-graduação stricto 

sensu e lato sensu, em consonância com os objetivos da Uniguaçu e as políticas 

públicas da área. 

 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 

A Pró-Reitoria de Planejamento e Administração tem o compromisso de 

produzir alternativas para otimizar a utilização dos recursos públicos e assegurar o 

bom funcionamento logístico da Uniguaçu. Tem como principal função prover a alta 

administração da Universidade, com recursos e competências necessárias para o 

desenvolvimento das atividades gerenciais, visando promover a integração entre a 

gestão com a comunidade acadêmica, aferindo a qualidade do serviço prestado pelo 

reitorado à comunidade. 

 

MISSÃO INSTITUCIONAL 

 

O Centro Universitário Vale do Iguaçu foi criado com a missão ainda atual de 

✏✂✄� �✄✁✄�☞☎✡✍✟ ☛✄ ✄☎✂✍☎✆ ☎✆ ✂✠✎ ☛✆ ✁✂✞✟☛✆ ☛✆ ✂✟�✟☎✄ ✄ ☎✆�✞✄ ☛✄ ☎✟☎✞✟ ✆✟✞✟�✍☎✟✝
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assumindo o compromisso de promover o desenvolvimento educacional e social da 

região por meio de um ensino de qualidade em diferentes áreas do conhecimento, 

integrando a pesquisa à extensão, valorizando, sobretudo, o compromisso social. 
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DIMENSÃO 1 � ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

1.1 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO E DIRETRIZES 
PEDAGÓGICAS GERAIS DA INSTITUIÇÃO 

 

O Centro Universitário Vale do Iguaçu elegeu como eixo central de suas 

diretrizes pedagógicas a aprendizagem em sua relação dialética com o ensino e que 

se orienta no desenvolvimento de valores humanistas, princípios éticos, de uma visão 

crítica da sociedade e do homem enquanto sujeito psicossocialmente constituído na 

integralidade das relações. Assim concepções pedagógicas estão alicerçadas na 

valorização da pessoa e na busca e manutenção da excelência do ensino, da iniciação 

à pesquisa, da extensão e da inovação. 

Além disso, o Centro Universitário Vale do Iguaçu concebeu que sua pedagogia 

e suas ações educativas estão parametrizadas pela educação por competências, com 

as quais se procura desenvolver, junto aos acadêmicos e docentes, o conhecimento 

e a atuação na complexidade de possíveis resoluções para problemas a serem 

analisados. 

A proposta de ensino valoriza a prática docente reflexiva com a compreensão 

ampla e consistente da organização, do trabalho pedagógico, desde o planejamento, 

organização curricular, execução e avaliação. Nesse sentido, o educador articula 

ensino, iniciação à pesquisa e extensão na produção do conhecimento e na prática 

educativa para atuar de forma ética, profissional e com responsabilidade social. 

O conteúdo a ser progressivamente dominado pelo aluno é aquele socialmente 

considerado necessário para a vida cidadã e para a atuação profissional numa 

determinada época, numa determinada sociedade. Inserido neste conteúdo está a 

prática de iniciação científica, conduzida pela orientação docente, e voltada à 

complementação do conhecimento teórico de sala de aula. Trata-se, portanto, de um 

conteúdo em constante transformação e que não se resume a simples informações, 

mas antes demanda uma postura aberta, crítica e reflexiva. É importante ressaltar 

que, muito além de gerar os saberes necessários para a inserção no mundo atual, o 

acesso ao conhecimento é uma possibilidade de favorecer o desenvolvimento integral 
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do indivíduo, mantendo-o, inclusive, em constante contato com as inovações diárias 

da profissão escolhida. 

Entende-se o aluno como sujeito de sua própria aprendizagem, capaz de, numa 

ação autônoma e consciente, buscar o domínio dos conteúdos necessários à vida 

cidadã e à profissionalização. Para isso, a ação pedagógica visa aproximar o aluno 

dos conteúdos necessários à sua formação através de professores capacitados em 

articular ensino, iniciação à pesquisa e extensão, além de fornecer acesso à 

tecnologia e equipamentos que facilitem a aprendizagem, por considerar-se que o 

estudante deverá aprender a se relacionar com o conhecimento de forma ativa, 

construtiva e criadora, em lugar de dominar enorme massa de conteúdo, sem reflexão 

sobre eles. 

Nesse sentido, insere-se a discussão sobre a prática como estruturante para o 

processo de ensino-aprendizagem: no processo de construção de conhecimento, a 

prática necessita ser reconhecida como atividade a partir da qual se identifica, 

questiona, teoriza e investiga os problemas emergentes no cotidiano. Lida-se com a 

realidade e dela se retira os elementos que conferirão significado e direção às 

aprendizagens 

A concepção educacional ainda contempla como pressupostos: 

a. O estabelecimento de vínculo permanente entre teoria e prática, através, 

principalmente, de atividades práticas, extensionistas e de iniciação científica; 

b. O desenvolvimento de práticas educativas interdisciplinares que possibilitem 

aos educandos referenciais que promovam o conhecimento integrado e 

significativo, por meio de ações específicas dos cursos, disciplinas integradas, 

atividades extensionistas e de iniciação científica; 

c. A preparação de profissionais capacitados para interpretar criticamente o 

mundo do trabalho e enfrentar as suas novas relações oriundas das novas 

tecnologias, considerando o estudo de conteúdos que propiciem uma visão 

crítica e o fomento à participação de atividades práticas, extensionistas e 

complementares; 

d. O desenvolvimento de padrões novos de gestão, que contemplem a 

participação e o compromisso social; 
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e. A valorização do saber acumulado através da experiência de vida de cada 

educando, conhecendo-o e tornando-o referência para as diretrizes da IES, 

além da busca de referenciais em vários campos do conhecimento. 

f. O conhecimento que valorize a redução das diferenças, da discriminação, da 

exclusão social, da pobreza, da violência, do analfabetismo, da fome, da 

desigualdade de gênero e propicie a inclusão. 

g. Processo de formação em múltiplos cenários de aprendizagem com a 

diversificação de estratégias de ensino, aprendizagem e avaliação; 

A aquisição e construção coletiva do conhecimento se dão através da 

mediação, que não ocorre só na sala de aula, mas tem neste espaço seu locus 

privilegiado. Compreende-se, assim, que o papel do professor é justamente o de 

mediar, intencionalmente, a relação entre os aprendizes e o objeto a ser apreendido. 

O perfil do educador deve ser caracterizado pela competência pedagógica e ética, que 

consiste na capacidade e na condição de construir e realizar a gestão de experiências 

significativas de aprendizagem, a partir de uma pedagogia interdisciplinar e 

proposições didáticas problematizadoras e investigativas acerca da realidade. 

Tem, portanto, uma especificidade a ser respeitada: trata-se de um profissional 

a serviço da orientação e condução do processo de aprendizagem, a partir de uma 

metodologia que favoreça a construção de sujeitos autônomos. Sua ação implica na 

compreensão de que a aprendizagem não se esgota no domínio de conteúdos a partir 

da estrita racionalidade, mas numa educação baseada/orientada nas necessidades 

práticas da vida em comunidade. 

A construção coletiva do conhecimento é um movimento que leva o 

pensamento a transitar continuamente entre a prática social e as teorias que a 

explicam. É um movimento de ascensão do senso comum e das primeiras e precárias 

percepções sobre o real, à uma compreensão da rica e complexa teia que compõe. 

O processo de ensino e de aprendizagem inicia-se pelo planejamento reflexivo 

referenciado pelo Projeto Pedagógico dos Cursos (PPC), dos referenciais e objetivos 

das Faculdades, da Legislação do MEC e do PDI. Nesse processo, visa-se contemplar 

as habilidades e competências necessárias à formação de um profissional capaz de 

intervir na realidade, ser competente e conectado ao mundo presente, alicerçado no 

passado e com vistas a prospectar um futuro mais humano e sustentável. A 

formulação do planejamento é sistematizada e materializada nos Planos de Ensino. 
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Com o objetivo de aprimorar e inovar os espaços de ensino com tecnologias 

que contribuam para a construção do conhecimento, são disponibilizados aos 

acadêmicos e docentes ferramentas digitais, ambiente virtual de aprendizagem (AVA), 

wireless em todos os espaços institucionais, projetor multimídia e telas nas salas de 

aula, recursos audiovisuais além de equipamentos para videoconferências. Também 

é disponibilizado o portal do aluno através do sistema acadêmico, bem como as 

ferramentas Google for education e convênios com a Microsoft. 

Nesse movimento, a iniciação à pesquisa e elaboração pessoal também são 

essenciais e devem orientar a aprendizagem estabelecendo relação com a prática 

social e balizada pelas discussões coletivas orientadas pelo docente durante as aulas. 

A ação extensionista necessita ir além da prestação de serviços, da difusão cultural 

(eventos e toda uma vasta gama de realizações artísticas ou culturais), ou da 

disseminação de conhecimentos (cursos, seminários, palestras, conferências). Deve 

estar voltada aos problemas sociais e procura encontrar soluções que também 

realimentem o processo de ensino-aprendizagem em sua totalidade. 

Outro aspecto importante da aprendizagem é que uma relação dinâmica e 

reflexiva, ela deve ser respaldada por uma concepção de avaliação que a tome não 

como um momento final de verificação de resultados, mas como um dos elementos 

constitutivos do processo ensino-aprendizagem. A avaliação se situará como um 

instrumento fundamental para fornecer informações sobre como está se realizando o 

processo ensino-aprendizagem como um todo. Assim, é concebida como ferramenta 

e via para a construção do conhecimento e das competências em foco, é realizada de 

forma gradativa e processual, com o objetivo de contribuir para o processo de 

aprendizagem. Ocorre como um processo contínuo, sendo realizada através de 

instrumentos diversificados. Os dados por ela coletados servirão como elementos de 

reflexão para os professores, alunos e instituição. Trata-se de uma estratégia a favor 

da constante melhoria do processo ensino/aprendizagem. 

Portanto, as diretrizes pedagógicas do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

encerram as seguintes premissas fundamentais: 

a. A IES deve garantir a aprendizagem mais adequada aos alunos; 

b. A aprendizagem implica, ao mesmo tempo, no domínio dos conteúdos 

considerados essenciais e no desenvolvimento de competências e habilidades; 
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c. Educação baseada/orientada nas necessidades práticas da vida em 

comunidade; 

d. A avaliação se inscreve como momento de aprendizagem, se baseia na 

expectativa qualitativa e se realiza mediante processos abertos, transparentes 

e abrangentes; 

e. A educação deve abranger a inclusão das pessoas com deficiência, a 

educação ambiental e em direitos humanos e as relações étnico-raciais e para 

o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana e indígena. 

A formação dos profissionais deve envolver não apenas competência técnica, 

mas também, princípios filosóficos e éticos. É a ética, a reflexão filosófica, o senso de 

justiça e responsabilidade social que concede o caráter humano a práxis, ao trabalho 

e ao agir profissional. 

Dentro da proposta pedagógica da IES, o processo ensino-aprendizagem se 

ampliará para além do espaço de sala de aula. As atividades formativas deverão se 

articular em uma estrutura flexível e integradora composta de: 

a. Aulas regulares; 

b. Práticas investigativas em ambiente social e escolar; 

c. Práticas de laboratório; 

d. Estímulo à iniciação científica; 

e. Biblioteca com acervo bibliográfico consistente; 

f. Estágio supervisionado; 

g. Oficinas e seminários sobre temas relacionados a cada área de formação; 

h. Ações específicas visando a Responsabilidade Social; 

i. Atividades de extensão universitária nas áreas educativas, culturais e sociais. 

A estrutura administrativa descrita anteriormente é apresentada no 

organograma da figura abaixo: 

 



24 

 

 

 





26 

 

O município de União da Vitória está localizado às margens do Rio Iguaçu no 

sudeste do Estado do Paraná, e faz parte da mesorregião do Sudeste Paranaense, uma 

das dez mesorregiões do Paraná. Essa mesorregião é formada pela união de 21 

municípios: Antônio Olinto, Bituruna, Cruz Machado, Fernandes Pinheiro, General 

Carneiro, Guamiranga, Imbituva, Ipiranga, Irati, Ivaí, Mallet, Paula Freitas, Paulo 

Frontin, Porto Vitória, Prudentópolis, Rebouças, Rio Azul, São João do Triunfo, São 

Mateus do Sul, Teixeira Soares e União da Vitória. Estes municípios são agrupados 

em quatro microrregiões: Irati, Prudentópolis, São Mateus do Sul e União da Vitória e 

ocupam uma área total de 17.009 km², assentada nas bacias hidrográficas dos rios 

Iguaçu e Tibagi. 

 

Figura 2 � Mesorregião do Sudeste Paranaense 

 

Fonte: Sema (2007) 

 

1.1.2 Perfil Econômico da Região 

 

A economia de União da Vitória é muito influenciada pelo setor de serviços, 

comércio, agropecuária e indústria. O setor industrial da região apresenta destaque 

com o setor madeireiro fabricando portas e janelas que são exportadas para todo o 
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Brasil e exterior. O perfil econômico será tratado dentro da Mesorregião do Sudeste 

Paranaense e dentro do Arranjo Produtivo Local - APL de Porto União / União da 

Vitória. 

O PIB do município de União da Vitória-PR, segundo dados do IBGE de 2015 

destacam que o setor terciário foi responsável por 74,87% da arrecadação municipal, 

o setor secundário foi responsável por 21,67% e o primário, menos significativo, com 

apenas 3,45% de participação no total da arrecadação (IBGE, 2015).  

Já em Porto União, o perfil econômico é ligeiramente distinto, devido a maior 

participação do setor primário, sendo este responsável por 16,20% da arrecadação, o 

secundário por 19,28% e o terciário ainda com maior destaque, representado com 

64,52% do PIB arrecadado em 2015.  

É importante destacar que ambos os municípios exercem uma forte influência 

na prestação de serviços de educação e saúde, bem como no setor do comércio e 

prestação de serviços em geral em um raio regional, sendo assim caracterizados 

como polos regionais. 

 

1.1.3 Mesorregião do Sudeste Paranaense 

 

A região tem uma pequena participação no total do Valor Adicionado Fiscal 

(VAF) estadual, em torno de 2%. Os principais segmentos industriais representativos 

em termos de VAF são: madeireiro (55% do VAF da indústria regional), mineral (25% 

do VAF da indústria regional) e agroindustrial. Estes segmentos podem ser 

subdivididos em: lâminas e chapas de madeira, desdobramento de madeira, celulose, 

papel e papelão, embalagens de papel e papelão, extração xisto e gás natural (14% 

do VAF da indústria regional) e o segmento cerâmico (9% do VAF da indústria 

regional). 

Mapa da Mesorregião Sudeste paranaense 
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micro e pequeno porte, que representam 96,5% do total de estabelecimentos. No 

segmento de desdobramento de madeira, verifica-se a existência de 

aproximadamente 90 empresas; no segmento de chapas, laminados e compensados, 

outras 90 empresas; e no segmento de esquadrias, aproximadamente 80 empresas. 

A consolidação e desenvolvimento do APL da madeira tem origem nos seguintes 

fatores: grande aglomeração de plantas industriais do setor madeireiro, mão-de-obra 

especializada, conhecimento tácito disseminado, forte tradição e identidade cultural da 

região, alta capacidade de articulação dos atores locais e presença de instituições que 

ofertam cursos de nível superior e técnico para formação e qualificação profissional. 

 

1.1.5 Perfil Social da Região 

 

A cidade de União da Vitória é um centro educacional de ensino superior, 

atraindo estudantes de vários municípios da região sul do Paraná e norte de Santa 

Catarina, que moram e trabalham num raio de até 150 km. Alguns estudantes 

originados de cidades mais distantes passam a morar em União da Vitória.  

De acordo com as estimativas do IBGE, o município de União da Vitória possui 

em torno de 57 mil habitantes (2017), sendo que 94% da população vive em área 

urbana assentada na bacia do Rio Iguaçu. Apresentou em 2014 um Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal IDH-M de 0,74 e um PIB Per Capita (IBGE 2015) 

de R$ 22.383,30.   Ainda Porto União, apresentou um IDH-M de 0,786 e um PIB Per 

Capita de R$ 16.319,92 (IBGE 2015). 

A primeira influência, econômica e social, do município de União da Vitória é 

sobre os municípios que formam a denominada microrregião de União da Vitória (uma 

das microrregiões da mesorregião do Sudeste Paranaense), figura 03. A população 

da microrregião de União da Vitória em 2017 segundo dados do IBGE é de cerca de 

123 mil habitantes e está dividida em sete municípios: Bituruna; Cruz Machado; 

General Carneiro; Paula Freitas; Paulo Frontin; Porto Vitória; União da Vitória. 

 
Figura 3 - Microrregião de União da Vitória 
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Fonte: IBGE (2018) 

A população da Mesorregião do Sudeste Paranaense foi estimada em 2017 

pelo IBGE em 435 mil habitantes, dos quais 54% na área urbana. Esta Mesorregião 

conta, com aproximadamente 1.300 estabelecimentos industriais, distribuídos em 62 

segmentos representativos que ofertaram em torno de 20.000 postos de trabalho, 

correspondendo a 4% na participação do total de empregos industriais do Estado. O 

segmento madeireiro da Mesorregião do Sudeste Paranaense congrega em torno de 

600 empresas e conta com um efetivo aproximado de 14.000 empregados que 

representam 70% do total da mão-de-obra industrial ocupada na região. Ainda no 

setor madeireiro os três segmentos mais representativos em mão de obra são: lâminas 

e chapas de madeira (30%), desdobramento de madeira (20%) e celulose, papel e 

papelão (10%). 

União da Vitória também tem influência sobre o desenvolvimento das 

microrregiões limítrofes, principalmente sobre os municípios menos desenvolvidos 

situados nas microrregiões de Guarapuava, Irati, Palmas, São Mateus do Sul, 

Joaçaba (SC) e Canoinhas (SC). A influência sobre o estado de SC ocorre 

principalmente na microrregião de Canoinhas, uma das microrregiões mais pobres do 

Estado de Santa Catarina (248.551 habitantes- IBGE 2017). Esta microrregião está 

dividida em doze municípios sendo que os três maiores são: Mafra (55.907 

habitantes), Canoinhas (54.403 habitantes) e Porto União (35.207 habitantes). A 

economia da microrregião de Canoinhas não possui uma atividade de grande valor 

agregado, as que mais se destacam são: a produção de grãos, o setor madeireiro, o 

setor de serviços e a atividade dos frigoríficos em Itaiópolis, Canoinhas e Mafra. 
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1.2 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO E SUA MISSÃO 

 

 

 

O Curso de Direito está fundamentado na seguinte missão: 

 

Construção participativa de um curso jurídico pluralista e crítico, comprometido com a 

emancipação do sujeito e o desenvolvimento sustentável da região. 

 

A existência do curso pode ser resumida em três propostas:   conscientização 

� solidariedade � popularização do direito.   

A conscientização é o ponto referencial da missão, no sentido de fomentar entre 

os professores, acadêmicos e colaboradores, a busca incessante do conhecimento 

teórico, científico e prático, das teorias sociais, políticas, econômicas e jurídicas, 

através de reflexões críticas e éticas, visando a emancipação do sujeito e conquistas 

sociais. 

A solidariedade é o marco peculiar dos acadêmicos da IES, que são 

estimulados para uma cultura de fraternidade, humanismo, integração, cooperação e 

participação. 
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A popularização é a meta de desmistificar o direito, de combater sua elitização, 

de levar o direito até as ruas, até as periferias para discutir suas fontes, suas 

consequências e novas propostas emancipatórias. 

O objetivo é demarcar essas peculiaridades, objetiva e efetivamente, através 

das ações e projetos nos Núcleos de Estudos, nos projetos de pesquisas e de 

extensão, nas atividades sociais e complementares e nas atividades comunitárias. 

 

1.2.1 Objetivos do Curso 

 

O Curso de Direito da IES foi concebido em função de necessidades da 

sociedade paranaense, em especial a Região Sul do Paraná e Norte de Santa 

Catarina, necessidades estas ligadas a realidade regional que historicamente 

fomentou-se numa economia extrativista da madeira, a qual entrou em declínio nas 

últimas décadas, deixando como herança uma diversidade multirracial, uma 

população migrante sem alternativa socioeconômica e uma limitação histórica para o 

estabelecimento de um desenvolvimento sustentável. 

 A partir da idealização do curso de Direito as pretensões tomaram forma com 

a elaboração de um projeto inicial, que passou por uma fase de ampla discussão, 

levando em consideração as necessidades regionais, as demandas e exigências 

profissionais e o interesse da comunidade.  

Acostumados com uma gestão comunitária através do orçamento participativo, 

os moradores de União da Vitória e Porto União também tiveram voz na elaboração 

do projeto inicial e puderam manifestar seu apoio em cartas-compromisso.  

O projeto pedagógico atual do curso de Direito, seguindo sua premissa inicial, 

foi elaborado de forma coletiva, organizada pela coordenação do curso, com a 

participação do corpo docente e discente, sem esquecer do Núcleo Docente 

Estruturante, principal agente de transformação do curso.  

Sua elaboração tomou como base as diretrizes curriculares para os cursos de 

Direito do Ministério da Educação, além da Lei 9.394/1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional. 
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O projeto pedagógico é norteado por necessidades curriculares orientadas pelo 

Ministério da Educação e recomendadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, 

integrados e envolvidos com a atividade profissional que será desenvolvida pelo 

egresso do curso. 

O Curso está focado no conjunto de experiências de aprendizagem, 

organizadas em nível crescente de complexidade, capacitando o estudante ao 

exercício das profissões e carreiras jurídicas, conforme o estabelecido na Resolução 

CNE/CES nº 9/2004, além de estar inserido em um projeto multidisciplinar que leva o 

✄✂✞✠☛✟☎✞✄ ✟ ✏✡✟✌✍☎�✟�✑ ✁✆� ✆✠✞�✆✂ �✟✌✆✂ ☛✆ ✂✟✂✄�✝ ✡✆☎✄✡✞✟☎☛✆-se a um ambiente 

complexo e interligado.  

 

Objetivo Geral: Promover a preparação de Bacharéis em Direito com um perfil 

reflexivo e de visão crítica e científica, habilitados ao exercício da ciência do direito, 

da prestação da justiça, e principalmente o desenvolvimento de sua cidadania 

participativa e pluralista. 

 

Objetivos Específicos: O Curso de Graduação em Direito, buscando contribuir à 

estruturação e preservação de uma ordem social verdadeiramente democrática, 

solidária e emancipatória, fixa como objetivos específicos à formação disponibilizada 

a seus educandos, as seguintes metas:  

i. estabelecer sólida formação geral, humanística e axiológica; 

ii. desenvolver a capacidade de análise, domínio de conceitos e da terminologia 

jurídica, bem como a adequada argumentação, interpretação e valorização dos 

fenômenos jurídicos e sociais; 

iii. fomentar a capacidade e aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica. 

iv. promover a preparação de Bacharéis em Direito habilitados a atender às 

demandas do mercado de trabalho e suprir necessidades das diferentes 

comunidades, através da ativa participação no seu desenvolvimento político-

econômico e sociocultural. 

v. estimular, enquanto postura intelectual, o desenvolvimento de uma visão crítica 

nos Bacharéis em Direito, por meio da transposição e superação de questões 

de caráter meramente teórico e propedêutico;  
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vi. possibilitar uma formação duplamente diferenciada, na medida em que prepara 

operadores e/ou profissionais do Direito, aptos ao exercício de funções e/ou 

cargos existentes nas entidades de natureza civil e/ou órgãos estatais;  

vii. motivar e desenvolver o espírito e a habilidade de pesquisa, bem como a 

formação continuada e o aprimoramento profissional; 

viii. apoiar e incentivar a busca do saber científico em toda a sua multiplicidade de 

formas; 

ix. contribuir para que instituições da comunidade local alcancem graus de 

desenvolvimento satisfatório em suas atividades peculiares, mediante 

prestação de auxílio técnico-jurídico que possa ser revertido em benefício do 

interesse social e coletivo; 

x. desenvolver projetos de extensão voltados à solução de problemas 

socioculturais, e que culminem por ressaltar o espírito de solidariedade humana 

e a interface entre a teoria e a prática dos conteúdos curriculares; 

xi. estimular o progresso e a evolução cultural, através da socialização dos 

conhecimentos produzidos e das descobertas realizadas no ambiente 

acadêmico; 

xii. formar profissionais capazes de articular questionamentos acerca da realidade, 

por meio da estruturação e resolução de situações hipotéticas, pautando-se 

não apenas no pensamento lógico, mas também na criatividade e análise 

crítica; 

xiii. criar condições para que o acadêmico compreenda a sua futura atuação 

profissional também como relevante e consciente exercício de cidadania; 

xiv. auxiliar na formação de indivíduos reflexivos, participativos e atuantes, a fim de 

que possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população local 

e regional; 

xv. conscientizar o acadêmico da importância de se promover a preservação de 

todas as formas de vida existentes no planeta, mediante ações pautadas nos 

valores éticos; 

xvi. atualizar e debater temas jurídicos por meio de atividades extensionistas e de 

pesquisa; 

xvii. proporcionar a capacitação necessária à evolução do pensamento crítico para 

questionar a legitimidade de atuação (ou inação) das instituições jurídico-

políticas; 
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xviii. manter uma sistemática própria para a constante execução de trabalhos e 

atividades relacionadas à disciplina da Prática Jurídica (I, II, III e IV), visando 

facilitar a identificação por parte do acadêmico, do liame existente entre o 

conteúdo teórico ministrado e a sua adequada utilização às situações 

hipotético-concretas. 

 

O curso de Direito do Centro Universitário Vale do Iguaçu busca a formação 

geral dos profissionais da área, qualificados para a atuação em todos os campos nos 

respectivos ramos do Direito, com uma visão ampla e global, respeitando os princípios 

éticos, morais e culturais do indivíduo e da coletividade visando preservar, 

desenvolver e proteger a dignidade da pessoa humana, sendo um profissional voltado 

ao desenvolvimento científico e apto a adquirir, por iniciativa própria, conhecimentos 

que possam garantir uma educação continuada e permanente. 

O curso é fundamentado numa abordagem multidisciplinar e humanista, voltada 

à visão global, integrada e crítica da profissão e da atuação profissional, dotando o 

egresso de competência técnica, científica e administrativa, tornando-o apto para a 

atenção à proteção de direitos civis, políticos, sociais e humanos inscritos na 

Constituição Federal de 1988, à tomada de decisões, à comunicação, à liderança, e 

fundamentalmente, à educação continuada. 

É proporcionado ao estudante sólida formação básica e de conteúdo 

específico, inerentes ao conhecimento e ao exercício da prática jurídica. Tal formação 

possibilitará ao educando condições plenas de exercer a profissão em seus diferentes 

campos de atuação. 

 

1.2.2 Metodologia do Curso 

 

 Considerando o disposto no artigo 43 da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional � �✁✂✄✝ ✟✆ ✁�✄✡✄✍✞✠✟� ☎✠✄ ✏✟ ✄☛✠✡✟✆✝✆ ✂✠✁✄�✍✆� ✞✄�✄ ☎✠✄

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

�✄✁✎✄✞✍✝✆✑✝ ✟✂✂✍✌ ✡✆✌✆ ✍✟✠✟✎✌✄☎✞✄ ☛✄✝✄�✄ ✏✍☎✡✄☎✞✍✝✟� ✆ ✞�✟✂✟✎�✆ ☛✄ ✁✄✂☎✠✍✂✟✝

✍☎✝✄✂✞✍✟✟✆✝✆ ✡✍✄☎✞✠✁✍✡✟✝ ✄ ☛✄ ✁�✄✂✞✟✆✝✆ ☛✄ ✂✄�✝✍✆✆✂ ✄✂✁✄✡✍✟✎✍✡✟☛✆✂ ☛ ✡✆✌✠☎✍☛✟☛✄✑✝
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estabelecendo com esta uma relação de reciprocidade, além de promover ensino de 

extensão, o Curso de Graduação em Direito, propõe-se, mediante a concepção do 

Projeto Pedagógico que ora se apresenta, a ofertar e disponibilizar os instrumentos e 

reais condições indispensáveis à formação dogmático-jurídica e humanística de seu 

egresso, promovendo a sua plena integração social na coletividade em que se 

encontra inserido. 

Neste contexto, a matriz curricular proposta ao Curso de Direito desta IES, está 

sistematicamente estruturada ao integral atendimento das exigências de formação 

teórica e técnica necessária ao profissional e operador jurídico, assim como também 

✁�✍✝✍✎✄✟✍✟ ✆ ✏✂✟✂✄� �✞✍✡✆✑✝ ✄✎✄✌✄☎✞✆ ✄✂✞✄ ☛✄ ✝✍✞✟✎ ✍✌✁✆�✞✁☎✡✍✟ ☛ ☛✄✁✍☎✍✆✝✆ ☛✆✂ �✠✌✆✂ ✄✌

tempos de sociedade (pós) moderna, sempre destacando seu caráter dinâmico e 

passível de mudanças. 

Outro relevante aspecto que integra a metodologia de oferta deste Curso de 

Direito, diz respeito à promoção de uma visão crítica, ou seja, uma diferenciada 

postura intelectual que define o perfil de seu egresso, justificando, pois, a superação 

do nível teórico meramente propedêutico, algo que claramente se revela na 

organização do sistema curricular e na execução do método de ensino e 

aprendizagem. 

Desta opção institucional, político-pedagógica e técnico-epistemológica, 

realizada pelo Curso de Graduação em Direito, emergem duas importantes questões, 

facilmente identificadas no presente Projeto Pedagógico: (a) a inserção no currículo 

de disciplinas formativas e de caráter interdisciplinar, atribuídas à responsabilidade de 

docentes com qualificação adequada e específica ao seu desenvolvimento; (b) o 

tratamento interdisciplinar dispensado às disciplinas de cunho técnico, constituindo 

desafio a ser vencido, face às mudanças não somente formais, mas, e em especial, 

àquelas que demandam uma visão crítico-reflexiva e, inevitavelmente, perpassa o 

currículo pleno em sua totalidade. 

O currículo constante deste Projeto Pedagógico, por sua vez, possui uma 

composição tridimensional harmonicamente integrada da seguinte maneira: (a) 

disciplinas de formação geral (matérias propedêuticas); (b) disciplinas dogmáticas; e 

(c) atividades jurídico-profissionais. 
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Deste modo, o Curso de Direito desta IES encontra-se projetado tanto a 

possibilitar uma formação geral e clássica do futuro bacharel, como à formação 

especializada, o que significa afirmar, de outra maneira, que o seu egresso estará 

apto a lidar com questões e demandas ligadas às mais diversas ordens de conflitos 

sociais, assim como igualmente terá condições de satisfatoriamente desempenhar 

funções e cargos, públicos ou não, voltados às inúmeras carreiras jurídicas.  

Nota-se que o Curso de Direito aqui ofertado, adota em seus matizes uma 

mentalidade flexível e perfeitamente adaptável ao enfrentamento das rápidas 

transformações mundiais, corporificando em seu currículo as características da 

funcionalidade e da flexibilização, de modo a disponibilizar ao acadêmico não apenas 

a aprendizagem de específico conteúdo e habilidade peculiar, mas também fornecer 

condições favoráveis à execução e integração destes saberes.  

Para que isto efetivamente seja objeto de aplicação, não basta a existência de 

previsão ampla e genérica de metas, sendo indispensável, portanto, indicação dos 

meios e instrumentos hábeis ao desencadeamento das ações a serem executadas.  

Surge ainda, a necessidade de que o currículo aqui estabelecido a realidade 

do dia-a-dia, para que ela possa ser refletida pela (e na) vivência dinâmica do Direito, 

mediante processo educativo integrado e dinamizado, cujas exigências profissionais 

não se limitem a um organismo debilitado e apático, mas sim, opostamente, contem 

com a ânsia pela renovação contínua do conhecimento.  

O acadêmico do Curso de Graduação em Direito desta IES deve permanecer 

atento à existência de uma sociedade repleta de desequilíbrios, necessitando, pois, 

da criação de uma nova cultura acerca da ética e solidariedade cooperativa, diretrizes 

capazes de conduzir à factível transformação sociocultural e minimizar as 

discrepâncias que assolam a coletividade como um todo.  

Ainda, mediante minuciosa e atenta análise reflexiva acerca do hodierno 

sistema educacional e dinâmica do ensino superior, também é de se observar que a 

figura do docente educador, especialmente naquilo que diz respeito à sua postura e 

conduta, adstritas ou não aos limites do ambiente de sala de aula, é de extrema 

relevância à estruturação e desenvolvimento de uma metodologia de aprendizagem 

que se mostre concretamente eficiente a operacionalização e atingimento dos 

objetivos pedagógico-curriculares estabelecidos como metas principais do Curso. 
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Em vista disso, constata-se que, para depurar a qualidade dos profissionais da 

Ciência do Direito, imprescindível se torna a contínua busca da qualificação do corpo 

docente. 

Todavia, a mencionada qualificação dos educadores jurídicos não deve 

permanecer adstrita apenas aos tradicionais programas de pós-graduação, mas deve 

buscar também, inovadoras metodologias de ensino e de avaliação, objetivando 

transmitir ao educando um conhecimento não meramente tecnicista, mas, 

especialmente, voltado à concreção do bem-estar coletivo e difusão do sentimento de 

solidariedade entre os indivíduos, por meio da construção do conhecimento. 

De forma objetiva, a metodologia de ensino ofertada pelo Curso de Graduação 

em Direito é estruturada e disciplinada pelos princípios que abaixo seguem, os quais 

servem de vetores às principais ações acadêmicas voltadas ao processo de 

aprendizagem do ensino jurídico-dogmático: (a) expressa contextualização histórica, 

análise e discussão crítica dos saberes; (b) vinculação interdisciplinar e coordenada 

entre ensino, pesquisa e extensão, visando desenvolver condutas e posturas 

efetivamente investigativas e de participação direta do acadêmico junto à sociedade 

local e regional; (c) articulação cuidadosa entre as atividades componentes da 

proposta didático-pedagógica e curricular, não permitindo a ocorrência de 

fragmentação ou nefasta diluição de conteúdos teórico-práticos; (d) favorecimento da 

dinamicidade do Projeto Pedagógico e maximização do atendimento às expectativas 

e interesses dos educandos, observados os limites das disposições legais e 

normatizações regimentais; (e) rigorosidade no desenvolvimento das atividades 

acadêmicas teórico-práticas e na aplicação da metodologia de aprendizagem 

escolhida à busca, produção e socialização do conhecimento jurídico-dogmático e 

outros saberes a esta seara pertinentes; (f) ações e decisões, tanto as educativas 

quanto as de mera gestão e coordenação administrativa, orientadas e explicitamente 

identificadas pelo máximo critério de justeza e tratamento equânime destinado à 

totalidade dos membros integrantes da comunidade acadêmica. 

Ressalta-se ainda que os princípios, acima referenciados, foram objeto de 

análise, discussão e pensamento crítico-reflexivo durante todo o processo de 

concepção e elaboração deste Projeto Pedagógico, fundamentando, portanto, o perfil 

do egresso do Curso de Graduação em Direito desta IES. 
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Do mesmo modo, reitera-se que tais princípios serviram de base à estruturação 

da proposta didática e curricular, com a finalidade precípua de promover o 

desenvolvimento, no seu egresso, daquelas habilidades e competências 

indispensáveis ao atendimento das reais demandas e conflitos sociais, além de 

capacitá-lo à superação das exigências profissionais decorrentes do atual mercado 

de trabalho competitivo e globalizado.   

 

1.2.3 Relação com a Comunidade 

 

A IES entende o seu desenvolvimento como muito próximo ao da comunidade 

de que é originária e busca a institucionalização de suas atividades de ensino e 

extensão. 

O reconhecimento de que a produção de conhecimento se faz na interface 

escola/comunidade leva ao enfrentamento da questão da extensão. Esta se coloca 

como prática que interliga uma faculdade, em suas atividades de ensino, com as 

demandas econômicas, sociais e culturais da região onde se instala. 

Assim, a ação extensionista vai além da prestação de serviços (assistências, 

consultorias, assessorias, atendimento nas empresas juniores), da difusão cultural 

(eventos e toda uma vasta gama de realizações artísticas ou culturais), ou da 

disseminação de conhecimentos (cursos, seminários, palestras, conferências). Mais 

do que na simples formulação da missão institucional, é na compreensão desta 

✍☛✄☎✞✍☛✟☛✄✝ ☎✟ ✝✍✝☞☎✡✍✟ ☛✄✂✞✄ ✡✆☎✡✄✍✞✆� ✏✁☎✂✍☎✆ ✁�✄ ✝✟✎✄� ✄ ✡✆✌✁�✆✌✍✂✂✆ ✂✆✡✍✟✎✑ ✁✄✎✟

comunidade acadêmica que a IES promove a integração entre ensino e extensão. 

O acadêmico do curso de Direito tem a oportunidade de ampliar seus 

conhecimentos através das experiências do estágio supervisionado, participação em 

congressos, eventos especiais e palestras, desenvolvendo atividades 

complementares e de extensão. A IES oportuniza a participação dos acadêmicos em 

programas, projetos e atividades de iniciação científica ou extensão ou práticas 

investigativas através dos meios de comunicação e divulgação científicos citados 

abaixo: 
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a) Semana de Iniciação Científica: evento realizado pela IES em que os discentes 

podem apresentar trabalhos científicos, sob a orientação de professores dos cursos, 

realizados durante o ano letivo. O trabalho é apresentado para a comunidade em geral 

via apresentação oral ou painéis. 

b) Jornal Institucional: a primeira edição da Gazeta UNIGUAÇU data de 03/03 de 2003 

e durante o período, esse veículo informativo da IES vem mantendo a comunidade 

universitária informada sobre eventos promovidos pelos cursos. São contempladas no 

jornal, ainda, a produção e as atividades técnicas acadêmicas, científicas e artísticas 

da UNIGUAÇU, divulgadas tanto para o público interno quanto para o externo. O 

Jornal tem mantido uma tiragem média mensal de 10 mil exemplares e é distribuído 

gratuitamente a professores, acadêmicos e técnico- administrativos, bem como às 

escolas secundaristas da região. Circula também em órgãos dos poderes executivo, 

legislativo e judiciário e em redações de veículos de comunicação da cidade. Ex-

acadêmicos e membros da comunidade universitária também recebem o jornal, que é 

enviado ainda a outras Faculdades da Região do Vale do Iguaçu. Também é possível 

✆ ✟✡✄✂✂✆ ✏✆☎-✎✍☎✄✑✝ ☎✟ ✁✄✟✍☎✟ ☛✟ �✁☎✝ ☛✂ ✄☛✍✆✁✄✂ ☛✆ ✂✆�☎✟✎ ✄✟✡✄✞✟ ☎✆�✄☎✝✞☎

(www.uniguacu.edu.br). Suas informações têm se constituído em um excelente 

instrumento de integração entre as diferentes áreas dos Cursos, setores da 

UNIGUAÇU e a comunidade loco-regional. 

✡✄ ✆✆✌✠☎✍✡✟✆✝✆ ✏✟☎-✎✍☎✄✑� ✝ �✁☎ ✁✆✂✂✠✍ ✠✌ ✂✍✂✞✄✌✟ ☛✄ ✡✆✌✠☎✍✡✟✆✝✆ ✍☎✞✄�☎✆ via 

provedor. A comunidade acadêmica pode acessar informações tais como: páginas 

dos cursos, notas, frequência, documentos da Faculdade, atividades, agenda de 

estágios, TCC´s e eventos, dentre outros. Nos Cursos de Pós-Graduação, em caráter 

experimental, ✟✎✟✠☎✂ ✡✆☎✞✄✠☛✆✂ ✄ ✟✠✎✟✂ ✂✝✆ �✄✟✎✍✡✟☛✆✂ ✏✟☎-✎✍☎✄✑ ✡✞✄✎✄ ✟✠✎✟✂✄� 

d) Painéis eletrônicos informativos: A estrutura da Faculdade comporta dois painéis 

eletrônicos, no hall de entrada dos prédios (área de convivência e lazer). 

Proporcionando, assim, um sistema de informação ágil, bem como um ambiente mais 

agradável para a comunidade e visitantes, promovendo a socialização das 

informações. 

e) Revistas Científicas: Cumprindo seu papel de socializadora e difusora de 

conhecimentos, a IES publica semestralmente duas revistas de caráter científico. 

Trata-se da Revista de Estudos Vale do Iguaçu (publicação de artigos, resumos e 

resenhas dos docentes) e a Revista Científica de Periodicidade Anual do Encontro de 
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Iniciação Científica e Mostra de Pós-Graduação, produzida a partir de artigos dos 

acadêmicos (participantes e expositores no Programa de Iniciação Científica). 

f) Página em rede social facebook para que os acadêmicos tenham suas atividades 

publicadas, assim como é possível atualizar os acadêmicos e comunidade externa em 

relação às atividades desenvolvidas pelo curso. 

g) O Centro Universitário Vale do Iguaçu e a Fundação Sagrado Coração de Jesus de 

União da Vitória mantém uma parceria para operação da Rádio Educadora Uniguaçu, 

usando a radiodifusão para a formação cívica, moral, educativa e espiritual. Assim 

como o sonho já realizado do Centro de Eventos Uniguaçu, a Rádio também é uma 

realização que a Instituição busca há anos, e esta parceria irá difundir novos 

conhecimentos, contribuir para a cultura e progresso local. Assim a Uniguaçu celebra 

mais uma parceria dando passos ao futuro, parceria esta que foi firmada no dia 7 de 

dezembro de 2017. A partir de então a Rádio deixou de ser Rádio Educadora AM 1480 

kHz e foi denominada Rádio Educadora Uniguaçu FM 101,9, e entre algumas 

mudanças está a reformulação da programação. A parceria com a Rádio Educadora 

também vem alicerçar novos caminhos para a IES, que tem no seu plano de 

desenvolvimento futuro, oferecer cursos na área de Comunicação. 

O Curso de Direito desenvolverá diversas atividades, tanto para a comunidade 

interna quanto externa. As atividades serão decorrentes de necessidades detectadas 

pelo próprio curso, como para atender uma determinada demanda. 

 

1.2.4 Relação entre o Número de Vagas e o Contexto Regional 

 

A região a qual está inserida o Curso de Direito do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu apresenta algumas particularidades que asseguram a necessidade do citado 

curso e a absorção dos profissionais formados. Primeiramente União da Vitória e 

Porto União são entrâncias finais do Poder Judiciário, ou seja, devido o número de 

processos, população e importância dos municípios, possui relevância em âmbito 

estadual. Em ambas as cidades o Poder Judiciário ramifica-se. União da Vitória possui 

duas varas cíveis, duas varas criminais, um juizado especial cível e criminal, uma vara 
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da família, infância e juventude, uma vara do trabalho, uma vara federal e um juizado 

especial federal. Já Porto União possui duas varas cíveis e uma vara criminal.   

Além da Comarca de União da Vitória/PR, sede da instituição, e da vizinha 

Porto União/SC, cidade gêmea, o curso de Direito do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu ainda serve às Comarcas de São Mateus do Sul, com uma Vara Criminal, uma 

Vara Cível e Juizado Especial Cível e Criminal;  São João do Triunfo, Juízo único e 

Juizado Especial Cível e Criminal; Mallet, Juízo único e Juizado Especial Cível e 

Criminal; Rebouças, Juízo único e Juizado Especial Cível e Criminal; Irati, com uma 

vara criminal, duas varas cíveis e Juizado Especial Cível e Criminal e uma Vara do 

Trabalho; Imbituva, Juízo único e Juizado Especial Cível e Criminal; e Prudentópolis, 

com uma Vara Criminal, uma Vara Cível e Juizado Especial Cível e Criminal, no 

Estado do Paraná e as Comarcas de Canoinhas, com uma vara criminal, duas varas 

cíveis e Juizado Especial Cível e Criminal e uma Vara do Trabalho e Caçador, com 

uma vara criminal, duas varas cíveis e Juizado Especial Cível e Criminal e uma Vara 

do Trabalho e uma Vara Federal, pelo Estado de Santa Catarina.  

Juntas estas comarcas demandam centenas de servidores não só no fórum 

judicial como também no extrajudicial, compreendendo dezenas serventias entres 

Tabelionatos, Registros de Imóveis, Civis, Pessoas, Títulos e documentos, estando o 

curso qualificando profissionais para atuar nas mais diversas funções demandadas. 

Além da importância direta do Curso de Direito na região, para suprir sua 

demanda nas funções que exigem profissionais com bacharelado em Direito, cabe 

destacar que o objetivo do curso não é somente a formação de um corpo técnico, mas 

também possui sua estrutura pedagógica voltada a visão global, com uma abordagem 

humanística, promovendo a preparação de um cidadão reflexivo e com visão crítica, 

habilitado ao exercício do desenvolvimento de sua cidadania participativa e pluralista. 

O Curso de Direito do Centro Universitário Vale do Iguaçu possui 80 vagas 

anuais. Sempre todas preenchidas, comprovando a importância do curso para a 

região. Impende se destacar inclusive a possibilidade de se aumentar esse número 

de vagas, já que há sempre muita procura pelo curso, conforme pode ser comprovado 

pelos inscritos no vestibular da IES, muito acima das 80 vagas que se oferta. 
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1.3 PROCESSO DE FORMAÇÃO 

 

Conforme estabelecido no art. 2º da RESOLUÇÃO CNE/CES N° 9, de 29 de 

setembro de 2004, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Direito, a organização do curso se expressa através do seu projeto 

pedagógico, abrangendo, além de outros aspectos, o perfil do formando e as 

competências e habilidades. 

Neste aspecto, e em consonância com as orientações das Diretrizes 

Curriculares para os Cursos de Direito, Ordem dos Advogados do Brasil e com os 

seus próprios ideais de ensino, a IES busca a formação de profissionais de Direito 

com competência e desempenho (conhecimentos, habilidades e atitudes) para atuar 

no cenário jurídico nacional e desempenhar atividade de planejamento, organização 

e gestão de serviços públicos ou privados, além de assessorar, prestar consultorias e 

auditorias no âmbito de sua competência profissional.  

Contudo, não apenas isso. Além da preocupação com a formação jurídica 

descrita acima, a IES, seguindo o artigo 3.º da mesma Resolução, busca formar um 

profissional crítico, reflexivo, ético, responsável, capacitado a atuar em todos os níveis 

do universo jurídico, baseado no rigor científico, com capacidade para desenvolver 

projetos e iniciação científica visando à produção de conhecimento, respeitando 

sempre o direito. Além das já elencadas competências, o egresso deverá possuir 

habilidades na gestão de negócios, comunicação (oral e escrita) e apto às inter-

relações humanas. Por fim, e tão importante quanto, a IES procura formar cidadãos 

conscientes de suas obrigações na construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária, no intuito de ajudar a efetivar os objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil, expressos no art. 3º da Constituição Federal de 1988.  

Assim, para alcançar o que pretende, o curso de Graduação em Direito do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu busca desenvolver no perfil de seu formando as 

competências e habilidades descritas no art. 4º da Resolução CNE/CES N° 9, além 

de outras, conforme abaixo se faz saber. 
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1.3.1 Competências e Habilidades do Formando 

 

A Resolução CNE/CES 9, de 29 de setembro de 2004, estabelece em seu art. 

4º que 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. 

Além das competências e habilidades expressas no art. 4º da citada resolução, 

se faz necessário destacar outras que o Curso de Graduação de Direito do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu busca desenvolver em seus graduandos:  

I. permanente formação humanística, técnico-jurídica e prática, indispensável à 

adequada compreensão interdisciplinar do fenômeno jurídico e das 

transformações sociais; 

II. conduta ética associada à responsabilidade social e profissional; 

III. capacidade para equacionar problemas e buscar soluções harmônicas com as 

demandas individuais e sociais; 

IV. capacidade de desenvolver formas judiciais e extrajudiciais de prevenção e 

solução de conflitos individuais e coletivos; 
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1.3.2 Correlação das Competências e Habilidades com as Disciplinas da Matriz 
Curricular Oferecida 

 

O desenvolvimento destas competências e habilidades específicas no art. 4º 

da Resolução CNE/CES 9 encontra fundamento nas seguintes disciplinas: 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DISCIPLINAS QUE CONTEMPLAM 

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

Direito e linguagem; Metodologia da Pesquisa 

II - interpretação e aplicação do Direito Introdução ao Estudo do Direito; Prática Jurídica 
e Estágio Supervisionado; Direito Processual 
Civil; Direito Processual Penal; Direito 
Processual do Trabalho 

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

Introdução ao Estudo do Direito; Prática real e 
Estágio Supervisionado; Direito Processual Civil; 
Direito Processual Penal; Direito Processual do 
Trabalho 

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

Direito e linguagem; Metodologia da Pesquisa; 
Trabalho de Curso 

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

Direito e linguagem; Metodologia da Pesquisa 

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

Introdução ao Estudo do Direito; Sociologia 
Jurídica; Teoria Social Contemporânea; Filosofia 
Jurídica; Ciência Política e Teoria do Estado; 
Economia Política; Direito Processual Civil; 
Direito Processual Penal; Direito Processual do 
Trabalho; hermenêutica jurídica; Prática real e 
Estágio Supervisionado 

VII - julgamento e tomada de decisões Direito Processual Civil; Direito Processual 
Penal; Direito Processual do Trabalho; Prática 
real e Estágio Supervisionado 

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

Introdução ao Estudo do Direito; Ciência Política 
e Teoria do Estado; Direito Civil; Direito Penal; 
Direito Constitucional; Direitos Humanos; Direito 
Administrativo; Direito Empresarial; Direito 
Processual Civil; Direito do Trabalho; Direito 
Processual Penal; Direito do Consumidor; Direito 
Processual do Trabalho; Direito Internacional 
Público e Privado; Direito Ambiental e 
Urbanístico; Direito Previdenciário; Direito 
Tributário. 
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Quanto as demais competências e habilidades que pretende desenvolver o 

Curso de Graduação de Direito desta IES, encontram fundamento nas seguintes 

disciplinas: 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DISCIPLINAS QUE CONTEMPLAM 

I - permanente formação humanística, técnico-
jurídica e prática, indispensável à adequada 
compreensão interdisciplinar do fenômeno 
jurídico e das transformações sociais 

Introdução ao Estudo do Direito; Sociologia 
Jurídica; Teoria Social Contemporânea; Filosofia 
Jurídica; Ciência Política e Teoria do Estado; 
Economia Política. 

II - conduta ética associada à responsabilidade 
social e profissional 

Deontologia Jurídica 

III - capacidade para equacionar problemas e 
buscar soluções harmônicas com as demandas 
individuais e sociais 

 

Hermenêutica jurídica; Sociologia Jurídica; 
Teoria Social Contemporânea; Filosofia Jurídica; 
Direito Processual Civil; Direito Processual 
Penal; Direito Processual do Trabalho; Prática 
real e Estágio Supervisionado 

IV - capacidade de desenvolver formas judiciais 
e extrajudiciais de prevenção e solução de 
conflitos individuais e coletivos 

Direito Processual Civil; Direito Processual 
Penal; Direito Processual do Trabalho; Direito 
Internacional Público e Privado; Mediação e 
Arbitragem; Prática real e Estágio 
Supervisionado 

 

1.3.3 Perfil do Formando 

 

O art. 3º da RESOLUÇÃO CNE/CES N° 9, de 29 de setembro de 2004 apregoa 

que  

  

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, indispensável ao exercício da Ciência 
do Direito, da prestação da justiça e do desenvolvimento da cidadania. 

 

Considerando as atuais demandas jurídicas, conflitos socioeconômicos e 

potencialidades do mercado de trabalho, o Curso de Graduação em Direito, ao ofertar 

a sua comunidade a metodologia de ensino jurídico e proposta didático-pedagógica, 

busca desenvolver no perfil de seu formando um agente transformador da realidade 

ao qual está inserido, tornando-o plenamente apto a:  
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I. tomar decisões e saber implementá-las no interesse da justiça;  

II. agir na comunidade, em todos os seus segmentos, segundo os princípios da 

moral e da ética, atuando em nome da justiça e da equidade social;  

III. compreender e dominar o entendimento pleno dos atos jurídicos e das decisões 

da Justiça, valorizando o trabalho em equipe, numa dimensão inter e 

multidisciplinar;  

IV. desempenhar suas atividades como profissional competente e ético, em 

quaisquer organismos da administração pública, no complexo das atividades 

empresariais e/ou na defesa dos interesses legítimos do cidadão;  

V. colaborar com a formação do comportamento do cidadão e com o 

desenvolvimento da cultura e do sentimento de solidariedade humana; 

VI. pesquisar e promover o conhecimento. 

Assim, estando apto para desempenhar seu papel na comunidade que se 

encontra inserido, o formando torna-se agente de transformação, tendo:   

I. compreensão das grandes transformações do mundo, da sociedade, do Estado 

e da economia, que se refletem no Direito;  

II. aptidão para responder as demandas de atores individuais, sociais, políticos e 

econômicos da sociedade, sem perder a perspectiva das grandes 

transformações da sociedade pós-moderna; 

III. habilidade de lidar e compreender criticamente questões ligadas ao processo 

de globalização e internacionalização do Direito; 

IV. capacidade de tomar decisões e saber implementá-las no interesse da justiça; 

agir na comunidade, em todos os seus segmentos, segundo os princípios da 

moral e da ética, atuando como um agente de transformação em nome da 

justiça e da equidade social; 

V. compreensão e domínio pleno sobre os atos jurídicos e as decisões da justiça, 

valorizando o trabalho em equipe, numa dimensão multidisciplinar;  

VI. bom desempenho em suas atividades como profissional competente e ético, 

em qualquer esfera da Administração Pública, no complexo das atividades 

empresariais e/ou na defesa dos interesses legítimos do cidadão; 

VII. colaboração com a formação do comportamento do cidadão e com o 

desenvolvimento da cultura e do sentimento de solidariedade humana; 

VIII. protagonismo na produção de conhecimento, fruto da pesquisa acadêmica.  
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1.4 METODOLOGIAS DE ENSINO 

 

Observando o estabelecido no PDI e no Regimento do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu, nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Direito e nas determinações da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o processo 

de construção da matriz curricular foi elaborado.  

A formação profissional deve contemplar o ensino interdisciplinar, com adoção 

de metodologias ativas; o educar pela pesquisa, fundamentado no atendimento 

integral ao indivíduo e a aplicação do conhecimento para o benefício da sociedade. A 

consecução desta triangulação se dará com ações de ensino, pesquisa e extensão 

realizadas em consonância e na observação apurada da realidade social aferida a 

partir do contexto loco-regional. 

Nesta perspectiva vale compartilhar a visão de VASCONCELLOS (2002), que 

considera o planejamento uma ferramenta estratégica para favorecer a reorientação 

da formação: 

Nosso desejo é que a escola cumpra um papel social de humanização e 
emancipação, onde o aluno possa desabrochar, crescer como pessoa e 
cidadão, e onde o professor tenha um trabalho menos alienado e alienante, 
que possa repensar sua prática, refletir sobre ela, re-significá-la e buscar 
novas alternativas. Para isto, entendemos que o planejamento é um 
excelente caminho. 

 

O respeito à autonomia e à dignidade de cada sujeito são inerentes ao ato de 

ensinar, notadamente numa abordagem que leva em consideração o indivíduo como 

um ser que constrói a sua própria história (COSTA, 2004). Tal situação é possível a 

partir de uma relação dialética de reconhecimento mútuo � docente e discente � de 

modo a não haver professor sem aluno, uma vez que docência e discência se 

explicam, e seus sujeitos, apesar das diferenças, não se reduzem à condição de 

objeto um do outro. 

A problematização tem sido a principal estratégia de ensino- aprendizagem nas 

metodologias ativas, no interesse de alcançar e motivar o discente. Confrontado com 

o problema o aluno se detém, examina, reflete, relaciona a sua história e passa a 

ressignificar suas descobertas. A fim de solucionar um problema e assim encontrar 
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maneiras de desenvolver a si mesmo, o sujeito entra em contato com as informações 

e à produção do conhecimento. O exercício da liberdade e da autonomia têm, assim, 

seu momento de expressão, uma vez que essa nova forma de aprender é o 

instrumento necessário e importante para consolidar o indivíduo como cidadão pleno 

e participativo, além de capaz de escolhas e decisões. 

Zanolli (2004) propõe que novas práticas sejam adotadas no bojo das 

metodologias ativas, entendidas como uma nova concepção no planejamento e 

construção de conteúdos e objetivos educacionais. A transformação dessa praxis 

enseja mudanças, como: 

1. da transmissão de informações e pura utilização da memória (decorar), para a 

construção do conhecimento e desenvolvimento de habilidades e atitudes para 

resolver problemas, considerando experiências anteriores de aprendizagem, 

culturais e de vida; 

2. de ensinar-aprender com observação passiva dos estudantes, para ao 

aprender a aprender, com participação ativa dos aprendizes, ou seja, do 

centrado no professor para centrado no estudante; 

3. de primeiro a teoria e depois a prática (somente nos últimos anos do curso), 

para um processo integrado de ação-reflexão-ação, desde o princípio do curso; 

4. de avaliação praticamente somativa/punitiva no final das unidades, estágios e 

disciplinas, para uma avaliação preferencialmente formativa, com constantes 

feedbacks. 

Na realidade tecnológica que se vivencia é preciso lembrar que novas 

tecnologias por si só não oferecem garantias de ruptura dos velhos paradigmas. Para 

ressignificar conceitos do processo ensino-aprendizagem em uma perspectiva 

emancipadora da educação se faz necessário transformar tais conceitos (FREIRE, 

1999; 2006). Ao mesmo tempo em que se procura adotar novos instrumentos 

metodológicos, deve-se elaborar um currículo que trate de forma integrada e integral 

temas e conteúdos, valorizando a interdisciplinaridade e interrompendo o ciclo de 

fragmentação e reducionismo que caracteriza o ensino tradicional (OLIVEIRA e 

KOIFMAN, 2004; FEURWERKER, 2002; CECCIM e FEUERWERKER, 2004). 

Assim, se por um lado o aluno deve ser reconhecido como um indivíduo capaz 

de construir, modificar e integrar ideias desde que se lhe oportunize interagir com 

outros atores, com objetos e situações que exijam o seu envolvimento, por outro lado 
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é importante que o docente seja mediador e interventor no processo, compartilhando 

sua experiência com outros professores. 

O diálogo é uma alternativa segura para eliminar as fronteiras entre os 

diferentes atores do processo-ensino aprendizagem de vez que busca a negociação 

de conflitos e permite o trabalho coletivo (FREIRE, 2006). 

A construção e execução do projeto político✁pedagógico precisam ser 

sustentadas por um acompanhamento contínuo e sistemático do NDE ✁ núcleo 

responsável pela condução e implantação do PPC. Para isso é necessário que ocorra 

uma avaliação de forma continuada do projeto do curso, de acordo com as 

determinações institucionais e as normas educacionais vigentes. 

A metodologia de ensino considera a diversidade como característica maior dos 

sujeitos, evidenciando a educação como momento emancipatório em direção a 

liberdade que aprecia todo indivíduo como agente de sua transformação. 

 

1.5 ESTRUTURA CURRICULAR  

 

A Matriz Curricular é uma expressão sintética através de meio gráfico do 

processo de desenvolvimento e formação dos estudantes. A integração 

multidisciplinar é estimulada nas disciplinas do mesmo período, assim como, nas 

disciplinas de períodos diferentes.  

A multidisciplinaridade é trabalhada no curso de Direito de várias maneiras, 

estando presente, principalmente, no conteúdo das disciplinas lecionadas e na 

elaboração dos trabalhos bimestrais, que sempre que possível, abrangem 

conhecimentos de várias disciplinas. Estes trabalhos, essencialmente os de final de 

disciplina, versam também sobre conceitos e conteúdo que fazem parte de outras 

disciplinas, promovendo, desta forma, uma interdisciplinaridade, que, juntamente a 

multidisciplinaridade, são fundamentais para a formação do profissional, pois elimina 

a fragmentação do conhecimento, mostrando que o saber é uno e uniforme. 

As disciplinas ofertadas pelos demais cursos da IES e relacionadas com a 

formação pretendida ao egresso do curso de Direito podem ser cursadas pelos 
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acadêmicos, a fim de ser validada como disciplina de caráter eletivo para 

integralização das atividades complementares do estudante. 

As atividades acadêmicas ligadas à formação envolvem, além das disciplinas, 

as atividades complementares, os estágios supervisionados obrigatórios e o trabalho 

de conclusão de curso, nos termos das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Direito (Resolução CNE/CES N° 9, de 29 de setembro de 2004). 

 

1.5.1 Conteúdo Curricular 

 

Os conteúdos curriculares do curso, em conformidade com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de Direito (Resolução CNE/CES N° 9, de 29 de 

setembro de 2004), procuram revelar inter-relações com a realidade regional, nacional 

e internacional, segundo perspectiva histórica e contextualizada, relacionadas com os 

aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. 

O curso apresenta um currículo voltado para conteúdos essenciais 

relacionados com a formação humanista e cidadã, integrado à realidade social da 

comunidade e do profissional da região, proporcionando formação integral para o 

atendimento das demandas jurídicas, de forma ética e profissional.  

A matriz curricular está disposta de forma a garantir a efetividade dos objetivos 

do curso em busca da excelência do ensino, da pesquisa e da extensão, assim como 

concretizar o perfil do egresso, enquanto profissional habilitado para um exercício 

ético, crítico e humanista dos ensinamentos teóricos e práticos da dogmática jurídica, 

fundamentados na responsabilidade social e comprometimento com a realidade local 

e regional, sem descuidar dos desafios impostos ao Direito no plano das relações 

internacionais.  

A matriz curricular é comporta por 4.552 horas, sendo 3960 horas em 

disciplinas; 320 horas de estágio supervisionado e obrigatório; 80 horas de orientação 

para realização do trabalho de conclusão de curso; e 192 horas de atividades 

complementares.  
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O currículo do curso de Direito, cumprindo o art. 5º da Resolução CNE/CES N° 

9, de 29 de setembro de 2004, subdivide-se em três eixos interligados: formação 

fundamental, profissional e prática.  

 

Art. 5º O curso de graduação em Direito deverá contemplar, em seu Projeto Pedagógico e em 
sua Organização Curricular, conteúdos e atividades que atendam aos seguintes eixos 
interligados de formação:  

I - 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.  

II - 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  

III - 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 Curso e Atividades Complementares. 

 

No primeiro eixo encontram-se as disciplinas propedêuticas e teórico-

reflexivas, nas quais se evidencia a vocação pela interdisciplinaridade e o diálogo do 

Direito com a Ciência Política e Teoria do Estado; Teoria Social Contemporânea; 

História do Direito; Introdução ao Estudo do Direito; Economia Política; Direito e 

Linguagem; Hermenêutica Jurídica; criminologia; e teoria da Constituição (matéria 

dada em Direito Constitucional I), fomentando assim os objetivos do curso e o perfil 

do egresso a uma postura emancipatória, humanista e de ética social.  

No segundo eixo estão as disciplinas dogmáticas que fortalecem os 

pressupostos de conhecimento teórico em sua aplicação no Direito, com atenção 

especial para a contextualização da legislação, suas finalidades, objetivos e sua 

eficácia diante da realidade complexa de mudanças sociais, políticas e culturais, além 

da invasão substancial da economia no universo jurídico, o que exige um conjunto de 

componentes que estejam em sintonia com tais problematizações, dentre os quais se 

inclui necessariamente os conteúdos sobre Direito Constitucional, Administrativo, 

Tributário, Penal, Civil, Empresarial, Trabalho, Internacional e Direito Processual.  
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O terceiro eixo de formação fomenta a construção prática do educando das 

ciências jurídicas, em processo dialético com o eixo fundamental e o eixo profissional, 

especialmente nas atividades relacionadas ao Estágio Curricular Supervisionado e 

obrigatório, ao Trabalho de Conclusão de Curso e as Atividades Complementares, 

desenvolvendo as habilidades profissionais, argumentativas e sociais que se espera 

dos egressos do curso de Direito. As atividades complementares têm a intenção de 

socializar, integrar e incentivar as diversas formas de manifestação cultural.  

Os conteúdos curriculares são construídos, debatidos e organizados, 

democraticamente, nos espaços de NDE e colegiado, com a finalidade de integrar 

seus conteúdos, ementários e bibliografia com os objetivos do curso, essencialmente 

a visão técnica e humanista para o exercício ético e cidadão das diversas profissões 

na área jurídica, capacitando-os para compreender e enfrentar as exigências teóricas 

e práticas.  

Da mesma forma, os conteúdos curriculares são estabelecidos na consecução 

do perfil do egresso, construindo e reconstruindo o conhecimento ao longo do curso, 

fortemente sustentada pelo diálogo entre conteúdos e componentes e a marcante 

interdisciplinaridade em suas bases. Portando, a disposição de conteúdos demonstra 

coesão e relevância nos componentes iniciais, em que se tratam questões 

propedêuticas, com sólida formação humanística e de fundamentação crítico-

reflexiva. 

 

1.5.2 Atualização Curricular 

 

O Curso de Direito do Centro Universitário Vale do Iguaçu mantém permanente 

discussão junto ao NDE a respeito da matriz curricular, e de possíveis mudanças que 

ao passar do tempo se tornam necessárias para ratificar o compromisso que o curso 

assumiu na defesa das liberdades públicas e do Estado democrático de Direito, na 

formação humanística coerente com a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária, numa ambiência plural, com o respeito à diversidade e o reconhecimento da 

complexidade das temáticas pertinentes. 
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São várias as fontes que permitem perceber a necessidade de mudança. Seja 

a constante evolução social que a sociedade passa comumente, seja a própria 

particularidade do curso de Direito, em um processo constante de 

especialização/generalização.  

Contudo, além destas fontes gerais e abstratas, existem ações institucionais 

que permitem perceber a necessidade de mudanças. Através da Comissão Própria 

de Avaliação (CPA), que desenvolve semestralmente uma prova de conhecimento 

geral e específico (DNA) no intuito de obter uma visão panorâmica das virtudes e 

deficiências acadêmicas, podem-se encontrar importantes dados que podem levar a 

melhorias educacionais.  

Também, o próprio curso desenvolve atividades simulatórias, nos termos do 

exame da OAB, que, além de permitir ao estudante conhecer o processo ao qual será 

submetido quando realizar o exame da OAB ou algum concurso público, também 

permite ao curso observar as deficiências apresentadas pelo corpo discente. 

 

 

1.5.3 Matriz Curricular 

 

  Disciplinas de Formação Fundamental 

  Disciplinas de Formação Prática 

  Disciplinas de Formação Profissional (Estágio Supervisionado) 

  Disciplinas em Atividade Pedagógica Supervisionada (APS) 

  Metodologia de pesquisa 

  Atividades Complementares 

 

1º Período Carga Horária 

Ciência Política e Teoria do Estado 80 

Teoria Social Contemporânea 80 

Introdução ao Estudo do Direito 80 

Economia Política 40 

História do Direito 40 

Atividade Jurídica em APS I 80 

TOTAL 400 
  



56 

 

2º Período Carga Horária 

Direito Civil I - parte geral 80 

Direito Constitucional I 80 

Filosofia Jurídica 80 

Sociologia Jurídica 80 

Atividade Jurídica em APS II 80 

TOTAL 400 
 

 
  

3º Período Carga Horária 

Direito Civil II � Obrigações 40 

Direito Constitucional II 80 

Direito Penal I - Parte Geral 40 

Direito Processual Civil I - Parte geral 80 

Hermenêutica Jurídica 80 

Atividade Jurídica em APS III 80 

TOTAL 400 
 

 
  

4º Período Carga Horária 

Direito Civil III � Contratos 80 

Direito Constitucional III 40 

Direito Penal II - Parte Geral 80 

Direito Processual Civil II 80 

Responsabilidade Civil 40 

Atividade Jurídica em APS IV 80 

TOTAL 400 
 

 
  

5º Período Carga Horária 

Direito Civil IV � Reais 80 

Direito Penal III - Parte Especial 80 

Direito do Trabalho I 80 

Direito Processual Civil III - Recursos 40 

Direito Constitucional IV 40 

Atividade Jurídica em APS V 80 

TOTAL 400 
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6º Período Carga Horária 

Direito Civil V � Família 80 

Direito Processual Penal I 80 

Direito do Trabalho II 80 

Direito Processual Civil IV � Procedimentos especiais  40 

Direito Penal IV - Parte Especial 40 

Atividade Jurídica em APS VI 80 

TOTAL 400 
 

 
  

7º Período Carga Horária 

Direito Civil VI � Sucessões 80 

Direito Processual Penal II 80 

Direito Penal V - Parte Especial 40 

Direito Processual Civil V - Execução 40 

Direito do Trabalho III 40 

Direito Constitucional V - Jurisdição Constitucional 40 

Atividade Jurídica em APS VII 80 

  400 

Estágio Supervisionado I � Civil 40 

Estágio Supervisionado I � Penal 40 

TOTAL 480 

    

  

8º Período Carga Horária 

Direito Administrativo I 80 

Direito Tributário I 80 

Direito Processual do Trabalho 80 

Direito Processual Penal III 40 

Trabalho de Curso I 40 

Atividade Jurídica em APS VIII 80 

  400 

Estágio Supervisionado II � Optativa 40 

Estágio obrigatório � Prática real I 40 

TOTAL 480 
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9º Período Carga Horária 

Direito Administrativo II 80 

Direito Empresarial I 80 

Direito Tributário II 40 

Direito Processual Penal IV 40 

Direito da criança e do adolescente 40 

Deontologia Jurídica 40 

Atividade Jurídica em APS IX 80 

Trabalho de Curso II *40 

  440 

Estágio Supervisionado III � optativa 40 

Estágio obrigatório � Prática real II 40 

TOTAL 520 

  

  

10º Período Carga Horária 

Direito do Consumidor 80 

Direito Ambiental e Urbanístico 80 

Direitos Humanos 40 

Direito Internacional Público e Privado 40 

Direito Previdenciário 40 

Direito Empresarial II 40 

Atividade Jurídica em APS X 80 

  400 

Estágio Supervisionado IV � optativa 80 

TOTAL 480 
 

 

  
Disciplinas de Formação Fundamental 560 

Disciplinas de Formação Prática 2600 

Disciplinas de Atividade Jurídica em APS 800 

Disciplinas de Formação Profissional (Estágio 
Supervisionado) 320 

Metodologia de pesquisa 80 

Atividades Complementares 192 

  

TOTAL DE HORAS  4552 
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1º Período 2º Período 3º Período 4º Período 5º Período 6º Período 7º Período 8º Período 9º Período 10º Período 

Introdução ao 
Estudo do Direito 

Direito Civil I - 
parte geral 

Direito Civil II � 
Obrigações 

Direito Civil III � 
Contratos 

Direito Civil IV � 
Reais 

Direito Civil V � 
Família 

Direito Civil VI � 
Sucessões 

Direito 
Administrativo I 

Direito 
Administrativo II 

Direito do 
Consumidor 

80 80 40 80 80 80 80 80 80 80 

Ciência Política e 
Teoria do Estado 

Direito 
Constitucional I 

Direito 
Constitucional II 

Direito 
Constitucional III 

Direito 
Constitucional IV 

Direito 
Processual 

Penal I 

Direito 
Processual 

Penal II 

Direito 
Processual 

Penal III 

Direito 
Processual 

Penal IV 

Direito Ambiental 
e Urbanístico 

80 80 80 40 40 80 80 40 40 80 
Teoria Social 

Contemporânea Filosofia Jurídica Direito Penal I - 
Parte Geral 

Direito Penal II - 
Parte Geral 

Direito Penal III - 
Parte Especial 

Direito Penal IV - 
Parte Especial 

Direito Penal V - 
Parte Especial 

Direito Tributário 
I 

Direito Tributário 
II 

Direito 
Previdenciário 

80 80 40 80 80 40 40 80 40 40 

Economia 
Política 

Sociologia 
Jurídica 

Direito 
Processual Civil I 

- Parte geral 

Direito 
Processual Civil II 

Direito 
Processual Civil 

III - Recursos 

Direito 
Processual Civil 

IV � Proc. 
especiais  

Direito 
Processual Civil 

V - Execução 

Direito 
Processual do 

Trabalho 

Direito 
Empresarial I 

Direito 
Empresarial II 

40 80 80 80 40 40 40 80 80 40 

História do 
Direito 

 

Hermenêutica 
Jurídica 

Responsabilidade 
Civil 

Direito do 
Trabalho I 

Direito do 
Trabalho II 

Direito do 
Trabalho III 

Trabalho de 
Curso I 

Direito da 
criança e do 
adolescente 

Direitos 
Humanos 

40  80 40 80 80 40 40 40 40 

      

Direito 
Constitucional V 

- Jurisdição 
Constitucional  

Deontologia 
Jurídica 

Direito 
Internacional 

Público e 
Privado 

      40  40 40 

            
  

  
Trabalho de 

Curso II   

                *40   
                    

Atividade 
Jurídica em APS 

I 

Atividade 
Jurídica em APS 

II 

Atividade 
Jurídica em APS 

III 

Atividade  
Jurídica em APS 

IV 

Atividade 
Jurídica em APS 

V 

Atividade 
Jurídica em APS 

VI 

Atividade 
Jurídica em APS 

VII 

Atividade 
Jurídica em APS 

VIII 

Atividade 
Jurídica em APS 

IX 

Atividade 
Jurídica em APS 

X 
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

       
    

      
Estágio 

Supervisionado I 
� Civil 

Estágio 
Supervisionado II 

� Optativa 

Estágio 
Supervisionado 

III � optativa 

Estágio 
Supervisionado 

IV � optativa 
    

 
 40 40 40 80 

    

 

 
Estágio 

Supervisionado I 
� Penal 

Estágio 
obrigatório � 
Prática real I 

Estágio 
obrigatório � 
Prática real II  

      40 40 40  
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1.5.4 Matriz Curricular dos Períodos em Andamento 

 
 

No ano de 2019 o Curso de Direito, seguindo as inovações implementadas pelo 

Centro Universitário Vale do Iguaçu, reformulou sua matriz curricular para inserir as 

Atividades Pedagógicas Supervisionadas � explicadas no item 1.6.  

Contando com a certeza que a inovação apresentaria um melhor 

aproveitamento para o corpo discente, o NDE e o colegiado do curso desenvolveram 

não só uma nova matriz curricular, mas reformularam as matrizes já em andamento, 

para que todos os estudantes pudessem aproveitar o método.  

Abaixo seguem as novas matrizes curriculares do quarto, sexto e oitavo 

período. Apenas o décimo não teve alteração, por motivos óbvios.   

 

Matriz Curricular 119 Modificada � 4º período 
 

1º Período - 2018/1 Carga Horária 

Ciência Política e Teoria do Estado 80 

Teoria Social Contemporânea 80 

Introdução ao Estudo do Direito 80 

Economia Política 40 

História do Direito 40 

Direito e Linguagem I 40 

Metodologia Científica 40 

TOTAL 400 
  

  

2º Período - 2018/2 Carga Horária 

Direito Civil I - parte geral 80 

Direito Constitucional I 80 

Filosofia Jurídica 80 

Criminologia 40 

Direito e Linguagem II 40 

Sociologia Jurídica 80 

TOTAL 400 
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3º Período - 2019/1 Carga Horária 

Direito Civil II � Obrigações 80 

Direito Constitucional II 80 

Direito Penal I - Parte Geral 80 

Direito Processual Civil I - Parte geral 80 

Hermenêutica Jurídica 80 

TOTAL 400 
 

 
  

4º Período - 2019/2 Carga Horária 

Direito Civil III � Contratos 80 

Direito Constitucional III 40 

Direito Penal II - Parte Geral 80 

Direito Processual Civil II 80 

Responsabilidade Civil 40 

Atividade Jurídica em APS IV 80 

TOTAL 400 
 

 
  

5º Período - 2020/1 Carga Horária 

Direito Civil IV � Reais 80 

Direito Penal III - Parte Especial 80 

Direito do Trabalho I 80 

Direito Processual Civil III - Recursos 40 

Direito Constitucional IV 40 

Atividade Jurídica em APS V 80 

TOTAL 400 
 

 
  

6º Período - 2020/2 Carga Horária 

Direito Civil V � Família 80 

Direito Processual Penal I 80 

Direito do Trabalho II 80 

Direito Processual Civil IV � Procedimentos especiais  40 

Direito Penal IV - Parte Especial 40 

Atividade Jurídica em APS VI 80 

TOTAL 400 
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7º Período - 2021/1 Carga Horária 

Direito Civil VI � Sucessões 80 

Direito Processual Penal II 80 

Direito Penal V - Parte Especial 40 

Direito Processual Civil V - Execução 40 

Direito do Trabalho III 40 

Direito Constitucional V - Jurisdição Constitucional 40 

Atividade Jurídica em APS VII 80 

  400 

Estágio Supervisionado I � Civil 40 

Estágio Supervisionado I � Penal 40 

TOTAL 480 

    

  

8º Período - 2021/2 Carga Horária 

Direito Administrativo I 80 

Direito Tributário I 80 

Direito Processual do Trabalho 80 

Direito Processual Penal III 40 

Trabalho de Curso I 40 

Atividade Jurídica em APS VIII 80 

  400 

Estágio Supervisionado II � Optativa 40 

Estágio obrigatório � Prática real I 40 

TOTAL 480 

  

  

9º Período - 2022/1 Carga Horária 

Direito Administrativo II 80 

Direito Empresarial I 80 

Direito Tributário II 40 

Direito Processual Penal IV 40 

Direito da criança e do adolescente 40 

Deontologia Jurídica 40 

Atividade Jurídica em APS IX 80 

Trabalho de Curso II *40 

  440 

Estágio Supervisionado III � optativa 40 

Estágio obrigatório � Prática real II 40 

TOTAL 520 
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10º Período - 2022/2 Carga Horária 

Direito do Consumidor 80 

Direito Ambiental e Urbanístico 80 

Direitos Humanos 40 

Direito Internacional Público e Privado 40 

Direito Previdenciário 40 

Direito Empresarial II 40 

Atividade Jurídica em APS X 80 

  400 

Estágio Supervisionado IV � optativa 80 

TOTAL 480 

  

  

Matriz Curricular 119 Modificada � 6º período 
 

6º Período - 2019/2 Carga Horária 

Direito Civil V � Família 80 

Direito Processual Penal II 80 

Direito do Trabalho II 80 

Direito Penal IV - Parte Especial 80 

Atividade Jurídica em APS VI 80 

TOTAL 400 
 

 
  

7º Período - 2020/1 Carga Horária 

Direito Civil VI � Sucessões 80 

Direito Processual do Trabalho 80 

Direito Processual Penal III 80 

Direito do Trabalho III 40 

Direito Processual Civil V - Procedimentos especiais 40 

Atividade Jurídica em APS VII 80 

  400 

Estágio Supervisionado I � Civil 40 

Estágio Supervisionado I � Penal 40 

TOTAL 480 
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8º Período - 2020/2 Carga Horária 

Direito Administrativo I 80 

Direito Empresarial I 80 

Direito Processual Penal IV 40 

Direito Processual Civil V - Execução 40 

Trabalho de Curso I 40 

Atividade Jurídica em APS VIII 80 

  400 

Estágio Supervisionado II � Optativa 40 

Estágio obrigatório � Prática real I 40 

TOTAL 480 

  

  

9º Período - 2021/1 Carga Horária 

Direito Tributário I 80 

Direito Administrativo II 80 

Direito do Consumidor 80 

Direito Empresarial II 40 

Direito da criança e do adolescente 40 

Atividade Jurídica em APS IX 80 

Trabalho de Curso II *40 

  440 

Estágio Supervisionado III � optativa 40 

Estágio obrigatório � Prática real II 40 

TOTAL 520 

  

  

10º Período - 2021/2 Carga Horária 

Direito Ambiental e Urbanístico 80 

Direito Tributário II 40 

Direito Internacional Público e Privado 40 

Direito Previdenciário 40 

Deontologia Jurídica 40 

Direito Constitucional V - Jurisdição Constitucional 40 

Tópicos do Direito Contemporâneo 40 

Atividade Jurídica em APS X 80 

  400 

Estágio Supervisionado IV � optativa 80 

TOTAL 480 
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Matriz Curricular 119 Modificada � 8º período 
 

8º Período - 2019/2 Carga Horária 

Direito Administrativo II 80 

Direito Empresarial II 40 

Direito Previdenciário 40 

Direito Processual do Trabalho II 40 

Direito Processual Civil V - Execução 40 

Direito Processual Penal IV 40 

Trabalho de Curso I 40 

Atividade Jurídica em APS VIII 80 

  400 

Estágio Supervisionado II � Optativa 40 

Estágio obrigatório � Prática real I 40 

TOTAL 480 

 
  

9º Período - 2020/1 Carga Horária 

Direito Tributário I 80 

Direito do Consumidor 80 

Direito da criança e do adolescente 40 

Deontologia Jurídica 40 

Direito Empresarial III 40 

Optativa I 40 

Atividade Jurídica em APS IX 80 

Trabalho de Curso II *40 

  440 

Estágio Supervisionado III � optativa 40 

Estágio obrigatório � Prática real II 40 

TOTAL 520 

 
  

10º Período - 2020/2 Carga Horária 

Direito Tributário II 80 

Direito Ambiental e Urbanístico 80 

Direito Internacional Público e Privado 80 

Optativa II 40 

Tópicos do Direito Contemporâneo 40 

Atividade Jurídica em APS X 80 

  400 

Estágio Supervisionado IV � optativa 80 

TOTAL 480 
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1.5.5 Ementário e Bibliografia 

 

PRIMEIRO PERÍODO 

 
CIÊNCIA POLÍTICA E TEORIA DO ESTADO � 80 HORAS 

 
Ementa: Noções de Sociedade e Estado. Formação do Estado. Estado, Direito e Política. Estado e 
governo: evolução histórica e instituições. Formação do Estado. Estado Moderno e Estado 
Contemporâneo. Problemas do Estado Contemporâneo (globalização, neoliberalismo e soberania). 
Função social do Estado Contemporâneo. Formas clássicas do Estado. Ciência Política e o Exercício 
do Poder Político. Evolução Histórica do Pensamento Político: Grécia, Roma, Idade Média e 
Modernidade. Formas de Governo. O Problema da Democracia. Participação Popular e Ciência 
Política. Pensamento Político Contemporâneo e o Novo Contexto Mundial. Interdisciplinaridade. 
 
Bibliografia Básica: 
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e ambivalência. Tradução de Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1999. 
DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 21 ed. São Paulo: Saraiva, 2000.  
NOGUEIRA, Marco Aurélio. Um Estado para a sociedade civil: temas éticos e políticos da gestão 
democrática. 3ª ed. São Paulo: Editora Cortez, 2011. 
✄✁✆✁✂ ✝✄☎✆✝✞✟✠ ✡☎☛✆☞☎✝ ✌✠✞✍✎☎☞✝ ✏ ✝✄☎✆✝✞✟✠ ✄☎✝✑✒ � ✓✒ ✄✟✒ � ✁✔✠ ✌✝✕✞✠✖ ✆✎✞✝✑✂ ✓✗✘✙✒ 
 
Bibliografia Complementar: 
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir - história da violência nas prisões. 7a ed. Petrópolis/RJ: Vozes 1989. 
HOBBES, Thomas. Leviatã ou a matéria, forma e poder de um estado eclesiástico e civil.   Tradução 
✝✠✑☎✆✝ ✄☎ ✆✆✚☎✆✝✒ ✁✔✠ ✌✝✕✞✠✖ ✛☞✠✆✄ ✞✟☎✎✠✜✝✂ ✓✗✗✗✒ 
LOCKE, John. Dois tratados sobre o governo. Tradução Júlio Fischer. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
MAQUIAVELLI, Nicolau. O príncipe. Tradução Roberto Grassi. 15a ed. Rio de janeiro: Editora Bertrand 
Brasil S. A., 1991.  
ROUSSEAU, J. J. O contrato social - princípios de direito político. 19a ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 
1999. 
 

ECONOMIA POLÍTICA � 40 HORAS 
 
Ementa: Conceitos de Economia Política. Evolução do pensamento econômico. Recursos econômicos 
e escassez. Sistemas econômicos. Demanda, oferta e equilíbrio de mercado. Estruturas de mercado. 
Trabalho: aspectos ocupacionais divisão e indicadores. Macroeconomia: políticas econômicas, 
inflação, comércio exterior, PIB e PNB.  Blocos econômicos. Desenvolvimento econômico frente à 
globalização. 
 
Bibliografia Básica: 
GASTALDI, J. Petrelli. Elementos de Economia Política. 17ª ed., São Paulo: Saraiva, 2005 
GREMAUD, Amaury Patrick; VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de; TONETO JÚNIOR, 
Rudinei. Economia brasileira contemporânea. 5.ed. São Paulo, Atlas, 2004. 
PINHO, Diva Benevides (coord.), et al. Manual de economia. São Paulo: Saraiva, 2003. 
✢✆✣✁✆✁✤✌✞✝✞✁✝✆✂ ✥✠✑✦ ✡✕✜✑✠ ✟✄ ✄☞✠✆✠✧☎✝ ★✠✞✍✎☎☞✝ ✖ ✩✠☞✠ ✆✝ ★✠✞✍✎☎☞✝ ✧✝☞✜✠✄☞✠✆✪✧☎☞✝ ✄ ✆✝✑

✄✑✎✜✕✎✕✜✝✑ ✟✄ ✚✠✫✄✜✆✝✆✬✝ ✏ ✥✠✑✦ ✢✝✎☎✝✑✤✌✄✜✄☎✜✝✒ ✤✤ ✁✔✠ ✌✝✕✞✠✖ ✆✎✞✝✑✂ ✓✗✘✭✒ 
 
Bibliografia Complementar: 
SINGER, Paul. Curso de introdução à economia política. 17 ed. Rio de Janeiro, Forense, 2007. 
HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. 14 ed. São Paulo: Atlas, 1995. 
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VICECONTI, Paulo E. V. Introdução a economia. 5 ed. São Paulo: Frase, 2002. 
VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval. Fundamentos de economia. São Paulo: Saraiva. 2003. 
ROSSETI, José Pascoal. Introdução a economia. 19ª ed., São Paulo: Atlas. 2002. 
 

INTRODUÇÃO AO DIREITO � 80 HORAS 
 
Ementa: Conceito, importância e objeto da disciplina. Introdução à epistemologia jurídica: do 
conhecimento empírico ao conhecimento científico. Teoria da norma jurídica. Estrutura da norma 
jurídica. Direito Objetivo e Direito Subjetivo. Normas de uso social. Direito Público e Direito Privado. 
Direito Material e Direito Processual. Criação do Direito: fontes formais e materiais. Validade, eficácia 
e efetividade da norma jurídica. Lei de Introdução das normas do Direito Brasileiro. Teoria do 
ordenamento jurídico. Pensamento sistemático e pensamento tópico. Codificação. Hierarquia e 
constitucionalidade das leis. Escolas do Pensamento Jurídico: Jusnaturalismo. Contratualismo. Escola 
de Exegese. Historicismo. Orientação Sociológica. Positivismo. Realismo. Teorias Críticas do Direito. 
Tendências do pensamento jurídico brasileiro contemporâneo. 
 
Bibliografia Básica: 
DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. São Paulo, Saraiva. 
GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao Estudo do Direito. São Paulo: Forense. 
NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. São Paulo, Forense. 
BETIOLI, Antonio Bento Introdução ao direito: lições de propedêutica jurídica. 14. ed. rev. e atual. �
✁✔✠ ✌✝✕✞✠✖ ✁✝✜✝☎✫✝✂ ✓✗✘✭✒ 
 
Bibliografia Complementar: 
REALE, Miguel. 26. Lições Preliminares de Direito. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 
ACQUAVIVA, Marcus Cláudio. Notas Introdutórias ao Estudo do Direito. 2. ed. São Paulo: Icone, 1990.  
COELHO, Luiz Fernando. Fumaça do Bom Direito: ensaios de filosofia e teoria do direito. São Paulo: 
Livraria Jurídica Editora, 2011. 
MARTINS, Sérgio Pinto. Instituições de Direito Público e Privado. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 
SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de Direito Público. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. 
 

HISTÓRIA DO DIREITO � 40 HORAS 
 
Ementa: Gênese e desenvolvimento social do Direito ao longo da História do Ocidente. Cultura grega 
e os Helenismos: o nascimento do Direito no Ocidente. O Direito Romano. Formação teórica e prática 
do Direito Ocidental. O Direito medieval (direito romano, direito germânico, direito canônico e direito 
costumeiro). A Formação do Estado Moderno. O Direito Ocidental da modernidade aos nossos dias. 
Aspectos relevantes da História do Direito Luso-Brasileiro. Educação das Relações Étnico-Raciais e 
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 
 
Bibliografia Básica: 
WOLKMER, Antonio Carlos. História do Direito no Brasil. Rio de Janeiro: Editora forense, 2009. 
NASCIMENTO, Walter Vieira do. Lições de história do direito. Rio de Janeiro: Editora forense, 2009. 
DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. São Paulo, Saraiva. 
PALMA, Rodrigo Freitas História do direito / Rodrigo Freitas Palma. � 8. ed. � São Paulo : Saraiva 
Educação, 2019.   
 
Bibliografia Complementar: 
REALE, Miguel. Filosofia do direito. 20.ed. São Paulo: Saraiva.2008. 
WIEACKER, Franz. História do direito privado moderno. Lisboa: Campus, 2004 
REALE, Miguel. 26. Lições Preliminares de Direito. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 
ACQUAVIVA, Marcus Cláudio. Notas Introdutórias ao Estudo do Direito. 2. ed. São Paulo: Icone, 1990.  
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COELHO, Luiz Fernando. Fumaça do Bom Direito: ensaios de filosofia e teoria do direito. São Paulo: 
Livraria Jurídica Editora, 2011. 
 

TEORIA SOCIAL CONTEMPORÂNEA � 80 HORAS 
 
Ementa: Para que serve uma teoria social: fundamento para leitura e explicação da realidade macro e 
micro social. Que teorias sociais sustentam a visão do ser humano-sujeito: as matrizes na filosofia e 
nas ciências modernas e contemporâneas. Qual a realidade social que temos: síntese(s) do processo 
sócio histórico articulado culturalmente pelas determinações no modo de vida na sociedade 
contemporânea. O pensamento social contemporâneo e as determinações: economia-produção-
capitalismo; e, sociedade-atores-política-poder.  As matrizes referenciais que sustentam a tomada 
consciência e a prática social sobre a questão social, as transformações societárias, as garantias legais 
e a capacidade política na e para a construção social da realidade.    
 
Bibliografia Básica 
ARENDT, Hanna. A condição humana. 10 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007. 
BAERT, P., SILVA, F. C. da Teoria Social contemporânea. Lisboa: Mundos Sociais, 2014.  
HARVEY, David. A condição pós-moderna. 25 ed. São Paulo: Loyola, 2014. 
PLUMMER✂ �✄✆ ✁✠☞☎✠✞✠✚☎✝ ✏ �✄✆ ✌✞✕✧✧✄✜✁ ✜✄✫☎✑✔✠ ✎✦☞✆☎☞✝ ✟✄ ✄✝✆☎✞✠ ✂✄✜✜✄☎✜✝ ✟✝ ✂✠✆✑✄☞✝✁ ✎✜✝✟✕✬✔✠

✟✄ ✝✠✚✦✜☎✠✄✝✞✟✜☎✚✕✄✑ ☎✝✞☎✆✟✠✒ � ✁✔✠ ✌✝✕✞✠✖ ✁✝✜✝☎✫✝✂ ✓✗✘✭✒  
 
Bibliografia Complementar  
BAUMAN, Zygmund. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, reimpressão 
2017. 
GIDDENS, Antony. As consequências da modernidade. São Paulo: Editora da UNESP, reimpressão 
2017. 
HELLER, Agnes. O cotidiano e a história. 8 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2008. 
SELL, Carlos Eduardo e MARTINS, Carlos Benedito Martins (Org). Teoria Sociológica Contemporânea: 
autores e perspectivas.  Ebook: Editora Annablume, 2017. 
SELL, Carlos Eduardo. Sociologia Clássica: Marx, Durkheim e Weber.  Petrópolis, Ed. Vozes, 2009.   
 

ATIVIDADE JURÍDICA I � 80 HORAS 
 
Ementa: Pesquisa científica quanto sua natureza, sua abordagem ao problema, seus objetivos e seus 
procedimentos técnicos. Estratégias e etapas de investigação. Preparação de projetos e relatórios. 
Normas técnicas. Produção e análise de textos orais e escritos. Gramática aplicada aos textos. Escrita 
acadêmica. Resenha, resumo, fichamento. Prática de expressão oral. Noções básicas de oratória: 
estruturação do discurso, retórica e argumentação.  
 
Bibliografia Básica: 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2002. MARCONI, 
Marina de Andrade;  
LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2006.  
KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. ler e compreender: os sentidos de produção textual. São Paulo: Contexto, 
2014. 
 
Bibliografia Complementar:  
DEMO, Pedro. Metodologia científica em ciências sociais. São Paulo : Atlas, 1995.  
FIORIN, José Luiz. SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: 
Ática, 2001.  
OLIVEIRA, Sílvio Luiz de. Tratado de metodologia científica: projetos de pesquisa, TGI, monografias, 
dissertações e teses. São Paulo: Pioneira, 2002. 
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FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Lições de texto: leitura e redação. 4.ed. São Paulo, 
Ática, 2002. 
 

SEGUNDO PERÍODO 

 
 

DIREITO CIVIL � PARTE GERAL � 80 HORAS 
 
Ementa: Teoria Geral do Direito Civil. Fontes do Direito Civil. Codificação do Direito Civil brasileiro. 
Direito Civil e Direito Privado. Sistema do Código Civil Brasileiro. Relação Jurídica: elementos internos 
e externos. Repersonalização e constitucionalização do Direito Civil. Pessoa Física; Direitos da 
Personalidade. Pessoas Jurídicas; Desconsideração da Personalidade Jurídica; Sociedades, 
Associações e Fundações. Bens; Classificação dos bens; Regime jurídico das benfeitorias. Negócios 
jurídicos; Interpretação dos negócios jurídicos; Planos do negócio jurídico. Prescrição e decadência. 
 
Bibliografia Básica: 
RODRIGUES, Sílvio. Direito civil. v. I. São Paulo: Saraiva, 2002. 
DINIZ, Maria Helena. Código civil anotado. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Parte Geral. v. I, 7. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
CASSETTARI, Christiano Elementos de direito civil / Christiano Cassettari. � 6. ed. � São Paulo: Saraiva 
Educação, 2018. 
 
Bibliografia Complementar: 
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2002.  
GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002.  
NERY JUNIOR, Nelson. Código civil comentado. São Paulo: Editora revista dos tribunais, 2008. 
NOVO Código civil comentado. São Paulo: Saraiva, 2002. 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Princípios inovações no código civil de 2002. São Paulo: Saraiva, 2002. 
LISBOA, Roberto Senise. Manual elementar de direito civil. 2.v. 2.ed. São Paulo: Revistas dos 
Tribunais, 2002. 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL I � 80 HORAS 
 
Ementa: Noções introdutórias e históricas: Constitucionalismo e neoconstitucionalismo. Histórico das 
Constituições Brasileiras. Teoria da Constituição. Concepção e classificação das Constituições. Poder 
Constituinte. Eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Direito Constitucional Positivo: 
Princípios Fundamentais. Direitos e garantias fundamentais (Nacionalidade, Direitos Políticos e 
Partidos Políticos). 
 
Bibliografia Básica: 
AFONSO DA SILVA, José. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros. 
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros. 
LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo. Saraiva. 
MOTTA, Sylvio. Direito constitucional: Teoria, Jurisprudência e Questões/Sylvio Motta. � 28. ed. � Rio 
de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019. 

 
Bibliografia Complementar: 
BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: Os conceitos fundamentais 
e a construção do novo modelo. São Paulo: Editora Saraiva. 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. São Paulo: 
Almedina MORAES, Alexandre de. Direito constitucional.  São Paulo: Atlas. 
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NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Constituição Federal Comentada e Legislação 
Constitucional. São Paulo: RT. 
SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. São Paulo: RT. 
 

FILOSOFIA JURÍDICA � 80 HORAS 
 
Ementa: Definição e conceito da Filosofia. O problema da lógica: formal e material. Os métodos da 
Filosofia. Períodos da História da Filosofia: Filosofia Oriental. A Filosofia na Grécia, em Roma, na Idade 
Média, no Renascimento. Filosofia moderna. Filosofia contemporânea. Escola de Frankfurt. Filosofia e 
o contexto brasileiro: o problema da dependência ou colonialismo cultural na sociedade brasileira. 
Introdução à Filosofia e à ética. Filosofia Jurídica: A Filosofia do Direito na História e Teoria Geral do 
Direito. Gnoseologia Jurídica, Epistemologia Jurídica, Ontologia Jurídica, Axiologia Jurídica, Lógica 
Jurídica. Os fins do Direito. Teoria da Justiça. Justiça Distributiva e Justiça Comutativa. Tendências 
atuais em Filosofia do Direito. 
 
Bibliografia Básica: 
ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2006. 
ADEODATO, João Maurício. Filosofia do direito: uma crítica à verdade na ética e na ciência. São Paulo: 
Saraiva, 1996.  
CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. 12 ed. São Paulo: Ática, 2000. 
DUSSEL, Enrique. Ética da Libertação na idade da globalização e da exclusão. Petrópolis: Vozes, 2000. 
FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Estudos de filosofia do direito. São Paulo: Atlas, 2002. 
GAARDER, Jostein. O Mundo de Sofia. Romance e História da Filosofia. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1996. 
KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Portugal: Martins Fontes, 2000. 
MASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do Direito. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
REALE, Miguel. Filosofia do direito. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 1978. v.1. 
STRECK, Lenio. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do 
Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. 
MASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do Direito / Alysson Leandro Mascaro. � 5. ed. rev., atual. e 
ampl. � São Paulo: Atlas, 2016. 

 
Bibliografia Complementar: 
LUDWIG, Celso Luiz. Para uma Filosofia jurídica da libertação: paradigmas da filosofia, filosofia da 
libertação e direito alternativo. Florianópolis: Conceito Editoral, 2006. 
RADBRUCH, Gustav. Filosofia do direito. 6.ed. Coimbra, 1979. 
WARAT, Luis Alberto. Epistemologia e ensino no direito: o sonho acabou. v. II. Florianópolis: Fundação 
Boiteux, 2004. 
WARAT, Luis Alberto. Surfando na pororoca: o ofício do mediador. Florianópolis: Fundação Boiteux, 
2004. 
WARAT, Luis Alberto. Territórios desconhecidos: a procura surrealista pelos lugares do abandono do 
sentido e da reconstrução da subjetividade. v. I. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004. 
 

SOCIOLOGIA JURÍDICA � 80 HORAS 
 
Ementa: Sociologia Geral e Sociologia do Direito. Teorias fundamentais: Durkheim, Marx e Weber. 
Durkheim: fato social, consciência coletiva e individual, solidariedade mecânica e orgânica, divisão 
social do trabalho, direito repressivo e restitutivo. Marx: Materialismo histórico dialético, superestrutura 
e infraestrutura, modos de produção, ideologia, classe social, luta de classes. Weber: sociologia 
compreensiva, açao social, tipos ideais, dominação e tipos de dominação, processo de racionalização 
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e desencantamento do mundo, tipos ideais de direito. Teorias sociológicas contemporâneas: Luhmann, 
Bourdieu, Foucault. Luhmann: teoria dos sistemas, comunicação, expectativas cognitivas e 
expectativas normativas, o direito como sistema. Bourdieu: os conceitos de campo e habitus, poder 
simbólico, o campo do direito. Foucault: crítica à hipótese repressiva, poder disciplinar, biopolítica e 
racismo de Estado, direito e relaçoes de dominação. Pós-modernidade. Neoliberalismo.    
 
Bibliografia Básica: 
MARTINS, Carlos Benedito. O que é sociologia. São Paulo: Brasiliense, 2013.  
ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociológico. 7. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 
BARBOSA, Maria Lígia de; OLIVEIRA, Márcia Gardênio Monteiro de. Um toque de clássicos: Marx, 
Durkheim e Weber. Belo Horizonte: UFMG, 2003. 
SOUTO, Claudio. Sociologia de direito: uma visão substantiva. 3. Ed. Porto Alegre: Sergio Antonio 
Fabris Editor, 2003. 
ROCHA, José Manuel de Sacadura. Sociologia jurídica: fundamentos e fronteiras / José Manuel de 
Sacadura Rocha. � 6. ed. � Rio de Janeiro: Forense, 2019. 

 
Bibliografia Complementar:  
FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 17 ed. São Paulo: Graal, 2002.  
BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. 4. Ed. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2001. 
LUHMANN, Nicklas. Sociologia do direito II. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1985. 
WEBER, Max. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. Brasília, Editora da 
UNB, 1999. 
MARX, Karl. Contribuição à crítica da economia política. São Paulo, Flama, 1946. 
DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. São Paulo, Martin Claret, 2001.  
HARVEY, David. A condição Pós-Moderna. 25ed. São Paulo, Loyola, 2014. 
 

ATIVIDADE JURÍDICA II � 80 HORAS 
 
Ementa: Pesquisa científica quanto sua natureza, sua abordagem ao problema, seus objetivos e seus 
procedimentos técnicos. Estratégias e etapas de investigação. Preparação de projetos e relatórios. 
Normas técnicas. Produção e análise de textos orais e escritos. Gramática aplicada aos textos. Escrita 
acadêmica. Resenha, resumo, fichamento. Prática de expressão oral. Noções básicas de oratória: 
estruturação do discurso, retórica e argumentação. Atividade integradora das disciplinas Direito Civil I 
e Direito constitucional I. 
 
Bibliografia Básica: 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2002. MARCONI, 
Marina de Andrade;  
LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2006.  
KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. ler e compreender: os sentidos de produção textual. São Paulo: Contexto, 
2014. 
 
Bibliografia Complementar:  
DEMO, Pedro. Metodologia científica em ciências sociais. São Paulo : Atlas, 1995.  
FIORIN, José Luiz. SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: 
Ática, 2001.  
OLIVEIRA, Sílvio Luiz de. Tratado de metodologia científica: projetos de pesquisa, TGI, monografias, 
dissertações e teses. São Paulo: Pioneira, 2002. 
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Lições de texto: leitura e redação. 4.ed. São Paulo, 
Ática, 2002. 
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TERCEIRO PERÍODO 

 
DIREITO CIVIL II � OBRIGAÇÕES � 40 HORAS 

 
Ementa: Introdução ao Direito das Obrigações. Noção, estrutura, fontes e funções das obrigações. 
Modalidades das obrigações. Cumprimento e não cumprimento das obrigações. Transmissão das 
obrigações. Responsabilidade contratual. Garantia geral das obrigações das obrigações: meios de 
conservação da garantia patrimonial. Astreintes 
 
Bibliografia Básica: 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: teoria geral das obrigações. v. II. São Paulo. 
Saraiva. 2012. 
DINIZ, Maria Helena. Código civil anotado. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Parte Geral. v. I. 7 ed. - São Paulo: Atlas, 2008. 
CASSETTARI, Christiano Elementos de direito civil / Christiano Cassettari. � 6. ed. � São Paulo: Saraiva 
Educação, 2018.     

 
Bibliografia Complementar: 
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. v. 2. São Paulo: Saraiva, 2002.  
NERY JUNIOR, Nelson. Código civil comentado. São Paulo: Editora revista dos tribunais, 2008. 
GAMA, Ricardo Rodrigues. Novo código civil brasileiro. Campinas: Bookseller Editora, 2002. 
RAMOS, Carmen Lucia Silveira. Repensando fundamentos do direito brasileiro contemporâneo. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2000. 
GAGLIANO, Pablo Stolze, PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil. vol. II. 13. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012. 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL II � 80 HORAS 

 
Ementa: Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. Direitos fundamentais em Espécie. Direito das 
minorias. Questões étnico-raciais. Ações Afirmativas. Direitos fundamentais sociais. Direitos de 
Nacionalidade e Cidadania. Organização Político-Administrativa do Estado. Entes Federados e 
Territórios Federais. Divisão de Competência. Intervenção Federal e Intervenção Estadual.  
 
Bibliografia Básica: 
SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. São Paulo: RT. 
LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo. Saraiva.  
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros. 
MOTTA, Sylvio. Direito constitucional: Teoria, Jurisprudência e Questões/Sylvio Motta. � 28. ed. � Rio 
de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019.   

 
Bibliografia Complementar: 
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo.  São Paulo: Malheiros. 
BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: Os conceitos fundamentais 
e a construção do novo modelo. São Paulo: Editora Saraiva. 
CLÈVE, Clèmerson Merlin. O Direito e os Direitos: elementos para uma crítica do direito 
contemporâneo. 
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da pessoa) humana e direitos fundamentais na Constituição 
Federal de 1988. Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2015 
SARMENTO, Daniel. Direito Constitucional, Teoria, História e Métodos de Trabalho. Belo Horizonte: 
Editora Fórum. 
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DIREITO PENAL I � 40 HORAS 
 
Ementa: Ordenamento Jurídico e Direito Penal. História do Direito Penal. Escolas do Direito Penal 
(Clássica e Positiva e novas tendências) Aspectos Constitucionais do Direito Penal. Norma Penal. 
Aplicação da lei penal. Crime e contravenção. Teoria do Delito. Processo executivo do delito: iter 
criminis. Consumação e tentativa. Tipicidade. Antijuridicidade. Culpabilidade. A culpabilidade do 
indígena. 
 
Bibliografia Básica: 
BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. 2.ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 1999.  
BITENCOURT, Cezar Roberto. 20. Ed. Tratado Direito Penal: Parte Geral, São Paulo: Saraiva. 2014.  
SANTOS, Juarez Cirino, Direito Penal Parte Geral. 5. Ed.  São Paulo: Conceito Editorial: 2012. 
 
Bibliografia Complementar: 
BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 5.ed. Rio de Janeiro: Revan, 2001.  
FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. Trad. Roberto Machado. 17 ed. Rio de Janeiro: Edições 
Graal, 1979.  
_______. Vigiar e Punir. Trad. Roberto Machado. 21 ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2002.   
MIRABETE, Julio Fabbrini; Fabbrini, Renato N. Manual de Direito Penal - Vol. III - 28ª Ed. São Paulo: 
Atlas, 2014. 
NUCCI, Guilherme de Souza; Manual de Direito Penal - 10ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 
 

HERMETÊUTICA JURÍDICA � 80 HORAS 
 
Ementa: Escolas Hermenêuticas. Especificidades e conceito da hermenêutica jurídica. Hermenêutica 
e construção do direito. Hermenêutica jurídica e jurisprudência. Lógica jurídica e hermenêutica jurídica. 
Teoria da argumentação. A linguagem jurídica. Interpretação do direito: classificação, métodos, 
integração. Antinomias. Aplicação do Direito. O processo da decisão jurídica. Apreciação crítica e novas 
tendências da hermenêutica jurídica. 
 
Bibliografia Básica: 
ANDRADE, Christiano José de. O problema dos métodos da interpretação jurídica. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1992. 
ATIENZA, Manuel. As razões do Direito. Teorias da Argumentação Jurídica. 3 ed. São Paulo: Landi, 
2003. p. 238. 
BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2001. 
324 p. 
FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. Técnica, Decisão, Dominação. 4 ed. 
São Paulo: Editora Atlas, 2003. 
MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do Direito. 19 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. 
STRECK, Lênio Luiz. Verdade e Consenso: Constituição, hermenêutica e Teorias discursivas da 
possibilidade à necessidade de respostas corretas em direito. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 
435 p. 
✢✆☎✆�✁✂✞✁ ✂☎✞✄✠✂☎✞✝✕☞✠ ☎✝✜✜✄☎✜✝ ✡✕✜✑✠ ✟✄ ✄✄✜✧✄✆☛✕✎☎☞✝ ✆✕✜✍✟☎☞✝ ✏☎✞✝✕☞✠ ☎✝✜✜✄☎✜✝ ✢✝✚✝✞✄✝✄✑ ✂☎✞✄✠✒

� 5. ed. � São Paulo: Atlas, 2015.   

 
Bibliografia Complementar: 
BARROSO, Luis Roberto. O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas. 7 ed. Rio de Janeiro 
e São Paulo: Renovar, 2004. 369 p. 
BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia Participativa. Por um Direito Constitucional 
de luta e resistência. Por uma Nova Hermenêutica. Por uma repolitização da legitimidade. 3 ed. São 
Paulo: Malheiros, 2008. 392 p. 
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CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estado de Direito. Coimbra: Fundação Mário Soares, 1999. 
CARDOSO, Luciana. Prova testemunhal: abordagem hermenêutica. São Paulo: LTR, 2001. 
DINIZ, Maria Helena. Compêndio de Introdução à Ciência do Direito. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 1997. 
FERNANDES, Atahualpa. Argumentação Jurídica e Hermenêutica. Campinas: Impactus Editora, 2006. 
FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão. Teoria do Garantismo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2002. 
GADAMER, Hans-Georg. Hermenêutica em Retrospectiva. Tradutor Marco Antônio Casanova. 
Petrópolis, Vozes, 1995. 471 p.  
______. Verdade e Método I. Traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 6 ed. Tradutor 
Flávio Paulo Meurer. 
Petrópolis: Vozes e Universitária São Francisco, 2004. 631 p. 
______. Verdade e Método II. Complementos e índice. Tradutor Enio Paulo Giachini. Petrópolis: Vozes 
e Universitária São Francisco, 2002. 621 p. 
GOMES, Sérgio Alves. Hermenêutica jurídica e Constituição nos Estados de Direito Democrático. Rio 
de Janeiro: Forense, 2001. GRAU, Eros Roberto. O Direito posto e o Direito pressuposto. 6 ed. São 
Paulo: Malheiros, 2005. 316 p. 
HENRIQUES, Antônio. Prática da linguagem jurídica. 2 ed. São Paulo: Atlas, 1999. 
HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional. A Sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: 
contribuição para a interpretação pluralista e procedimental da Constituição. Tradutor Gilmar Ferreira 
Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1997. 
IHERING, Rudolf Von. A luta pelo direito. 6 ed. São Paulo: RT, 2010. 
KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 6 ed. Tradutor João Baptista Machado. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003. 427 p. 
MENDES, Gilmar Ferreira, COELHO, Inocência Mártires e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 
Direito Constitucional, São Paulo: Saraiva, 2008. 
PERELMAN, Chaim. Ética e Direito. São Paulo, 2000. (Coleção Justiça e direito) 
PETRI, Maria José Constantino. Argumentação linguística e discurso jurídico. São Paulo: Silinunte, 
1994. 
ROSA, Alexandre Morais da. Decisão Penal: a bricolage de significantes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2006. 412 p. 
SICHES, Luis Recaséns. Nueva filosofia de la interpretacion del derecho. México: Fondo de Cultura 
Económica. 
STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica em crise: uma exploração hermenêutica da construção do 
direito. 3 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. 
VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema do Direito Positivo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1977. 
WARAT, Luís Alberto. Manifestos para uma ecologia do desejo. São Paulo: Editora Acadêmica, 1990. 
WOLKMER, Antônio Carlos. Pluralismo Jurídico. 3. ed. São Paulo: Alfa Omega, 2001. 
 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL I � 80 HORAS 
 
Ementa: Teoria geral do direito processual civil. Princípios processuais. Normas processuais civis. 
Espécies de processo. Procedimentos. Direito intertemporal e o novo CPC. Função jurisdicional. 
Jurisdição e da ação. Competência. Critérios de divisão do trabalho jurisdicional. Do processo. Relação 
jurídica processual. Sujeitos no processo. Do juiz e dos auxiliares da justiça. Ministério Público. 
Defensoria pública. Atos processuais. Forma, tempo e lugar dos atos processuais. Petição Inicial. 
 
Bibliografia Básica: 
SILVA, Ovídio A. Baptista da. Curso de processo civil.   
DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil.  
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de Processo 
Civil.  
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CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. 
ALVIM, Eduardo Arruda. Granado, Daniel Willian. Ferreira, Eduardo Aranha. Direito Processual Civil. 
6. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.  

 
Bibliografia Complementar: 
WAMBIER, Luiz Rodrigues (Coord.); TALAMINI, Eduardo; ALMEIDA, Flávio Renato Correia de. Curso 
avançado de processo civil.   
THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil.    
 

ATIVIDADE JURÍDICA III � 80 HORAS 
 
Ementa: Estudo de caso concreto. Desenvolvimento de pesquisa em normas. Interpretação e aplicação 
da regra legal ao coso concreto. Estratégias e etapas de investigação. Preparação de relatórios e 
análise de textos orais e escritos. Escrita acadêmica. Resenha, resumo, fichamento. Estruturação do 
discurso, retórica e argumentação. Atividade integradora das disciplinas Direito Civil II, Direito 
Constitucional II e Direito Penal I. 
 
Bibliografia Básica: 
BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: Os conceitos fundamentais 
e a construção do novo modelo. São Paulo: Editora Saraiva. 
BITENCOURT, Cezar Roberto. 20. Ed. Tratado Direito Penal: Parte Geral, São Paulo: Saraiva. 2014.  
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Parte Geral. v. I, 7. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
 
Bibliografia Complementar:  
DINIZ, Maria Helena. Código civil anotado. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
NUCCI, Guilherme de Souza; Manual de Direito Penal - 10ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014 
ANDRADE, Christiano José de. O problema dos métodos da interpretação jurídica. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1992.  
ATIENZA, Manuel. As razões do Direito. Teorias da Argumentação Jurídica. 3 ed. São Paulo: Landi, 
2003. p. 238. 
 

QUARTO PERÍODO 

 
DIREITO CIVIL III � CONTRATOS � 80 HORAS 

 
Ementa: Teoria geral do contrato: noção de contrato; contrato e operação econômica; contrato e 
ideologia; contrato e propriedade; várias concepções acerca do contrato; elementos, requisitos e 
princípios; formação contratual e constituição do vínculo; justiça e hermenêutica contratual. Tendências 
atuais do direito contratual. Contratos de adesão. Classificação dos contratos. Formação e extinção 
dos contratos. Vícios redibitórios. Evicção. Contrato preliminar Das várias espécies de contratos. 
 
Bibliografia Básica: 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Contratos e atos unilaterais. v. III. São Paulo. 
Saraiva. 2012. 
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. v. II. 6 
ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
DINIZ, Maria Helena. Código civil anotado. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
CASSETTARI, Christiano Elementos de direito civil / Christiano Cassettari. � 6. ed. � São Paulo: Saraiva 
Educação, 2018. 
 
Bibliografia Complementar: 
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. v. 3. São Paulo: Saraiva, 2006.  
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NERY JUNIOR, Nelson. Código civil comentado. São Paulo: Editora revista dos tribunais, 2008. 
PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil, volume III. Rio de Janeiro: Editora Forense, 
21ª ed., 2007. 
RODRIGUES, Sílvio. Direito civil. São Paulo: Saraiva, 2002. 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: teoria geral das obrigações. v. II. São Paulo. 
Saraiva. 2012. 
DE FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Contratos e Teoria Geral 
e Contratos em Espécie. V. 4, 7ª Ed. Salvador:jus podium, 2017. 
 
 

DIREITO PENAL II � 80 HORAS 
 
Ementa: Sistemas Penitenciários. História e Evolução da Pena de Prisão. Teoria da Pena. Penas 
Privativas de Liberdade. Penas Restritivas de Direito. Penas Pecuniárias. Aplicação da Pena. Concurso 
de Crimes. Benefícios Penais. Efeitos da Condenação. Medida de Segurança. Extinção da 
Punibilidade. 
 
Bibliografia Básica: 
BITENCOURT, Cezar Roberto. "Tratado de Direito Penal 1" 
GRECO FILHO, Rogério. "Curso de Direito Penal" 
DOS SANTOS, Juarez Cirino. "Direito Penal - Parte Geral". 
 
Bibliografia Complementar: 
MIRABETE, Julio Fabrício. "Execução Penal" 
NUCCI, Guilherme de Souza. "Código Penal Comentado". 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL III � 40 HORAS 
 
Ementa: Da Organização dos Poderes. Poder Legislativo. Processo legislativo. Poder Executivo. Poder 
Judiciário. Ministério Público. Defensoria Pública. Advocacia Pública. Advocacia.  
 
Bibliografia Básica: 
BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais 
e a construção do novo modelo. São Paulo: Editora Saraiva. 
BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro: exposição 
sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. São Paulo: Saraiva. 
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros. 
CLÈVE, Clemerson Merlin; LORENZETTO, Bruno. Governo democrático e jurisdição constitucional. 
Belo Horizonte: Fórum. 
LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo: Saraiva. 
MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: 
Saraiva. 
SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. São Paulo: RT. 
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros. 
MOTTA, Sylvio. Direito constitucional: Teoria, Jurisprudência e Questões/Sylvio Motta. � 28. ed. � Rio 
de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019. 
 
Bibliografia Complementar: 
ABBOUD, Georges. Jurisdição Constitucional e Direitos Fundamentais. São Paulo: RT. 
ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros. 
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BARROSO, Luís Roberto. A Reconstrução Democrática do Direito Público no Brasil. Rio de Janeiro: 
Renovar. 
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Regina Lyra. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 
BULOS, Uadi Lammêgo. Direito Constitucional ao Alcance de Todos. São Paula: Saraiva. 
MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. São Paulo: Atlas. 
SCHIER, Paulo Ricardo. Filtragem constitucional: construindo uma nova dogmática. Porto Alegre: 
Fabris Editor. 
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais. 
STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do direito. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado. 
STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. Da 
possibilidade à necessidade de respostas corretas em direito 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 

 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL II � 80 HORAS 

 
Ementa: Comunicação dos atos processuais. Citação. Intimações. Nulidades no processo. Distribuição 
e registro, valor da causa. Tutela antecipada. Tutela de urgência e tutela de evidência. Tutela cautelar 
requerida em caráter antecedente. Formação, suspensão e extinção do processo. Meios de defesa do 
réu. Intervenção de Terceiros. Amicus Curiae. Audiências. Provas. Sentença e coisa julgada. 
 
Bibliografia Básica: 
THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual 
civil e processo de conhecimento.  
SILVA, Ovídio A. Baptista da. Do processo Cautelar.  
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo 
Civil. 
ALVIM, Eduardo Arruda. Granado, Daniel Willian. Ferreira, Eduardo Aranha. Direito Processual Civil. 
6. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. 
 
Bibliografia Complementar: 
DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil e 
processo de conhecimento.  
NERY JUNIOR, NELSON; NERY, ROSA MARIA DE ANDRADE. Código de processo civil comentado 
e legislação extravagante.  
DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil: 
teoria da prova, direito probatório, teoria do precedente, decisão judicial, coisa julgada e antecipação 
dos efeitos da tutela.  
NEGRAO, Theotonio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor. 

 
RESPONSABILIDADE CIVIL � 40 HORAS 

  
Ementa: Noções gerais de responsabilidade civil. Responsabilidade civil contratual e extracontratual. 
Elementos de base da responsabilidade: A conduta humana. O dano. Nexo de causalidade. A culpa. 
Excludentes de responsabilidade. Responsabilidade civil objetiva. Relevância, nas obrigações, da 
responsabilidade por fatos ilícitos. Aspectos da liquidação dos danos e da indenização. 
 
Bibliografia Básica: 
GAGLIANO, Pablo Stolze e PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: Responsabilidade 
civil. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
RODRIGUES, Silvio. Direito civil: responsabilidade civil. 20 ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
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Bibliografia Complementar: 
DALLEGRAVE NETO, José Affonso. Responsabilidade civil no direito do trabalho. 4ª ed. São Paulo: 
LTR - Editora Ltda, 2010. 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. 6. Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011.  
PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil. Vol. III. Rio de Janeiro: Forense, 2007. 
STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: Doutrina e jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2007. 
CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade Civil do Estado. 3. Ed. rev. e atul. ampl. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2007. 
 

ATIVIDADE JURÍDICA IV � 80 HORAS 
 
Ementa: Estudo de caso concreto. Desenvolvimento de pesquisa em normas. Interpretação e aplicação 
da regra legal ao coso concreto. Estratégias e etapas de investigação. Preparação de relatórios e 
análise de textos orais e escritos. Escrita acadêmica. Resenha, resumo, fichamento. Estruturação do 
discurso, retórica e argumentação. Atividade integradora das disciplinas Direito Civil III, Direito 
Constitucional III, Direito Penal II e Direito Processual Civil II. 
 
Bibliografia Básica: 
BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: Os conceitos fundamentais 
e a construção do novo modelo. São Paulo: Editora Saraiva. 
BITENCOURT, Cezar Roberto. 20. Ed. Tratado Direito Penal: Parte Geral, São Paulo: Saraiva. 2014.  
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Parte Geral. v. I, 7. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
 
Bibliografia Complementar:  
DINIZ, Maria Helena. Código civil anotado. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
NUCCI, Guilherme de Souza; Manual de Direito Penal - 10ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014 
ANDRADE, Christiano José de. O problema dos métodos da interpretação jurídica. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1992.  
ATIENZA, Manuel. As razões do Direito. Teorias da Argumentação Jurídica. 3 ed. São Paulo: Landi, 
2003. p. 238. 
 

QUINTO PERÍODO 

 
DIREITO CIVIL IV � REAIS � 80 HORAS 

 
Ementa: Direito Civil Patrimonial: O Estatuto Jurídico das coisas, bens e direitos; da 
"despatrimonialização" à "repersonalização". Crise e superação do sistema clássico de apropriação de 
bens. Posse e Propriedade. Disciplina Constitucional; função social da propriedade. Propriedade e 
domínio. Domínio privado e domínio público. Novas modalidades. Proteção possessória. Usucapião. 
Propriedade e demais direitos reais: direitos reais sobre coisas alheias. Registros de Imóveis. Direito 
autoral. 
 
Bibliografia Básica: 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: direito das coisas. V. 5. São Paulo: Saraiva. 
2012. 
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: direitos reais. v. 5. São Paulo: Atlas. 2012. 
DINIZ, Maria Helena. Código civil anotado. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
CASSETTARI, Christiano Elementos de direito civil / Christiano Cassettari. � 6. ed. � São Paulo: Saraiva 
Educação, 2018.    
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Bibliografia Complementar: 
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. v. 5. São Paulo: Saraiva, 2006.  
NERY JUNIOR, Nelson. Código civil comentado. São Paulo: Editora revista dos tribunais, 2008. 
RODRIGUES, Silvio. Direito civil: Direito das coisas. V. 5. São Paulo: Saraiva, 2003. 
GOMES, Orlando. Direitos reais. 19. ed., atualizada por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 
2008. 
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos reais. 9. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2009. 
 

DIREITO PENAL III � PARTE ESPECIAL � 80 HORAS 
 
Ementa: Dos crimes contra a pessoa � Dos crimes contra o patrimônio � Dos crimes contra a 
propriedade imaterial � Dos crimes contra a organização do trabalho � Dos crimes contra o sentimento 
religioso e o respeito aos mortos. 
 
Bibliografia Básica: 
BITENCOURT, Cezar Roberto. 20. Ed. Tratado Direito Penal : Parte Geral, São Paulo: Saraiva. 2014.  
MIRABETE, Julio Fabbrini; Fabbrini, Renato N. Manual de Direito Penal - Vol. III - 28ª Ed. São Paulo: 
Atlas, 2014. 
SANTOS, Juarez Cirino, Direito Penal Parte Geral. 5. Ed.  São Paulo: Conceito Editorial: 2012. 
 
Bibliografia Complementar: 
BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 5.ed. Rio de Janeiro: Revan, 2001.  
NAVAES, Nelson Vital. Código penal. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984.  
NORONHA, E. Magalhães. Direito penal. São Paulo: Saraiva, 2001.  
NUCCI, Guilherme de Souza; Manual de Direito Penal - 10ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 
PRADO, Luis Regis. Curso de direito penal brasileiro. 3.ed.São Paulo: Revistas dos tribunais, 2002. 
 

DIREITO DO TRABALHO I � 80 HORAS 
 
Ementa: Caracterização, autonomia e origem. Fontes, hierarquia, princípios e aplicação do Direito do 
Trabalho. Prescrição e decadência. Relação de trabalho. Relação de emprego. Empregado. 
Empregador. Contrato de trabalho. Remuneração e salário. Garantias salariais. 
Bibliografia Básica: 
DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. LTr 
BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. LTr 
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. Saraiva 
 
Bibliografia Complementar: 
CARRION, Valentin. Comentários à consolidação das leis do trabalho. LTr 
DE ARAUJO, Francisco Rossal e COIMBRA, Rodrigo. Direito do Trabalho - I. LTr 
RAMOS FILHO, Wilson. Direito Capitalista do Trabalho. LTr 
PLÁ RODRIGUES. Américo. Princípios de direito do trabalho. LTr MARTINS, Sergio Pinto. Curso de 
Direito do Trabalho. Atlas. 
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito do Trabalho. 10. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 
2018.   

 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL III � RECURSOS � 40 HORAS 

 
Ementa: Teoria Geral dos Recursos. Noções introdutórias. Juízo de admissibilidade e juízo de mérito. 
Pressupostos recursais. Efeitos dos recursos. Recurso adesivo. Recursos em espécie. Apelação. 
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Agravo. Embargos de declaração. Embargos infringentes. Recurso ordinário. Recurso especial e 
extraordinário. Embargos de divergência. Ações autônomas de impugnação. Reclamação. Ação 
rescisória. Ação anulatória e querella nullitatis. Mandado de segurança contra decisões judiciais. 
Sucedâneos dos recursos. Pedido de reconsideração e correição parcial. Remessa necessária. 
Redação de Peças Processuais. 
 
Bibliografia Básica: 
DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de direito processual civil: meios de 
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. v. 3. 13 ed. Salvador, JUSpodivm, 2016. 
NUNES, Dierle; CUNHA, Leonardo Carneiro; STRECK, Lenio Luiz (Orgs.). Comentários ao código de 
processo civil. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo 
civil comentado. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015. 
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo 
civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015. 
NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de processo civil.São 
Paulo, Revista dos Tribunais, 2015. 
ALVIM, Eduardo Arruda. Granado, Daniel Willian. Ferreira, Eduardo Aranha. Direito Processual Civil. 
6. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.   
 
Bibliografia Complementar: 
BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: recursos, processos e 
incidentes nos tribunias, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais. 2. ed. 
São Paulo, Saraiva, 2010. 
WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil: teoria geral do 
processo e processo de conhecimento. 15. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL IV � 40 HORAS 
 
Ementa: Controle de Constitucionalidade: Controle Preventivo de Constitucionalidade. Controle 
Repressivo de Constitucionalidade. Controle Difuso de Constitucionalidade. Controle Abstrato de 
Constitucionalidade. ORDEM SOCIAL: Seguridade Social. Educação; Cultura. Desporto. Ciências e 
tecnologia. Comunicação social. Meio ambiente. Família, criança, adolescente, jovem e idoso. Índios. 
 
Bibliografia Básica: 
BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais 
e a construção do novo modelo. São Paulo: Editora Saraiva. 
BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro: exposição 
sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. São Paulo: Saraiva. 
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros. 
CLÈVE, Clemerson Merlin; LORENZETTO, Bruno. Governo democrático e jurisdição constitucional. 
Belo Horizonte: Fórum. 
LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo: Saraiva. 
MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: 
Saraiva. 
SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. São Paulo: RT. 
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros. 
MOTTA, Sylvio. Direito constitucional: Teoria, Jurisprudência e Questões/Sylvio Motta. � 28. ed. � Rio 
de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019.   
 
Bibliografia Complementar: 
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ABBOUD, Georges. Jurisdição Constitucional e Direitos Fundamentais. São Paulo: RT. 
ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros. 
BARROSO, Luís Roberto. A Reconstrução Democrática do Direito Público no Brasil. Rio de Janeiro: 
Renovar. 
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Regina Lyra. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 
BULOS, Uadi Lammêgo. Direito Constitucional ao Alcance de Todos. São Paula: Saraiva. 
MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. São Paulo: Atlas. 
SCHIER, Paulo Ricardo. Filtragem constitucional: construindo uma nova dogmática. Porto Alegre: 
Fabris Editor. 
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais. 
STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do direito. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado. 
STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. Da 
possibilidade à necessidade de respostas corretas em direito 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 
 

ATIVIDADE JURÍDICA V � 80 HORAS 
 
Ementa: Análise e estudo de casos paradigmáticos. Prática simulada em direito penal/processual 
penal, direito civil/processual civil, direito constitucional/processual constitucional e direito do 
trabalho/processual trabalho. Atividade integradora das disciplinas Direito Civil IV, Direito Penal III, 
Direito Processual Civil III e Direito Constitucional IV. 
 
Bibliografia Básica:  
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 7ª ed. - Ed. Revista dos 
Tribunais, 2011.  
SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2011.  
THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. Rio de Janeiro. Forense, 
2009. 
 
Bibliografia Complementar: 
BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 5ª ed. - São Paulo : Saraiva, 2010.  
TOURINHO FILHO, Fernando Costa. Manual de Processo Penal. 14ª ed. - Ed. Saraiva, 2011.  
BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Celso Bastos, 2011.  
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2011.  
GRINOVER, Ada Pelegrini. Recursos no Processo Penal. 6ª ed. - Ed. Revista dos Tribunais, 2009. 
 

SEXTO PERÍODO 

 
DIREITO CIVIL V � FAMÍLIA � 80 HORAS 

 
Ementa: Família: transformações e ruptura. O sistema patrilinear: o Direito clássico, origens e 
desenvolvimento. Raízes históricas e sociológicas do sistema do Código Civil brasileiro. As reformas 
contemporâneas. Tendências. Direito de Família. Direito matrimonial; direito parental; direito 
assistencial.  "Comunidade de sangue" e "Comunidade de afeto". A filiação dentro e fora do casamento; 
a situação jurídica da mulher. Da União conjugal. Parentesco. Tutela. Curatela. Ausência. Alimentos. 
 
Bibliografia Básica: 
DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 6. ed. São Paulo: Revista do Tribunais, 2010. 
LÔBO, Paulo. Direito Civil: famílias. 3 ed. São Paulo: Saraiva 2011. 
CASSETTARI, Christiano Elementos de direito civil / Christiano Cassettari. � 6. ed. � São Paulo: Saraiva 
Educação, 2018.    
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Bibliografia Complementar: 
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito brasileiro, 5º. Volume: direito de família. 22º. Ed. Ver e atual. De 
acordo com a Reforma do CPC. São Paulo. Saraiva. 2007. 
GOMES, Orlando. Direito de Família. 14 ed. Rio de Janeiro: Editora Companhia Forense, 2002. 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil, Direito de Família, Vol. VI, Edição de 2014. Ed. Saraiva. 
São Paulo. 
LEITE, Eduardo de Oliveira. Direito Civil aplicado, volume 5: direito de família. São Paulo. Editora 
Revista dos Tribunais. 2005. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo Curso de 
Direito Civil � Direito de Família, As famílias em perspectiva constitucional. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 
2012. 
TARTUCE, Flávio. Direito Civil: direito de família. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. v.5. 
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Direito de Família.1.ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
 

DIREITO PROCESSUAL PENAL I � 80 HORAS 
 
Ementa: Sistemas Processuais. Introdução. Sistemas: inquisitório, acusatório e misto. Conceito, 
conteúdo e trilogia fundamental: ação, jurisdição e processo. Autonomia do Direito Processual Penal. 
Teoria Geral do Processo. Norma processual penal. Características. Destinatários. Fontes. 
Interpretação das normas processuais. Formas de interpretação: quanto ao sujeito, meios e ao 
resultado. Princípios de direito processual penal (relativos à jurisdição, ação e processo). Do Inquérito 
Policial: introdução, conceito e características. Natureza Jurídica, instauração, arquivamento e valor 
probatório do inquérito policial. Da Ação Penal. Ação civil ex delicto. 
 
Bibliografia Básica: 
BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 5ª ed. - São Paulo: Saraiva, 2010. 
TOURINHO FILHO, Fernando Costa. Manual de Processo Penal. 14ª ed. - Ed. Saraiva, 2011. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 7ª ed. - Ed. Revista dos 
Tribunais, 2011. 
RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 26. ed. rev. e atual. � São Paulo: Atlas, 2018. 
 
Bibliografia Complementar: 
CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal, 18ª Ed. - Ed. Saraiva, 2011.  
NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 9ª ed. Ed. Revista dos Tribunais, 
2009. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Comentadas. 4ª ed. Ed. Revista dos Tribunais, 
2009. 
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Comentários à Lei dos Juizados Especiais Criminais.  
7ª.ed.Ed. Saraiva, 2010. 
ISHIDA, Válter Kenji. Prática jurídica penal. 5ª. ed. � São Paulo: Atlas, 2011. 

 
DIREITO PENAL IV � PARTE ESPECIAL � 40 HORAS 

 
Ementa: Dos crimes contra a Dignidade Sexual; Dos Crimes contra a família. 
 
Bibliografia Básica: 
BITENCOURT, Cezar Roberto. 20. Ed. Tratado Direito Penal : Parte Geral, São Paulo: Saraiva. 2014.  
MIRABETE, Julio Fabbrini; Fabbrini, Renato N. Manual de Direito Penal - Vol. III - 28ª Ed. São Paulo: 
Atlas, 2014. 
SANTOS, Juarez Cirino, Direito Penal Parte Geral. 5. Ed.  São Paulo: Conceito Editorial: 2012. 
 
Bibliografia Complementar: 
BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 5.ed. Rio de Janeiro: Revan, 2001.  
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FRANCO, Alberto Silva. Código penal e sua interpretação jurisprudencial. 7 ed. São Paulo: Revistas 
dos Tribunais, 2001. .  
NORONHA, E. Magalhães. Direito penal. São Paulo: Saraiva, 2001.  
NUCCI, Guilherme de Souza; Manual de Direito Penal - 10ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 
PRADO, Luis Regis. Curso de direito penal brasileiro. 3.ed.São Paulo: Revistas dos tribunais, 2002. 
 

DIREITO DO TRABALHO II � 80 HORAS 
 
Ementa: Jornada de Trabalho. Períodos de descanso e férias. Alteração do contrato de trabalho. 
Suspensão e interrupção. Regulamentações Especiais de Trabalho. A Estabilidade. O Fundo de 
Garantia do tempo de Serviço.   
 
Bibliografia Básica: 
BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. 3.ed. rev. e ampl. São Paulo: LTr. 
CARRION, Valentin. Comentários à consolidação das leis do trabalho. 34. Ed. São Paulo: Saraiva.   
DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTR. 
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito do Trabalho. 10. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 
2018. 
 
Bibliografia Complementar: 
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Saraiva. 
RAMOS FILHO, Wilson. Direito Capitalista do Trabalho. São Paulo: LTr RUSSOMANO, Mozart Victor. 
Curso de Direito do Trabalho. Curitiba: Juruá. 
SÜSSEKIND, Arnaldo. Curso de Direito do Trabalho. Rio de Janeiro: Renovar. 
MARTINS, Sergio Pinto. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Atlas. 

 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL IV � PROCEDIMENTOS ESPECIAIS � 40 HORAS 

 
Ementa: Procedimentos especiais. Ação de consignação em pagamento. Ação de exigir contas. Ações 
possessórias. Ação de divisão e da demarcação de terras particulares. Ação de dissolução parcial de 
sociedade. Do inventário e da partilha. Embargos de terceiro. Oposição. Habilitação. Ações de família. 
Ação monitória. Homologação do penhor legal. Regulação de avaria grossa. Restauração de autos. 
Procedimentos de jurisdição voluntária. 
 
Bibliografia Básica: 
THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual 
civil e processo de conhecimento. 49. ed. Rio de Janeiro, Forense, 2008. 
WAMBIER, Luiz Rodrigues (Coord.); TALAMINI, Eduardo; ALMEIDA, Flávio Renato Correia de et al. 
Curso avançado de processo civil: Teoria geral do processo e processo do conhecimento e processo 
cautelar e procedimentos especiais. 10. ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2008. 
WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2009. 
ALVIM, Eduardo Arruda. Granado, Daniel Willian. Ferreira, Eduardo Aranha. Direito Processual Civil. 
6. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. 
 
Bibliografia Complementar: 
BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: recursos, processos e 
incidentes nos tribunias, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais. 5.v. 2. 
ed. São Paulo, Saraiva, 2010. 
NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e 
legislação extravagante. 10 ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2008. 
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DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de direito processual civil: meios de 
impugnação ás decisões judiciais e processual nos tribunais. 9 ed. Salvador, JUSpodium, 2011. 
BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimentos especiais 
do Código de Processo Civil e juizados especiais. 1 ed. São Paulo, Saraiva, 2011. 
MARCATO, Antonio Carlos. Procedimentos especiais. 13.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007 
 

ATIVIDADE JURÍDICA VI � 80 HORAS 
 
Ementa: Análise e estudo de casos paradigmáticos. Prática simulada em direito penal/processual 
penal, direito civil/processual civil, direito constitucional/processual constitucional e direito do 
trabalho/processual trabalho. Atividade integradora das disciplinas Direito Civil V, Direito Penal IV, 
Direito Processual Penal I, Direito do Trabalho I e II. 
 
Bibliografia Básica:  
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 7ª ed. - Ed. Revista dos 
Tribunais, 2011.  
SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2011.  
THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. Rio de Janeiro. Forense, 
2009. 
 
Bibliografia Complementar: 
BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 5ª ed. - São Paulo : Saraiva, 2010.  
TOURINHO FILHO, Fernando Costa. Manual de Processo Penal. 14ª ed. - Ed. Saraiva, 2011.  
BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Celso Bastos, 2011.  
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2011.  
GRINOVER, Ada Pelegrini. Recursos no Processo Penal. 6ª ed. - Ed. Revista dos Tribunais, 2009. 
 

SÉTIMO PERÍODO 

 
DIREITO CIVIL VI � SUCESSÕES � 80 HORAS 

 
Ementa: Direito das Sucessões. Espécies de sucessão. Aceitação da herança. Renúncia. Retratação. 
Petição de Herança. Cessão de Herança. Sucessão de Colaterais. Sucessão Legítima. Sucessão na 
Linha reta. Sucessão do Cônjuge. Herança Jacente. Sucessão Testamentária. Substituições. 
Inventário. Arrolamento. Inventário Negativo. Partilha. 
 
Bibliografia Básica: 
DIAS, Maria Berenice. Manual de sucessões. 3.ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2013. 
DINIZ, Maria Helena. Código civil anotado. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Direito das Sucessões. V. 7. 13. ed. São Paulo, Atlas, 2013. 
CASSETTARI, Christiano Elementos de direito civil / Christiano Cassettari. � 6. ed. � São Paulo: Saraiva 
Educação, 2018. 
 
Bibliografia Complementar: 
GOMES, Orlando. Sucessões. 15. ed. Rio de Janeiro, Forense, 2012. 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito das sucessões. São Paulo: Saraiva, 2011. 
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil: direito das sucessões. 38 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011. 
NERY JUNIOR, Nelson. Código civil comentado. São Paulo: Editora revista dos tribunais, 2008. 
RODRIGUES, Silvio. Direito civil: Direito das sucessões. 26 ed. atual. São Paulo, Saraiva, 2003. 
 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL V � EXECUÇÃO � 80 HORAS 
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Ementa: Execução. Regras Gerais. Princípios informadores da Execução. Responsabilidade 
patrimonial. Sujeitos do Processo de Execução. Espécies de execução: entrega de coisa, quantia certa, 
obrigação de fazer, alimentos, Fazenda Pública. Petição inicial. Citação. Arresto. Penhora. Avaliação. 
Arrematação. Pagamento: adjudicação, usufruto de imóvel ou empresa, dinheiro. 
Suspensão da Execução. Remição da Execução, remição de bens e remissão. Insolvência. 
 
Bibliografia Básica: 
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo 
Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. Volume II. São Paulo. Revista dos Tribunais, 
2015. 
DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro; BRAGA, Paula Sarno et al. Curso de direito 
processual civil: execução. 3 ed. Salvador, JUSpodivm, 2011. 
WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançado de processo civil: Execução. 10 ed. São Paulo, Revista 
dos Tribunais, 2008. 
ALVIM, Eduardo Arruda. Granado, Daniel Willian. Ferreira, Eduardo Aranha. Direito Processual Civil. 
6. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.    
 
Bibliografia Complementar: 
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de processo civil: processo de execução. 
3. ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2011. 
NERY JUNIOR, NELSON; NERY, ROSA MARIA DE ANDRADE. Código de processo civil comentado 
e legislação extravagante. 
10 ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2008. 
BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: tutela jurisdicional e 
executiva. 3.ed. São Paulo, Saraiva, 2010. 
THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: Processo de execução e 
cumprimento da sentença, Processo cautelar e tuttelar de urgencia. 43.ed. Rio de Janeiro, Forense, 
2008. 
SILVA, Ovídio A. Baptista da. Do processo cautelar. 3. ed. Rio de Janeiro, Forense, 2008. 
 

DIREITO DO TRABALHO III �40 HORAS 
 
Ementa: Término do contrato de trabalho: modalidades de extinção contratual; efeitos da extinção e 
formalidades rescisórias. Resilição contratual: término do contrato por ato lícito das partes. Resolução 
contratual: término do contrato por descumprimento faltoso por qualquer das partes. Modalidades 
atípicas de término do contrato de trabalho. Direito coletivo do trabalho: Aspectos gerais. Princípios 
especiais. Direito sindical. Negociação coletiva. Greve e Locaute. Arbitragem e mediação no direito 
coletivo. 
 
Bibliografia Básica: 
DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. LTr 
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. Saraiva. 
BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. LTr 
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito do Trabalho. 10. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 
2018.     

 
Bibliografia Complementar: 
CARRION, Valentin. Comentários à consolidação das leis do trabalho. LTr 
RAMOS FILHO, Wilson. Direito Capitalista do Trabalho. LTr  
PLÁ RODRIGUES, Américo. Princípios de direito do trabalho. LTr  
MARTINS, Sergio Pinto. Curso de Direito do Trabalho. Atlas.  
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DIREITO PROCESSUAL PENAL II � 80 HORAS 

 
Ementa: Da Ação Penal. Espécies. Processo e Procedimento. Condições Genéricas e Especificas da 
Ação Penal. Citações e intimações. Jurisdição e Competência. Incidentes Processuais. Das medidas 
cautelares. Das Provas. Da Instrução Criminal. Da Sentença Penal. Sentença em geral; Sentença 
Absolutória; Sentença Condenatória. Dos Processos em Espécie. Procedimento Comum e 
Procedimento Especial. Processo dos Crimes de Competência do Tribunal do Júri. Rito sumaríssimo. 
 
Bibliografia Básica: 
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 6ª ed. - ed. Revista dos 
Tribunais, 2010. 
BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de processo penal. 5ª ed. � Ed. Saraiva, 2010. 
CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal, 18ª ed. - Ed. Saraiva, 2011.  
TOURINHO FILHO, Fernando Costa. Manual de processo penal. 13ª ed. - ed. Saraiva, 2010. 
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo penal. São Paulo: Atlas, 2002. 
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Prática de processo penal. 23ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 
RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 26. ed. rev. e atual. � São Paulo: Atlas, 2018.     

 
Bibliografia Complementar: 
NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 9ª ed. Revista dos Tribunais, 2009 
NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais comentadas. 4ª ed. Revista dos Tribunais, 
2009 
MENDONÇA, Andrey Borges de. Nova reforma do código de processo penal. 1ª ed. Método, 2008 
ESTEFAM, André. Provas e procedimentos no processo penal. 2ª ed. � Ed. Damásio de Jesus, 2008. 
 

DIREITO PENAL V � PARTE ESPECIAL � 40 HORAS 
 
Ementa: Dos Crimes contra a Administração Pública. 
 
Bibliografia Básica: 
BITENCOURT, Cezar Roberto. 20. Ed. Tratado Direito Penal : Parte Geral, São Paulo: Saraiva. 2014.  
MIRABETE, Julio Fabbrini; Fabbrini, Renato N. Manual de Direito Penal - Vol. III - 28ª Ed. São Paulo: 
Atlas, 2014. 
SANTOS, Juarez Cirino, Direito Penal Parte Geral. 5. Ed.  São Paulo: Conceito Editorial: 2012. 
 
Bibliografia Complementar: 
BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 5.ed. Rio de Janeiro: Revan, 2001.  
FRANCO, Alberto Silva. Código penal e sua interpretação jurisprudencial. 7 ed. São Paulo: Revistas 
dos Tribunais, 2001. .  
NORONHA, E. Magalhães. Direito penal. São Paulo: Saraiva, 2001.  
NUCCI, Guilherme de Souza; Manual de Direito Penal - 10ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 
PRADO, Luis Regis. Curso de direito penal brasileiro. 3.ed.São Paulo: Revistas dos tribunais, 2002. 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL V - JURISDICÃO � 40 HORAS 
 
Ementa: Tutela Constitucional das liberdades. Habeas Corpus. Habeas Datas. Mandado de Segurança. 
Mandado de Segurança Coletivo. Mandado de Injunção. Direito de certidão. Direito de petição. Ação 
Popular. 
 
Bibliografia Básica: 
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 27 ed. São Paulo: Malheiros, 2012.  
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LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 16 ed. São Paulo. Saraiva, 2012.  
MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 28 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
 
Bibliografia Complementar: 
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 9 ed. São Paulo: Malheiros, 2011. 
BARROSO, Luís Robert. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: Os conceitos fundamentais 
e a construção do novo modelo. São Paulo: Editora Saraiva. 
____. A Reconstrução Democrática do Direito Público no Brasil. Rio de Janiero: Renovar. 
MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 7ª Ed. São Paulo: 
Saraiva. 
SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. São Paulo: RT. 
 

ATIVIDADE JURÍDICA VII � 80 HORAS 
 

Ementa: Prática Simulada de nas áreas de direito processual civil, constitucional e do trabalho - 
resolução de casos simulados. Exercícios preparatórios. Audiências simuladas. Mediação e 
composição de conflitos. Atividade integradora das disciplinas Direito Civil VI, Direito Penal V, Direito 
Processual Penal II, Direito Processual do Trabalho e Direito Processual Civil � Execução. 
 
Bibliografia Básica:  
AZEVEDO, André Gomma (Org.) Manual de Mediação Judicial. 5. ed. Ministério da Justiça, Brasil, 
2015. 
CAHALI, Francisco José. Curso de Arbitragem, Mediação e Conciliação. 2 ed. São Paulo: RT, 2014. 
DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Introdução ao Direito Processual Civil, Parte 
Geral e Processo de Conhecimento. v. 1. 17 ed. Salvador: Jus Podivm, 2015. 
 
Bibliografia Complementar: 
MORAIS, José Luis Bolzon de; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e Arbitragem. Alternativas à 
jurisdição. 3 ed. Livraria do Advogado. 
PAASHAUS, Gustavo Cintra; CAETANO, Luiz Antunes. Do Juízo Arbitral, Arbitragem e Mediação hoje. 
2 ed. São Paulo: RT. 
SALLES, Carlos Alberto et. alli. Negociação, Mediação e Arbitragem. Curso Básico para Programas de 
Graduação em Direito. São Paulo: Saraiva. 
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Procedimentos Especiais. 5 ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2014. 
 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I � CIVIL � 40 HORAS 
 
Ementa: Alimentos. Alimentos gravídicos. Investigação de paternidade. Revisão de Alimentos. 
Exoneração de Alimentos. Divórcio. Reconhecimento e Dissolução de União Estável. Guarda e 
regulamentação do direito de visitas. Partilha de Bens. Cautelar de Separação de Corpos no Novo 
Código de Processo Civil. Execução de Alimentos. 
 
Bibliografia Básica: 
ARAÚJO JUNIOR, Marco Antonio (Coord.); BARROSO, Darlan (Coord.); GIANCOLI, Bruno Pandori. 
Prática civil. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. 
ARAÚJO JUNIOR, Gediel Claudino de. Prática no processo civil: cabimento/ações diversas, 
competência, procedimentos, petições, modelos. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de conhecimento. 9. ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2010.  
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Bibliografia Complementar: 
DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil e 
processo de conhecimento. 13 ed. Salvador, JUSpodivm, 2011.  
NERY JUNIOR, NELSON; NERY, ROSA MARIA DE ANDRADE. Código de processo civil comentado 
e legislação extravagante. 
10 ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2008. 
DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil: 
teoria da prova, direito probatório, teoria do precedente, decisão judicial, coisa julgada e antecipação 
dos efeitos da tutela. 6.ed. Salvador, JUSpodivm, 2011.  
NEGRAO, Theotonio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor. 40. Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008 
 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I � PENAL � 40 HORAS 
 
Ementa: Prática Simulada de direito penal e processual penal � preparatório para OAB 
 
Bibliografia Básica: 
NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 9ª ed. - Ed. Revista dos Tribunais, 
2009. 
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Comentários à Lei dos Juizados Especiais Criminais. 7ª.ed. - 
Ed. Saraiva, 2010. 
GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte especial. 11.ed. Rio de Janeiro, Impetus, 2014.  
Direito penal e processual penal: Direito penal especial. São Paulo, ABDR, 2015.  
PRADO, Luiz Regis (coordenador). Direito penal e processual penal: Recursos e lei de execução penal. 
São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015.  
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial, dos crimes contra a 
administração pública e dos crimes praticados por prefeitos. 8ªed. São Paulo, Saraiva, 2014. 
CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 21.ed. São Paulo, Saraiva, 2014. 
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 17ed. São Paulo, Atlas, 2013. 
BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de processo penal. 6 ed. São Paulo, Saraiva, 2011.  
MACEDO JR, Marco Antonio Silva de; COCCARO, Celso. Ética profissional e estatuto da advocacia. 
São Paulo, Saraiva, 2009.  
SABATOVSKI, Emilio (Org.); FONTOURA, Iara Purgote (Org.). Estatuto da Advocacia e da OAB. 
Curitiba, Juruá, 2008. 
 
Bibliografia Complementar: 
CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal, 18ª Ed. - Ed. Saraiva, 2011.  
NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Comentadas. 4ª ed. - Ed. Revista dos 
Tribunais, 2009. 
ISHIDA, Válter Kenji. Prática jurídica penal. 7ª. ed. � São Paulo: Atlas, 2014. 
MARQUES, Ivan Luís (coordenador). Direito penal e processual penal: direito penal geral. São Paulo, 
Editora Revista dos Tribunais, 2015.  
NUCCI, Guilherme de Souza. Direito Processual Penal. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2015. 
 
 

OITAVO PERÍODO 

 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO I � 80 HORAS 
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Ementa: Estado e Administração Pública. Direito Administrativo e função pública. Regime Jurídico 
Administrativo e os Princípios Constitucionais da Administração Pública. Organização Administrativa 
Agentes Públicos. Atos Administrativos. Serviços Públicos. Intervenção do Estado na Ordem 
Econômica e Social. Poder de Polícia. 
 
Bibliografia Básica: 
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. Malheiros DI PIETRO, Maria 
Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas. 
BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva 
VIOLIN, Tarso Cabral. Gestão de Serviços Públicos. Curitiba: FAEL, 2017 
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública. São Paulo: Atlas 
VIOLIN, Tarso Cabral. Terceiro Setor e as Parcerias com a Administração Pública: uma análise crítica. 
Belo Horizonte: Fórum, 2015, 3ª ed. 
NOHARA, Irene Patrícia. Direito administrativo. 9. ed. � São Paulo: Atlas, 2019.   

 
Bibliografia Complementar: 
MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. Saraiva. 
FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Lumen Juris. 
JUSTEN FILHO. Marçal. Curso de Direito Administrativo. Saraiva. 
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. Malheiros. 
 

DIREITO TRIBUTÁRIO I � 80 HORAS 
 
Ementa: Introdução. Princípios. Sistema Tributário Nacional. Tributos. Fontes. Vigência, Aplicação, 
Interpretação e Integração da Legislação Tributária. Relação Jurídico-Tributária. Responsabilidade 
Tributária. Crédito Tributário. 
 
Bibliografia Básica: 
SABBAG, Eduardo, Manual de Direito Tributário. São Paulo. Editora Saraiva. 
CARVALHO. Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 25.ª edição. Editora Saraiva, 2013. 
SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.   

 
Bibliografia Complementar: 
AMARO. Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 19.ª edição, Editora Saraiva, 2009. 
TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 16. Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2009. 
DENARIO, Zelmo. Curso de Direito Tributário. 9. Ed. atual. São Paulo: Atlas, 2008. 
COELHO. Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 12.ª edição. Editora Forense, 
2012. 
CARRAZZA. Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 29.ª edição. Editora Malheiros, 
2013. 
MACHADO. Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 34ª edição. Editora Malheiros, 2013 
 

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO � 80 HORAS 
 
Ementa: O eixo visa mostrar ao aluno aspectos fundamentais do Direito Processual do Trabalho 
enfatizando seus conceitos, princípios constitucionais Direitos fundamentais e princípios próprios, 
singularidades, organização judiciária do trabalho, conceituação e entendimento dos dissídios 
individuais, instrução e provas nos procedimentos comuns: ordinário, sumário e sumaríssimo e 
procedimentos especiais. Estudo das decisões enfatizando sentença e decisões interlocutórias, 
recursos, fase e processo de Execução e Dissídios Coletivos. Recursos: princípios e recursos em 
espécie cabíveis no processo do trabalho. Competência originária e recursal. Irrecorribilidade. Preparo: 
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Depósito recursal e custas; Execução Trabalhista: Princípios, Procedimentos preparatórios, liquidação 
de sentença; Execução provisória; Espécies de Execução; Títulos Executivos; Embargos à Execução; 
Embargos à Penhora; legitimidade; Penhora; Avaliação, Expropriação; Fraude à Execução. Medidas 
Cautelares:  princípios; requisitos; classificação; cabimento no processo do trabalho; medidas 
cautelares específicas e inespecíficas. 
 
Bibliografia Básica: 
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito Processual do Trabalho. 15. ed. São Paulo: LTr, 
2017 
GARCIA, Gustavo Felipe Barbosa Garcia. Direito do Trabalho e Processual do trabalho. 2.ed. Revista 
dos Tribunais. 2015 MARTINS, Sergio Pinto. Direito processual do Trabalho. 39. ed. São Paulo: Atlas, 
2017. 
ALMEIDA, Amador Paes. Curso prático de processo do trabalho. 24. ed. rev., atual. e ampl. � De 
acordo com o novo Código de Processo Civil � Lei n. 13.105/2015, a Lei n. 13.015/2014 e a Resolução 
n. 194/2014 (Súmulas e Orientações Jurisprudenciais do TST) � São Paulo: Saraiva, 2015.   

 
 
Bibliografia Complementar: 
JR. José Cairo. Curso de Direito Processual do Trabalho. 11. ed. Editora JusPODIVM.2017 
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito Processual do Trabalho. Saraiva. 2015. Saraiva. 
ALMEIDA, Amador Paes de. Curso prático de processo do Trabalho. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
OLIVEIRA, Francisco Antônio de. Tratado de direito processual do trabalho. Volumes 1 e 2, 2008, LTr. 
 

DIREITO PROCESSUAL PENAL III � 40 HORAS 
 
Ementa: Juizados Especiais Criminais: Dos Princípios. Transação Penal. Suspensão Condicional do 
Processo. Procedimento sumaríssimo. Recursos: Conceito e Natureza Jurídica. Princípios Gerais. 
Efeitos.  Admissibilidade. Recursos em espécie. 
 
Bibliografia Básica:  
BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 5ª ed. - São Paulo: Saraiva, 2010. 
TOURINHO FILHO, Fernando Costa. Manual de Processo Penal. 14ª ed. - Ed. Saraiva, 2011. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 7ª ed. - Ed. Revista dos 
Tribunais, 2011. 
GRINOVER, Ada Pelegrini. Recursos no Processo Penal. 6ª ed. - Ed. Revista dos Tribunais, 2009. 
RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 26. ed. rev. e atual. � São Paulo: Atlas, 2018.       

 
Bibliografia Complementar: 
CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal, 18ª Ed. - Ed. Saraiva, 2011.  
NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 9ª ed. - Ed. Revista dos Tribunais, 
2009. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Comentadas. 4ª ed. - Ed. Revista dos 
Tribunais, 2009. 
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Comentários à Lei dos Juizados Especiais Criminais. 7ª.ed. - 
Ed. Saraiva, 2010.  
ISHIDA, Válter Kenji. Prática jurídica penal. 5ª. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
 

TRABALHO DE CURSO I � 40 HORAS 
 
Ementa: Projeto de trabalho de curso. Apresentação do trabalho de curso. Estrutura e definição do 
tema do trabalho de curso. Elaboração do primeiro capítulo do trabalho de curso. 
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Bibliografia Básica: 
LEITE, Eduardo de Oliveira. Monografia Jurídica. 8. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. 
NUNEZ RIZZATTO. Manual de Monografia Jurídica: Como se faz uma monografia, uma dissertação, 
uma tese. 7. Ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2009. 
MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia Científica para o curso de Direito. 2. ed. São Paulo: Atlas, 
2001. 
LEHFELD, Lucas de Souza. Monografia jurídica: guia prático para elaboração do trabalho científico e 
orientação metodológica. 2. ed. rev., atual. e ampl. � Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 
2015. 

 
Bibliografia Complementar: 
ALVEZ-MAZZOTTI, Alda Jurdith. GEWANDSZNAJDER, Fernando. O Método nas Ciências Naturais e 
Sociais.  Pesquisa Quantitativa e Qualitativa. 2. ed. Thomson, 2002.  
ECO, Umberto. Como se Faz uma Tese. São Paulo: Perspectiva, 2002.  
GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
MARTINS, Gilberto de Andrade. Manual para Elaboração de Monografias e Dissertações. 3. ed. São 
Paulo: Atlas, 2002.  
MONTGOMERY, Eduard. Escrevendo Trabalhos de Conclusão de Curso. Castelo Rio de Janeiro, RJ: 
Alta Books, 2005. 
 

ATIVIDADE JURÍDICA VIII � 80 HORAS 
 
Ementa: Prática Simulada de nas áreas de direito processual civil, administrativo e do trabalho - 
resolução de casos simulados. Exercícios preparatórios. Audiências simuladas. Mediação e 
composição de conflitos. Atividade integradora das disciplinas Direito Administrativo I, Direito Tributário 
I, Direito Processual Penal III e Trabalho de Curso I. 
 
Bibliografia Básica:  
AZEVEDO, André Gomma (Org.) Manual de Mediação Judicial. 5. ed. Ministério da Justiça, Brasil, 
2015. 
CAHALI, Francisco José. Curso de Arbitragem, Mediação e Conciliação. 2 ed. São Paulo: RT, 2014. 
DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Introdução ao Direito Processual Civil, Parte 
Geral e Processo de Conhecimento. v. 1. 17 ed. Salvador: Jus Podivm, 2015. 
 
Bibliografia Complementar: 
MORAIS, José Luis Bolzon de; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e Arbitragem. Alternativas à 
jurisdição. 3 ed. Livraria do Advogado. 
PAASHAUS, Gustavo Cintra; CAETANO, Luiz Antunes. Do Juízo Arbitral, Arbitragem e Mediação hoje. 
2 ed. São Paulo: RT. 
SALLES, Carlos Alberto et. alli. Negociação, Mediação e Arbitragem. Curso Básico para Programas de 
Graduação em Direito. São Paulo: Saraiva. 
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Procedimentos Especiais. 5 ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2014. 
 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO � II � 40 HORAS 
 
Ementa: Prática Simulada de direito penal/processual penal, direito civil/processual civil, direito 
constitucional/processual constitucional e direito do trabalho/processual trabalho � preparatório para 
OAB. 
 
Bibliografia Básica:  
BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 5ª ed. - São Paulo : Saraiva, 2010. 
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TOURINHO FILHO, Fernando Costa. Manual de Processo Penal. 14ª ed. - Ed. Saraiva, 2011. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 7ª ed. - Ed. Revista dos 
Tribunais, 2011.  
GRINOVER, Ada Pelegrini. Recursos no Processo Penal. 6ª ed. - Ed. Revista dos Tribunais, 2009. 
BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Celso Bastos, 2011. 
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2011. 
SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2011. 
 
Bibliografia Complementar: 
THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. Rio de Janeiro. Forense, 
2009. 
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART. Procedimentos especiais. São Paulo: RT, 2009. 
MARCATO, Antonio Carlos. Procedimentos especiais. 13.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 
 
 

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO � PRÁTICA REAL I � 40 HORAS 
 
Ementa: Prática real nas áreas de direito civil/processual civil - Atendimento ao público com a prestação 
de esclarecimentos ou orientações jurídicas destinadas à população carente da comarca. 
 
Bibliografia Básica:  
BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 5ª ed. - São Paulo : Saraiva, 2010. 
TOURINHO FILHO, Fernando Costa. Manual de Processo Penal. 14ª ed. - Ed. Saraiva, 2011. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 7ª ed. - Ed. Revista dos 
Tribunais, 2011.  
GRINOVER, Ada Pelegrini. Recursos no Processo Penal. 6ª ed. - Ed. Revista dos Tribunais, 2009. 
BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Celso Bastos, 2011. 
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2011. 
SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2011. 
 
Bibliografia Complementar: 
THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. Rio de Janeiro. Forense, 
2009. 
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART. Procedimentos especiais. São Paulo: RT, 2009. 
MARCATO, Antonio Carlos. Procedimentos especiais. 13.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.  
 
 

NONO PERÍODO 

 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO II � 80 HORAS 
 
Ementa: A Administração Pública. Ato Administrativo. Agentes Públicos. Regime Jurídico 
Constitucional dos Servidores Públicos. Intervenção do Estado na Propriedade Privada e no Domínio 
Econômico. Desapropriação. Licitação. Contratos Administrativos. 
 
Bibliografia Básica: 
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 17 ed. São Paulo: Atlas, 2004. 
MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 1995 
MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. São Paulo. Saraiva, 2010. 
NOHARA, Irene Patrícia. Direito administrativo. 9. ed. � São Paulo: Atlas, 2019.   
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Bibliografia Complementar: 
FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 21.a ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2009 
JUSTEN FILHO. Marçal. Curso de Direito Administrativo. 2.a ed. São Paulo. Saraiva. 2006. 
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1996 
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 27 ed. São Paulo: Malheiros, 2012.  
MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 28 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
 
 
 

DIREITO EMPRESARIAL I � 80 HORAS 
 
Ementa: Teoria Geral do Direito Empresarial. Atividade Empresarial. Regime Jurídico da Livre Iniciativa. 
Registro de Empresa. Livros Comerciais. Estabelecimento Empresarial. Nome Empresarial. 
Propriedade Industrial. O empresário e os Direitos do Consumidor.  Direito Societário. Teoria Geral do 
Direito Societário. Constituição das Sociedades Contratuais. Sócio da Sociedade Contratual. 
Sociedades Contratuais Menores. Sociedade Limitada. Dissolução de Sociedade Contratual. 
Sociedade por Ações. Direito Cambiário. Teoria Geral do Direito Cambiário. Letra de Câmbio. 
Constituição do Crédito Cambiário. Exigibilidade do Crédito Cambiário. Nota promissória. Cheque. 
Duplicatas. Títulos de Crédito Impróprios. 
 
Bibliografia Básica: 
FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de Direito Comercial. 10. ed. São Paulo : Atlas, 2009. 
MAMEDE, Gladston. Empresa e Atuação Empresarial. 3. ed. São Paulo : Atlas, 2009.  
COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial: direito de empresa. 13. ed. São Paulo : Saraiva, 
2009. 
RAMOS, André Luiz Santa Cruz. � 7. ed. rev. e atual. � Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 
2017.   

 
Bibliografia Complementar: 
BULGARELLI, Waldirio. Manual das Sociedade Anônimas. 11. ed. São Paulo : Atlas, 1999. 
CAMPINHO, Sérgio. O Direito de Empresa à Luz do Novo Código Civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2004. 
MAMEDE, Gladston. Direito Societário : Sociedades Simples e Empresárias. 3. ed. São Paulo : Atlas, 
2008.  
CAHALI, Yussef Said. Código Civil, Código de Processo Civil, Código Comercial, Constituição Federal, 
Legislação Civil, Processual Civil e Empresarial. 12. Ed. São Paulo: RT, 2010. 
DINIZ, Maria Helena. Lições de Direito Empresarial. São Paulo: Saraiva, 2011. 
 

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE � 40 HORAS 
 
Ementa: Aspectos históricos antecedentes e contemporâneos à aprovação do Estatuto da Criança e 
do Adolescente. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Direitos Fundamentais. Prevenção. Da política de 
atendimento. Medidas de proteção. Da prática do ato infracional. Do Conselho Tutelar. Acesso à 
Justiça. Dos Crimes e das Infrações Administrativas. 
 
Bibliografia Básica: 
CURY, Munir (Coord.). Estatuto da criança e do adolescente comentado : comentários jurídicos e 
sociais. São Paulo: Malheiros, 2010. 
LIBERATI, Wilson Donizeti. Comentarios ao estatuto da criança e adolescente. 9 ed. Sao PAulo. 
Malheiros, 2006. 
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FONSECA, Antonio Cezar Lima da. Crimes contra a criança e o adolescente. Porto Alegre : Livraria do 
Advogado, 2001. 
AMIN, Andréa Rodrigues [et al.]; coordenação Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade Maciel. Curso de 
Direito da Criança e do Adolescente. 12. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.   

 
Bibliografia Complementar: 
MINHARRO, Erotilde Ribeiro dos Santos. A criança e o adolescente no Direito do Trabalho. São Paulo: 
LTR, 2003. 
MACHADO, Marthar de Toledo. A proteção constitucional de crianças e adolescentes e os direitos 
humanos. Barueri: Manole, 2003. 
VERONESE, Josiane Rose Petry. Os direitos da criança e do adolescente. São Paulo : LTR - Editora 
Ltda, 1999. 
PAULA, Paulo Afonso Garrido de . Direito da criança e adolescente e tutela jurisdicional diferenciada. 
São Paulo. RT, 2002. 
SMANIO, Gianpaolo Poggio. Interesses difusos e coletivos : estatuto da criança e do adolescente; 
consumidor; meio ambiente; improbidade administrativa; ação civil pública. São Paulo : Atlas, 2001. 
 

DEONTOLOGIA JURÍDICA � 40 HORAS 
 
Ementa: Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei 8.906/1994). Da Advocacia. Da identidade profissional. 
Dos direitos e das prerrogativas do advogado. Da ética do advogado. Das regras deontológicas 
fundamentais. Das relações com o cliente. Do sigilo profissional. Da publicidade. Do dever de 
urbanidade. Da inscrição. Do estágio profissional. Da sociedade de advogados. Do advogado 
empregado. Da advocacia pública.  Dos honorários advocatícios. Das incompatibilidades e 
impedimentos. Das infrações e sanções disciplinares. Da Ordem dos Advogados do Brasil. Dos fins e 
da organização. Do Conselho Federal. Do Conselho Seccional. Da Subseção. Da Caixa de Assistência 
dos Advogados. Das eleições e dos mandatos. Do processo na OAB. Do processo disciplinar. Da 
competência do Tribunal de Ética e Disciplina. Dos recursos. 
 
Bibliografia Básica: 
LANGARO, Luiz Lima. Curso de Deontologia Jurídica. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1996.  
BARONI, Robison. Cartilha de ética profissional do Advogado. 4.ed. São Paulo: LTr, 2001.   
SÁ, Antonio Lopes de. Ética Profissional. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2001 
COSTA, Elcias Ferreira da. Deontologia jurídica � ética das profissões jurídicas / Elcias Ferreira da 
Costa. � Rio de Janeiro: Forense, 2013. 

 
Bibliografia Complementar: 
ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: 
Saraiva, 2006.  
NALINI, Jóse Renato. Ética geral e profissional. 10. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. 
PERELMAN,  Chaïm. Ética e direito. São Paulo: Martins Fontes, 2002 
COUTURE, Eduardo J. Os mandamentos do advogado. Porto Alegre: SAFE, 1999. 
BITTAR, Eduardo C. B. Curso de ética jurídica: ética geral e profissional. 10. ed. São Paulo, Saraiva, 
2013. 
 

DIREITO TRIBUTÁRIO II � 40 HORAS 
 
Ementa: Estudo dos impostos e contribuições vigentes. Administração Tributária. Dívida Ativa. 
Processo Administrativo Tributário. Aspectos Práticos do Contencioso Judicial. 
 
Bibliografia Básica: 
AMARO. Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 19.ª edição, Editora Saraiva, 2009. 
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TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 16. Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2009.  
DENARIO, Zelmo. Curso de Direito Tributário. 9. Ed. atual. São Paulo: Atlas, 2008. 
SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.    

 
Bibliografia Complementar: 
CARRAZZA. Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 29. Ed. São Paulo: Malheiros, 
2013. 
CARVALHO. Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 25.ª edição. São Paulo: Saraiva, 2013. 
CARNEIRO, Claudio. Curso de Direito Tributário e Financeiro. Rio de Janeiro: LumeJuris, 2009.  
FREITAS, Vladimir Passos de. Código tributário nacional comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007. 
MORAES, Bernardo Ribeiro de. Compêndio de direito tributário. Rio de Janeiro: Forense, 2002. 
 

DIREITO PROCESSUAL PENAL IV � 40 HORAS 
 
Ementa: Juizados Especiais Criminais: Dos Princípios. Transação Penal. Suspensão Condicional do 
Processo. Procedimento sumaríssimo. Recursos: Conceito e Natureza Jurídica. Princípios Gerais. 
Efeitos.  Admissibilidade. Recursos em espécie. Execução Penal: Revisão das penas no sistema 
brasileiro. Objeto e aplicação da Lei de Execução Penal. Classificação do condenado e internado. Do 
trabalho. Deveres e direitos do condenado. Dos órgãos da execução penal. Dos estabelecimentos 
penais. Da execução das penas em espécie. Da execução das medidas de segurança. Incidentes de 
execução. Do procedimento judicial. 
 
Bibliografia Básica:  
BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 5ª ed. - São Paulo: Saraiva, 2010. 
TOURINHO FILHO, Fernando Costa. Manual de Processo Penal. 14ª ed. - Ed. Saraiva, 2011. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 7ª ed. - Ed. Revista dos 
Tribunais, 2011. 
RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 26. ed. rev. e atual. � São Paulo: Atlas, 2018.      

 
Bibliografia Complementar: 
GRINOVER, Ada Pelegrini. Recursos no Processo Penal. 6ª ed. - Ed. Revista dos Tribunais, 2009. 
NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional, 3ª ed. - Ed. Método, 2009. 
CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal, 18ª Ed. - Ed. Saraiva, 2011.  
NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 9ª ed. - Ed. Revista dos Tribunais,  
2009. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Comentadas. 4ª ed. - Ed. Revista dos 
Tribunais, 2009. 
 

TRABALHO DE CURSO II � 40 HORAS 
 
Ementa: Trabalho Monográfico: Execução do Trabalho de Curso sob orientação de um docente. 
Bibliografia Básica e Complementar adotada de acordo com o tema escolhido.  
 

ATIVIDADE JURÍDICA IX � 80 HORAS 
 
Ementa: Prática Simulada de nas áreas de direito processual civil, penal, constitucional e do trabalho - 
resolução de casos simulados exercícios preparatórios para o exame de Ordem. Atividade integradora 
das disciplinas Direito Administrativo II, Direito Tributário II, Direito Processual Penal IV, Direito 
Empresarial I, Estatuto da Criança e do Adolescente e Deontologia Jurídica.  
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Bibliografia Básica:  
THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. Rio de Janeiro. Forense, 
2009.  
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART. Procedimentos especiais. São Paulo: RT, 2009. MARCATO, 
Antonio Carlos. Procedimentos especiais. 13.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 
BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 5ª ed. - São Paulo: Saraiva, 2010.  
TOURINHO FILHO, Fernando Costa. Manual de Processo Penal. 14ª ed. - Ed. Saraiva, 2011.  
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 7ª ed. - Ed. Revista dos 
Tribunais, 2011.  
GRINOVER, Ada Pelegrini. Recursos no Processo Penal. 6ª ed. - Ed. Revista dos Tribunais, 2009.  
NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional, 3ª ed. - Ed. Método, 2009.  
NASCIMENTO, A. M. Curso de direito processual do trabalho. São Paulo: Saraiva, 28º ed. 2013. 
BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Celso Bastos, 2011.  
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2011. 
SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2011.  
 
Bibliografia Complementar:  
THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. Rio de Janeiro. Forense, 
2009.  
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART. Procedimentos especiais. São Paulo: RT, 2009.  
MARCATO, Antonio Carlos. Procedimentos especiais. 13.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 
BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 5ª ed. - São Paulo : Saraiva, 2010.  
TOURINHO FILHO, Fernando Costa. Manual de Processo Penal. 14ª ed. - Ed. Saraiva, 2011.  
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 7ª ed. - Ed. Revista dos 
Tribunais, 2011.  
GAMA, Ricardo Rodrigues. Estatuto da Advocacia e Código de Ética da OAB. Comentado. Editora 
Russel. 
 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO � III � 40 HORAS 
 
Ementa: Prática Simulada de direito penal/processual penal, direito civil/processual civil, direito 
constitucional/processual constitucional e direito do trabalho/processual trabalho � preparatório para 
OAB. 
 
Bibliografia Básica:  
BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 5ª ed. - São Paulo : Saraiva, 2010. 
TOURINHO FILHO, Fernando Costa. Manual de Processo Penal. 14ª ed. - Ed. Saraiva, 2011. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 7ª ed. - Ed. Revista dos 
Tribunais, 2011.  
GRINOVER, Ada Pelegrini. Recursos no Processo Penal. 6ª ed. - Ed. Revista dos Tribunais, 2009. 
BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Celso Bastos, 2011. 
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2011. 
SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2011. 
 
Bibliografia Complementar: 
THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. Rio de Janeiro. Forense, 
2009. 
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART. Procedimentos especiais. São Paulo: RT, 2009. 
MARCATO, Antonio Carlos. Procedimentos especiais. 13.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 

 
ESTÁGIO OBRIGATÓRIO � PRÁTICA REAL II � 40 HORAS 
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Ementa: Prática real nas áreas de direito civil/processual civil - Atendimento ao público com a prestação 
de esclarecimentos ou orientações jurídicas destinadas à população carente da comarca. 
 
Bibliografia Básica:  
BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 5ª ed. - São Paulo : Saraiva, 2010. 
TOURINHO FILHO, Fernando Costa. Manual de Processo Penal. 14ª ed. - Ed. Saraiva, 2011. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 7ª ed. - Ed. Revista dos 
Tribunais, 2011.  
GRINOVER, Ada Pelegrini. Recursos no Processo Penal. 6ª ed. - Ed. Revista dos Tribunais, 2009. 
BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Celso Bastos, 2011. 
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2011. 
SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2011. 
 
Bibliografia Complementar: 
THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. Rio de Janeiro. Forense, 
2009. 
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART. Procedimentos especiais. São Paulo: RT, 2009. 
MARCATO, Antonio Carlos. Procedimentos especiais. 13.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.  
 
 

DÉCIMO PERÍODO 

 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO � 40 HORAS 

 
Ementa: Direito Previdenciário. Seguridade e Previdência Social. Regime Geral. Lei de Benefícios da 
Previdência Social. Processo Administrativo de Concessão e Revisão. Prescrição e Decadência. 
Aspectos Práticos do Contencioso Judicial. Custeio. 
 
Bibliografia Básica: 
MARTINEZ, Wladimir Novaes. Curso de direito previdenciário. 5. Ed. São Paulo: LTr, 2009. 
DUARTE, Marina Vasques. Direito previdenciário. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2008. 
SILVA, Ademir Alves da. A gestão da seguridade social brasileira: entre a política pública e o mercado. 
São Paulo: Cortez Editora, 2007. 
LAZZARI, João Batista. Castro, Carlos Alberto Pereira de. Direito Previdenciário. Rio de Janeiro: 
Forense, 2016.   

 
Bibliografia Complementar: 
MARTINEZ, Wladimir Novaes. A prova no direito previdenciário. São Paulo: Editora LTR, 2009. 
BALERA, Wagner. Sistema de seguridade social. São Paulo: LTR, 2009. 
KERTZMAN, Ivan. Curso prático de direito previdenciário. Bahia: JUSpodivm, 2013. 
MARTINEZ, Wladimir Novaes. Comentários  às Súmulas Previdenciárias. LTR, edição, 2011. 
ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.). Contribuições previdenciárias: questões atuais. São Paulo: 
Dialética, 1996. 
 

DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO E PRIVADO � 40 HORAS 
 
DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO. Introdução e desenvolvimento histórico. Sociedade 
Internacional. Normas internacionais: o tratado internacional e outras formas de normatividade 
internacional. Formas extraconvencionais de expressão do direito internacional: o costume 
internacional, princípios gerais do direito, atos unilaterais, decisões das organizações internacionais; 
instrumentos de interpretação e de compensação. Direito Internacional e Direito Interno. O sistema de 
relações na Constituição de 1988. Jurisprudência e doutrina, analogia e equidade. Personalidade 
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Internacional: o Estado, Organizações Internacionais; o indivíduo e novos atores do Direito 
Internacional.  Responsabilidade Internacional; o fenômeno sucessório. Domínio público internacional: 
o mar, rios internacionais, o espaço. Conflitos internacionais: solução pacífica; a guerra frente ao direito 
internacional contemporâneo. Jurisdição Internacional. DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. 
Conceito. História e principais doutrinas. Fontes. Codificações e tentativas de codificação. Condição 
jurídica do estrangeiro. Conflitos interespaciais. Aplicação, prova e interpretação do direito estrangeiro. 
Questões de Direito Civil Internacional. Questões de Direito Processual Civil Internacional. 
 
Bibliografia Básica: 
DEL'OLMO, Florisbal de Souza. Curso de Direito Internacional Privado. 7 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2009. 
PEREIRA, Bruno Yepes. Curso de Direito Internacional Público. São Paulo: Saraiva, 2009. 
PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito Internacional Público e Privado. 8 ed. Salvador: 
JusPODIVM, 2016. 
RECHSTEINER, Beat Walter. Direito Internacional Privado: teoria e prática. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 
2009. 
VARELLA, Marcelo Dias. Direito Internacional Público. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.   

 
Bibliografia Complementar: 
BARRAL, Welber. Direito Internacional. Normas e Práticas. Florianópolis: Boiteux, 2006. BARRAL, 
Welber (Org.). Negociações Comerciais Multilaterais. Florianópolis: Boiteux, 2003 MENEZES, Wagner. 
Direito Internacional. Curitiba: Juruá, 2002. 
MELLO, Celso D. de Albuquerque. 15 ed. Vol I e II. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. 
REZEK, Francisco. Direito Internacional Público. Curso Elementar. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 
SILVA, Roberto Luiz. Direito Internacional Público. 2 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. 
SOARES, Guido Fernando Silva Soares. Curso de Direito Internacional Público. vol. 1. São Paulo: 
Atlas, 2002. 
 

DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO � 80 HORAS 
 
Ementa: Ecologia e Meio Ambiente. A crise ambiental e os movimentos ecológicos. Teoria do Risco 
ambiental. Desenvolvimento e sustentabilidade. Teoria Geral do Direito Ambiental.  Princípios 
Ambientais. Direito Ambiental Comparado. Tratados e Convenções Internacionais e Princípios 
Supranacionais para a Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Educação Ambiental. 
Proteção do meio ambiente na Constituição Federal. Repartição de competências em matéria 
ambiental. Política Nacional do Meio Ambiente. Instrumentos de Política Ambiental: Zoneamento 
Ecológico-Econômico. Padrões de Qualidade Ambiental. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Direito 
de Águas. Ar e Atmosfera. Avaliação de impactos ambientais � EIA/RIMA e licenciamento ambiental. 
Responsabilidade civil ambiental: o dano ambiental e a sua reparação. Infrações administrativas e 
crimes ambientais. Termos de compromisso e ajustamento de conduta � TAC. Tutela jurídica da 
biodiversidade e florestas: o Sistema Nacional de Unidades de Conservação � SNUC e o Código 
Florestal. Compensação Ambiental. Direito Municipal e Urbanístico na Constituição Federal e no 
Código Civil. Legislações: Municipal e Urbanística. Instrumentos Urbanísticos da Lei Orgânica 
Municipal. Estatuto das Cidades. Lei Federal de Parcelamento do Solo Urbano. Plano Diretor do 
Município. Lei Municipal de Uso e Ocupação do solo urbano. Instrumentos Urbanísticos do Código de 
Obras e de Posturas do Município. Principais aplicações das normas municipais na regulação do meio 
ambiente. 
 
Bibliografia Básica: 
FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro.14. ed. São Paulo: Saraiva, 
2013. 
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MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 22. Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
2014. 
SIRVINSKAS, Luis Paulo. Manual de Direito Ambiental - 12ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 
PHILIPPI Jr, Arlindo. Freitas, Vladimir Passos de. Spínola, Ana Luiza Silva. Direito Ambiental e 
Sustentabilidade. Barueri, SP: Manole, 2016.   

 
Bibliografia Complementar: 
LEUZINGER, Márcia Dieguez; CUREAU, Sandra. Direito Ambiental. Rio de Janeiro, Elsevier, 2008.  
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 13 ed. São Paulo, Lumen Juris, 2011 
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 12.ed., reform. São Paulo, Lumen Juris, 2010 
SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 9. ed. São Paulo, Malheiros, 01.2011.  
DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 3. ed. São Paulo, Saraiva, 2008. 
 

DIREITOS HUMANOS � 40 HORAS 
 
Ementa: A evolução histórica dos direitos humanos. As dimensões política, jurídica, filosófica e 
sociológica dos direitos humanos. A democracia e a luta pelos direitos fundamentais. Multiculturalismo 
emancipatório e a integração étnico racial do povo brasileiro. O sistema brasileiro de proteção dos 
direitos humanos (CF/88). O sistema interamericano de proteção dos direitos humanos (OEA). O 
sistema universal de proteção dos direitos humanos (ONU). Direitos Humanos e a atual perspectiva 
política e econômica mundial. O mínimo ético existencial de garantias fundamentais dos direitos 
humanos. Estudo de casos. 
 
Bibliografia Básica: 
BOBBIO, Norberto . A Era dos Direitos. Rio de Janeiro Editora Campos, 1990. 
COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2001.  
PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Justiça Internacional. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 272 p. 
OLIVEIRA, Fabiano Melo Gonçalves de. Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 
MÉTODO: 2016.   

 
Bibliografia Complementar: 
BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS. (Org). Reconhecer para libertar. Os caminhos do 
cosmopolitismo Multicultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileiro, 2003. 
CASTILHO, Ricardo. Direitos Humanos. Processo histórico � evolução no mundo, direitos 
fundamentais; constitucionalismo contemporânea. São Paulo: Saraiva, 2010.  
CLÈVE, Clemerson Marlin. Direito Constitucional Brasileiro. Teoria da Constituição e Direitos  
FLENIK, Marilucia. Ação dos Cidadãos na Construção do Estado Democrático de Direito: um diálogo 
com Hannah Arendt e Jürgen Habermas. Tese Doutorado. Disponível em: <www.pucpr.br>.  2012. 
FOLMANN, Melissa; ANNONI, Danielle. Direitos Humanos. Os 60 anos da Declaração Universal da 
Onu. Curitiba: Juruá, 2009. 371 p. 
HERKENHOFF, João Baptista. Curso de direitos humanos. São Paulo: Acadêmica, 1994. 
PRONER, Carol. Os direitos humanos e seus paradoxos: análise do sistema americano de proteção. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002.  
VILLEY, Michel. O direito e os direitos humanos. Trad. Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão. São 
Paulo: Martins Fontes, 2007. 181 p. 
 

DIREITO DO CONSUMIDOR � 80 HORAS 
 
Ementa: O consumidor, conceitos básicos. A relação do consumo. Sanções administrativas. Orientação 
ao consumidor. Da defesa do consumidor em juízo. Direito das relações do Consumo: o consumidor, 
fornecedor, produto e serviço; direitos básicos do consumidor; da qualidade dos produtos e serviços e 
da prevenção e reparação dos anos. Proteção à saúde e segurança. Responsabilidade do fornecedor 
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pelo fato do produto e do serviço; da qualidade de produtos e serviços e da prevenção e reparação dos 
danos; responsabilidade do fornecedor pelo vício do produto e do serviço; decadência e da prescrição. 
Desconsideração da personalidade jurídica; das práticas comerciais. Oferta. Publicidade. Práticas 
abusivas; da proteção contratual. Contratos de adesão. Das sanções administrativas; da defesa do 
consumidor em juízo. Ações coletivas. Processo civil do consumidor. 
 
Bibliografia Básica: 
FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de direitos do consumidor. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
GRINOVER, Ada Pellegrini. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2007. 
SILVA, Jorge Alberto Quadros de Carvalho. Código de defesa do consumidor anotado e legislação 
complementar. São Paulo: Saraiva, 2008. 
SOUZA, Sylvio Capanema de. Direito do Consumidor. Rio de Janeiro: Forense, 2018. 

 
Bibliografia Complementar: 
CARVALHO, Fabiano (Coord.). Aspectos processuais do codigo de defesa do consumidor. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2008. 
MARQUES, Claudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002. 
NUNES, Rizzatto. Curso de direito do consumidor. São Paulo: Saraiva, 2009.  
GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do consumidor: código comentado e jurisprudência. Rio de 
Janeiro: Impetus Editora, 2009.  
BATISTI, Leonir. Direito do consumidor para o mercosul: enfoque jurídico e econômico dos blocos de 
integração. Curitiba : Juruá, 1998. 
 

DIREITO EMPRESARIAL II � 40 HORAS 
 
Ementa: Direito Cambiário. Direito falimentar. Processo Falimentar. Pessoas e Bens do Falido. Regime 
Jurídico dos Atos e Contratos do Falido. Regime Jurídico dos Credores do Falido. Recuperação 
Judicial. Recuperação Extrajudicial. Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras. Contratos 
Mercantis.  Teoria Geral dos Contratos. Compra e Venda mercantil. Contratos de Colaboração. 
Contratos Intelectuais. Seguros. 
 
Bibliografia Básica: 
CAHALI, Yussef Said. Código Civil, Código de Processo Civil, Código Comercial, Constituição Federal, 
Legislação Civil, Processual Civil e Empresarial. 12. Ed. São Paulo: RT, 2010 
COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 
MAMEDE, Gladston. Falência e Recuperação de Empesas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
RAMOS, André Luiz Santa Cruz. � 7. ed. rev. e atual. � Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 
2017. 

 
Bibliografia Complementar: 
PACHECO, José da Silva. Processo de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009. 
DINIZ, Maria Helena. Lições de Direito Empresarial. São Paulo: Saraiva, 2011. 
MAMEDE, Gladston. Títulos de Crédito. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
WALDRAFF, Célio Horst. A Nova Lei de Falência e o Direito do Trabalho: aspectos práticos. Curitiba: 
Gênesis, 2005. 
FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de Direito Comercial. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
 

ATIVIDADE JURÍDICA X � 80 HORAS 
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Ementa: Prática Simulada de nas áreas de direito processual civil, penal, constitucional e do trabalho - 
resolução de casos simulados exercícios preparatórios para o exame de Ordem. Atividade integradora 
das disciplinas Direito do Consumidor, Direito Ambiental e Urbanístico, Direito Internacional Público e 
Privado, Direito humanos, Direito Previdenciário e Direito Empresarial II. 
 
Bibliografia Básica:  
THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. Rio de Janeiro. Forense, 
2009.  
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART. Procedimentos especiais. São Paulo: RT, 2009. MARCATO, 
Antonio Carlos. Procedimentos especiais. 13.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 
BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 5ª ed. - São Paulo: Saraiva, 2010.  
TOURINHO FILHO, Fernando Costa. Manual de Processo Penal. 14ª ed. - Ed. Saraiva, 2011.  
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 7ª ed. - Ed. Revista dos 
Tribunais, 2011.  
GRINOVER, Ada Pelegrini. Recursos no Processo Penal. 6ª ed. - Ed. Revista dos Tribunais, 2009.  
NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional, 3ª ed. - Ed. Método, 2009.  
NASCIMENTO, A. M. Curso de direito processual do trabalho. São Paulo: Saraiva, 28º ed. 2013. 
BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Celso Bastos, 2011.  
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2011. 
SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2011.  
 
Bibliografia Complementar:  
THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. Rio de Janeiro. Forense, 
2009.  
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART. Procedimentos especiais. São Paulo: RT, 2009.  
MARCATO, Antonio Carlos. Procedimentos especiais. 13.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 
BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 5ª ed. - São Paulo : Saraiva, 2010.  
TOURINHO FILHO, Fernando Costa. Manual de Processo Penal. 14ª ed. - Ed. Saraiva, 2011.  
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 7ª ed. - Ed. Revista dos 
Tribunais, 2011.  
GAMA, Ricardo Rodrigues. Estatuto da Advocacia e Código de Ética da OAB. Comentado. Editora 
Russel. 
 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO � IV � 80 HORAS 
 
Ementa: Prática Simulada de nas áreas de direito processual civil, penal, constitucional e do trabalho - 
resolução de casos simulados exercícios preparatórios para o exame de Ordem (OAB). 
 
Bibliografia Básica:  
THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. Rio de Janeiro. Forense, 
2009. 
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART. Procedimentos especiais. São Paulo: RT, 2009. 
MARCATO, Antonio Carlos. Procedimentos especiais. 13.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007 
BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 5ª ed. - São Paulo: Saraiva, 2010. 
TOURINHO FILHO, Fernando Costa. Manual de Processo Penal. 14ª ed. - Ed. Saraiva, 2011. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 7ª ed. - Ed. Revista dos 
Tribunais, 2011. GRINOVER, Ada Pelegrini. Recursos no Processo Penal. 6ª ed. - Ed. Revista dos 
Tribunais, 2009. 
NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional, 3ª ed. - Ed. Método, 2009. 
NASCIMENTO, A. M. Curso de direito processual do trabalho. São Paulo: Saraiva, 28º ed. 2013 
BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Celso Bastos, 2011. 
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2011. 
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SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2011. 
 
Bibliografia Complementar: 
THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. Rio de Janeiro. Forense, 
2009. 
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART. Procedimentos especiais. São Paulo: RT, 2009. 
MARCATO, Antonio Carlos. Procedimentos especiais. 13.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007 
BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 5ª ed. - São Paulo : Saraiva, 2010. 
TOURINHO FILHO, Fernando Costa. Manual de Processo Penal. 14ª ed. - Ed. Saraiva, 2011. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 7ª ed. - Ed. Revista dos 
Tribunais, 2011. GRINOVER, Ada Pelegrini. Recursos no Processo Penal. 6ª ed. - Ed. Revista dos 
Tribunais, 2009. 
NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional, 3ª ed. - Ed. Método, 2009. 
NASCIMENTO, A. M. Curso de direito processual do trabalho. São Paulo: Saraiva, 28 ed. 2013 
BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Celso Bastos, 2011. 
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2011. 
SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2011. 
GAMA, Ricardo Rodrigues. Estatuto da Advocacia e Código de Ética da OAB. Comentado. Editora 
Russel. 
 

1.5.6 Matéria Optativa 

 
 

O Curso de Direito oferece nos períodos finais (oitavo, nono e décimo) matérias 

optativas, dentro das Atividades Pedagógicas Supervisionadas, a serem escolhidas 

pelos estudantes. Estas matérias encontram-se citadas abaixo em quadro 

exemplificativo, o que não exclui a possibilidade de haver outras: 

 
DIREITO À CIDADE � 40 HORAS 
 
Ementa: Direito à cidade. Planejamento Urbano. Ordenamento Territorial e Política 
Urbana na Constituição Federal. Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001): 
instrumentos da política urbana, plano diretor, gestão democrática da cidade. 
Parcelamento e uso do solo para fins urbanos. Direito à moradia. Comentários gerais 
nº 04 e 07 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Habitação de 
interesse social. Política Nacional de Habitação de Interesse Social. Mobilidade 
Urbana. Lei de Diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Defesa civil. 
Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Saneamento Básico. Política Nacional 
de Saneamento Básico. Regiões Metropolitanas. 
 
Bibliografia Básica 
CORRÊA, Roberto Lobato. O espaço Urbano. Série Princípios. São Paulo: Editora 
Ática, 2015. 
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SINGER, Paul. Economia Política da Urbanização. 3. Ed. São Paulo: Editora 
Contexto, 2014. 
SOUZA, Marcelo Lopes de. ABC do Desenvolvimento Urbano. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2003. 
 
Bibliografia Complementar 
BENEVOLO, Leonardo. História da Cidade. São Paulo: Perspectiva, 2012. 
MORRIS, R. N. Sociologia Urbana. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1972. 
RAMOS, Maria Helena Rauta Ramos (org.) Metamorfoses Sociais e Políticas 
Urbanas. Rio de Janeiro, DP&A, 2002. 
ROLNIK, Raquel. O que é cidade? 4. Ed. São Paulo: Brasiliense, 2012. 
SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela Mão de Alice � O Social e o Político na 
Transição Pós-moderna. 10. ed.  São Paulo: Cortez, 2005. 
 
EMPREENDEDORISMO � 40 HORAS 
 
Ementa: Abordagem dos fundamentos, experiências e conhecimentos acumulados 
acerca das atividades aos novos empreendimentos. O aluno terá a oportunidade de 
elaborar um guia específico e próprio para administrar um negócio de características 
inovadoras, seja dentro da própria organização (intrapreneur), seja fora da 
organização (entrepreneur), através da aquisição ou iniciação de uma nova empresa. 
 
Bibliografia Básica 
DEGEN, Ronald Jean; MELLO, Álvaro Augusto Araújo. O empreendedor: 
fundamentos da iniciativa empresarial. São Paulo: Makron Books, 2004. 
DRUCKER, P. Inovação e Espírito Empreendedor (entrepreneuriship). São Paulo: 
Pioneira, 2003. 
HAYASHI, André R; OLIVO, Silvio; SILVA, Hélio. Como planejar sua empresa. 
Brasília: SEBRAE, 2003. 
 
Bibliografia Complementar 
DORNELAS, José Carlos Assis. Planejando incubadoras de empresas: como 
desenvolver um plano de negócio para incubadoras. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 
_______. Transformando ideias em negócios. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 
HARVARD BUSSINESS REVIEW. Empreendedorismo e estratégia. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2002. 
HOCHMAN, Nelson; RAMAL, Andréa Cecília; RAMAL, Silvina Ana; SALIM, Cesar 
Simões. Construindo planos de negócios: todos os passos necessários para planejar 
e desenvolver negócios de sucesso. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 
KISHEL, G.F. Como iniciar, manter e dirigir um negócio. Rio de Janeiro: Infobook, 
1994. 
 
DIREITO ELEITORAL � 40 HORAS 
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Ementa: Direito Eleitoral. Direitos Políticos. Justiça eleitoral. Ministério Público 
Eleitoral. Partidos Políticos. Sistemas eleitorais. Alistamento. Elegibilidade e 
Inelegibilidade. Processo eleitoral. Registro de candidatura. Campanha e propaganda 
eleitoral. Eleição. Voto. Diplomação. 
 
Bibliografia Básica: 
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: 
Malheiros. 
MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. São Paulo: Atlas. 
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros.  
 
Bibliografia Complementar: 
BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: Os 
conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. São Paulo: Editora Saraiva. 
CLÈVE, Clemerson Merlin. Fidelidade partidária e impeachment. 2.ed. Curitiba, Juruá, 
2012.  
SANTOS, Boaventura de Sousa (Org.). Democratizar a democracia: os caminhos da 
democracia participativa. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2005 
SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de 
Direito Constitucional. São Paulo: RT. 
MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional.  
São Paulo: Saraiva. 
 
MEDICINA LEGAL � 40 HORAS 
 
Ementa: Estudo da Medicina Legal na aplicação da prática do Direito Penal, seja na 
investigação criminal ou na realização da justiça punitiva. Conhecimentos da 
Traumatologia, Tanatologia e Sexologia Forense. Estudo da Psiquiatria Forense, das 
doenças e perturbações mentais e de suas consequências em relação à 
imputabilidade, além de estudo sobre Toxicologia. 
 
Bibliografia Básica 
FRANÇA, Genival Veloso de. Fundamentos de Medicina legal. Rio de Janeiro, 
Guanabara Koogan, 2005. 
CROCE, Delton; CROCE JÚNIOR, Delton. Manual de medicina legal. 6.ed. São Paulo, 
Saraiva, 2009. 
GRECO, Rogério (Coord.); KRYMCHANTOWSKI, Abouch; CALHAU, Lélio Braga et 
al. Medicina legal: à luz do direito penal e do direito processual penal. 8.ed. Rio de 
Janeiro, Impetus, 2009. 
 
Bibliografia Complementar 
GOMES, Helio. Medicina legal. 27ed. Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1989. 
BINA, Ricardo; CAPEZ, Fernando (Org.); COLNAGO, Rodrigo ((org.)). Medicina 
Legal. 2 ed. São Paulo, Saraiva, 2009. 
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RELAÇÕES INTERNACIONAIS � 40 HORAS 
 
Ementa: Teorias das Relações Internacionais. Noções de Geografia Física Mundial. 
Política Internacional. Geopolítica. Imperialismo. Globalização. Blocos Econômicos 
Regionais. Análise de Casos. 
 
Bibliografia Básica 
RANGEL, Vicente Marotta. Direito e relações internacionais. 8. ed. São Paulo, Revista 
dos Tribunais, 2005. 
OLIVEIRA, Odete Maria de. Relações internacionais: estudos de introdução. 2.ed. 
Curitiba, Juruá, 2007 
GARCIA, Eugênio Vargas. Cronologia das relações internacionais do Brasil. 2.ed. Rio 
de Janeiro, Contraponto, 2005 
 
Bibliografia Complementar 
IANNI, Constantino. Descolonização em marcha: economia e relações internacionais. 
Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1972. 
MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Direitos humanos & relações internacionais. 
Campinas, Agá Juris Ed., 2000. 
CARVALHO, Leonardo Arquimimo de. Geopolítica & Relações Internacionais. 
Curitiba, Juruá, 2002. 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO � 40 HORAS 
 
Ementa: Processo Administrativo. Introdução. Princípios. Processo Administrativo 
Federal. Processo Administrativo Disciplinar. 
 
Bibliografia Básica 
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 20ª. ed. São Paulo: Atlas, 
2014. 
DE MELLO, Celso Antonio Bandeira. 29.ª edição. Curso de Direito Administrativo. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2012. 
MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 3.ª edição. São Paulo: Saraiva, 
2013. 
 
Bibliografia Complementar 
VIEIRA, Judivan J. Processo Administrativo Disciplinar. 3.ª edição. São Paulo: Editora 
IOB Thomson, 2005. 
FILHO, Romeu Felipe Bacellar. Processo Administrativo Disciplinar. 5.ª edição. São 
Paulo: Max Limonad, 2003. 
FILHO, José dos Santos Carvalho. 3.ª edição. Processo Administrativo Federal. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 
SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. 5.ª edição. São Paulo: Atlas, 2010. 
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MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro (Administrativo e Judicial). 
4.ª edição. São Paulo: Dialética, 2005 
 
LIBRAS � 40 HORAS 
 
Ementa: Introdução: aspectos clínicos, educacionais e sócio-antropológicos da 
surdez. A Língua de Sinais Brasileira - Libras: características básicas da fonologia. 
Praticar Libras: desenvolver a expressão visual-espacial. 
 
Bibliografia Básica 
QUADROS, R. M. de & KARNOPP, L. B. Língua de sinais brasileira: Estudos 
linguísticos. Porto Alegre. Artes Médicas. 2004. 
LODI, Ana Claudia Balieiro (Org.);HARISSON, Kathryn Marie Pacheco; CAMPOS, 
Sandra Regina Leite de et al. Letramento e minorias. 3 ed. Porto Alegre, Mediação, 
2009.    
WEIL, Pierre; TOMPAKOW, Roland. O corpo fala: a linguagem silenciosa da 
comunicação não-verbal. 57.ed. Petrópolis, Vozes, 2004.   
 
Bibliografia Complementar 
BRASIL. Senado Federal. Estatuto da pessoa com deficiência. Brasília, Senado 
Federal, 2008.   
RIBAS, João. Preconceito contra as pessoas com deficiência: as relações que 
travamos com o mundo. São Paulo, Cortez, 2007.   
LARROSA, Jorge (Org.); SKLIAR, Carlos (org.). Habitantes de Babel: políticas e 
poéticas da diferença. Belo Horizonte, AUTÊNTICA, 2001. 
HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Org. Liv Sovik, tradução 
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1.5.7 Políticas das relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura Afro-
brasileira e Indígena 

 

Em junho de 2004 o Conselho Nacional da Educação, através da Resolução 

N°1, instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, 

estabelecendo (art. 1°, § 1°) que as Instituições de Ensino Superior devem incluir nos 

conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos cursos que ministram, a 

Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e 

temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes, nos termos explicitados no 

Parecer CNE/CP 3/2004. 

O Curso de Graduação em Direito do Centro Universitário Vale do Iguaçu, após 

deliberação junto ao DNE, e posterior aprovação junto ao colegiado, entendeu que 

tais medidas se constituem de orientações, princípios e fundamentos para o 

planejamento, execução e avaliação da educação, tendo por meta promover a 

educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade multicultural e 
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pluriétnica do Brasil, buscando relações étnico-sociais positivas, rumo à construção 

de nação democrática. 

Assim, em cumprimento ao art. 3º da citada resolução, a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e o estudo de História e Cultura Afro-Brasileira, e História e 

Cultura Africana será desenvolvida por meio de conteúdos, competências, atitudes e 

valores, a serem estabelecidos pela IES e por seus professores, atendendo as 

indicações, recomendações e diretrizes explicitadas no Parecer CNE/CP 003/2004. 

Importante destacar que a estrutura de implementação da política das relações 

étnico-racial e o ensinamento de história e cultura afro-brasileira e indígena está 

suportada em três pilares: 

� Consciência política e histórica da diversidade, que conduz a:  igualdade 

básica de pessoa humana como sujeito de direitos; - à compreensão de que 

a sociedade é formada por pessoas que pertencem a grupos étnico-raciais 

distintos;  conhecimento e à valorização da história dos povos africanos e da 

cultura afro-brasileira na construção histórica e cultural brasileira; superação 

da indiferença, injustiça e desqualificação com que os negros, os povos 

indígenas e também as classes populares às quais os negros, no geral, 

pertencem, são comumente tratados; - desconstrução, por meio de 

questionamentos e análises críticas, objetivando eliminar conceitos, ideias e 

comportamentos; diálogo, via fundamental para entendimento entre 

diferentes, com a finalidade de negociações, tendo em vista objetivos comuns; 

visando a uma sociedade justa.  

� Fortalecimento de identidades e de direitos, que orienta a:  desencadeamento 

de processo de afirmação de identidades, de historicidade negada ou 

distorcida; o rompimento com imagens negativas forjadas; esclarecimentos a 

respeito de equívocos quanto a uma identidade humana universal; combate à 

privação e violação de direitos; ampliação do acesso a informações sobre a 

diversidade da nação brasileira e sobre a recriação das identidades 

� Ações educativas de combate ao racismo e a discriminações, que encaminha 

a: conexão dos objetivos, estratégias de ensino e atividades com a 

experiência de vida dos alunos e professores; condições para professores e 

alunos pensarem, decidirem, agirem, assumindo responsabilidade por 
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relações étnico-raciais positivas; valorização da oralidade, da corporeidade e 

da arte, por exemplo, como a dança, marcas da cultura de raiz africana, ao 

lado da escrita e da leitura; educação patrimonial, aprendizado a partir do 

patrimônio cultural afro-brasileiro; cuidado para que se dê um sentido 

construtivo à participação dos diferentes grupos sociais; entre outros. 

Desta maneira, a Educação das Relações Étnico-Raciais e o Ensino de História 

e Cultura Afro-Brasileira e Indígena passaram a ser contempladas, principalmente, em 

conteúdo das disciplinas: Teoria Social Contemporânea; História do Direito; Direito 

Constitucional II; Criminologia; Direitos Humanos; Tópicos do Direito Contemporâneo, 

além de ser abordado em atividades complementares; na iniciação científica; em 

projetos de extensão e em atividades extracurriculares promovidas pela IES. 

 

1.5.8 Política de Educação Ambiental 

 

O Presidente do Conselho Nacional de Educação promulgou em 15 de junho 

de 2012 a RESOLUÇÃO Nº 2 do CNE/CP, estabelecendo as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Ambiental, em conformidade com o  inciso VI do § 1º do 

artigo 225 da Constituição Federal de 1988, que determina que o Poder Público deve 

promover a Educação Ambiental ✄✌ ✞✆☛✆✂ ✆✂ ☎✠✝✄✍✂ ☛✄ ✄☎✂✍☎✆✝ ✁✆✍✂ ✏✞✆☛✆✂ ✞☞✌ ☛✍�✄✍✞✆

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as pres✄☎✞✄✂ ✄ ✁✠✞✠�✟✂ ✟✄�✟✆✁✄✂✑� 

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), prevê que na formação básica do cidadão seja assegurada a 

compreensão do ambiente natural e social e que a Educação Superior deve 

desenvolver o entendimento do ser humano e do meio em que vive. A Lei nº 9.795, 

de 27 de abril de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002, 

dispõe especificamente sobre a Educação Ambiental (EA) e institui a Política Nacional 

de Educação Ambiental (PNEA), como componente essencial e permanente da 

educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis 

e modalidades do processo educativo; 
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Estabelece o art. 2º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Ambiental que esta é uma dimensão da educação, é atividade intencional da prática 

social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em sua 

relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando potencializar essa 

atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética 

ambiental 

A educação ambiental é a ação educativa permanente pela qual a comunidade 

educativa tem a tomada de consciência de sua realidade global, do tipo de relações 

que os homens estabelecem entre si e com a natureza, dos problemas derivados de 

ditas relações e suas causas profundas. Também, deve proporcionar as condições 

para o desenvolvimento das capacidades necessárias; para que grupos sociais, em 

diferentes contextos socioambientais do país, intervenham, de modo qualificado tanto 

na gestão do uso dos recursos ambientais quanto na concepção e aplicação de 

decisões que afetam a qualidade do ambiente.  

Como o Curso de Graduação em Direito do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

almejam a formação de seu formando com postura humanista e crítica, a Educação 

Ambiental feita está apoiada em uma teoria crítica que exponha com vigor as 

contradições existentes, devendo incentivar a participação social na forma de uma 

ação política, aberta ao diálogo e ao embate, visando à explicitação das contradições 

teórico-práticas subjacentes a projetos societários que estão permanentemente em 

disputa. 

A Educação Ambiental será abordada em várias matérias do curso, como em 

Teoria Social Contemporânea, Direitos Humanos e, especificamente, nas disciplinas 

de Direito Ambiental e Urbanístico. Também, em atividades extracurriculares e 

projetos de extensão promovidos pelo Núcleo de Políticas Ambientais da IES; na 

iniciação científica e em atividades complementares. 

Importante ainda destacar que o Centro Universitário Vale do Iguaçu possui um 

Núcleo Ambiental, com um propósito, conforme determina seu Regimento Interno, de 

contribuir para o fortalecimento da atuação nas áreas de ensino, pesquisa, extensão, 

produção acadêmica, da conscientização e comunicação em educação ambiental, em 

todos os seus âmbitos, sendo livre à participação de docentes, discentes, funcionários 

e demais interessados na causa ambiental. 
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RECORTES DO REGIMENTO INTERNO DO NÚCLEO AMBIENTAL DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

Art. 3º. São objetivos do Núcleo: 
  
a) Preservar e defender o meio ambiente e todos os seus recursos naturais sustentáveis, visando 
as condições socioambientais de qualidade para sobrevivência; 
b) Fomentar atividades de ensino, pesquisa e extensão com vistas à produção acadêmica que 
contribua para o desenvolvimento sustentável da sociedade; 
c) Promover a compreensão integrada e multidimensional do meio ambiente em suas complexas 
relações; 
d) Democratizar o acesso à informação referente à área socioambiental; 
e) Despertar a sociedade para o compromisso com o equilíbrio e a qualidade ambiental; 
f) Estimular a mobilidade social e política e o fortalecimento da consciência crítico-reflexiva sobre 
a dimensão socioambiental por meio de diversos estudos nas mais variadas áreas de 
conhecimento humano; 
g) Promover cursos, palestras e eventos na área que ofereçam contribuição para o fortalecimento 
da preservação do meio ambiente e motivar a cultura da preservação consciente; 
h) Proporcionar análises sobre as desigualdades socioeconômicas e seus impactos ambientais, 
assim como a proteção e o respeito das comunidades; 
i) Fortalecer, por meio de valores éticos, a integração entre ciência e tecnologia, em prol do 
conhecimento e da sustentabilidade socioambiental; 
j) Valorização da mão-de-obra local e desenvolvimento de atividades internas que acarretem 
menores impactos ambientais, bem como a utilização racional dos recursos ambientais; 
k) Integralização das matrizes curriculares dos cursos de graduação e pós-graduação do Centro 
Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) com as questões ambientais; 
l) Institucionalização da imagem sustentável da Instituição perante à sociedade. 

 

 

1.6 ATIVIDADE PRÁTICA SUPERVISIONADA (APS) 

 

O processo de modernização do mundo, bem como a expansão da 

globalização trouxe à educação vários processos a serem assimilados, entre eles 

diferentes perfis de estudantes, os quais estão focados em questões tecnológicos, 

principalmente de construção de conhecimento mediado por tecnologia, bem como 

buscam metodologias que os tornem sujeitos autônomos, capazes de aliar a teoria e 

a prática de forma clara e objetiva. Por esse motivo, o Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu) repensou o desenvolvimento de práticas e metodologias que sejam 

capazes de atender a essa necessidade dos estudantes, focando, também, na 

formação profissional de cada um dos estudantes, reiterando o compromisso com a 

educação de qualidade.  
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Para tanto, em 2019, a Uniguaçu, em conformidade com o que prevê a 

legislação em vigor (Portaria MEC 1428/2018), bem como de acordo com a Resolução 

28/2018, implementou as Atividades Práticas Supervisionadas (APS), em todos os 

seus cursos de graduação. APS são atividades desenvolvidas sob a orientação, 

supervisão e avaliação de docentes e realizadas pelos acadêmicos em horários 

diferentes daqueles destinados às atividades presenciais e equivale a uma disciplina 

do curso, com carga horária dentro do curso. Podem ser consideradas APS: estudos 

dirigidos, trabalhos individuais, trabalhos em grupo, desenvolvimento de projetos, 

atividades em laboratório, atividades de campo, oficinas, pesquisas, estudos de 

casos, seminários, desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, dentre outras.  

Para o desenvolvimento das atividades os acadêmicos têm acesso à uma 

plataforma exclusiva na qual os professores desenvolvem atividades relacionadas às 

aulas de algumas disciplinas, pré-selecionadas, realizam a postagem com prazos 

determinados. Assim, os acadêmicos deverão desenvolver essas atividades e postá-

las na plataforma.  

As metodologias ativas são parte integrante da proposta, a qual leva em 

consideração a construção de um acadêmico autônomo e capaz de desenvolver 

conhecimentos diversos, de forma plural, inter, multi e pluridisciplinar. A plataforma 

garante o processo de supervisão realizada pelos docentes, que são assessorados 

pela Equipe Multidisciplinar que é responsável pela análise, orientação, formação e 

acompanhamento das atividades.  

Além da Equipe Multidisciplinar, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso 

também desenvolve o processo de acompanhamento e auxílio aos professores. 

 A organização do Corpo de Docentes do curso de Direito da Uniguaçu segue 

os parâmetros apresentados pelo Regimento Interno do Programa de Contratação de 

Docentes e Pessoal Técnico Administrativo, considerando as necessidades do curso 

e das Atividades Práticas Supervisionadas, parametrizado, também, pelo que prevê o 

Ministério da Educação, iniciando com a titulação mínima de especialização. Outro 

ponto importante, dentro do processo de formação do corpo docente é a experiência 

profissional, que deverá ser levada em consideração para a formação do Corpo de 

Docentes, já que o desenvolvimento de um curso de excelência prevê processos 

teóricos e práticos que formem um profissional qualificado e atuante no mercado de 

trabalho.  
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As APS são realizadas uma vez por semana, em horário pré-definido, no qual 

os acadêmicos deverão focar nas atividades disponibilizadas na plataforma (Ambiente 

Virtual de Aprendizagem), essas atividades podem prever várias situações, desde 

uma visita técnica com posterior relatório, como atividades que não presenciais, 

podendo os acadêmicos desenvolverem dentro dos espaços da instituição, ou em 

qualquer local com acesso à Internet.  

O processo de avaliação das APS é desenvolvido por cada professor, seguindo 

as recomendações da coordenação do curso. O Curso de Direito desenvolve a APS 

como uma disciplina integral de 80h, focando em projetos integrados 

interdisciplinares, ou multidisciplinares. 

 

1.6.1 Corpo de Professores Mediadores da Tecnologia 

  

O corpo de docentes será composto por: 

a) O professor presencial: mantém contato com o aluno através de meios 

de comunicação e também diretamente ao realizar encontros presenciais obrigatórios 

com seu grupo de alunos. Atende também solicitações individuais, ou em grupos de 

alunos que se deslocarão até a instituição na procura de resolver dúvidas de conteúdo 

ou obter orientação para seus estudos. O professor presencial terá apoio dos 

professores do Centro Universitário Vale do Iguaçu e da Equipe Multidisciplinar, para 

resolver dúvidas de conteúdos relacionados com as disciplinas do curso.  

b) O professor do Ensino Mediado por Tecnologia (EMT): Esse docente 

deverá ter, preferencialmente formação na área do curso. Atua como supervisor de 

conteúdo de uma disciplina específica, no apoio direto ao professor de sala de aula. 

Esses professores realizarão seu trabalho sob a orientação direta dos docentes da 

disciplina, sendo selecionados pelo coordenador do curso, com a participação dos 

professores da disciplina.  

Obrigatoriamente, todos os professores deverão participar do programa de 

Capacitação Permanente da Instituição e exercer as atribuições que serão definidas 

em um plano específico do curso, tendo o Projeto Pedagógico de Curso e as Diretrizes 

Curriculares como documentos norteadores. 
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1.6.2 A APS no Curso de Direito 

  

O curso de Direito optou por desenvolver a APS em projeto integrador, com 80 

horas, integrando as matérias que envolvem cada semestre do curso.  

A disciplina com APS conta com um professor, com características 

interdisciplinares, que faz as mediações, aplica as atividades, realiza as interações e 

correções. Ainda esse docente está fisicamente na instituição para dúvidas e 

conversas relacionadas à APS. O professor é apresentado aos acadêmicos, sendo as 

primeiras aulas da APS são totalmente presenciais para que haja a interação entre 

professor e estudantes. 

 

1.6.3 Avaliação da APS no Curso de Direito 

 

Como uma atividade supervisionada, a APS passa ter uma avaliação 

diagnóstica, também por conta do ambiente virtual de aprendizagem, que gera 

relatórios específicos para o acompanhamento do aluno, bem como o 

acompanhamento pode acontecer em tempo real. Assim, o processo avaliativo é 

objetivo e foca no desenvolvimento da autonomia do estudante, com base em 

atividades que proponham a resolução de problemas, transformando o estudante em 

um sujeito ativo perante sua própria aprendizagem. 

O processo de aferição de notas, dentro do que propõe o Regimento Interno do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu, acontece, tendo a nota de 0,0 (zero vírgula zero) 

a 10,0 (dez vírgula zero), sendo necessário para aprovação sem exame, em cada 

bimestre, nota 7,0 (sete vírgula zero), somando, pelo menos, em dois bimestres 14,0 

(quatorze vírgula zero) pontos.  
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A presença também é parte integrante do processo, a qual, segundo o 

Regimento da Instituição, dever ser de 75% pelo menos. Sendo que a presença está 

relacionada à realização das atividades dentro do tempo estabelecido. 

O responsável por este acompanhamento é o professor da APS, que estará em 

constante contato com a coordenação do curso e com a Equipe Multidisciplinar, 

inclusive informando aos demais professores sobre o rendimento de cada estudante, 

apresentando gráficos, dados e análises. 

 

1.6.4 Equipe Multidisciplinar  

  

A formação da equipe Multidisciplinar leva em consideração as áreas de 

atuação dos cursos e professores, bem como sua titulação e experiência profissional, 

tendo como base as principais funções, segundo Mauri Collins e Zane Berge (1996, 

apud Palloff; Pratt, 2002), de um educador que utilize os ambientes virtuais de 

aprendizagem (AVA): 

a) Função pedagógica - diz respeito ao fomento de um ambiente social-

amigável, essencial à aprendizagem a distância, por meio de um AVA. O papel do 

professor em qualquer ambiente educacional é o de garantir que o processo educativo 

ocorra entre os alunos. No ambiente virtual, o professor torna-se um facilitador. Ele 

conduz o grupo de maneira mais livre, permitindo aos alunos explorar o material do 

curso, ou a ele relacionados, sem restrição. O docente pode trazer assuntos gerais 

para serem lidos e comentados, além de fazer perguntas visando a estimular o 

pensamento crítico sobre o assunto discutido. É importante que o professor comente 

adequadamente as mensagens dos alunos, as quais servirão para estimular debates 

posteriores. (Nesse contexto, o professor atua como animador, tentando motivar seus 

alunos a explorarem o material mais profundamente do que o fariam na sala de aula 

presencial).  

b) Função gerencial - envolve normas referentes ao agendamento do 

curso, ao seu ritmo, aos objetivos traçados, à elaboração de regras e à tomada de 

decisões. O professor de uma disciplina mediada por tecnologia (EMT) é também seu 
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administrador. Ele é responsável por enviar um programa para o curso com as tarefas 

a realizar e as diretrizes iniciais para discussão e adaptação.  

c) Função técnica - depende do domínio técnico do professor, sendo então 

capaz de transmitir tal domínio da tecnologia aos seus alunos. Os professores devem 

conhecer bem a tecnologia que usam para atuar como facilitadores do curso. Além 

disso, deverá haver um suporte técnico disponível, de modo que, mesmo um professor 

menos proficiente, possa ministrar uma disciplina mediada por tecnologia (EMT). 

Semelhante ao espaço comunitário. Conscientes de que os professores precisam 

ensinar diferentemente nesse meio e de que os alunos também atuam diferentemente, 

estamos ciente também de que esse espaço adquire grande importância.  

d) Função social - significa facilitação educacional. O professor é 

responsável por facilitar e dar espaço aos aspectos pessoais e sociais da comunidade 

do Ensino Mediado por Tecnologia. Para dar um sentido de comunidade ao grupo, o 

professor poderá usar algumas estratégias, como, por exemplo: iniciar seus cursos 

pelas apresentações dos alunos, para que todos se conheçam. Dessa forma, cria-se 

uma atmosfera confiante e aberta, tornando real o fato de que o grupo é composto por 

pessoas, com sua própria experiência de vida e saberes. Outra estratégia utilizada é 

a de elaborar previamente uma atividade em grupo, com simulações ou projetos, 

criando a sensação de trabalho em equipe. 

 

Na APS, a supervisão é o método mais utilizado para efetivar a interação 

pedagógica, e é de grande importância sistema de ensino que preveja ambientes 

virtuais de aprendizagem, por esse motivo, a experiência profissional, somada à 

titulação, fazem a grande diferença no processo de ensino-aprendizagem.   

Por isso a constituição da equipe multidisciplinar, pois o desenvolvimento das 

Atividades Práticas Supervisionadas depende de interação e de múltiplos 

conhecimentos para que a aprendizagem ocorra, logo o perfil do professor de 

ambiente virtual, deve estar conectado ao desenvolvimento pleno do sujeito aprendiz, 

que buscará aperfeiçoamento de forma interativa e dinâmica, por isso a experiência 

do docente é de suma importância, bem como as facilidades com as novas tecnologias 

que mediarão todo processo. Por isso esse perfil não fica concentrado apenas no 

ensino, mas em todos os parâmetros que alimentam a educação de qualidade.  
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A equipe multidisciplinar deve atuar para manter a qualidade das APS, 

proporcionando conhecimento e construindo ferramentas efetivas para a 

aprendizagem. Na Uniguaçu a equipe multidisciplinar não funcionará apenas para a 

parte operacional, mas para todas as áreas, principalmente na indicação e preparação 

de metodologias de ensino, que abarque tanto o professor de sala de aula como o 

professor da APE, em conjunto com o NDE e Colegiado do Curso. 

A Equipe Multidisciplinar do Centro Universitário Vale do Iguaçu, conforme 

Resolução 28/2018 e pela Resolução 11/2019, é composto pelos seguintes 

profissionais: 

NOME  FUNÇÃO  CURSO 

Atilio Augustinho Matozzo Presidente da Equipe 

Multidisciplinar 

Pró-Reitor 

Acadêmico 

Denise Delonzek  Pedagoga  Todos os cursos 

Eduardo Tavares Suporte de Diagramação 

de atividades  

Todos os cursos 

Gustavo Bodnar Sass Suporte de TI Todos os cursos 

Heleny Tomas  Suporte Administrativo  Todos os cursos 

Lucas Burgath  Suporte de Diagramação 

de atividades  

Todos os cursos 

Marcos Mello  Suporte de TI � 

Administração do 

Ambiente Virtual 

Todos os cursos 

Maria Patrícia Przybysz Pedagoga Todos os cursos  

 

 

Sandra Fonseca Pinto  

Avaliadora Pedagógica-

Didática de conteúdos e 

atividades 

Cursos de 

Ciências Sociais 

Aplicadas e 

Engenharias e 

Arquitetura 

 

Vilson Rodrigo Diesel Rucinski 

Avaliador Pedagógico-

Didático de conteúdos e 

atividades 

Cursos da 

Saúde 

Anderson Luiz Durante Danelli Orientador de atividades Agronomia 
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Eliani Aparecida Winhar Krug  Orientadora de atividades Enfermagem 

Felipe Nascimento de Andrade  Orientador de atividades Engenharia 

Mecânica 

Geovani Zarpelon  Orientador de atividades Psicologia 

Gilda Maria Botão Ayres Pereira Orientadora de atividades Arquitetura e 

Urbanismo 

Higor Barbosa Santos Orientador de atividades Engenharia 

Elétrica 

Ivonilce Venturi  Orientadora de atividades Nutrição 

Jéssica Chaiane Brem Marinhuk Orientadora de atividades Educação 

Física 

Kamilla Rissioli  Orientadora de atividades Medicina 

Veterinária 

Karina Sobota  Orientadora de atividades Biomedicina 

Marcos Joaquim Vieira Orientador de atividades Farmácia 

Marcos Vinicius Ruski Orientador de atividades Fisioterapia 

Osmar de Carvalho Martins Orientador de atividades Engenharia Civil 

Rodolfo Kuskoski  Orientador de atividades Sistemas de 

Informação 

Romildo João Lisbôa Orientador de atividades Administração 

Sandro Marcelo Perotti  Orientador de atividades Direito 

Wellington da Rocha Polido  Orientador de atividades Engenharia de 

Produção 

 

A Equipe Multidisciplinar será responsável pela concepção, produção, 

disseminação de metodologias, tecnologias, recursos educacionais, planos de ação e 

educacionais para as Atividades Práticas Supervisionadas, conforme o Regulamento 

da Equipe Multidisciplinar do Centro Universitário Vale do Iguaçu. 

 

1.6.5 Atuação da Equipe Multidisciplinar no Curso de Direito 
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No curso de Direito, assim como nos demais cursos, a Equipe Multidisciplinar, 

a partir do professor responsável pela orientação de atividades, por meio da 

coordenadas e auxílios dos demais membros técnicos, tem a função, conforme 

Regulamento da Equipe Multidisciplinar do Centro Universitário Vale do Iguaçu, de:  

a) Coordenar a produção de materiais didáticos (on-line e impressos); 

b) Prestar assessoria e assistência pedagógica e técnica ao professor na 

elaboração dos materiais didáticos-pedagógicos; 

c) Orientar o processo metodológico a ser adotado pelo professor; 

d) Implementar a proposta pedagógica dos materiais didáticos; 

e) Avaliar e validar os materiais didáticos produzidos pelos professores; 

f) Acompanhar o processo das atividades em APS, validando as avaliações 

realizadas pelo professor; 

g) Assistir o professor ao que tange o acesso e manutenção do Ambiente Virtual 

(AVA); 

h) Orientar a diagramação do material antes da postagem final para os alunos; 

i) Selecionar referências e demais materiais em conjunto como NDE do curso e 

com o professor; 

j) Participar do Programa de Formação Docente, propondo temas a serem 

desenvolvidos.  

 

Além da Equipe Multidisciplinar, o NDE do curso atua como suporte para o 

desenvolvimento das APS, assim, o professor terá mais possibilidades e êxito em 

suas atividades. 

A Equipe Multidisciplinar se reúne quinzenalmente para discussões e 

aprimoramento das atividades. Os professores têm acesso às reuniões participando 

como membros. 
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1.6.6 Regulamento da Equipe Multidisciplinar 

 

REGULAMENTO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU (UNIGUAÇU) 

  

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E FINALIDADE 

  

Art. 1º. O presente Regulamento disciplina a organização, funcionamento e atribuições 

da Equipe Multidisciplinar do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), previsto 

em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e nos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos (PPC), vinculada à Pró-Reitoria Acadêmica.  

 

Art. 2º. A Equipe Multidisciplinar da Uniguaçu será responsável pela concepção, 

produção e disseminação de tecnologias, metodologias e recursos educacionais para 

a educação à distância, ou mediada por Ambientes Virtuais de Aprendizagem, por 

meio de planos de ação documentados e implementados por meio de processos 

formalizados de trabalho. 

 

CAPÍTULO II 

Do Objetivo 

 

Art. 3º. É objetivo da Equipe Multidisciplinar da Uniguaçu elaborar e/ou validar material 

didático utilizado no processo de ensino-aprendizagem para a modalidade de ensino 

à distância ou mediado por Ambiente Virtual de Aprendizagem.  

 

TÍTULO I 

DA CONSTITUIÇÃO E DO FUNCIONAMENTO  

 

Art. 3º A Equipe Multidisciplinar da Uniguaçu será constituída por professores e 

técnicos-administrativos de áreas afins nomeados pela Reitoria da Instituição, os 

quais terão sua atuação baseada neste regulamento. 
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Art. 4º A Equipe Multidisciplinar da Uniguaçu terá a sua estrutura e funcionamento 

regular vinculado à Pró-Reitoria Acadêmica (PROAC). 

 

Art. 5º. A Equipe Multidisciplinar reunir-se-á para execução das atividades de sua 

competência, conforme o Plano de Ação, ou a partir das demandas instituídas pela 

PROAC, mesmo assim haverá reuniões quinzenais com todos os seus membros.  

 

TÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art.6º. São atribuições da Equipe Multidisciplinar da Uniguaçu: 

 

a) Coordenar a produção de materiais didáticos (on-line e impressos); 

b) Prestar assessoria e assistência pedagógica e técnica ao tutor na elaboração 

dos materiais didáticos-pedagógicos; 

c) Orientar o processo metodológico a ser adotado pelo tutor; 

d) Implementar a proposta pedagógica dos materiais didáticos; 

e) Avaliar e validar os materiais didáticos produzidos pelos tutores; 

f) Acompanhar o processo das atividades em APS, validando as avaliações 

realizadas pelo tutor; 

g) Assistir o tutor ao que tange o acesso e manutenção do Ambiente Virtual 

(AVA); 

h) Orientar a diagramação do material antes da postagem final para os alunos; 

i) Selecionar referências e demais materiais em conjunto como NDE do curso e 

com o tutor; 

j) Participar do Programa de Formação Docente, propondo temas a serem 

desenvolvidos.  

 

TÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 7º. Os casos omissos no presente Regimento serão deliberados pela Pró-Reitoria 

Acadêmica. 
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Art. 8. Este Regimento entrará em vigor a partir da sua aprovação no Conselho 

Superior Universitário (CONSU), revogando-se as disposições em contrário. 

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

Prof. Atilio A. Matozzo 
PRÓ-REITOR ACADÊMICO 

 

 

1.7 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

1.7.1 Caracterização do Estágio Curricular do Curso de Direito 

  

As atividades do Estágio Supervisionado são desenvolvidas de acordo com o 

Regulamento do Núcleo de Práticas Jurídicas da IES, competindo aos estagiários 

observar as regras nele contidas, com relação à competência do Núcleo, ao conteúdo 

programático, às atribuições de cada um dos seus membros, à verificação do 

rendimento acadêmico e às sanções aos acadêmicos matriculados no Estágio. 

Os estagiários devem observar as regras de funcionamento do Núcleo de 

Prática e suas rotinas, cumprir rigorosamente os horários, manter tratamento ético e 

respeitoso com os demais colegas, professores, coordenadores, advogados, 

membros da administração e público atendido, observando o uso de traje adequado 

para o desempenho das atividades da advocacia, sob pena de advertência. 

Para fins de atendimento e funcionamento do Núcleo de Prática, os alunos do 

estágio supervisionado são divididos em equipes de no mínimo 2 (dois) e no máximo 

18 (dezoito) estagiários, formadas pela coordenação e professores do NPJ, que 

poderão selecionar monitores para a tarefa de assessorar os orientadores e 

advogados, bem como acompanhar os estagiários no desempenho de suas 

atividades. 
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Os estagiários deverão zelar pela boa manutenção das pastas dos clientes, 

assim como sigilo e atenção com relação a todos os documentos (petições, 

assentadas, relatórios e trabalhos de pesquisa), que possam comprovar o 

cumprimento e desempenho das atividades desenvolvidas, acompanhado de relatório 

descritivo, entregues semestralmente, segundo calendário elaborado pelos 

professores orientadores, para atribuição de carga horária e verificação da 

assiduidade e eficiência do estudante, observando, ainda, que o aluno deverá 

frequentar 100% das atividades propostas. 

Para fins de verificação do cumprimento das atividades, os alunos deverão 

elaborar relatório das ocorrências havidas nas audiências conforme modelo fornecido 

pelo Coordenador do Núcleo, contendo a assinatura do Juiz que presidir o ato ou a 

assinatura do escrivão. 

O Regimento Interno de Estágio Curricular Obrigatório do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu estabelece as orientações básicas para os estágios, e seu Capítulo I 

- Da Caracterização do Estágio: 

 

Art. 1º. O Estágio Curricular Obrigatório dos cursos de graduação do Centro Universitário Vale 
do Iguaçu (Uniguaçu) tem caráter obrigatório nos cursos em que essa demanda é necessária 
dentro do que determinam as Diretrizes Curriculares Nacionais de cada curso, com carga 
horária e duração determinada por cada um dos cursos em suas áreas específicas de atuação 
o que passa a constar no Projeto Pedagógico do Curso, levando em consideração as 
competências e habilidades previstas no perfil do egresso, fazendo com que haja um diálogo 
muito próximo e aberto, no sentido de interação com todos os ambientes próprios e/ou 
conveniados para a realização do estágio. Sendo acompanhado Pela Pró-Reitoria Acadêmica 
e pela Coordenação Central de Estágio e TCC (CCET) do Centro Universitário Vale do Iguaçu 
(Uniguaçu). 

 

As atividades previstas no Regulamento do Núcleo de Prática Jurídica e 

Estágio Supervisionado respeitam as regras estabelecidas no citado Regimento 

Interno, bem como as determinações da Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008 e do 

Decreto 87.497, de 18 de agosto de 1982, e se fundamentam na Resolução CNE/CES 

N° 9, de 29 de setembro de 2004, alterada pela Resolução Nº 3, de 14 de julho de 

2017, que assim dispõe: 
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Art. 7º O Estágio Supervisionado é componente curricular obrigatório, indispensável à 
consolidação dos desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil do formando, 
devendo cada instituição, por seus colegiados próprios, aprovar o correspondente regulamento, 
com suas diferentes modalidades de operacionalização.  

§ 1º O estágio de que trata esse artigo poderá ser realizado:  

I - Na própria Instituição de Educação Superior, por meio do seu Núcleo de Prática Jurídica, 
que deverá estar estruturado e operacionalizado de acordo com regulamentação própria, 
aprovada pelo seu órgão colegiado competente, podendo ser celebrado convênio com a 
Defensoria Pública para prestação de assistência jurídica suplementar;  

II - Em serviços de assistência jurídica de responsabilidade da Instituição de Educação Superior 
por ela organizados, desenvolvidos e implantados;  

III - nos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e das 
Procuradorias e demais Departamentos Jurídicos Oficiais;  

IV - Em escritórios e serviços de advocacia e consultorias jurídicas.  

§ 2º As atividades de Estágio Supervisionado poderão ser reprogramadas e reorientadas em 
função do aprendizado teórico-prático gradualmente demonstrado pelo aluno, na forma definida 
na regulamentação do Núcleo de Prática Jurídica, até que se possa considerá-lo concluído, 
resguardando, como padrão de qualidade, os domínios indispensáveis ao exercício das 
diversas carreiras contempladas pela formação jurídica 

 

O Estágio Supervisionado terá a carga horária mínima de 320 horas. Esta carga 

horária será distribuída da seguinte maneira: 

 

7º Período Carga Horária 

Estágio Supervisionado I � Civil   40 

Estágio Supervisionado I � Penal  40 

    

8º Período Carga Horária 

Estágio Supervisionado II � Optativa   40 

Estágio obrigatório � Prática real I 40 

    

9º Período Carga Horária 

Estágio Supervisionado III � optativa   40 

Estágio obrigatório � Prática real II 40 

    

10º Período Carga Horária 

Estágio Supervisionado IV � optativa  80 

    
TOTAL - Estágio Supervisionado 320 
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O estágio proporciona ao discente a prática relacionada às diferentes 

disciplinas apresentadas durante o curso. Favorece o conhecimento do trabalho 

multidisciplinar, o contato direto com o cliente, seus familiares e a comunidade. 

Fornece o campo necessário à iniciação científica e às diferentes práticas que devem 

ser adotadas em cada caso. 

O estágio estará sob a supervisão de uma Coordenação de Estágios e por 

professores, que serão os responsáveis diretos pela orientação e supervisão 

acadêmica. Os Supervisores de Estágio estarão vinculados à Coordenação de 

Estágios (CCET), na figura do seu Coordenador de Curso. Ao Supervisor de Estágios 

caberá o acompanhamento e avaliação do estudante quanto às atividades 

desenvolvidas, elaboração do relatório, interação com as Instituições, 

complementação técnico-prática necessária, avaliação do cumprimento do estágio e 

correções de eventuais desvios. 

 

1.7.2 Prática Jurídica no NPJSS 

 

O Estágio Supervisionado do acadêmico do direito é desenvolvido no Núcleo 

de Práticas Jurídicas e de Serviço Social da IES. 

É relevante identificar o diferencial do curso nas metodologias da prática 

jurídica, eis que o tempo de estágio é dividido em dois momentos.  

No primeiro os acadêmicos são orientados, a partir da explanação do docente 

responsável, sobre elementos e características das peças processuais, somando-se 

a atividade prática através da elaboração de peças utilizando as técnicas de estudo 

de caso e problematização simulada.  

No segundo momento os acadêmicos são conduzidos ao atendimento a 

comunidade carente no qual trabalham as dimensões humanitárias e éticas do 

processo de aprendizagem, além de confrontar os estudos teóricos realizados em sala 

de aula com a dinâmica dos atos processuais pertinentes.  
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O curso de Direito tem como a sua principal atividade de estágio as atividades 

desenvolvidas pelos acadêmicos no Núcleo de Prática Jurídica e Social do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu. 

Tal Núcleo, que foi criado sob as diretrizes da Resolução 9/2004, que instituiu 

as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Direito, objetiva a capacitação do 

acadêmico do Curso de Direito e Serviço Social, para o desenvolvimento e 

desempenho profissional nos vários campos de atuação, bem como promover a 

transdisciplinaridade. 

Assim, o NPJSS do Centro Universitário Vale do Iguaçu, tem como principal 

objetivo a institucionalização de uma política de ensino voltada para o aprimoramento 

do aprendizado do aluno, através do incentivo à iniciação científica, à extensão e às 

atividades integradoras, aliados à promoção e social da comunidade local.  

No NPJSS a metodologia desenvolvida difere das práticas tradicionais da aula 

expositiva e da avaliação formal. O princípio metodológico dá-se por uma abordagem 

da educação problematizadora e da aprendizagem significativa, numa perspectiva da 

interdisciplinaridade, da flexibilidade e da contextualização. 

Os acadêmicos do curso de Direito da IES, a partir do 7º período, 

acompanhados dos docentes do curso, advogados, prestam atendimento gratuito às 

comunidades mais necessitadas da Região do Vale do Iguaçu, atuando assim, na 

área de Responsabilidade Social. 

 

1.7.3 Estágio Supervisionado não Obrigatório 

 

De acordo com o disposto na Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, o estágio 

é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que 

visa à preparação para o trabalho produtivo dos educandos e faz parte do Projeto 

Pedagógico do Curso. 

O estágio proporciona ao estudante a prática relacionada às diferentes 

disciplinas apresentadas durante o curso, favorece o conhecimento do trabalho 



127 

 

multidisciplinar, o contato direto com o mercado de trabalho e a comunidade jurídica 

como um todo.   

O Estágio Curricular não Obrigatório tem por objetivo: 

� Oportunizar ampliação da carga horária do estágio curricular obrigatório; 

� Proporcionar aos acadêmicos vivencia da realidade profissional em empresas, 

órgãos ou instituições; 

� Aprimorar o trabalho interdisciplinar por meio da participação em atividades que 

abordem assuntos das diversas áreas e subáreas do conhecimento; 

� Oportunizar segurança aos estudantes para o futuro desenvolvimento da 

atividade profissional; 

 

Os estágios devem ser variados, objetivando mostrar ao aluno diferentes 

campos de atuação do Direito, dentre os quais destaca-se: (i) escritórios de advocacia; 

(ii) departamentos públicos (Detran, Delegacias de Polícia, Procuradorias jurídicas); 

(iii) Fórum da Justiça Estadual e Federal, bem com as justiças especializadas, tanto 

nos gabinetes como nos cartórios; e (iv) Ministério Público. 

A IES, através da Coordenação do Curso, busca manter convênios de estágio 

com Instituições de reconhecida capacidade e seriedade, fomentando o aprendizado 

do estudante.  

Ao Supervisor de Estágios caberá o acompanhamento e avaliação do aluno-

estagiário quanto às atividades desenvolvidas, elaboração do relatório, interação com 

as Instituições, complementação técnico-prática necessária, avaliação do 

cumprimento do estágio e correções de eventuais desvios. 

 

1.7.4 Regimento Interno de Estágio Curricular Obrigatório da IES 

 

REGIMENTO INTERNO DE ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

 

CAPÍTULO I 

DA CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO 
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Art. 1º. O Estágio Curricular Obrigatório dos cursos de graduação do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) tem caráter obrigatório nos cursos em que 

essa demanda é necessária dentro do que determinam as Diretrizes Curriculares 

Nacionais de cada curso, com carga horária e duração determinada por cada um dos 

cursos em suas áreas específicas de atuação o que passa a constar no Projeto 

Pedagógico do Curso, levando em consideração as competências e habilidades 

previstas no perfil do egresso, fazendo com que haja um diálogo muito próximo e 

aberto, no sentido de interação com todos os ambientes próprios e/ou conveniados 

para a realização do estágio. Sendo acompanhado Pela Pró-Reitoria Acadêmica e 

pela Coordenação Central de Estágio e TCC (CCET) do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu). 

 

Art. 2º. O Estágio Curricular Obrigatório tem como objetivo central interligar o 

estudante com o mundo do trabalho e as comunidades na qual atuarão como agentes 

transformadores da realidade social. Tendo como subsídio para o trabalho as 

questões teórico-práticas desenvolvidas no decorrer do curso. 

 

Art. 3º. Para a realização do Estágio Curricular Obrigatório é necessário que: 

 

a) O estudante esteja regularmente matriculado em seu curso de graduação (o 
que implica estar incluído numa apólice coletiva de seguro de acidentes de 
trabalho), estando em dia com suas obrigações acadêmicas e administrativas, 
mantendo frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento); 

b) Exista um professor orientador ou coordenador de estágio de acordo com as 
áreas afins dos cursos de graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu e 
a presença de um supervisor de estágio em conformidade com as regulações 
vigentes; 

c) Exista uma unidade concedente de estágio, devidamente conveniada dentro 
dos prazos e padrões estipulados pelo presente Regimento, podendo ser a 
própria Instituição a cedente do estágio; 

d) Exista um Plano de Estágio Curricular Obrigatório inserido no PPC de cada 
curso de graduação, juntamente com um Regulamento de Estágio que siga o 
presente Regimento; 

e) Existam documentações pertinentes para a realização de estágio, seja em 
forma de convênios, contratos ou demais registros que comprovem a 
realização do estágio; 

f) Ocorra a realização de um relatório de estágio com modelo e padrões pré-
definidos. 
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Art. 4º. As atividades do Estágio Curricular Obrigatório constituem-se de: 

 

a) Vivência efetiva de situações concretas de vida e trabalho, proporcionando 
experiência prática nas áreas e linhas de formação do estudante, observando 
sempre o perfil do egresso; 

b) Vivências que contribuam para a formação do estudante, por meio de 
experiências didático-pedagógicas, técnico-administrativas e científica-
artísticas, bem como de relacionamento humano e generalista; 

c) Atividades de campo nas quais ocorrerão relações de aprendizagem 
estabelecidas entre o supervisor de estágio e o estudante; 

d) Inserção gradativa do estudante no processo de profissionalização. 
e) Estímulo ao desenvolvimento de atividades e posturas profissionais, com o 

objetivo de desenvolver o senso crítico, humanístico e ético; 
f) Oportunidade de integrar os conhecimentos de pesquisa, extensão e ensino 

em benefício da sociedade; 
g) Momento de síntese das articulações de práticas pedagógicas que integram o 

saber, o saber fazer e saber conviver, principalmente de forma interdisciplinar. 
 

CAPÍTULO II 

OS OBJETIVOS DO ESTÁGIO 

 

Art. 4º. O Estágio Curricular Obrigatório tem como objetivos: 

 

a) Possibilitar a formação plena do estudante no ambiente institucional, 
empresarial, industrial, de saúde, cooperativo, comunitário e social; 

b) Propiciar a interação com a realidade profissional e o ambiente de trabalho, 
visando o desenvolvimento do perfil do egresso; 

c) Integrar os conhecimentos de pesquisa, extensão e ensino em benefício da 
sociedade, de acordo com a realidade local e nacional, buscando o 
desenvolvimento regional por meio da inovação; 

d) Desenvolver a relação contínua entre teoria e prática dentro dos mais 
diversos campos e áreas do curso; 

e) Garantir o conhecimento, a análise e aplicação de novas tecnologias, 
metodologias, sistematização e organização das áreas de atuação 
profissional; 

f) Possibilitar o desenvolvimento interpessoal nos mais variados contextos de 
atuação profissional a partir das vivências e práticas do estágio; 

g) Realizar uma avaliação contínua do curso, subsidiando o colegiado de curso 
com informações que permitam adaptações ou reformulações curriculares; 

h) Promover a integração plena e contínua do Centro Universitário Vale do 
Iguaçu com a sociedade; 
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i) Proporcionar ao estudante a afirmação profissional e sua identificação em 
cada área de atuação dos cursos de graduação do Centro Universitário Vale 
do Iguaçu. 

 

CAPÍTULO III 

DO CAMPO DE ESTÁGIO 

 

Art. 5º. O Estágio Curricular Obrigatório deve ser executado em instituições (incluindo 

a própria IES em suas estruturas adequadas a este fim), órgãos públicos, empresas, 

departamentos de saúde, indústrias, comércios, cooperativas, propriedades em geral, 

bem como em demais áreas e locais conforme a necessidade específica de cada 

curso de graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), desde que 

haja, previamente, o processo de constituição do convênio com as devidas 

formalidades incluindo: 

 

a) Ato de convênio entre o campo de estágio e a Instituição; 
b) Contrato de estágio, se for necessário; 
c) Termo de compromisso entre o estudante, campo de estágio e Instituição; 
d) Termo de aceite do campo de estágio com a assinatura e carimbo do 

responsável legal pelo campo de estágio; 
e) Declaração final de realização do estágio emitida pelo responsável legal pelo 

campo, contendo as atividades realizadas pelos estudantes e a carga horária 
efetivamente desenvolvida; 

f) Termos aditivos de estágio; 
g) Análise de toda documentação pelo assessor jurídico das as Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 
 

Parágrafo Único: Cada curso de graduação terá autonomia para o desenvolvimento e 

aprovação do campo de estágio, desde que respeite o que está presente no caput dos 

Artigos 2º ao 5º. 

 

CAPÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTÁGIO CURRICULAR 

OBRIGATÓRIO 

 

Art. 6º. As coordenações dos cursos de graduação do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu) deverão, em conjunto com o Núcleo Docente Estruturante e o 
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Colegiado, indicar um professor Coordenador de Estágio, pertencente ao quadro de 

docentes do curso para que possa organizar e desenvolver as atividades de estágio. 

 

§ 1º. A coordenação de estágio tem por competência possibilitar e acompanhar a 

inserção nos campos de estágio, captar e analisar os possíveis campos de estágio a 

cada semestre, sistematizar, analisar e tornar público aos alunos do curso o processo 

de estágio curricular e suas regras, além de estabelecer a articulação entre os 

supervisores de estágio. 

§ 2º. A coordenação de estágio poderá ser exercida em caráter provisório ou 

permanente, pelo próprio coordenador do curso, a critério do NDE e do Colegiado.  

§ 3º. Cada curso de graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) terá 

autonomia em desenvolver seus regimentos próprios e suas regulamentações, desde 

que siga as recomendações apresentadas no caput do Parágrafo Único, do Artigo 5º. 

 

Art. 7º. O Estágio Curricular Obrigatório se caracteriza por um conjunto de disciplinas 

a serem cumpridas pelo estudante, atendida a carga horária específica e estabelecida 

por cada curso de graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), 

presente de forma claro no Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais de cada curso e a legislação vigente. 

 

Parágrafo Único: A Coordenação Central de Estágios e TCC (CCET) será a 

supervisora das atividades de estágio em nome da Instituição, sendo a reguladora de 

todos os processos. Assim, os cursos de graduação deverão dirigir-se sempre à CCET 

para sanar dúvidas ou encaminhar os procedimentos necessários, mantendo a Pró-

Reitoria Acadêmica informada de todos os trâmites. 

 

Art. 8º. Serão atribuições do professor Coordenador de Estágio: 

 

a) Realizar, periodicamente, o contato com os campos de estágio que poderão 
receber os estudantes; 

b) Manter contato com os representantes legais dos campos de estágio, bem 
como com os supervisores de estágio para a realização de análises e 
levantamento de dados referentes aos estudantes estagiários e suas 
atividades; 

c) Acompanhar as atividades de estágio junto aos estudantes e supervisores; 
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d) Coordenar o planejamento, a execução e a avaliação das atividades 
pertinentes aos estágios, em conjunto com o NDE e Colegiado, ouvindo o 
campo de estágio concedente; 

e) Encaminhar, ao final de cada ciclo de estágio, os resultados finais, ou 
parciais, das avaliações realizadas de cada aluno ao Colegiado e garantir os 
devidos registros acadêmicos dos documentos; 

f) Organizar, de forma periódica, o encaminhamento de estagiários e a 
distribuição das turmas em conjunto com as necessidades do estudante e do 
curso; 

g) Criar mecanismos operacionais que facilitem a condução de cada área do 
estágio, com segurança, aproveitamento e aprendizagem; 

h) Organizar e manter atualizado o sistema de documentação e cadastramento 
dos campos de estágio e número de estudantes e atividades realizadas; 

i) Realizar reuniões regulares com os supervisores de estágio; 
j) Realizar visitas técnicas periódicas nos campos de estágio durante a 

realização do estágio; 
k) Orientar os estudantes sobre a manutenção da reflexão entre a teoria e 

prática, buscando garantir a qualidade do trabalho desenvolvido. 
 

Art. 9º. As supervisões do Estágio Curricular Obrigatório realizar-se-á por meio de 

orientação, acompanhamento e avaliação das atividades. 

 

Art. 10º. A supervisão do Estágio Curricular Obrigatório é uma atividade de ensino 

constante de carga horária de trabalho, sendo a ele atribuído um valor em 

remuneração, tendo sua definição a partir do tabelamento de cada área e curso de 

graduação. 

 

Art. 11. As obrigações do estudante estagiário são: 

 

a) Ser ético e ter preceitos morais no desenvolvimento de suas atividades de 
estágio, preservando informações e se privando de comentários particulares 
às ações desenvolvidas; 

b) Respeitar as determinações e regulações definidas pelos cursos de 
graduação as Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu); 

c) Realizar o estágio de forma efetiva e plena, apresentando, sempre, as 
documentações pertinentes de realização do estágio, tanto no início como 
final; 

d) Respeitar as determinações, orientações e regulamentações do campo de 
estágio; 

e) Apresentar, sempre que solicitado, as comprovações de realização do 
estágio; 

f) Manter em dia os documentos referentes à realização do estágio; 
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g) Cumprir o Plano de Trabalho desenvolvido e aprovado pelo professor 
Coordenador de Estágio; 

h) Cumprir a carga horária mínima determinada pelo seu colegiado, bem como o 
horário combinado e definido para realizar os estágios. 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DO CANCELAMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

 

Art. 12. O estágio poderá ser cancelado por um dos seguintes motivos: 

 

a) A pedido do estagiário, devidamente justificado, desde que isso não culmine 
em reprovação; 

b) Em decorrência do descumprimento, por parte do estagiário, das condições 
presentes no Termo de Compromisso; 

c) Pelo não comparecimento ao estágio, sem motivo justificado, e sem a 
realização de compensação, ou reposição, da carga horária faltada; 

d) Por conclusão ou interrupção do curso; 
e) A qualquer tempo no interesse do campo concedente de estágio, mediante de 

apresentação de justificativa viável e emitida pelo responsável legal do campo 
de estágio. 

 

CAPÍTULO VI  

DA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

OBRIGATÓRIO E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

Art. 13. O estagiário deverá elaborar relatório referente ao estágio em conformidade 

com as normas acadêmicas em vigência nas Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu), seguindo as determinações do curso de graduação ao qual está 

vinculado. 

 

Parágrafo Único: Cabe a cada curso de graduação do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu) as determinações sobre quais fins, meios e atividades serão 

realizadas com os relatórios de estágios. 
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Art. 14. A avaliação e a atribuição de nota caberão a normatização de cada curso do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), levando em consideração as 

seguintes normativas: 

 

a) A nota mínima não poderá ser inferior a 7,0 (sete vírgula zero); 
b) O relatório terá que apresentar relação com a área de formação do estudante, 

apresentando em sua estrutura uma descrição ética das atividades 
realizadas, de forma clara e objetiva, fazendo relações com o conhecimento 
teórico-prático adquirido pelo estudante no período de realização do curso de 
graduação; 

c) Em caso de reprovação no estágio, o estudante terá um prazo pré-
determinado pelo coordenador de estágio para refazer o estágio, com a 
juntada de documentos novamente; 

d) A avaliação será realizada pelo Supervisor de Estágio, que deverá atribuir 
uma nota em conformidade com os requisitos apresentados por cada curso 
de graduação, pelo Coordenador de Estágio, ou por uma banca selecionada 
pela Coordenação de estágio. Sendo obrigatório a avaliação por parte do 
Supervisor. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 15. Os cursos de graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) 

deverão observar as Diretrizes Curriculares Nacionais de seus cursos, bem como as 

demais recomendações dos Comitês e Órgãos reguladores para que possam 

desenvolver seus Regimentos e Regulamentos Internos, desde que observem os 

dispostos nos caputs dos Artigos presentes neste Regimento Interno. 

 

Art. 16. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Central de Estágio e 

TCC (CCET) das as Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), ouvida a Pró-

Reitoria Acadêmica 

 

Art. 17. O presente Regimento Interno entrará em vigor na data de sua aprovação pelo 

Conselho Superior Universitário (CONSU).  

 

União da Vitória, 02 de março de 2019. 
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Art. 6 - A estrutura organizacional do Núcleo de Práticas Jurídicas e Serviço Social envolve: 
I � Coordenação do Núcleo; 
II � Advogado; 
III � Assistente Social; 
IV � Assistente Jurídico; 
V � Professores orientadores; 
VI � Secretaria; 
VII � Estagiários; 
 
Art. 7 - Os professores orientadores deverão ser contratados pela Uniguaçu, observada a titulação 
e a experiência profissional. 
 
Art. 8 - São considerados estagiários, para os fins do Estágio Supervisionado, os alunos 
matriculados nos 7º, 8º, 9º e 10º períodos do Curso de Direito da Uniguaçu e devidamente 
cadastrados junto ao NPJSS. 
 

CAPÍTULO III 
Das atribuições 

Seção I 
Da Coordenação do Núcleo 

 
Art. 9 � Compete ao Coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas: 
I - Administrar, supervisionar e orientar de forma global as atividades de Estágio Supervisionado 
e do Escritório de Assistência Judiciária; 
II - Administrar, supervisionar e orientar de forma global as atividades práticas desenvolvidas pelos 
alunos do Curso de Direito da Uniguaçu; 
III - Comunicar os resultados das atividades práticas desenvolvidas ao Coordenador do Curso de 
Direito; 
IV - Baixar normas e instruções, complementares a esse regulamento, aos professores 
orientadores e aos estagiários; 
V - Receber inscrições dos alunos nas diversas atividades práticas, estabelecendo prazos e outras 
exigências formais; 
VI - Indicar os Professores Orientadores; 
VII - Homologar a lista dos estagiários orientandos de cada professor orientador; 
VIII - Responder pelo Estágio Supervisionado, enquanto disciplina, junto à Secretaria da 
Faculdade; 
IX - Representar a Faculdade junto à Instituição Concedente de Estágio; 
X - Promover projetos de extensão jurídica, envolvendo os alunos diretamente ou em convênio 
com entidades públicas ou privadas, incluindo prestação de serviços comunitários; 
XI - Manter contato permanente com a Coordenação e com os docentes responsáveis pelas 
disciplinas oferecidas para estágio, proporcionando-lhes apoio; 
XII - Divulgar o trabalho do Núcleo junto à comunidade; 
XIII - Elaborar os formulários e respectivas instruções de preenchimento, necessários à 
sistematização e desenvolvimento do Estágio;  
XIV - Publicar os Editais referentes à organização e realização do Estágio Supervisionado; 
XV - Convocar reuniões com os Professores Orientadores, sempre que necessário; 
XVI - Realizar reuniões com cada turma de estagiários, orientando-os sobre os critérios a serem 
observados e às condições necessárias à boa realização de suas atividades; 
XVII - Receber os documentos e relatórios referentes a cada Estagiário e tomar as providências 
necessárias em cada caso; 
XVIII - Estabelecer e divulgar cronograma de execução de atividades em conjunto com o 
Coordenador do Curso e demais professores do Núcleo de Prática Jurídica; 
XIX � Efetuar o controle de frequência e das avaliações dos Estagiários; propor alterações neste 
Regulamento; 
XX - Elaborar o Relatório Final de Estágio, contendo avaliação dos resultados observados e as 
sugestões dos alunos e professores; 
XXI - Despachar os processos de sua competência; 
XXII - Exercer as demais atribuições decorrentes da função. 
XXIII - Cumprir e fazer cumprir as normas do presente Regulamento e as Normas 
Complementares; 
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Seção II 

Dos Advogados e seus Assistentes  
 
Art. 10 � Compete aos Advogados e Assistentes: 
I � Orientar o Estagiário no desenvolvimento de suas atividades práticas, em especial no 
atendimento aos clientes e na elaboração de petições; 
II � Administrar os processos e dar encaminhamento jurídico necessário; 
III � Supervisionar as atividades dos estagiários; 
IV � Comunicar os resultados das atividades práticas desenvolvidas ao Coordenador do Estágio 
Supervisionado; 
V � Divulgar o trabalho do Núcleo junto à comunidade; 
VI � Exercer as demais atribuições decorrentes da função. 
VII � Cumprir e fazer cumprir as normas do presente Regulamento e as Normas Complementares; 
 

Seção III 
Dos professores Orientadores 

 
Art. 11 � Compete ao Professor orientador: 
I � Fornecer ao estagiário a assistência didática, pedagógica e metodológica necessária, desde a 
elaboração do programa até a conclusão do módulo; 
II � Orientar os estagiários para elaboração das atividades, das peças processuais simuladas e 
dos trabalhos a serem produzidos, na sua respectiva área de orientação; 
III � Ministrar aulas sobre a prática processual simulada do respectivo módulo, para seus 
orientandos; 
IV - Acompanhar o desenvolvimento do estágio, emitindo parecer, atribuindo conceitos aos 
relatórios que deverão ser apresentados pelos alunos estagiários sob sua responsabilidade; 
V - Orientar acompanhar e avaliar a pesquisa bibliográfica para a fundamentação das atividades 
desenvolvidas; 
VI - Orientar, supervisionar e avaliar os relatórios, pesquisas, seminários, trabalhos práticos reais 
e simulados dos estagiários; 
VII - Participar das reuniões e cursos a que for convocado; 
VIII - Cobrar do estagiário a execução do cronograma referente ao programa de estágio; 
IX - Apresentar, no final do semestre, relatório escrito sobre as atividades desenvolvidas, 
informando as irregularidades porventura verificadas e sugerir melhorias visando elevar o padrão 
técnico-administrativo do estágio em prática jurídica; 
X - Apresentar ao Núcleo de Práticas Jurídicas, para análise, propostas de projetos alternativos 
de estágio e de alterações da pauta de pesquisas, seminários e trabalhos simulados, que devem 
seguir tramitação prevista neste Regulamento e na legislação vigente; 
XI - Aplicar avaliações bimestrais para verificação do aproveitamento dos estagiários; 
XII - Realizar atividades inerentes às funções não especificadas neste Regulamento; 
XIII � Propor à Coordenação do Curso de Direito modificações neste Regulamento. 
 

Seção IV 
Da Secretaria 

 
Art. 12 - A secretaria do Núcleo de Práticas Jurídicas será composta por servidores técnico-
administrativos e/ou bolsistas escolhidos por processo seletivo da Uniguaçu. 
 
Art. 13 � Compete à Secretaria do Núcleo: 

I � Primar pelo bom atendimento a todas as pessoas que integram e se beneficiam do Núcleo de 
Práticas Jurídicas da UNIGUAÇU; 

II � Manter, de forma organizada e atualizada: 
§1º Agenda dos horários dos beneficiários do Serviço de Assistência Judiciária e do Serviço Social; 
§2º O cadastro de clientes do Serviço Judiciário com todas as informações e contatos necessários; 
§3º Os arquivos de cliente em ordem alfabética, como também revisá-los periodicamente; 
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§4º O controle dos prazos processuais; 
§5º Controle de chegada e saída dos estagiários; 
§6º Arquivos da correspondência recebida e expedida; 
§7º Sistema de registro e relatório dos estagiários; 
§8º Arquivo com cópias de todos os processos ajuizados e findos do Serviço de Assistência 
Judiciária, que devem ser atualizados pelos estagiários; 
§9º Arquivo dos requerimentos dos estagiários; 
§10º Pastas contendo as atividades cumpridas pelos alunos, anotando-as na ficha individual, bem 
como as avaliações. 
 
Art. 14 � Da mesma forma, compete a Secretaria controlar todo o material existente, assim como 
também as saídas de livros da biblioteca setorizada, requisitar material de expediente e demais 
atribuições afins; 

Art. 15 � A Secretaria deverá desempenhar as demais atividades de sua competência e as que 
lhe forem solicitadas pela Coordenação do Núcleo de Práticas Jurídicas, pela Coordenação do 
Curso de Direito e pelos Professores Orientadores; 

Seção V 
Do Estagiário 

 
Art. 16 � Compete ao Estagiário: 

I � Ser assíduo e pontual às atividades do estágio, comparecendo em todas as atividades 
propostas nos módulos de seu respectivo estágio; 
II � Elaborar todas as atividades e trabalhos solicitados pelo professor orientador, dentro do prazo 
estabelecido por ele, sob pena de perda ou redução de nota; 
III � Atender os clientes do NPJSS com atenção e educação e elaborar as peças práticas REAIS 
e SIMULADAS com zelo, dedicação e competência; 
IV � Manter comportamento compatível com as atividades éticas e jurídicas no tratamento com 
clientes, com a administração, com os professores e com os acadêmicos; 
V � Zelar pelo patrimônio do NPJSS, como os equipamentos, móveis, livros e os demais bens que 
fizer uso; 
VI � Apresentar ao Coordenador de Estágio ou ao seu Professor Orientador, nos prazos 
estabelecidos, os documentos e trabalhos solicitados; 
VII � Buscar orientação junto ao seu Professor Orientador ou Coordenador de Estágio, sempre 
que necessário; 
VIII � Comparecer às reuniões, cursos, seminários, audiências, palestras, atividades de orientação 
e supervisão, organizadas pela coordenação de estágio, quando for convocado para tal; 
IX � Manter, até aprovação final no estágio, pastas contendo cópias das atividades cumpridas e 
anotadas com avaliação na ficha individual pelo Núcleo de Práticas Jurídicas; 
X � Apresentar o seu Relatório Semestral de Estágio, nos termos do presente Regulamento; 
XI � Cumprir todas as Normas e Disposições previstas neste Regulamento e nas demais 
disposições relativas ao estágio; 
XII � Exercer outras atribuições inerentes à função que se façam necessárias, ainda que não 
especificadas neste regulamento. 
 
Parágrafo único. As pastas com os trabalhos arquivados estarão sempre a disposição do aluno na 
Secretaria do Núcleo de Práticas Jurídicas, para que tome conhecimento de suas avaliações. 

 
Seção VI 

Do Serviço Social 

 
Art. 17 � Compete à Assistente Social acompanhamento técnico do serviço de entrevista para a 
avaliação sócio econômico do NPJ, bem como a intervenção especializada em situações de fato, 
nas quais seja necessário um atendimento social, em especial nas mediações e acordos. 
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§1º � O assistente social deverá ter uma postura investigativa e propositiva, pois deverá apresentar 
projetos, propor celebração de convênios com instituições públicas ou privadas, sempre que 
entender conveniente e necessário, objetivando um atendimento mais completo e interdisciplinar 
aos cidadãos atendidos, cabendo à Supervisão do NPJ a aprovação final das propostas, com a 
avaliação prévia da Direção e das Coordenações dos Cursos de Direito e Serviço Social. 
§2º - O curso de Serviço Social da UNIGUAÇU, objetiva entre os seus compromissos, formar 
profissionais interdisciplinares, atrelados ao conhecimentos e saberes condizentes com as 
transformações conjunturais desta ordem societária, tornadas visíveis na forma de questões 
sociais. O profissional pautar-se-á no Projeto Ético Político que rege a profissão, intervindo e 
levando mudanças na direção das condições de vida da sociedade, promovendo a inclusão social 
e a emancipação do indivíduo na rota da cidadania, por via intervenções qualificadas com múltiplas 
atividades pela extensão. 
 

Seção VII 
Dos Clientes 

 
Art. 17-A � O cliente do Núcleo de Práticas Jurídicas e Serviço Social deve se adequar à condição 
de carência própria daqueles que necessitam de atendimento gratuito, perceptível caso a caso 
pelas Assistentes Sociais, pelos advogados responsáveis e, ainda, pelos estagiários, utilizando 
como base os critérios abaixo: 
a) Patrimônio de até R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), presumindo-se que aqueles 
com bens em valor superior terão condições de contratar advogado particular; 
b) Renda mensal líquida de até 2 (dois) salários mínimos nacionais, presumindo-se que aqueles 
com vencimentos em valor superior terão condições de contratar advogado particular.    

 
TÍTULO II 

DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
CAPÍTULO I 

Da caracterização do Estágio Supervisionado 
Seção I 

Da Carga horária 
 

Art. 18 � A carga horária total do Estágio Supervisionado é de 320 (trezentas e vinte) horas, 
divididas em 80 (oitenta) horas por semestre letivo (período), com início a partir do sétimo período. 
 
§1º Em cada semestre o acadêmico de direito deverá cursar as 80 (oitenta) horas de estágio, nas 
disciplinas abaixo, para desenvolvimento das atividades a seguir relacionadas: 
a) no 7° período: Estágio Supervisionado Penal I e Estágio Supervisionado Civil I; 
b) no 8º período: Estágio Supervisionado II (optativa) e Estágio Obrigatório I (prática real);  
c) no 9° período: Estágio Supervisionado III (optativa) e Estágio Obrigatório II (prática real);  
d) no 10º período: Estágio Supervisionado IV (optativa).  
 
�✓✁ ✂✝✑ ✟☎✑☞☎★✞☎✆✝✑ ✟✄ ✄✞✑✎☎✚☎✠ ✁✕★✄✜✫☎✑☎✠✆✝✟✠ ✁ ✝ ✁✆✝ ✠☞✠✜✜✄✜✔✠ ✝✕✞✝✑ ✑✠✞✜✄ ✝ ★✜☎✎☎☞✝ ★✜✠☞✄✑✑✕✝✞

e elaboração de peças processuais simuladas; 
 
§3º Nas disciplinas de Estágio Obrigatório ocorrerão atendimentos aos clientes do NPJSS, 
elaboração de peças processuais reais vinculadas aos respectivos atendimentos, e eventual 
participação nas audiências designadas. 

 
Seção II 

Do Estágio de Práticas Jurídicas 
 
Art. 19 � As atividades do Estágio de Práticas Jurídicas serão desenvolvidas ao longo dos Estágios 
Supervisionados com práticas reais e simuladas, divididos da seguinte forma:  
 
§1° - No 7º período, nas disciplinas de Estágio Supervisionado Penal I e Estágio Supervisionado 
Civil I (práticas simuladas) são realizadas as seguintes atividades: 

a) ✌✝✆✠✜✝✧✝ ✟✝ ✞✄✚☎✑✞✝✬✔✠ ✞☎✑☎☞✝ ✟✠ ✂✟☞✞✄✠ ✟✄ ✌✜☎✎☎☞✝✑ ✥✕✜✍✟☎☞✝✑ ✄★✜✠✩✒ ✄✜✒ ✡✝✜✞✠✑ ✂✝✚✕✆✟✄✑✝

(Regulamento Interno); 
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b) Introdução à Prática de Escritório; 
c) Noções sobre o exame de Ordem (OAB); 
d) Introdução aos estudos de Direito Civil e Processual Civil com ênfase para a elaboração de 
peças processuais iniciais; 
e) Introdução aos estudos de Direito Penal e Processual Penal com ênfase para a elaboração de 
peças processuais iniciais; 
f) Estudo da legislação nas áreas de Direito de Civil e Penal, com elaboração de peças sobre 
casos simulados e exercícios; 
g) Acompanhamento e elaboração de relatórios de audiências cíveis, criminais e sessão do 
Tribunal do Júri. 
 
§2° - No 8º período, nas disciplinas de Estágio Supervisionado II (optativa) e Estágio 
Obrigatório I (prática real) são realizadas as seguintes atividades: 
a) Noções prático-processuais gerais; 
b) Técnica de elaboração de petições iniciais simuladas nas áreas trabalhistas, cível, criminal e 
constitucional; 
c) Técnicas de atuação profissional nas áreas cível, criminal, trabalhista e constitucional; 
d) Relatórios de audiências cíveis, criminais e trabalhistas; 
e) Acompanhamento do atendimento aos clientes pelo(s) advogado(s) e assistentes, com 
orientação jurídica, conciliação e elaboração de peças a partir de casos reais; 
f) Atividades de revisão de conteúdos de Direito Material e Processual para exame da Ordem. 

§3° - No 9º período, nas disciplinas de Estágio Supervisionado III (optativa) e Estágio Obrigatório 
II (prática real) são realizadas as seguintes atividades: 

a) Noções prático-processuais gerais; 
b) Técnica de elaboração de petições iniciais, contestações a partir de casos simulados, nas áreas 
trabalhistas, cível, criminal e constitucional; 
c) Técnicas de atuação profissional nas áreas cível, criminal, trabalhista e constitucional; 
d) Acompanhamento de audiências e elaboração de relatórios de audiências cíveis, criminais e 
trabalhistas; 
e) Acompanhamento do atendimento aos clientes pelo(s) advogado(s) e assistentes, com 
orientação jurídica, conciliação e com elaboração de peças a partir de casos reais. 
f) Atividades de revisão de conteúdos de Direito Material e Processual para o exame de Ordem 
(OAB). 
§4° - No 10º período, na disciplina de Estágio Supervisionado IV (optativa) são realizadas as 
seguintes atividades: 
a) Técnica de elaboração de petições de recursos a partir de casos simulados, nas áreas 
trabalhistas, constitucional, cível e criminal; 
b) Técnicas de atuação profissional nas áreas cível, constitucional, criminal e trabalhista; 
c) Acompanhamento de audiências e elaboração de relatórios de audiências cíveis, criminais e 
trabalhistas; 
d) Atividades de revisão de conteúdos de Direito Material e Processual para exame de Ordem 
(OAB). 

Art. 20 - A inscrição dos acadêmicos nos respectivos períodos e disciplinas de estágio será 
realizada por meio de formulário entregue aos discentes pela Coordenação do Núcleo de Práticas 
Jurídicas, ou retirado junto a Coordenação Geral do Curso de Direito. 
§ 1º - O período de inscrição se dará durante a segunda semana de cada semestre letivo, 
respeitando o calendário oficial elaborado pela Instituição de Ensino, referente às matérias do 
curso regular; 
§ 2º - Para a efetivação da inscrição do acadêmico nas disciplinas de estágio é obrigatória a 
seleção de ao menos duas opções de períodos para realização de prática jurídica simulada e/ou 
real, a depender do semestre letivo cursado, e relacionadas na ficha de inscrição; 
§ 3º - O acadêmico que não efetuar a inscrição para as disciplinas de Estágio Supervisionado 
(Prática Simulada e/ou Real), segundo os critérios prescritos neste Regulamento e estabelecidos 
pela Coordenação do Núcleo de Práticas Jurídicas em conjunto com a Coordenação Geral do 
Curso de Direito, a opção para escolha do período a que trata este artigo, ficará a encargo da 
Coordenação do Núcleo de Práticas Jurídicas. 
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Art. 21 - Buscando atender de forma adequada os discentes nas disciplinas de prática jurídica, em 
atenção ao espaço físico e disponibilidade dos profissionais atuantes no setor de estágio 
supervisionado, serão admitidos o máximo de 16 (dezesseis) acadêmicos em cada 
período/matéria de prática simulada, e o máximo de 14 (dezesseis) acadêmicos para cada período 
de prática real. 
§ 1º - Caso o número de inscrições para os períodos disponibilizados para prática simulada e/ou 
real exceda os quantitativos descritos no caput, serão atendidos aos seguintes critérios para 
atendimento do número máximo de discentes por período disponibilizado, nesta ordem: 
a) Data de realização da inscrição do acadêmico no formulário disponibilizado pelo Núcleo de 
Práticas Jurídicas; 
b) A média das notas das disciplinas de estágio no semestre anterior, quando cursado; 
c) A média das disciplinas de Direito Processual Civil, Penal e do Trabalho atingidas no último 
semestre letivo do curso regular, quando cursadas; 
d) Caso persista empate e excesso do número de acadêmicos, a situação será dirimida pela 
Coordenação do Núcleo de Práticas Jurídicas em conjunto com a Coordenação Geral do Curso 
de Direito. 
§ 2º - Os acadêmicos poderão optar por frequentar as disciplinas de Prática Simulada e Real em 
períodos (dias) diferentes, atentando ao número máximo de discentes descrito no caput, devendo 
ocorrer a frequência no curso da mesma semana; 

§ 3º - Os acadêmicos do 8º ao 10º semestre do curso regular poderão optar por frequentar mais 
de uma matéria de Prática Simulada, devendo, contudo, informar a disciplina que frequentará 
como prioritária, a qual lhe será atribuído notas segundo os critérios estabelecidos nos arts. 32 a 
34 deste Regulamento. 

Seção III 
Do Estágio de Práticas Jurídicas dos Casos Reais 

 
Art. 22 � O Estágio de Práticas Jurídicas de Casos Reais compreende as atividades de 
prestação de serviços jurídicos para pessoas economicamente carentes, que forem selecionadas 
de acordo com critérios definidos pela Instituição, nos termos do já disposto no artigo 17-A. 
Art. 23 � O acolhimento e entrevista para a avaliação sócio econômico dos cidadãos atendidos no 
NPJSS será realizada pelo curso de Serviço Social que fará o atendimento e o cadastro de novos 
usuários, mediante os seguintes procedimentos: 
I � Explicar ao cidadão que o NPJ atende somente pessoas que são consideradas em 
vulnerabilidade social e que os atendimentos e demais atividades serão realizadas por estagiários, 
supervisionados por advogados(as); 
II � Solicitar ao cidadão que traga documentos pessoais, comprovante de residência e rendimento, 
comprovação de bens móveis e imóveis que possua, pois não poderá prosseguir com o 
atendimento sem a apresentação destes documentos; 
III � Indagar ao cidadão qual o valor de sua renda mensal (quando a ação versar sobre interesses 
de mais de uma pessoa, o valor analisado deve ser o da soma da renda destas pessoas); 
IV � Devem ser considerados também os bens que o cidadão possui, desta forma, se este se 
declarar como não possuidor de renda alguma e possuir bens de elevada monta, não poderá ser 
atendido; 
V � Se os rendimentos do cidadão são compatíveis ao disposto no artigo 17-A, prosseguir com o 
atendimento, caso contrário, orientar o cliente a procurar advogado particular (ressaltando-se que 
este advogado não pode ser indicado pelo NPJSS); 
VI � Tratando-se de pessoa em vulnerabilidade social, perguntar qual o problema a ser resolvido;  
VII � Receber cidadãos já cadastrados para orientação e encaminhá-lo com hora agendada para 
o atendimento; 
VIII � O Serviço Social poderá desenvolver: 
(a) Acompanhamento e Orientação Social: Para informar ao cidadão sobre os direitos que ele 
possui e como acessá-los, para além do âmbito institucional, que é competência do assistente 
social. 
(b) Estudo Social:  Trata-se de uma atribuição privativa do assistente social, conforme apresentado 
na Lei de Regulamentação da Profissão (Lei Nº 8.662 de 7 de junho de 1.993, que dispõe sobre a 
profissão de Assistente Social e dá outras providências), no que se refere às competências 
profissionais, esta instituído os estudos socioeconômicos. O estudo social tem uma finalidade em 
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cada espaço sócio ocupacional realizada (educação, habitação, assistência social, área jurídica, 
entre outras), seja para possibilitar o acesso do cidadão a determinado serviço ou benefício, 
efetivar direitos ou subsidiar outros estudos ou pareceres sociais, respeitando-se as 
especificidades de cada espaço sócio ocupacional, que exigirão do profissional conhecimentos 
específicos e condutas éticas, que impõe limites a sua ação profissional, que deve ser realizada 
de forma responsável. Portanto, cabe ao profissional compreender os diversos vínculos familiares 
e a estrutura de relações da família, seu acesso aos direitos, suas condições e recursos para que 
consiga realizar a proteção de seus membros. Este documento será composto por algumas etapas 
necessárias, como entrevistas, visitas domiciliares e deverá estar fundamentado não apenas na 
capacidade teórica do profissional, como norteados pelo Código de Ética Profissional e a Leis de 
Regulamentação da Profissão, enquanto marcos reguladores do exercício profissional e 
instrumentos para efetivação do compromisso ético político profissional. 
Art. 24 � No estágio de Práticas Reais, o estagiário irá desenvolver as seguintes atividades: 
a) Atendimento aos clientes do NPJSS; 
b) Colheita do relato circunstanciado dos fatos narrados pelos clientes; 
c) Elaboração de petições processuais para os casos reais; 
d) Participação em audiências judiciais. 
 

Seção IV 
Do estágio de práticas Jurídicas dos casos simulados 

 
Art. 25 � As atividades simuladas de estágio serão implementadas pelos professores orientadores 
do estágio, tendo como atribuições, dentre outras: 
I � Executar com liberdade de cátedra, dentro da carga horária prevista, os conteúdos 
programáticos das disciplinas; 
II � Distribuir casos ou questões simuladas para serem examinadas e desenvolvidas pelo 
estagiário, prestando orientações coletivas e individuais; 
III � Com base em situações simuladas ou casos concretos, orientar os estagiários na elaboração 
de peças, defesas, recursos, dentre outros; 
IV � Orientar os alunos na análise de processos encerrados; 
V � Orientar os alunos na sustentação oral em audiência, sessão e plenários; 
VI � Realizar a exegese das legislações civil e penal, orientando a elaboração dos textos legais; 
VII � Certificar as atividades executadas e responsabilizar-se pela apresentação do material 
didático; 
VIII � Avaliar o desempenho do aluno; 
IX � Elaborar relatório anual das atividades realizadas; 
X � Lançar o conteúdo programático ministrado no diário de classe; 
XI - Desempenhar todas as demais atividades decorrentes de sua função; 
XII � Cumprir com as obrigações comuns ao corpo docente da faculdade, conforme previsto no 
regimento da instituição. 
  

Seção V 
Das áreas do estágio supervisionado � prática simulada 

 
Art. 26 - O Estágio supervisionado no NPJSS será realizado nas seguintes áreas: 
a) Civil; 
b) Penal; 
c) Trabalhista; 
d) Constitucional. 
 
§ 1° � No 7° período, as práticas jurídicas simuladas iniciais serão desenvolvidas por meio de duas 
disciplinas gerais que envolvem as áreas de atuação do direito penal/processual penal e direito 
civil/processual civil, para iniciar o acadêmico na prática jurídica. 
§ 2° - Do 8° ao 10º período serão desenvolvidas práticas simuladas nas matérias optativas 
oferecidas de direito civil, penal, trabalhista e constitucional, para opção do acadêmico. 
§ 3° - A opção pelas matérias referidas no parágrafo anterior se dará no ato da inscrição do 
acadêmico nas disciplinas de estágio, mediante o preenchimento de formulário de inscrição 
fornecido pela Coordenação de Estágio e sua entrega dentro do prazo previsto em edital. 
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§ 4º - Eventuais modificações quanto a matéria de opção, posteriores à inscrição, só poderão 
ocorrer mediante prévia apresentação de requerimento apontando as justificativas da alteração à 
Coordenação de Estágio, que decidirá a respeito da possibilidade; 
 
 
 

Seção VI 
Das peças processuais em cada semestre do Estágio 

 
Art. 27 � Na disciplina de estágio supervisionado serão ministrados conteúdos relativos as 
seguintes áreas do direito e fases processuais: 
a) No 7º período � módulo introdutório em direito civil (petições iniciais em matéria de família) e 
direito penal (inquérito policial, peças liberatórias e queixa-crime); 
b) No 8º período � módulos especializados em processo de conhecimento nas áreas de direito 
civil, penal, do trabalho e constitucional, além do módulo de prática real em direito de família; 
c) No 9º período � módulos especializados em processo de conhecimento e recursos nas áreas 
de direito civil, penal, do trabalho e constitucional, além do módulo de prática real em direito de 
família; 
d) No 10º período � módulo especializado em processo de execução, procedimentos especiais e 
métodos de impugnação autônomos nas áreas de direito civil, penal, trabalhista e constitucional; 
 
✌✝✜☎✚✜✝✩✠ �✆☎☞✠✒ ✂✑ ✧✁✟✕✞✠✑ ✄✑★✄☞✍✩☎☞✠✑ ✝ ✂✕✄ ✎✜✝✎✝ ✝✑ ✝✞✍✆✄✝✑ ✄✞✝✂ ✄☞✝✂ ✄ ✄✟✝✂ ✑✄✜✔✠ ✠✩✄✜✎✝✟✠✑ ✄

se realizarão caso ocorra a inscrição de um número mínimo de estagiários exigidos pela 
coordenação.  
 

Seção VII 
Das audiências 

 
Art. 28 - O estagiário deverá acompanhar as audiências, de conciliação e de instrução, e sessões 
do Tribunal do Júri, nas áreas e em número mínimo abaixo definido: 
 
§1º � No 7° Período: 
a) Civil: 3 audiências de conciliação/mediação e 3 de instrução; 
b) Penal: 3 audiências de conciliação/mediação e 3 de instrução; 
c) Acompanhamento de uma Sessão do Tribunal do Júri, com debates orais. 
 
§2 º � No 8° Período: 
a) Civil: 1 audiências de conciliação/mediação e 3 de instrução; 
b) Penal: 1 audiências de conciliação/mediação e 3 de instrução; 
c) Trabalhista: 4 audiências de conciliação/mediação e 3 de instrução. 
 
§3º � No 9° Período: 
a) Civil: 3 de instrução; 
b) Penal: 3 de instrução; 
c) Trabalhista: 3 de instrução. 
 
§4º - No 10° Período: 
a) Civil: 2 de instrução; 
b) Penal: 2 de instrução; 
c) Trabalhista: 2 de instrução. 

§5º - O estagiário será considerado habilitado na atividade de Prática Forense, se assistir o mínimo 
de audiências e sessões de julgamento previstas para cada disciplina. A prova de participação nas 
audiências e sessões de julgamento será feita mediante documento assinado pela autoridade 
judiciária, responsável pelo ato assistido, atividade que será pontuada e integrará a nota do 
relatório final. 
§6º - A forma de preenchimento, avaliação e critérios para validade dos relatórios de audiências a 
serem anexados ao relatório semestral serão tratados em resolução específica elaborada pela 
coordenação do curso de direito e do Núcleo de Práticas Jurídicas. 



144 

 

Art. 29 - O estagiário deverá elaborar um relatório de cada audiência, conforme modelo a ser 
fornecido pelo NPJSS, indicando o nome das partes, dados da ação e um resumo do que foi 
presenciado na audiência.  
§1º - O relatório deverá ser assinado pelo Juiz competente, escrivão ou autoridade presidente do 
ato, quando autorizado pelo magistrado. 
§2º - O estagiário deverá anexar cópia da ata da audiência realizada no relatório semestral. 

Seção VIII 
Dos relatórios 

 
Art. 30 - Nos dias que o acadêmico comparecer no NPJSS para participar do estágio, de acordo 
com o calendário definido pela coordenação, deverá registrar todas as atividades que desenvolver 
no NPJSS, em formulário próprio, denominado relatório de atividades diárias, para fins de 
comprovação e acompanhamento da carga horária a ser cumprida. 
 
Art. 31 � No final de cada semestre, o aluno estagiário deverá entregar na Secretaria do NPJSS, 
mediante protocolo, o Relatório Semestral de Estágio, que deve seguir o modelo padrão 
fornecido pela coordenação, que será estruturado da seguinte forma e composto pelos relatórios 
abaixo relacionados: 
a) Capa; 
b) Folha de Rosto; 
c) Sumário; 
d) Introdução; 
e) Relatório I � Das peças processuais reais, devidamente corrigidas; 
f) Relatório II � Das peças processuais simuladas, devidamente corrigidas; 
g) Relatório III � Das audiências, com os respectivos comprovantes de frequência, assinados ou 
certificados pela autoridade competente; 
h) Relatório IV � das atividades diárias;  
i) Dos professores orientadores e coordenação; 
j) Conclusão. 
Parágrafo Único � ✆ ✝★✜✄✑✄✆✎✝✬✔✠ ✟✠ ✜✄✞✝✎✁✜☎✠ ✁✂ ✝✞✍✆✄✝ ✄✄✝✂ ✑✄✜☎ ✠✞✜☎✚✝✎✁✜☎✝ ✝★✄✆✝✑ ★✝✜✝ ✠✑

estagiários que frequentam as disciplinas de estágio obrigatório (prática real), ofertadas nos 8º e 
9º períodos.  
 

Seção IX 
Das avaliações 

 
Art. 32 � Os alunos terão notas de avaliações nos dois bimestres. 
 
Art. 33 � A nota do 1° bimestre será composta das notas parciais, atribuída na forma de pesos, 
conforme segue abaixo: 
I � No 7º período, na disciplina de estágio supervisionado penal I, a nota referente aos casos 
simulados e prova tem peso 10,0; 
II � No 7º período, na disciplina de estágio supervisionado civil I, a nota referente aos casos 
simulados e prova tem peso 10,0; 
III � No 8º período, na disciplina de estágio supervisionado II (optativa), a nota referente aos casos 
simulados e prova tem peso 10,0; 
IV � No 8º período, na disciplina de estágio obrigatório I (prática real): 
a) Petições: até 5,0; 
b) Atendimentos: até 3,0; 
c) Frequência: até 2,0. 
V � No 9º período, na disciplina de estágio supervisionado III (optativa), a nota referente aos casos 
simulados e prova tem peso 10,0; 
VI � No 9º período, na disciplina de estágio obrigatório II (prática real): 
a) Petições: até 5,0; 
b) Atendimentos: até 3,0; 
c) Frequência: até 2,0. 
VII � No 10 º período, na disciplina de estágio supervisionado IV (optativa); a nota referente aos 
casos simulados e prova tem peso 10,0; 
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Art. 34 � A nota do 2° bimestre será composta das notas parciais da prova dos casos simulados, 
dos casos simulados, dos casos reais, das frequências e dos relatórios, atribuída na forma de 
pesos, conforme segue abaixo: 
I � No 7º período, na disciplina de estágio supervisionado penal I: 
a) Casos simulados e prova: até 8,0; 
b) Relatório semestral completo: até 2,0. 
II � No 7º período, na disciplina de estágio supervisionado civil I: 
a) Casos simulados e prova: até 8,0; 
b) Relatório semestral completo: até 2,0. 
III � No 8º período, na disciplina de estágio supervisionado II (optativa): 
a) Casos simulados e prova: até 8,0; 
b) Relatório semestral completo: até 2,0. 
IV � No 8º período, na disciplina de estágio obrigatório I (prática real): 
a) Atendimentos e petições: até 6,0; 
b) Frequência: até 2,0. 
c) Relatório semestral completo: até 2,0. 
V � No 9º período, na disciplina de estágio supervisionado III (optativa): 
a) Casos simulados e prova: até 8,0; 
b) Relatório semestral completo: até 2,0. 
VI � No 9º período, na disciplina de estágio obrigatório II (prática real): 
a) Atendimentos e petições: até 6,0; 
b) Frequência: até 2,0. 
c) Relatório semestral completo: até 2,0. 
VII � No 10 º período, na disciplina de estágio supervisionado IV (optativa): 
a) Casos simulados e prova: até 6,0; 
b) Relatório semestral completo: até 4,0. 
 
§1º - A nota atribuída ao relatório semestral será de até 4,0 (quatro) pontos. Nesta nota estarão 
inclusas até 2,0 (dois) pontos referentes aos relatórios de audiências, e até 2,0 (dois) pontos nos 
relatórios semestrais completos. Sendo atribuídas para as disciplinas de estágio supervisionado 
penal I, estágio supervisionado civil I, estágio supervisionado II (optativa), estágio obrigatório I 
(prática real), estágio supervisionado III (optativa) e estágio obrigatório II (prática real), o critério 
de 2 (dois) pesos para a composição da nota do 2º bimestre, a qual servirá como requisito para 
aprovação do estágio correspondente. 
 
§2º - No décimo período, na disciplina de estágio supervisionado IV (optativa), a nota atribuída ao 
relatório semestral completo será de até 4,0 (quatro) pontos, para a composição da nota do 2º 
bimestre, a qual servirá como requisito para aprovação no respectivo estágio.  
 
§3º - Nos casos de reprovação nas disciplinas de estágio supervisionado penal I, estágio 
supervisionado civil I, estágio supervisionado II (optativa), estágio obrigatório I (prática real), 
estágio supervisionado III (optativa) e estágio obrigatório II (prática real), o acadêmico que cursar 
novamente a disciplina terá que cumprir todas as atividades exigidas no presente regulamento 
(art. 42), em razão disso, para a composição das notas do 2º bimestre, no que se refere ao relatório 
semestral completo, será atribuída a nota de até 4,0 (quatro) pontos. Nesta nota estarão inclusas 
até 2,0 (dois) pontos referentes aos relatórios de audiências, e até 2,0 (dois) pontos nos relatórios 
semestrais completos, tendo como critério para composição da nota o peso de 2,0 (dois) pontos. 
 

Seção X 
Da nota da Prática Simulada 

 
Art. 35 - Para composição da nota dos casos simulados serão considerados os fatores relativos 
à qualidade, ao número dos casos simulados, o cumprimento dos prazos para elaboração e 
entrega das peças simuladas. 
§ 1° - As provas bimestrais dos casos simulados serão elaboradas e corrigidas pelo professor 
orientador; 
 

Seção XI 
Da nota da Prática Real 
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Art. 36 - Para composição da nota dos casos reais serão considerados os fatores como número 
de clientes atendidos, número de peças elaboradas; cumprimento dos prazos estabelecidos e 
qualidade dos atendimentos e das peças elaboradas; dedicação do aluno, e outros, a juízo dos 
advogados, assistentes e coordenação. 
 

Seção XII 
Da nota da frequência 

 
Art. 37 - A frequência do estagiário no Núcleo de Práticas Jurídicas é obrigatória. 
§ 1° - O estagiário deverá comparecer em todos os dias letivos, de acordo com os horários e dias 
da semana que forem definidos pela Coordenação do NPJSS, no início do semestre; 
§ 2° - Não haverá abonos de faltas; 
§ 3°- Em casos de força maior, o estagiário que faltar deverá justificar junto à secretaria da 
UNIGUAÇU, por escrito, os motivos da falta, até uma semana após o dia da falta, devendo após 
encaminhar cópia do requerimento apresentado à coordenação do NPJSS; 
§ 4° - O acadêmico em reposição de faltas desenvolverá atividades específicas no NPJSS, 
repassadas a critério do professor orientador, tendo como alternativa: 
I � Frequentar aula do estágio; 
II � Peças simuladas e/ou questionários; 
III � Trabalho bibliográfico; 
IV � Acompanhamento de audiência de instrução, com o devido relatório do processo e da aludida 
sessão.   
§ 5° - A opção pelas matérias referidas no parágrafo anterior se dará no ato da inscrição do 
acadêmico nas disciplinas de estágio, mediante o preenchimento de formulário de inscrição 
fornecido pela Coordenação de Estágio e sua entrega dentro do prazo previsto em edital. 
§ 6º - Eventuais modificações quanto a matéria de opção, posteriores à inscrição, só poderão 
ocorrer mediante prévia apresentação de requerimento apontando as justificativas da alteração à 
Coordenação de Estágio, que decidirá a respeito da possibilidade; 
 
Art. 38 - Excepcionalmente, as acadêmicas do curso de direito que estiverem em período 
gestacional e após a realização do parto, farão jus a licença maternidade concedida pela 
coordenação do curso de direito conjuntamente com a coordenação do núcleo de práticas 
jurídicas, estando dispensadas da frequência e a realização de atividades simuladas ou reais 
correspondentes ao estágio supervisionado do período que estiver cursando. Contudo, ainda 
assim deverão realizar as avaliações bimestrais, acompanhamento de audiências e entrega do 
relatório semestral: 
§ 1º - Para fins deste artigo, será possível a concessão da licença maternidade às acadêmicas, 
mediante requerimento formulado à coordenação geral, sendo essa condição comprovada perante 
a secretaria da IES e perante a Coordenação do Curso de Direito; 
§ 2º - A licença maternidade poderá ser requerida 28 (vinte e oito) dias antes do parto, ou após o 
nascimento do infante, e se estenderá por até 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de 
concessão da dispensa; 
§ 3º - Para efeitos de prazos, a realização das avaliações e entrega do relatório semestral será 
efetuada ao término do prazo de afastamento, em datas agendadas pela coordenação, ou 
mediante requerimento das acadêmicas, ainda durante o período da concessão da licença 
maternidade. 
 
Art. 39 - A nota da frequência será atribuída pela coordenação de acordo com o disposto na Seção 
IX (das avaliações) apenas para as disciplinas relacionadas a prática real, sendo que somente terá 
nota máxima o estagiário que não tiver faltas no bimestre. 
§ 1° - As notas da frequência serão controladas pela Coordenação do NPJSS. 
§ 2° - Se o estagiário faltar, mas fizer a reposição, cada falta será descontada da nota do estagiário, 
do item frequência, na proporção de 0,1 (um décimo) para cada falta, sendo 4 (quatro) aulas por 
dia. 
§ 3° - Se o acadêmico não repor a falta, independente da quantidade, receberá nota zero no item 
da frequência. 
§ 4° - A reposição da falta deve ser feita no mesmo bimestre em que ocorrer a falta, para 
fechamento na nota bimestral. 
§ 5° - O aluno que acumular mais de 25% (vinte e cinco por cento) das faltas no semestre, sem 
justificativa e reposição, estará reprovado por faltas. 
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Seção XIII 

Da nota das audiências 
 

Art. 40 - O comparecimento do estagiário em audiências judiciais e a posterior elaboração de 
relatório da audiência frequentada é obrigatória. 
§ 1° - A não realização do número mínimo de audiências judiciais exigidas para o período que se 
encontra o acadêmico e/ou não comprovadas por meio de relatório assinado pela autoridade 
competente, ensejará a reprovação do acadêmico nas disciplinas de Estágio Supervisionado 
correspondentes ao semestre frequentado, tanto na prática simulada como real; 
§ 2° - Para os fins do cumprimento do parágrafo anterior, o acadêmico deverá realizar o mínimo 
de audiências dispostas no art. 28, desse regulamento; 
§ 3º - As notas atribuídas aos relatórios de audiência se dará na forma do quadro abaixo, sendo a 
pontuação mínima de 1 (um) ponto (para o cumprimento mínimo exigido no art. 28), e o máximo 
de até 2 (dois) pontos (para os relatórios complementares apresentados), dentro dos limites 
estabelecidos no art. 34, incisos I a VII: 

 
 Mínimo (1 ponto � conforme art. 28) Máximo (até 2 pontos) 

7º 
Período 

3 audiências de conciliação/mediação cível 
3 audiências de conciliação/mediação criminal 
3 audiências de instrução cível 
3 audiências de instrução criminal 
1 sessão do Tribunal do Júri 

Audiência de conciliação/mediação 
cível ou criminal (0,25 para cada); ou 
Audiência de instrução cível ou 
criminal (0,5 para cada); ou 
Sessão do Tribunal do Júri (1 ponto) 

8º 
Período 

1 audiência de conciliação/mediação cível 
1 audiência de conciliação/criminal 
4 audiências de conciliação/mediação trabalhista 
3 audiências de instrução cível 
3 audiências de instrução criminal 
3 audiências de instrução trabalhista 

Audiência de conciliação/mediação 
cível, criminal ou trabalhista (0,25 
para cada); ou 
Audiência de instrução cível, criminal 
ou trabalhista (0,5 para cada); ou 
Sessão do Tribunal do Júri (1 ponto) 

9º 
Período 

3 audiências de instrução cível 
3 audiências de instrução criminal 
3 audiências de instrução trabalhista 

Audiência de instrução cível, criminal 
ou trabalhista (0,5 para cada); ou 
Sessão do Tribunal do Júri (1 ponto) 

10º 
Período 

2 audiências de instrução cível 
2 audiências de instrução criminal 
2 audiências de instrução trabalhista 

Audiência de instrução cível, criminal 
ou trabalhista (0,5 para cada); ou 
Sessão do Tribunal do Júri (1 ponto) 

 
Seção XIV 

Do relatório semestral 
 

Art. 41 - O relatório semestral é de entrega obrigatória, sendo condição para que o acadêmico 
obtenha a aprovação no módulo de estágio cursado. 
§ 1° - O relatório semestral é composto dos itens descritos no art. 31, desse regulamento; 
§ 2° - Os relatórios semestrais entregues posteriormente a data estabelecida pela coordenação do 
NPJSS serão recebidos até o prazo de 7 dias úteis após a data fixada, contudo, terão a sua nota 
decrescida pela metade, para cada um dos itens avaliados; 
§ 3º - Os relatórios semestrais não entregues dentro do prazo estabelecido pela coordenação do 
NPJSS e, extemporaneamente ao estabelecido no parágrafo anterior, não serão aceitos, 
ensejando a reprovação do acadêmico nas disciplinas de Estágio Supervisionado correspondentes 
ao semestre frequentado, tanto na prática simulada como real. 
 

Seção XV 
Das disposições gerais relativas às avaliações 

 
Art. 42 - Será aprovado na disciplina de estágio o estagiário que obtiver no semestre, média 
bimestral igual ou superior a 7,0 (sete) e, reprovado, sem exame, o acadêmico que ficar com média 
inferior a 4,0 (quatro). 
 
Art. 43 - O estagiário que obtiver nota superior a 4,0 e inferior a 7,0 poderá fazer exame, a ser 
elaborado e aplicado pela Coordenação de Estágio. 
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§ 1° � Será aprovado, o estagiário que obtiver, somadas as notas do semestre e a do exame, a 
nota mínima avaliada em 10,0 ou superior. A nota final, nesse caso, será a média dessa soma. 
§ 2° � O conteúdo a ser abordado e exigido na prova de exame será o correspondente às 
atividades desenvolvidas pelos acadêmicos em prática real e/ou simulada respectivo ao estágio 
frequentado segundo critérios formulados pelo professor que ministra a matéria. 
§ 3º - A data de aplicação dos exames referentes às disciplinas de Prática Simula e Real não 
atenderão ao calendário estabelecido para o Curso regular, sendo fixadas pela Coordenação do 
Núcleo de Práticas Jurídicas em conjunto com a Coordenação Geral do Curso de Direito, 
oportunamente informadas através de edital fixado no átrio da sede do Núcleo Social e no sítio 
eletrônico da Instituição de Ensino (www.uniguacu.edu.br). 
 
Art. 44 � Havendo a reprovação do acadêmico do curso de direito no respectivo período e 
matéria(s) de estágio supervisionado, este deverá cursar a(s) disciplina(s) correspondente(s) no 
próximo período letivo em que for ofertada pela IES, devendo também participar de todas as 
atividades exigidas neste regulamento, inclusive com a frequência nas aulas teóricas (prática 
simulada) ou práticas reais, realização de trabalhos, exercícios, peças e avaliações bimestrais, 
acompanhamento de audiências e sessões do tribunal do júri específicas do período, e a 
elaboração de relatório semestral. 
 

CAPÍTULO II 
Do uso dos computadores e demais equipamentos 

 
Art. 45 � Em nenhuma hipótese os computadores devem ser utilizados para a realização de 
trabalhos particulares (inclusive os escolares), ou para qualquer outra finalidade que não a de 
interesse específico das atividades desenvolvidas no Escritório Modelo, ainda que não estejam 
sendo utilizados pelos estagiários do plantão, sob pena de processo disciplinar. 
Parágrafo único. O estagiário flagrado utilizando programa de mensagem instantânea, e-mails 
pessoais ou corporativos de trabalho, sites de relacionamento, e sites de conteúdo pornográfico 
ou inadequado ao ambiente (a exemplo de sites de jogos, bate-papos, horóscopo, piadas e 
entretenimento) será punido com sanção disciplinar, podendo, inclusive sofrer prejuízos de 
avaliação das atividades de prática jurídica. 
 
Art. 46 � Terão sempre prioridade para o uso dos computadores os estagiários da disciplina de 
Prática Real, durante o horário de aula. 
 
Art. 47 � Somente será permitido o uso de dispositivos móveis (CD, pendrive, HD externo, etc.) 
nos computadores quando se tratar de legislação, jurisprudência ou doutrina voltadas para o 
estudo do direito, vedado seu uso para qualquer outra finalidade, seja qual for, mediante a 
supervisão do professor responsável. 
 
Art. 48 � O estagiário não poderá, em nenhuma hipótese, acessar os arquivos de configuração da 
máquina, ou excluir e danificar arquivos de clientes existentes no NPJSS, sob pena de cometer 
grave infração, inclusive com a reprovação na matéria em que esteja frequentando estágio. 
 
Art. 49 � Havendo dúvida quanto à forma de operar os computadores, scanners, impressoras e 
máquina de xerox, deve o estagiário procurar o advogado orientador, ou quem ele indicar, evitando 
danos. 
Parágrafo único � A inobservância do caput deste artigo enseja o dever de reparar e a oportuna 
responsabilização. 

CAPÍTULO III 
Das disposições finais 

 
Art. 50 � Poderá ser implantado sistema de controle para as atividades e tarefas atribuídas aos 
estagiários, para efeito de comprovação dos prazos e das entregas. 
 
Art. 51 � Serão realizadas reuniões semestrais, com a Coordenação, professores, advogados, 
assistente social e secretária(o), para planejamento e avaliação dos trabalhos desenvolvidos no 
Núcleo de Práticas Jurídicas e Serviço Social. 
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Art. 52 � Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação geral do Curso, ouvido o 
Coordenador de Estágio. 

 

1.8 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Conforme determina o art. 10 da Resolução CNE/CES n° 9, de 29 de setembro 

de 2004, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Direito: 

 

Art. 10. O Trabalho de Curso é componente curricular obrigatório, desenvolvido 
individualmente, com conteúdo a ser fixado pelas Instituições de Educação Superior em função 
de seus Projetos Pedagógicos. 

 

A elaboração e aprovação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um 

requisito obrigatório para a colação de grau e obtenção do diploma de Bacharel em 

Direito, razão pela qual docentes e discentes devem participar desta etapa com muita 

responsabilidade.  

Não obstante ser uma obrigação legal, a elaboração do trabalho de conclusão 

de curso propicia a aprendizagem metodológica da pesquisa em concreto, 

consolidando um dos pilares fundantes do espírito acadêmico, além de facilitar a 

atuação no mercado de trabalho.  

 

1.8.1 Elaboração e Apresentação 

 

É entendido como Trabalho de Conclusão de Curso a monografia que tem 

como intuito demonstrar através de um estudo científico o conteúdo apresentado e 

assimilado pelo estudante durante o período de sua graduação. 

O Trabalho de Conclusão de Curso se desenvolve em duas etapas diferentes: 

A primeira, no 8º período � Trabalho de Curso I � consiste na elaboração do projeto 

de pesquisa e redação inicial do texto. A segunda etapa, no 9º período � Trabalho de 

Curso II � consiste no desenvolvimento e finalização do trabalho, realizado em banca 
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pública composta por avaliadores, nos termos do regulamento próprio, que poderá 

estender-se ao longo do 10º período.  

A monografia é um trabalho de iniciação à pesquisa, realizado a partir do 8º 

período, elaborado individualmente pelo estudante, com a orientação de professores, 

em que se realiza um estudo aprofundado e com dados consubstanciados, analisados 

cientificamente sobre algum tema na área do Direito, que tenha relevância social e 

jurídica.  

A organização cabe a Coordenação de Monografia, composta por um professor 

escolhido pela Coordenação do Curso, auxiliada pelos Professores Orientadores e 

pela secretaria do Núcleo de Prática Jurídica e pela Coordenação do Curso.   

O objetivo geral do TCC é, através da pesquisa bibliográfica orientada, servir 

de instrumento estimulador à aplicação, no campo prático, dos conceitos, princípios e 

postulados teóricos do Direito, que fundamentam as ações administrativas no âmbito 

da atuação do profissional nas mais diferenciadas áreas da Direito. Deve ainda 

proporcionar oportunidade de produzir novos conhecimentos práticos e teóricos; 

viabilizar a oportunidade de desenvolver a capacidade de interpretação, reflexão e 

crítica acerca do objeto jurídico escolhido; observar deficiências e incentivar 

aprimoramento pessoal e profissional; propiciar o estímulo para o desenvolvimento de 

atividades de pesquisa com finalidade didática e científica, utilizando as mais variadas 

fontes de pesquisa; e contribuir para a reflexão teórico-prática sobre o tema 

selecionado. 

O pressuposto de realização do TCC está expresso na defesa que o PPC faz 

do caráter crítico de análise das ciências jurídicas, coerente que é com a opção 

metodológica de iniciação científica e produção de pesquisas que afirmem a 

interdisciplinaridade e o necessário diálogo entre docentes de formação e disciplinas 

diferentes.  

A IES tem mecanismos efetivos de acompanhamento e de cumprimento do 

trabalho de conclusão de curso. O acompanhamento do aluno durante a realização 

do seu TCC será feito periodicamente em reuniões de orientação com o professor 

orientador que tem a incumbência de gerar um relatório do encontro. 
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1.8.2 Regimento Interno de Trabalho de Conclusão de Curso 

 

REGIMENTO INTERNO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

(TCC) DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS E CARACTERÍSTICAS 

 

Art. 1º. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) constitui uma atividade 

curricular, de natureza tecnológica, acadêmica ou científica no campo de 

conhecimento que mantenha a correlação direta com o curso do graduando. É um 

trabalho acadêmico de caráter obrigatório e instrumento de avaliação final de um 

curso superior, que visa à iniciação e envolvimento do acadêmico no campo da 

pesquisa. 

 

Art. 2º. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Centro Universitário Vale 

do Iguaçu tem os seguintes objetivos: 

 

a) Desenvolver a capacidade de aplicação dos conceitos e teorias adquiridas 

durante o curso de forma integrada através da execução de um projeto que 

integre a pesquisa e a ciência; 

b) Desenvolver a capacidade de planejamento e disciplina para resolver 

problemas dentro das áreas de estudo, pesquisa e inovação dentro das áreas 

de formação nos cursos da Instituição; 

c) Despertar o interesse contínuo pela pesquisa como forma de resolução de 

problemas em áreas específicas ou interdisciplinares; 

d) Estimular o espírito empreendedor e de inovação por meio de execução de 

projetos que levem ao desenvolvimento de produtos e processos que possam 

auxiliar o desenvolvimento da sociedade; 

e) Intensificar a extensão universitária através da resolução de problemas 

existentes em diversos setores da sociedade; 

f) Estimular o desenvolvimento e ampliação do conhecimento colaborativo; 
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g) Consolidar os conhecimentos construídos ao longo do curso de graduação por 

de uma pesquisa efetiva ou projeto de pesquisa; 

h) Possibilitar o aprofundamento teórico-prático do acadêmico; 

i) Desenvolver a capacidade de síntese das vivências do aprendizado adquirido 

pelo estudante. 

 

Art. 3º. O TCC do Centro Universitário Vale do Iguaçu deverá ser elaborado de 

forma individual, compreendendo a realização de atividades práticas e/ou teóricas, 

condizentes com a formação e a ênfase oferecidas pelo curso específico, 

discriminadas em um plano de trabalho elaborado pelo aluno e seu orientador, 

culminando com a elaboração de monografia. 

 

Art. 4º. O desenvolvimento do TCC em relação aos passos a serem 

desenvolvidos ficará a critério de cada curso de graduação, desde que observem as 

seguintes diretrizes: 

 

a) Elaboração obrigatória de pré-projeto de TCC; 

b) Produção do trabalho levando em consideração o caput Art. 2º, deste 

Regimento; 

c) Instituição de um orientador que tenha conhecimento relevante na área do 

trabalho desenvolvido; 

d) Se necessário, envio do trabalho ao Núcleo de Ética e Bioética da Instituição 

para emissão de parecer; 

e) Orientações definidas, presenciais e registradas em ficha própria de 

acompanhamento e assinatura depositada na Coordenação Central de Estágio 

e TCC (CCET); 

f) Adequação do tema do TCC que deverá abordar um tema relevante dentro de 

sua área de atuação; 

g) Recomenda-se a qualificação do projeto de pesquisa que levará ao TCC, em 

banca designada para este fim. 
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CAPÍTULO II 

DA FORMALIZAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES 

 

Art. 5º. Os cursos deverão estipular a calendarização para cada etapa do TCC, 

entre eles a disponibilidade de orientadores e suas áreas e linhas de pesquisa. 

 

Art. 6º. A formalização da orientação dar-se-á quando o professor orientador e 

o acadêmico estejam em comum acordo ao que tange o processo de orientação, 

sendo obrigatório a assinatura do Termo de Aceite de Orientação para que o TCC seja 

ratificado como um trabalho válido. 

 

Art. 7º. A quantidade mínima de orientações presenciais deverá ser de 8 (oito) 

por semestre, podendo ser realizadas orientações não presenciais via web e demais 

ferramentas virtuais. As orientações presenciais podem ocorrer em espaços próprios 

destinados a este fim � sala de orientações, ou na biblioteca da Instituição. 

 

Art. 8º. A quantidade máxima de orientandos por professor orientador deverá 

ser de 8 (oito) não havendo uma quantidade mínima. 

 

Art. 9º. Em caso de troca de orientador por solicitação devidamente justificada 

de qualquer das partes, ou cancelamento de orientação, o acadêmico deverá 

preencher um documento próprio para esse fim e encaminhá-lo diretamente ao 

responsável pelo TCC do curso. 

 

SEÇÃO I 

DAS OBRIGAÇÕES DO ORIENTADOR E ORIENTANDOS 

 

Art. 10º. São obrigações do orientador de TCC: 

 

a) Apresentar as suas áreas e linhas de pesquisa aos coordenadores dos cursos 

em que leciona no início de cada ano letivo; 
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b) Avaliar e orientar os trabalhos assim que estes sejam aceitos a partir da 

formalização do termo de aceite; 

c) Agendar orientações e fazer cumprir os cronogramas pré-definidos; 

d) Avaliar de forma contínua o desempenho do seu orientando, apresentando, 

sempre que necessários, as evoluções e retrocessos; 

e) Auxiliar na escolha dos membros da banca de qualificação e banca final, 

quando for o caso; 

f) Comparecer na banca de defesa do TCC; 

g) Apresentar informações, ao coordenador do curso, sobre o andamento dos 

trabalhos, bem como qualquer situação que possa comprometer o andamento 

do trabalho; 

h) Cobrar do orientando as documentações pertinentes ao desenvolvimento do 

trabalho e os demais trâmites vigentes a partir deste Regimento Interno; 

i) Realizar uma avaliação justa e imparcial dos trabalhos, visando o 

desenvolvimento científico e acadêmicos de seus orientandos; 

j) Garantir o depósito do TCC, versão final e pós-banca com as devidas correções 

no Repositório Institucional Público on-line de TCC. 

 

Art. 11º. São obrigações do orientando: 

 

a) Acatar as determinações, desde que sejam justas e necessárias ao trabalho, 

por parte de seus orientadores; 

b) Apresentar o TCC para uma banca composta por professores e pesquisadores 

da área em que o trabalho foi desenvolvido; 

c) Cumprir os prazos estipulados pelo responsável pelo TCC do curso, bem como 

os prazos estipulados pelo orientador; 

d) Manter em dia a documentação referente ao TCC, estando em conformidade 

com o presente Regimento e demais demandas do seu curso de graduação; 

e) Elaborar o pré-projeto e o projeto dentro dos prazos estipulados, sendo de 

suma importância a aprovação do orientador; 

f) Garantir a entrega das versões para banca final, ou de qualificação, em 

conformidade com o cronograma do seu curso de graduação; 
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g) Depositar o trabalho final, pós-banca, revisado no Repositório Institucional 

Público on-line de TCC; 

h) Acatar a orientação das bancas de qualificação e de defesa final, para correção 

da versão final a ser depositada; 

i) Ser responsável pela revisão ortográfica do trabalho e a adequação às normas 

vigentes na Instituição e disponíveis no Manual de Normas Técnicas para 

Trabalhos Acadêmicos em suas versões impressa (no prelo) e on-line; 

j) Garantir a originalidade do trabalho com vistas ao desenvolvimento acadêmico 

e científico; 

k) Comparecer na banca de defesa, ou qualificação, no dia e hora determinado 

no agendamento apresentado de forma clara e efetiva. 

 

CAPÍTULO III 

DA PROPOSTA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Art. 12º. O TCC deverá estar vinculado às áreas e linhas de pesquisa que 

representam o curso de graduação, podendo se apresentar de forma interdisciplinar 

desde que mantenha a sua originalidade centrada no curso de graduação e nos seus 

objetivos, focando no perfil do egresso e sua ação no mercado de trabalho, bem como 

em sociedade. 

 

Art. 13º. Cada curso de graduação poderá, a partir das normas vigentes neste 

Regimento Interno, elaborar um Regimento que configure de forma mais adequada o 

processo de aprendizagem do acadêmico e a práxis em sociedade, sendo versada 

pela teoria estudada em sala de aula e nas demais vertentes de estudos no decorrer 

dos anos de graduação. 

 

Art. 14º. As normas para a produção do TCC estarão presentes no Manual de 

Normas Técnicas para Trabalhos Acadêmicos próprio da Instituição, o qual terá a 

normas da ABNT como base norteadora. 

CAPÍTULO IV 

DAS BANCAS, PROCESSO AVALIATIVO E DEPÓSITO DA VERSÃO 

FINAL 
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Art. 15º. As bancas de TCC poderão ser de qualificação do projeto de pesquisa, 

quando for o caso, e de defesa final, compostas pelo menos de três membros, sendo 

que o presidente da banca será o professor orientador. 

 

Parágrafo Único: Recomenda-se que o professor orientador não avalie e não 

atribua notas no dia da banca, mas avalie o trabalho no decorrer das orientações, 

fechando uma nota antes da banca. Cabe à banca nomeada a avaliação e atribuição 

de notas. 

 

Art. 16º. A avaliação compreende o trabalho escrito e a apresentação oral, 

sendo destinado um peso de 70% para o trabalho escrito e 30% para a apresentação 

oral. A avaliação será apontada em formulário próprio disponibilizado pela CCET onde 

constam os critérios a serem considerados e sua respectivas pontuações. 

 

Parágrafo Único: Cada curso terá autonomia no que tange ao peso de nota do 

orientador para aprovação final do trabalho. 

 

Art. 17º. As bancas serão agendadas por meio de uma calendarização de 

responsabilidade de cada curso de graduação, o qual é representado por seu 

Coordenador que deverá atribuir tal função a um professor responsável e que 

providenciará publicação de edital junto à secretaria da Instituição. 

 

Art. 18º. Cada banca deverá decorrer dentro do tempo de pelo menos 30 (trinta) 

minutos, sendo destinados 15 (quinze) minutos para apresentação oral e 15 (quinze) 

minutos para as arguições da banca. 

 

Art. 19º. A avaliação do TCC, pelos membros da banca, deverá versar sobre a 

égide do processo teórico que o envolve, bem como ao impacto que o trabalho terá 

em sociedade, provocando o desenvolvimento social e que articule as necessidades 

da comunidade às possibilidades de melhoria apresentadas pelo autor do trabalho.  
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Parágrafo Único: Não cabe à banca fazer análises e avaliações de cunho 

pessoal, limitador e intimidador aos autores dos trabalhos, bem como aos orientadores 

e Instituição. 

 

Art. 20º. Caso o trabalho seja aprovado em banca (obtendo-se nota maior ou 

igual a 7,0) o autor terá, no máximo, 15 (quinze) dias corridos para realizar o depósito 

no Repositório Institucional Público on-line de TCC. 

 

§ 1º. A nota mínima para aprovação do TCC será de 7,0 (sete vírgula zero). 

§ 2º. O não cumprimento dos prazos e a não entrega do TCC seja para 

apresentação em banca, ou seja, em sua versão final no Repositório Institucional 

Público on-line de TCC, gerará a reprovação automática do acadêmico. 

 

Art. 21º. Em caso de reprovação em banca, ou mesmo antes da apresentação 

em banca por consenso entre orientadores e membros da banca, o autor terá o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias para reorganizar o trabalho e reapresentar à mesma banca, 

com o agendamento de prazos e horários a serem realizados pelo orientador em 

conjunto com a coordenação de curso. 

 

Art. 22º. Cabe ao presidente da banca organizar as atas de defesa e demais 

documentos relacionados ao andamento da avaliação em banca e apresentar o 

resultado aos acadêmicos após os trabalhos concluídos. 

 

Parágrafo Único: O presidente da banca que deverá repassar ao acadêmico no 

dia da defesa os prazos que este tem para o depósito no Repositório Institucional 

Público on-line de TCC. 

 

 
 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 23º. Em caso de plágio comprovado o acadêmico será considerado 

reprovado, devendo iniciar novo processo de orientação. 
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Art. 24º. Os casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos pela 

Coordenação Central de Estágio e TCC (CCET), ouvida a Pró-Reitoria Acadêmica e 

a Coordenação do Curso.  
 

Art. 25º. O presente Regimento Interno entrará em vigor a partir da sua 

aprovação pelo Conselho Superior da Uniguaçu (CONSU). 
 

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 
 
 
 
 

Prof. Atilio A. Matozzo 
PRÓ-REITOR ACADÊMICO 

 

 

1.8.3 Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso de Direito 

 

Capítulo I 
Das disposições preliminares 

 
Art. 1º - Este regulamento define as diretrizes técnicas, procedimentos de acompanhamento e 
critérios de avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso, a seguir referenciado simplesmente 
como TCC, conforme art. 10, parágrafo único, da Resolução CNE/CES n° 9, de 29 de setembro 
de 2004, bem como estabelece o Regimento Interno de Trabalho e Conclusão de Curso do 
Centro Universitário Vale do Iguaçu.  
Parágrafo único - Conforme art. 10 da Resolução supramencionada, o TCC é componente 
curricular obrigatório, desenvolvido individualmente, e tem como parâmetro a missão 
institucional do Centro Universitário Vale do Iguaçu, a seguir referenciado simplesmente como 
IES. 
 
Art. 2º - O TCC será elaborado a partir do quarto ano da graduação, por meio das disciplinas 
de Trabalho de Curso I e Trabalho de Curso II, cursadas nos 8º e 9º períodos, respectivamente. 
§1º - Na disciplina Trabalho de Curso I a carga horária será de 40 horas/aulas, ministradas em 
sala de aula, para elaboração do projeto de pesquisa � estrutura e conteúdo � e início do TCC, 
destacando a escolha de orientador de conteúdo, revisão das normas da ABNT e reuniões com 
o professor(a) orientador(a). 
§2º - Na disciplina Trabalho de Curso II a carga horária será de 40 horas/aula, em atividades 
de pesquisa e orientação, para elaboração e depósito do TCC, incluindo reuniões com o(a) 
professor(a) orientador(a) em número mínimo a ser definido pela Coordenação de Monografias. 
Também, apresentação do trabalho realizado e avaliação pela banca pública examinadora, a 
ser marcada pela mesma coordenação. 
 



159 

 

Art. 3º - Por se tratar de uma disciplina ministrada em sala de aula, a presença na matéria 
Trabalho de Curso I segue o regulamento vigente para as demais disciplinas do curso.   
 
Art. 4º - A presença do estudante às reuniões convocadas pela Coordenação de Monografias 
e às orientações é obrigatória e será considerada em sua avaliação.  
 

Capítulo II 
Da Coordenação da Monografia 

  
Art. 5º - A Coordenação de Monografias será composta por um(a) professor(a) escolhido(a) 
pela Coordenação do Curso, a quem estarão subordinados os Professores Orientadores, todos 
pertencentes ao quadro docente do Curso.  
§1º - A Coordenação de Monografias será auxiliada pelos Professores Orientadores e pela 
secretaria do Núcleo de Prática Jurídica e pela Coordenação do Curso.  
§2º - À Coordenação de Monografias será atribuída uma carga horária de 2 (duas) horas/aula 
semanais por turma. 
  

Capítulo III 
Da caracterização e operacionalização do TCC 

 
Art. 6º - O objetivo geral do TCC é, através da pesquisa bibliográfica orientada, servir de 
instrumento estimulador à aplicação, no campo prático, dos conceitos, princípios e postulados 
teóricos do Direito, que fundamentam as ações administrativas no âmbito da atuação do 
profissional nas mais diferenciadas áreas da Direito, devendo ainda (a) proporcionar 
oportunidade de produzir novos conhecimentos práticos e teóricos; (b) viabilizar a oportunidade 
de desenvolver a capacidade de interpretação, reflexão e crítica acerca do objeto jurídico 
escolhido; (c) observar deficiências e incentivar aprimoramento pessoal e profissional; (d) 
propiciar o estímulo para o desenvolvimento de atividades de pesquisa com finalidade didática 
e científica, utilizando as mais variadas fontes de pesquisa; e (e) contribuir para a reflexão 
teórico-prática sobre o tema selecionado. 
 
Art. 7º - Para cada semestre letivo será estabelecido pela Coordenação de Monografias um 
cronograma de atividades a serem cumpridas pelo corpo discente.  
Parágrafo único - O cronograma das atividades tornar-se-á público através de edital fixado nas 
salas de aula das turmas interessadas, no mural de editais acadêmicos e através de outros 
meios que se entender por oportuno.  
 

Capítulo IV 
Das competências 

 
Art. 8º - Complete à Coordenação de Monografias: 

a. Homologar o rol de Professores(as) Orientadores(as) e respectivos(as) Orientados(as); 
b. Elaborar o calendário de atividades das disciplinas de Trabalho de Curso I, e II, e homologar o 

cronograma destas; 
c. Agendar as bancas públicas de defesa de TCC. 
d. Homologar os resultados finais das disciplinas; 
e. Definir, aprovar e divulgar disposições complementares a este Regimento; 
f. Deliberar, juntamente com a Coordenação do Curso, sobre os casos omissos neste regimento; 
g. Cumprir e fazer cumprir o cronograma de atividades estabelecido, bem como este regimento e 

suas Normas Complementares; 
h. Elaborar os formulários e respectivas instruções de preenchimento, necessários à 

sistematização do TCC, bem como outros documentos; 
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i. Publicar os Editais que se fizerem necessários para o cumprimento deste regulamento;  
j. Convocar reuniões com os(as) Professores(as) Orientadores(as), sempre que necessário; 
k. Realizar reuniões com os(as) Orientandos(as); 
l. Arquivar os documentos referentes às disciplinas envolvidas com o TCC. 

  
Art. 9º - Compete ao(à) Professor(a) Orientador(a): 

a. Fornecer assistência didático-pedagógica necessária na elaboração do projeto de pesquisa e 
do TCC, bem como de quaisquer outros itens solicitados no desenvolvimento de suas 
atividades de orientação, procedendo a acompanhamento contínuo do desenvolvimento dos 
trabalhos; 

b. Orientar a pesquisa bibliográfica para a fundamentação das atividades desenvolvidas, 
acompanhando e avaliando a programação de leituras, quando achar necessário; 

c. Fornecer à Coordenação de Monografias, sempre que lhe for solicitado, informações sobre o 
andamento dos trabalhos sob sua orientação; 

d. Avaliar a atuação e o aproveitamento dos(as) acadêmicos(as) sob sua orientação; 
e. Comunicar ao Coordenador da Monografias fatos relacionados ao desenvolvimento de suas 

atividades, quando estes necessitarem de providências superiores; 
f. Participar das reuniões convocadas pela Coordenação de Monografias e/ou solicitá-las quando 

necessário; 
g. Cumprir e fazer cumprir o disposto neste Regimento. 

 
Art. 10º - Compete a cada Orientando(a): 

a. Matricular-se nas disciplinas necessárias para o desenvolvimento do TCC; 
b. Requerer a orientação para o TCC; 
c. Conhecer e cumprir o estabelecido neste regulamento; 
d. Executar o projeto de TCC, respeitando o cronograma estipulado; 
e. Comparecer às reuniões convocadas pela Coordenação de Monografias e aos encontros de 

orientação com seu (sua) professor(a) orientador(a); 
f. Realizar o TCC individualmente; 
g. Apresentar à Coordenação de Monografias ou ao(à) Professor(a) Orientador(a), nos prazos 

estabelecidos, os documentos que lhe forem solicitados relativos ao TCC, devidamente 
preenchidos ou elaborados; 

h. Zelar pelo bom nome da Instituição; 
i. Buscar orientação sempre que necessário. 

 
Parágrafo único - Ao matricular-se na disciplina de Trabalho de Curso I é facultado ao estudante 
indicar Orientador(a), entre os(as) professores(as) que compõem o corpo docente do Curso de 
Direito, devendo ser formalizada a aceitação com o respectivo termo de compromisso do(a) 
professor(a). 
  

Capítulo V 
Da elaboração e depósito do TCC 

  
Art. 11º - O TCC se inicia com a elaboração do projeto de pesquisa, de acordo com as normas 
da ABNT, respeitando este regulamento e normas estabelecidas pela Coordenação de 
Monografias para padronização dos projetos, das pesquisas, e do próprio TCC. 
Parágrafo único - Durante a disciplina de TC I, o estudante apresentará o projeto de pesquisa, 
condição sine qua non para sua aprovação na respectiva matéria.  
 
Art. 12º - O TCC deverá ser desenvolvido dentro do rol de linhas de pesquisas ofertado pela 
IES, salvo quando o(a) acadêmico(a), interessado(a) por área diversa, justificar a relação desta 
com o Curso.  
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Parágrafo único - Neste caso deverá haver professor apto a oferecer orientação. 
 
Art. 13º - O depósito do TCC deverá observar as normas gerais fixadas pela Coordenação de 
Monografias, dentre as quais se destacam os prazos e a metodologia. 
 
Art. 14º - O(A) acadêmico(a) poderá solicitar prorrogação do prazo de entrega do TCC para o 
semestre imediatamente posterior. A solicitação será julgada pela Coordenação do Curso de 
Direito, ouvida a Coordenação de Monografias e o(a) Professor(a) Orientador(a).  
Parágrafo único - Em caso de deferimento da solicitação de prorrogação, o(a) acadêmico(a) 
poderá matricular-se novamente na matéria de TC II, na forma de regime especial, e passará 
a cumprir os prazos estabelecidos no cronograma elaborado pela Coordenação de 
Monografias, devidamente publicado. 
 
Art. 15º - A versão do TCC a ser defendida perante a banca examinadora deverá ser entregue 
em 3 (três) cópias à Coordenação de Monografias, encadernada em espiral, com antecedência 
mínima de 5 (cinco) dias da data de defesa. 
Parágrafo único - O depósito das cópias impressas do TCC somente será aceito pela 
Coordenação de Monografias se acompanhado de autorização do(a) Professor(a) 
Orientador(a), confirmando a conclusão da pesquisa e declarando estar apto a ser avaliado 
pela banca examinadora.  
 
Art. 16º - Caso seja colocada em dúvida a autoria do TCC apresentado, a IES promoverá a 
instauração de sindicância e, caso seja comprovada a fraude, o estudante será considerado 
reprovado nas matérias referentes ao TCC, além das medidas judiciais e administrativas 
cabíveis ao caso.  
 

Capítulo VI 
Da comissão extraordinária 

 
Art. 17º - A Coordenação do Curso juntamente com a Coordenação de Monografias poderá 
formar Comissão Extraordinária composta por membros do colegiado do curso para analisar 
os Trabalhos de Curso depositados, antes de serem submetidos à banca examinadora.  
 
Art. 18º - Compete a Comissão Extraordinária, após analisar o conteúdo técnico e metodológico 
apresentado nos TCC:  

a. Homologar aqueles que serão submetidos à banca examinadora; 
b. Requerer a correções ou alteração de pontos específicos que julgar necessários, justificando 

os motivos; 
c. Declarar inapto a ser enviado para avaliação em banca examinadora, justificando os motivos, 

após ouvido o(a) Professor(a) Orientador(a). 

 

 

 
Capítulo VII 

Da banca examinadora 
   
Art. 19º - A data de defesa junto à banca examinadora será fixada pelo Coordenador de 
Monografia com, no mínimo, 5 (cinco) dias de antecedência, ouvido o(a) Professor(a) 
Orientador(a). 
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Parágrafo único - Por razão devidamente justificada o estudante poderá requerer o adiamento 
da defesa da banca examinadora. O requerimento será julgado pela Coordenação de 
Monografias, ouvido o(a) Professor(a) Orientador(a), que em caso de deferimento fixará nova 
data.  
  
Art. 20º - A banca examinadora será composta de 3 (três) membros efetivos e um suplente, 
que avaliarão individualmente o TCC. Entre os membros efetivos, 2 (dois) obrigatoriamente 
deverão ser professores da IES, podendo ser de outros cursos, de acordo com a experiência 
profissional e o conhecimento das temáticas tratadas no TCC. 
§1º - O membro suplente participará da banca somente em caso de impedimento de um dos 
membros efetivos. 
§2º - A Banca examinadora somente poderá instalar-se com a presença de três membros.  
 
Art. 21º - A escolha dos membros avaliadores da banca será feita pela Coordenação de 
Monografias, ouvido(a) o(a) Professor(a) Orientador(a).  
Parágrafo único - O presidente da banca será o(a) Professor(a) Orientador(a). 
   
Art. 22º - Caso o(a) acadêmico(a) não compareça à defesa da monografia deverá justificar o 
motivo para a Coordenação de Monografias, no prazo de 72 horas, solicitando a designação 
de nova data.   
Parágrafo único - Os motivos serão avaliados pela Coordenação de Monografias, que decidirá 
pelo deferimento ou não do pedido, com a possibilidade de recurso para a Coordenação do 
Curso.  
  
Art. 23º - Na defesa do TCC o(a) acadêmico(a) terá um tempo de até 15 (quinze) minutos para 
expor seu trabalho. Após será disponibilizado à banca examinadora um tempo de até 30 (trinta) 
minutos, ao todo, para possíveis questionamentos. 
  
Art. 24º - A banca examinadora poderá sugerir ou exigir que a reformulação de aspectos e 
pontos do TCC, sob pena de retificação da nota.  
Parágrafo único - O prazo para apresentar, ao(à) Professor(a) Orientador(a) as alterações 
sugeridas ou exigidas pela banca será de 15 (quinze) dias a contar a data da apresentação e 
defesa.  
 

Capítulo VIII 
Da avaliação do TCC 

 
Art. 25º - A avaliação final, composta pela média dos(as) três professores(as), será registrada 
na Ata Final da Avaliação da Defesa do Trabalho de Conclusão de Curso, e representará a 
nota final da disciplina de TC II. 
§1º - Na defesa em banca o(a) acadêmico(a) deverá ter média igual ou superior a 7,0 (sete) 
para ser aprovado(a). Caso a média obtida esteja abaixo de 7,0 (sete) e superior ou igual a 5,0 
(cinco), será designada nova banca examinadora, a ser marcada pelo(a) Professor(a) 
Orientador(a). Alcançando a média abaixo de 5,0 (cinco) estará automaticamente reprovado(a) 
na disciplina de Trabalho de Curso II. 
 
§2º - As notas poderão ser designadas através de conceitos definidos pelo Núcleo Docente 
Estruturante (NDE) e aprovados pelo colegiado do curso. O conceito será convertido em nota 
para registro em histórico escolar.   
 
Art. 26º - Após a aprovação do TCC o(a) acadêmico(a) deverá cumprir os prazos e formas do 
depósito conforme dispuser a Secretaria da IES. 
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Art. 27º - A ata de avaliação final, assinada por todos os membros da banca examinadora, 
permanecerá arquivada na Secretaria da IES. 
  
Art. 28º - A divulgação interna e externa do TCC será organizada pela Coordenação da 
Monografia, bem como pelo Professor Orientador, mediante a assinatura de Termo de 
Autorização para Publicação.  
 

Capítulo IX 
Das disposições finais 

 
 
Art. 29º - O presente Regulamento entrará em vigor após ser aprovado pela Coordenação do 
Curso e homologado pelo Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão da IES. 
 
Art. 30º - São impedidos de atuar como orientadores ou membros de bancas examinadoras 
qualquer parente do aluno, consanguíneo ou afim, em linha reta, ou na linha colateral até o 3º 
grau. 
 
Art. 31º - Os alunos deverão seguir o Manual de Elaboração de Trabalhos Escritos, de acordo 
com os padrões da IES e da ABNT, contendo o detalhamento da estrutura do projeto e do TCC 
em cada modalidade e as normas de formatação dos trabalhos. 
 
Art. 32º - Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela Coordenação do Curso e 
pela Coordenação de Monografia, após ouvir o corpo docente do curso, sem instância recursal. 

 

1.9 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

As atividades complementares e sociais constantes na matriz curricular do 

Curso de Direito do Centro Universitário Vale do Iguaçu devem integralizar uma carga 

horária total de 192 horas/aula, sendo 58 horas/aula referentes a atividades sociais e 

134 horas/aula de atividades complementares. Essa carga horária represente 160 

horas normais, sendo 112 horas de atividades complementares e 48 horas sociais.  

As atividades complementares seguem resolução 10/2019 

 

1.9.1 Resolução sobre as Atividades Sociais e Complementares 

 

RESOLUÇÃO nº. 010/2019 
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�✁ispõe sobre a 
Regulamentação das Atividades 
Sociais e Complementares dos Cursos 
de Graduação e Pós-Graduação do Centro 
Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) e 
revogação da Resolução 02/2013 ✂✄ 

 

A Reitora do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), no uso das suas 

atribuições legais, em conjunto com o Conselho de Ensino e Pesquisa do Centro Universitário Vale 

do Iguaçu, com a Pró-Reitoria Acadêmica e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa 

e Extensão: 

 

REVOLVEM: 

 

   Art. 1º. Regulamentar as Atividades Sociais e Complementares a 

partir da presente resolução, a qual tem por objetivo orientar os procedimentos administrativos e 

didáticos, no intuito de facilitar os trâmites para validação das horas correspondentes a cada 

atividade e revogar a Resolução 02/2013. 

    Art. 2º. O Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), 

como instituição que visa o desenvolvimento pleno de seus acadêmicos como futuros profissionais 

qualificados, objetiva com as atividades sociais e complementares proporcionar uma sistematização 

de conhecimentos, que possam ser incorporados, de forma duradoura, à formação dos acadêmicos, 

incentivando-os a se desenvolverem como agentes transformadores da sociedade, reconhecendo 

os seus espaços enquanto estudantes das mais diversas áreas do conhecimento. Hoje, é necessária 

à atuação profissional uma maior compreensão da realidade dos vários grupos sociais, seus saberes 

e suas manifestações culturais. Completando essa formação, ressaltam-se as atividades de extensão, 

que podem promover a aproximação entre docentes, discentes e a comunidade externa. 

Integrando-se ensino e extensão, extrapolam-se os limites tradicionais da formação profissional e 

multiplicam-se os espaços das práticas educativas. Essas atividades serão desenvolvidas durante 

todo o curso até o limite estabelecido em cada Projeto Pedagógico de Curso (PPC), por meio do 

que é previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso (DCN). Ao cumprir as horas 

obrigatórias previstas, cada discente poderá construir em sua formação um diferencial, segundo 

seus desejos ou necessidades.  

    Art. 3º. Define-se como atividade complementar àquelas 

que têm o caráter de complementação da formação dos estudantes e integram o currículo dos 

Cursos de Graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu e por isso deverão, sempre, ter 

relação com área de atuação do curso em que os acadêmicos estão regularmente matriculados.  
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    Art. 4º. Define-se como atividade social àquelas que têm 

caráter de complementação da formação do estudante, visando ações diretas com a comunidade, 

entidades públicas, instituições públicas, terceiro setor e demais demandas sociais, desde que todas 

as ações estejam vinculadas com os conteúdos programáticos dos cursos de Graduação e Pós-

Graduação dos executores. 

    Art. 5º. As atividades complementares são definidas em duas 

categorias: (i) as realizadas dentro da Uniguaçu, pelos Cursos e pela própria Instituição, no caráter 

de: Simpósio, Seminário, Fórum, Semana de Curso, Palestras, Defesas de TCC e de Dissertações 

de Mestrado, Desenvolvimento de Produtos, Inovação Tecnológica entre outras demandas 

definidas pelas coordenações de curso e (ii) as realizadas em outras Instituições (externamente), 

tendo o mesmo rol de atividades citadas em (i).   

§ 1º. As atividades realizadas na primeira categoria serão automaticamente lançadas pela 

Instituição, não precisando o preenchimento da ficha de validação (a qual está à disposição no site). 

§ 2º. Em contrapartida, as atividades realizadas na segunda categoria envolvem eventos de 

caráter presencial e não presencial (EaD) e necessitam de comprovação por meio de cópia do 

certificado, frente e verso, juntamente com a ficha de validação a ser protocolada na Secretaria 

Acadêmica. 

§ 3º. Em relação aos eventos presenciais os acadêmicos deverão tomar cuidado com a 

certificação, pois o mesmo deverá apresentar, além das informações básicas, os 

conteúdos/programação do evento no verso do certificado e número de registro. Assim, a cópia a 

ser anexada na ficha de validação deverá ser de frente e verso.  

§ 4º. Os eventos não presenciais (EaD) deverão seguir o mesmo procedimento em relação 

aos conteúdos/programação e o número de registro. Porém, os certificados deverão passar pela 

coordenação do curso para verificação de relação com a área, bem como validade da instituição 

dentro da área de atuação do futuro profissional. Após a validação pela coordenação (com 

assinatura e carimbo do(a) Coordenador(a) basta fazer o protocolo do pedido de validação na 

secretaria acadêmica da Uniguaçu. 

    Art. 6º. Para validação das horas complementares, é 

necessário que o acadêmico protocole cópia do certificado, juntamente com a ficha de validação 

devidamente preenchida, na secretaria acadêmica da Instituição.  

Parágrafo Único: Para validação das atividades complementares em horas, somente será 

aceito certificados em conformidade com o parágrafo 3º, Art. 5º. Não serão aceitas declarações.  
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    Art. 7º. As atividades sociais, assim como as atividades 

complementares, deverão ter relação com a área de atuação dos acadêmicos e são organizadas de 

três maneiras: 
 

a) Quando a sociedade propõe, ou entidades sociais, 

educacionais, públicas e sem fins lucrativos: nesse caso é necessário que haja uma 

documentação (ofício, pedido, etc.) que comprove o pedido de realização da atividade, o 

qual deverá ser encaminhado à coordenação dos cursos para verificação da relação com 

área e para validação do pedido. Após a verificação e validação, a coordenação do curso 

tornará público aos acadêmicos interessados o desenvolvimento da atividade. No caso do 

desenvolvimento de palestras, cursos e afins é necessário a produção de um projeto 

(modelo no site da Uniguaçu), o qual deverá ser aprovado, assinado e carimbado pelo 

coordenador do curso. Na sequência, o acadêmico deverá produzir um relatório (modelo 

no site da Uniguaçu) das atividades desenvolvidas, seguido de fotos. Ainda o acadêmico 

deverá ter uma declaração do local em que a atividade foi realizada. Após toda essa juntada 

de documentação (Cópia do ofício/pedido, projeto, relatório e declaração), basta o 

estudante preencher a ficha de validação e anexar a documentação, protocolando na 

Secretaria Acadêmica da Uniguaçu. 

b) Quando o estudante propõe a atividade: o estudante 

deverá procurar a coordenação do curso e apresentar o projeto (modelo no site da 

Uniguaçu) para que este seja aprovado, em conformidade com a área de atuação. Após a 

aprovação do projeto (com a assinatura e carimbo da Coordenação) o acadêmico poderá 

desenvolver as suas atividades. Após a realização das atividades é preciso que o estudante 

peça uma declaração comprovando o trabalho desenvolvido. Após toda essa juntada de 

documentação (Projeto, relatório e declaração), basta o estudante preencher a ficha de 

validação e anexar a documentação, protocolando Secretaria Acadêmica da Uniguaçu. 

c) Quando a Uniguaçu propõe: o processo de validação é 

automático, desde que o estudante tenha cumprido a atividade.  

Parágrafo Único: O protocolo de pedidos de validação das horas sociais deverá seguir o 

�✁✂ ✄✂☎✆✝✄✆ ✝✞ ✟✠✡☛ ☞✌✍ ✆✎✏✝✂✆ ✑✒✓☛ 

Art. 8º. Todas as atividades, sejam sociais ou complementares, 

apenas serão computadas se o acadêmico estiver regularmente matriculado na Instituição durante 

a realização das atividades.   

Art. 9º. As atividades, para serem computadas, deverão ser 

protocoladas na Secretaria Acadêmica, no máximo em 1 (um) ano após as suas realizações. 
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Art. 10º. Não serão computadas as atividades que foram anteriores 

ao início do curso. 

Art. 11. Para que os acadêmicos possam acompanhar os trâmites 

após o protocolo de solicitação de avaliação das atividades e integralização das horas, é necessário 

saber que a análise demorará em torno de 96 (noventa e seis) horas úteis, sendo que o resultado da 

aprovação poderá ser verificado pelo sistema RM®. O não aparecimento das horas no sistema 

após esse prazo significa que os documentos comprobatórios não estão de acordo com os 

parâmetros apresentados no Art. 5º e seus parágrafos, Art. 6º, Art. 7º e Art. 12. Podendo o 

acadêmico, após o prazo, procurar a Secretaria Acadêmica para esclarecimentos.  

Art. 12. Para efeitos de contabilização das horas mediante processo 

protocolar, por meio da ficha oficial de protocolo, retirado do site 

https://www.uniguacu.edu.br/utilidades/horas-sociais-e-complementares/ ou da empresa de 

reprografia que atende a instituição, os acadêmicos deverão atentar-se para o seguinte quadro de 

referência das atividades.  
 

a) As atividades aqui apresentadas são algumas que poderão ser 

realizadas, as demais que não se apresentam aqui serão analisadas pela Pró-Reitoria 

Acadêmica, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão e pelo 

Conselho de Ensino e Pesquisa do Centro Universitário Vale do Iguaçu:  

ATIVIDADE CARGA 

HORÁRIA 

COMPROVAÇÃO 

Eventos presenciais como: 

Palestras, Simpósios, Seminários, 

Workshop, Semanas, Atividades que 

envolvam diretamente um conteúdo 

programático do curso, cursos de 

aperfeiçoamento, cursos técnicos na 

área de atuação, e demais eventos que 

possam ser contabilizados por meio de 

aprovação das Pró-Reitorias 

Acadêmica e de Pós-Graduação, 

Iniciação à Pesquisa e Extensão, 

ouvido a Coordenação dos cursos  

 

 

Carga horária 

máxima de 54h � para 

atividades presenciais 

 

40% da carga 

horária, no limite de 

54h,  para atividades 

em EaD 

 

Certificação 

conforme previsto nesta 

Resolução. Se em formato 

EaD precisa ser aprovado 

pela Coordenação de Curso 

com assinatura no 

certificado 
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Representação discente: 

Representante de turma 

Até 

10h anuais, no 

limite de 40h na 

integralização do curso 

Declaração da 

Coordenação do Curso e 

relatório de atividades 

 

Membro do Conselho Superior 

(CONSU)  

10h anuais, no 

limite de 20h na 

integralização do 

Curso 

Resolução de 

Nomeação e relatório de 

atividades 

 

Membro do Conselho de 

Ensino e Pesquisa (CONSEPE) 

10h anuais, no 

limite de 20h na 

integralização do 

Curso 

Resolução de 

Nomeação e relatório de 

atividades 

 

Membro da Comissão Própria 

de Avaliação 

10h anuais, no 

limite de 20h na 

integralização do 

Curso 

Resolução de 

Nomeação e relatório de 

atividades 

 

 

 

Participação em Grupos de 

Estudos  

 

 

Até  

20h anuais, no 

limite de 40h na 

integralização do curso 

 

Declaração do 

Coordenador do grupo e 

relatório das atividades 

realizadas, aprovado pela 

Coordenação do Grupo 

 

 

 

 

Organizador de Grupos de 

Estudos 

 

 

Até  

30h anuais, no 

limite de 54h na 

integralização do curso 

 

Declaração da 

Coordenação do curso e 

relatórios das atividades 

aprovado pela coordenação 

 

 

 

25 horas 

anuais, no limite de 50 

Declaração do 

Coordenador do grupo e 



169 

 

Participação em Grupos de 

Pesquisa 

horas na integralização 

do curso 

relatório das atividades 

realizadas, aprovado pela 

Coordenação do Grupo e 

pelo menos uma publicação 

no ato do protocolo 

 

 

 

Monitoria Acadêmica-

Científica 

 

 

 

Carga Horária 

Máxima de 54h 

Declaração emitida 

pela Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Iniciação à 

Pesquisa e Extensão, mais 

um relatório das atividades 

desenvolvidas 

 

Participação de Comissões 

Julgadoras de atividades inerentes ao 

curso 

 

2h no limite de 

10h na integralização 

do curso 

 

Declaração da 

atividade desenvolvida 

 

Presidente de Comissão 

Organizadora de Eventos dentro do 

curso, ou de atividades que divulguem 

o curso e a Instituição 

 

Limite de até 

10h na 

integralização do curso 

Declaração da 

Coordenação do Curso, ou 

da Instituição em que o 

evento foi realizado 

Membro de Comissão 

Organizadora de Eventos dentro do 

curso, ou de atividades que divulguem 

o curso e a Instituição 

 

Limite de até 

8h na 

integralização do curso 

Declaração da 

Coordenação do Curso, ou 

da Instituição em que o 

evento foi realizado 

 

Desenvolvimento de Produtos 

na área do curso e que divulguem a 

Instituição 

 

Limite de até 

10h na 

integralização do curso 

Declaração da 

Coordenação do Curso, ou 

da Instituição em que o 

evento foi realizado 
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Integralização de disciplinas de 

Graduação, ou de cursos de 

Aperfeiçoamento, que estejam ligadas 

à área de graduação 

 

Carga horária 

máxima de 54h 

Declaração da 

Secretaria Acadêmica e 

cópia do histórico 

 

Curso de língua estrangeira 

Limite de até 

40h � 

certificação em cada 

língua 

Certificação 

conforme previsto nesta 

Resolução 

 

 

Assessoria em atividades da 

área de formação com supervisão de 

professores 

 

 

Limite de até  

20h na 

integralização do curso 

Declaração da 

Coordenação do Curso, ou 

da Instituição em que o 

evento foi realizado, mais 

relatório das atividades 

realizadas 

Participação em Programas da 

Rádio Uniguaçu  

Até 2h, com 

limite de 10h na 

integralização do curso 

Declaração da 

Direção da Rádio  

 

 

 

Estágio Extracurricular não 

obrigatório 

 

 

 

Carga horária 

máxima de 54h 

Declaração do local 

de estágio, mais relatório de 

estágio com o assinatura do 

supervisor com o número 

do Conselho da área 

 

 

 

Residência em instituições, 

entidades ou terceiro setor 

 

 

 

Carga horária 

máxima de 54h 

Declaração do local 

de residência, mais relatório 

da residência, com o 

assinatura do supervisor 

com o número do 

Conselho da área 
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Presidente de Centro 

Acadêmico e/ou de Diretório 

Acadêmico 

Limite de 20h 

anuais, limitado a 40h 

na integralidade do 

curso 

Ata de posse e 

relatório das atividades 

desenvolvidas 

 

Membro de Centro Acadêmico 

e/ou Diretório Acadêmico 

Limite de 15h 

anuais, limitado a 30h 

na integralidade do 

curso 

Ata de posse e 

relatório das atividades 

desenvolvidas 

 

Assistir às bancas de Trabalho 

Final de Curso na área de formação 

(TCC) 

 

2h por banca 

no limite máximo de 

10h no transcorrer do 

curso 

Lista de assinatura 

durante as bancas � 

entregue pela Coordenação 

de TCC do curso à 

Secretaria Acadêmica 

 

Assistir às bancas de Mestrado 

na área de formação 

 

4h por banca 

no limite máximo de 

12h no transcorrer do 

curso 

Declaração assinada 

e timbrada pelo presidente 

da banca e cópia do edital 

público da Banca marcada 

 

Assistir às bancas de 

Doutorado na área de formação 

 

5h por banca 

no limite máximo de 

15h no transcorrer do 

curso 

Declaração assinada 

e timbrada pelo presidente 

da banca e cópia do edital 

público da Banca marcada 

Participação com apresentação 

de trabalho no Encontro de Iniciação à 

Pesquisa (Iniciação Científica) da 

Uniguaçu 

 

20h 

Certificação 

conforme previsto nesta 

Resolução 

Participação como ouvinte no 

Encontro de Iniciação à Pesquisa 

(Iniciação Científica) da Uniguaçu 

 

10h 

Certificação 

conforme previsto nesta 

Resolução 
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b) Assim como as Atividades Complementares, as atividades 

aqui apresentadas são algumas que poderão ser realizadas, as demais que não se apresentam 

aqui serão analisadas pela Pró-Reitoria Acadêmica, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Iniciação à Pesquisa e Extensão e pelo Conselho de Ensino e Pesquisa do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu: 

 

ATIVIDADE CARGA 

HORÁRIA 

COMPROVAÇÃO 

Divulgação do curso, 

quando solicitado pela Instituição 

por meio da Coordenação de 

curso � Durante dias úteis 

1h social a cada 

hora de atividade � 

máximo 10h, por 

atividade. 

Limite máximo de 

30h no transcorrer do 

curso. 

 

Assinatura de lista 

de presença ao término da 

atividade 

Divulgação do curso, 

quando solicitado pela Instituição 

por meio da Coordenação de 

curso � Durante o final de semana 

e feriados 

2h social a cada 

hora de atividade � 

máximo 20h, por 

atividade. 

Limite máximo de 

40h no transcorrer do 

curso. 

 

Assinatura de lista 

de presença no término da 

atividade 

 

 

 

Participação de Projetos de 

Extensão 

 

 

 

Limite máximo de 

30h no transcorrer do 

curso 

Declaração de 

participação produzida pela 

Secretaria de Pós-

Graduação, Iniciação à 

Pesquisa e Extensão, mais 

relatório de atividades 

Desenvolvimento de 

atividades relacionadas à área de 

1h social a cada 

hora de atividade realizada, 

Cópia do ofício, 

declaração de 

desenvolvimento da 



173 

 

formação, solicitadas por meio de 

ofício à Instituição 

máximo de 20h por 

atividade. 

Limite máximo de 

40h no transcorrer do 

curso 

atividade. Se a atividade 

passar de 10h precisará 

também de relatório das 

atividades.  

Desenvolvimento de 

projetos sociais dentro da área de 

formação (projetos realizados 

pelos próprios acadêmicos) � Com 

aprovação da Coordenação do 

Curso 

1h social a cada 

hora de atividade realizada, 

máximo de 20h por 

atividade. 

Limite máximo de 

40h no transcorrer do 

curso 

Cópia do projeto 

aprovado, declaração do 

local de realização da 

atividade. Se a atividade 

passar de 10h precisará 

também de relatório das 

atividades. 

Participação em mutirões e 

demais atividades socias 

organizada pelas sociedade civil 

organizada, ou pelos órgãos e 

instituições citadas nesta 

Resolução � desde que a 

Uniguaçu, por meio da 

Coordenação do Curso libere a 

realização da atividade 

 

1h social a cada 

hora de atividade realizada, 

máximo de 20h por 

atividade. 

Limite máximo de 

40h no transcorrer do 

curso 

 

Declaração do local 

de realização da atividade. 

Se a atividade passar de 10h 

precisará também de 

relatório das atividades. 

Palestras realizadas com 

temáticas relacionadas à área de 

formação � desde que 

coordenação de curso aprove 

1h social a cada 

hora de atividade, no 

máximo 5h por palestra.  

Limite de 20h no 

transcorrer do curso 

Declaração do local, 

seguido de assinatura com 

aprovação da coordenação 

de curso 

Participação de Atividades 

de Divulgação da Instituição e do 

curso � durante a semana 

1h social a cada 

hora de atividade � 

máximo 10h, por 

atividade. 

 

Assinatura de lista 

de presença ao término da 

atividade 
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Limite máximo de 

20h no transcorrer do 

curso. 

Participação de Atividades 

de Divulgação da Instituição e do 

curso � finais de semana e feriados 

2h social a cada 

hora de atividade � 

máximo 20h, por 

atividade. 

Limite máximo de 

40h no transcorrer do 

curso. 

 

Assinatura de lista 

de presença ao término da 

atividade 

Assessoria para atividades 

dentro da área de formação � 

desde que a Coordenação do 

Curso libere e aprove que seja 

realizada em instituições, órgãos e 

demais locais conveniados à 

Uniguaçu 

1h social a cada 

hora de atividade realizada, 

máximo de 20h por 

atividade. 

Limite máximo de 

20h no transcorrer do 

curso 

Declaração do local 

de realização da atividade. 

Se a atividade passar de 10h 

precisará também de 

relatório das atividades. 

Membro de Entidades de 

Caridade, beneficente ou de 

representações do terceiro setor, 

desde que aliado ao conteúdo 

programático do curso e aprovado 

pela Coordenação do Curso 

 

 

 

Carga horária total 

10h 

Declaração da 

Entidade, cópia das atas do 

ano corrente com a 

participação do interessado 

e sua assinatura e relatório 

das atividades 

desenvolvidas.  

 

Art. 13. As declarações para comprovação deverão ser timbradas, 

seguidas de assinatura e carimbo do responsável, com o número de registro das entidades e órgãos 

que regularizam o exercício da profissão, se for o caso. 

Art. 14. Os ofícios encaminhados deverão ser timbrados, seguidos 

de assinatura e carimbo do responsável.  
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Art. 15. As listas de presenças nos eventos terão como responsável 

o Central do Acadêmico, sendo uma lista timbrada e com a assinatura do responsável no dia do 

evento.  

Art. 16. Os relatórios deverão seguir o modelo padrão 

disponibilizado no site www.uniguacu.edu.br, com fotos comprovando a participação, sendo 

necessário que a coordenação do curso assine o relatório.  

Art. 17. Os projetos para realização das atividades deverão seguir o 

modelo padrão disponibilizado no site www.uniguacu.edu.br e deverão ser aprovados pela 

coordenação do curso, com assinatura e carimbo, comprovando a aprovação. 

Art. 18. As atividades oficiais do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu) serão notificados por Editais, Comunicados e pelos Coordenadores de Curso. 

Art. 19. Todas as atividades realizadas precisam da aprovação da 

Pró-Reitoria Acadêmica ou da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão, 

juntamente da Coordenação dos Cursos.  

Parágrafo Único: Caso não haja aprovação não serão contabilizadas as horas em hipótese 

alguma.  

    Art. 20. A carga horária de cada modalidade de atividade 

para a integralização das horas nos Cursos de Graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu), será a seguinte: 
 

Curso 
Carga 

Horária Total 
Atividade 

Complementar 

Limite/hora 
modalidade 

complementar 

Atividade 
Social 

Administração 180 126 54 54 
Agronomia 280 196 54 84 

Arquitetura e 
Urbanismo 240 168 54 72 

Biomedicina 200 140 54 60 
Ciências 

Contábeis 180 126 54 54 
Direito 160 112 54 48 
EDF - 

Licenciatura 200 140 54 60 
EDF - 

Bacharelado 200 140 54 60 
Enfermagem 200 140 54 60 
Engenharia 

Civil 200 140 54 60 
Engenharia da 

Produção 200 140 54 60 
Engenharia 

Elétrica 200 140 54 60 
Engenharia 

Mecânica 200 140 54 60 
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Farmácia 280 196 54 84 
Fisioterapia 200 140 54 60 
Medicina 

Veterinária 300 220 54 80 
Nutrição 180 126 54 54 
Psicologia 216 152 54 64 

Sistemas de 
Informação 240 168 54 72 

 

    Art. 21. Os pedidos de validação de horas deverão ser 

protocolados na Secretaria Acadêmica, por meio de formulário próprio disponível no site 

www.uniguacu.edu.br.  

    Art. 22. Os acadêmicos têm até o penúltimo semestre de 

curso para cumprir todas as horas, com o prazo máximo a primeira quinzena de agosto de cada 

ano, não podendo apresentar horas para validação após esse prazo. 

Art. 23. Os casos omissos na presente Resolução serão tratados pela 

Pró-Reitora Acadêmica, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão e pelo 

Conselho de Ensino e Pesquisa (CONSEPE).  

    Art. 24. Esta Resolução revoga todas as disposições em 

contrário, bem como revoga a Resolução 02/2013.  

    Art. 25. Esta Resolução entra em vigor a partir de sua data 

de publicação. 

 

  União da Vitória, 10 de abril de 2019 

 
 

Profª. Marta Borges Maia 
REITORA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

 
 
 

Prof. Atilio A. Matozzo 
PRÓ-REITOR ACADÊMICO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO 

IGUAÇU 
 
 
 

João Vitor Passuello Smaniotto 
PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO, INICIAÇÃO À PESQUISA E 

EXTENSÃO 
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1.9.2 Exemplos de Atividades Propostas  

 

Alguns exemplos de atividades propostas pela IES: 

� UPA � UNIGUAÇU de Portas Abertas: a IES atende as comunidades de toda 

a região, executando diversas ações de atendimentos, tais como: orientações 

em programas de saúde, atividades lúdicas, orientações posturais, orientações 

nutricionais, orientações de prevenção à DST, AIDS, técnicas de laboratórios, 

orientações jurídicas, agronômicas, imunizações humanas e animais, etc. Esta 

atividade oportuniza a participação de todos os acadêmicos dos diversos 

cursos da IES. 

� Uniguaçu na praça: estrutura-se um espaço em uma praça pública, onde se 

oferecem diversos atendimentos á transeuntes e convidados, no sentido de 

oferecer orientações nas diversas áreas das ciências biológicas, saúde, 

agrárias, tecnológicas e sociais. Esta atividade oportuniza a participação de 

todos os acadêmicos dos diversos cursos da IES 

� Mestres da alegria: formado por um grupo de acadêmicos (caracterizados de 

palhaços e outros personagens folclóricos e de desenhos animados) 

assessorados por professores orientadores, que fazem visitas em unidades de 

saúde, asilos, escolas, presídios, etc., levando orientações nas diversas áreas 

das ciências biológicas, saúde, agrárias, tecnológicas e sociais. Esta atividade 

oportuniza a participação de todos os acadêmicos dos diversos cursos da IES. 

� Escola do circo: formado por um grupo de acadêmicos dos Cursos de 

Educação Física, Fisioterapia, Enfermagem e Nutrição, assessorados por 

professores orientadores, que desenvolvem atividades educativas, lúdicas e 

culturais com crianças e adolescentes de comunidades parceiras, levando 

orientações nas diversas áreas das ciências biológicas, saúde, agrárias, 

tecnológicas e sociais, além da execução de artes circenses. 

� Posse responsável de cães e gatos: formado por um grupo de acadêmicos do 

Curso de Medicina Veterinária, assessorados por professores orientadores, 

que desenvolvem campanhas de orientações sobre zoonoses, patologias e 

parasitologias animais, bem como, campanhas de imunizações. Aos 
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acadêmicos do Curso de Direito compete a orientação quanto aos direitos dos 

animais. 

� Projetos ambientais: diversos projetos são oferecidos na área de Meio 

Ambiente, onde exemplificamos: projeto de arborização urbana de União da 

Vitória, qual possibilita a participação de acadêmicos do Curso de Agronomia; 

projeto de recuperação da Bacia do Médio Iguaçu, qual possibilita a 

participação de acadêmicos de Agronomia, Nutrição, Medicina Veterinária, 

Direito e Administração; projeto de saúde ambiental, qual oportuniza aos 

acadêmicos do curso de enfermagem e farmácia a elaboração de diagnósticos 

ambientais e de saúde pública em áreas consideradas de risco em saúde 

ambiental; projeto de parasitologia, onde oportuniza aos acadêmicos de 

farmácia a coleta de material parasitológico e posteriormente práticas de 

análises clínicas, com reflexos a favor das comunidades carentes na área de 

saúde ambiental; projeto da biodiversidade, qual oferece oportunidade para a 

participação de acadêmicos nas diversas áreas das ciências biológicas, saúde, 

agrárias, tecnológicas e sociais. 

� Uniguaçu na escola: oferece oportunidade para a participação de acadêmicos 

nas diversas áreas das ciências biológicas, saúde, agrárias, tecnológicas e 

sociais. 

� Bebe clínica: oportuniza a participação de acadêmicos dos Cursos de 

Fisioterapia, Enfermagem e Nutrição, oferecido na piscina da Clínica de 

Fisioterapia, aberto para atendimento de crianças portadoras de defeitos 

congênitos e limitações de motricidade. 

� Projeto de dança: aberto para atendimento a crianças de escolas parceiras, 

qual oportuniza a participação de acadêmicos nas diversas áreas das ciências 

biológicas, saúde e sociais. 

� Projeto terceira idade: aberto para atendimento para pessoas da terceira idade, 

qual oportuniza a participação de acadêmicos nas diversas áreas das ciências 

biológicas, saúde e sociais. 

� Projeto viva vida: projeto que tem como objetivo a prevenção ao uso de drogas 

no meio universitário, qual possibilita a oportunidade de participação de 

acadêmicos dos Cursos de Administração, Farmácia, Enfermagem, Nutrição, 

Sistemas de Informação, Serviço Social e Direito. 



179 

 

� Projeto informática básica: projeto desenvolvido nos laboratórios da IES, 

direcionado para terceira idade, grupo de crianças de sociedades carentes e 

grupos de funcionários, qual oportuniza a participação de acadêmicos do Curso 

de Sistemas de Informação. 

� Outras atividades complementares oferecidas: semana da Saúde, Semana do 

Administrador, Semana Jurídica, Fórum Jurídico, Grupos de Estudos, 

Seminários, Palestras, Júri Simulado, Semana das Ciências Agrárias, Semana 

da Agronomia, Semana da Medicina Veterinária, Semana da Fisioterapia, 

Visitas Técnicas, Feira da Gastronomia, Semana da Enfermagem, 

Apresentações de TCC, Mostra Científica e Iniciação Científica, Cursos de 

Nivelamentos nas áreas de Matemática, Física, Química e Biologia, etc. 

 

1.10 APOIO AO DISCENTE 

 

O Centro Universitário Vale do Iguaçu possui diversos programas de apoio ao 

discente. Cabe inicialmente destacar a existência de um Núcleo de Apoio ao Discente 

(NADU), regulamentado através de Regimento Interno, que tem por premissa 

acompanhar o discente em conformidade com as diversas atividades desenvolvidas 

pelos cursos de graduação, contribuindo para a melhoria do processo de 

aprendizagem e a interação entre a formação acadêmica com o mundo do trabalho e 

a realidade social. 

O NADU tem por finalidade, a partir de suas atividades, planejar de forma 

diagnóstica, por meio de intervenções voltadas para o desenvolvimento de 

competências e habilidades no processo de aprendizagem, focando o 

desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes, com base no perfil do 

ingressante e do egresso de cada um dos cursos de graduação do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

A IES implementa várias ações de apoio aos discentes, conforme se observa:  

1.10.1 Apoio a Participação e Realização de Eventos  
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Focando o ideal estabelecido nas diretrizes institucionais do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu e atendendo as expectativas de aprendizagem para a 

formação do egresso do curso, mantém-se em atualização constante o processo de 

atenção aos discentes.  

Para tanto, a coordenação do curso e a direção da IES dão suporte ao corpo 

discente na aquisição e promoção do saber, além dos processos educacionais 

desenvolvidos em salas de aula, através de apoio financeiro (subsidiando transporte 

para eventos correlatos, patrocinando materiais de divulgação de eventos, entre 

outras) e apresentação de trabalhos de iniciação científica. A Instituição disponibiliza 

transporte e assegura o acompanhamento dos alunos a congressos, visitas técnicas, 

seminários, simpósios, bem como os incentiva a participarem de programas de 

iniciação científica. 

Quanto a realização de eventos, a IES possui um Programa de Apoio à 

Realização de Eventos internos e externos, regulamentado por instrumento próprio, 

que prevê, o desenvolvimento e a promoção de eventos e atividades de caráter 

acadêmico-científico, em conjunto com o Programa de Extensão e com o Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) e com a Secretaria Acadêmica e a 

Secretaria de Pós-Graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu. 

 

1.10.2 Apoio pedagógico aos discentes 

 

Os processos de apoio pedagógico aos discentes iniciam-se em sala de aula. 

A percepção do professor, aliado ao trabalho dos coordenadores, é base para o apoio 

pedagógico do acadêmico. Por meio desta identificação e interação, os discentes que 

apresentarem algum tipo de problema relacionado à aprendizagem, comunicação, 

conduta ou sociabilização serão encaminhados, em um primeiro momento, para a 

coordenação do curso. De posse das informações pertinentes, os coordenadores 

avaliam os fatos e discutem com a coordenação pedagógica os procedimentos a 

serem adotados. 
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1.10.3 Acompanhamento Psicopedagógico 

 

Seguindo a estrutura do Regimento Institucional, a IES conta com a 

Coordenação Acadêmica e Pedagógica. A ela, está vinculado o CAA - Centro de Apoio 

ao Acadêmico, criado para aprimorar as condições pedagógicas e psicológicas que 

interferem diretamente no ensino e aprendizagem. O CAA tem por finalidade 

assessorar alunos no que diz respeito à melhoria da ação pedagógica e relacional. 

Em parceria com Coordenação acadêmica e pedagógica e em consonância com a 

Coordenação do Curso, o CAA adota um trabalho democrático, oportunizando 

diálogos permanentes com alunos estabelecendo uma práxis inovadora. 

A Coordenação Acadêmica e Pedagógica por sua vez, em permanente contato 

com o CAA, tem como finalidade apoiar as Coordenações de cursos na orientação 

pedagógica dos docentes e promover a capacitação docente continuada, auxiliando 

para uma melhor qualidade no ensino-aprendizagem. 

O atendimento psicopedagógico é realizado pelo Centro de Apoio ao 

Acadêmico (CAA). O acadêmico, após entrevista preliminar com o responsável pelo 

CAA, recebe orientações ou é encaminhado ao profissional competente, de acordo 

com a necessidade. O objetivo é proporcionar aos acadêmicos da IES, um espaço 

terapêutico para orientação, clarificação de entendimento e busca de possíveis 

soluções às situações de conflito que, naquele momento, possam interferir no 

processo de aprendizagem. O CAA foi criado em 24 de abril de 2002, com o objetivo 

de atender, orientar e encaminhar os acadêmicos com algum conflito comprometedor 

do processo de aprendizagem, aos setores de competência dos profissionais que 

compõe o quadro de docentes desta instituição. Os atendimentos e orientações 

prestados aos acadêmicos não implicam em soluções diretas e imediatas para os 

problemas apresentados, podendo gerar reencaminhamentos a profissionais 

competentes para os casos específicos. Os acadêmicos são atendidos nas 

dependências da instituição de ensino, em horários pré-determinados, agendados 

com a Coordenação Acadêmica em entrevistas individuais. Estas entrevistas são 

realizadas de segunda-feira a sexta-feira em horários pré-determinados e num 

segundo momento, os acadêmicos são encaminhados para o atendimento 

psicológico, médico, nutricional, jurídico e pedagógico. 
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1.10.4 Mecanismos de Nivelamento 

 

Desde o primeiro semestre de 2005 são oferecidos cursos de nivelamento em 

química, matemática, comunicação e expressão com o objetivo de aparar 

discrepâncias oriundas do ensino médio. Os cursos de nivelamento são oferecidos 

sempre que novas turmas sejam formadas para os semestres letivos. Adicionalmente, 

a coordenação do curso, com o apoio da direção da IES, oferece cursos de extensão 

com base nas avaliações realizadas nas reuniões de colegiado sobre o andamento 

do Curso ou a partir das necessidades expressadas pelos acadêmicos junto à 

coordenação ou do corpo docente. Nas atividades culturais, como a Semana 

Acadêmica (Semana que comemora o dia do profissional) e o Encontro de Iniciação 

Científica, são oferecidos cursos de curta duração direcionados para a 

complementação do conteúdo e o estímulo à pesquisa. Ainda, segundo a 

disponibilidade, o corpo docente ministra atividades extraordinárias abordando temas 

específicos relacionados às disciplinas. 

 

1.10.5 Incentivos à Iniciação Científica 

 

O curso de Direito, juntamente com a IES, incentivará periodicamente a 

apresentação de trabalhos de iniciação científica em mostras realizadas na IES e fora 

dela, onde os acadêmicos podem divulgar seus trabalhos. Além disso, a IES edita a 

Revista de Estudos Científicos do Vale do Iguaçu � REVI destinada a publicar 

trabalhos oriundos da comunidade acadêmica, bem como a Revista Direito&Deriva, 

específica do curso de Direito. 

A IES insere atenção especial em: 

a) identificar linhas prioritárias, baseadas no perfil dos cursos da Instituição e 

da necessidade de desenvolvimento econômico e social; 

b) interagir com a sociedade, permitindo que as contribuições relacionadas a 

cada pesquisa possam ser percebidas, utilizadas e aplicadas no meio social; 
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c) fomentar a criação de grupos de pesquisa apoiados às linhas de pesquisa 

prioritárias da Instituição; 

d) criar canais de divulgação dos resultados das pesquisas, notadamente a 

criação e a manutenção de uma revista de divulgação científica; 

e) estabelecer convênios, associações e contratos com instituições de 

pesquisa, órgãos de fomento e quaisquer outros organismos institucionais que 

possam gerar recursos (financeiros ou não) que facilitem a conclusão de 

pesquisas e/ou que fortaleçam grupos de pesquisa da Instituição; 

f) prover condições de infraestrutura física para que os grupos de pesquisa 

sejam consolidados. 

 

1.10.6 Programa de Incentivo à Produção Discente  

  

O Programa de Incentivo à Produção (Docente e) Discente do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu prevê o incentivo, em todas suas frentes, para o processo 

de Produção das mais diversas formas de trabalhos acadêmicos e científicos, bem 

como no âmbito artístico e cultural, promovendo o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

nas suas mais amplas articulações com o desenvolvimento tanto do docente como do 

discente, aprimorando os processos de inovação nas áreas de abrangência da 

Instituição 

Gerido por um Coordenador designado pela Direção Geral, o Programa de 

Incentivo à Produção (Docente e) Discente do Centro Universitário Vale do Iguaçu tem 

como objetivo: a) Estimular a produção e a posterior publicação de artigos científicos 

de autoria dos docentes e discentes da Instituição, tanto no âmbito de graduação 

como de pós-graduação; b) Possibilitar os docentes e discentes o contato com o 

mundo acadêmico da publicação; c) Motivar que as ações realizadas na Instituição, 

em todas as frentes, sejam transformadas em produção acadêmica-científica e 

publicada em revistas nacionais e internacionais; d) Primar pela idoneidade da 

pesquisa e a isonomia das produções e publicação; e) Incentivar os discentes a 

transformarem seus Trabalhos de Conclusão de Curso em artigos, papers, resumos 

expandidos, ensaios e demais formas de produções publicáveis; f) Desenvolver um 

Núcleo Permanente de Orientação para produção de artigos e trabalhos acadêmicos; 
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g) Reconhecer a atuação dos docentes e divulgar suas produções; h) Fomentar o 

Programa de Iniciação Científica da Instituição, promovendo ações significativas de 

produção escrita; i) Aproximar docentes e discentes à Comunidade Científica, 

instaurando a cultura de produção científica; j) Incentivar a participação em eventos 

renomados na área de atuação. 

Por fim, cabe destacar que o programa é regulamentado por normativa própria 

(REGULAMENTO INTERNO DO PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO 

DOCENTE E DISCENTE DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU).  

 

1.10.7 Política de Incentivos Financeiros, Bolsas e Financiamentos 

 

O Centro Universitário Vale do Iguaçu conta com a Política Institucional de 

incentivos financeiros, bolsas e financiamentos, regulamentado através de programa 

próprio (REGULAMENTO DO PROGRAMA DE INCENTIVOS FINANCEIROS, 

BOLSAS E FINANCIAMENTOS). Esta política possui como objetivo incentivar a 

continuidade dos estudos dos acadêmicos, visando a inclusão social e neste caso, 

minimizar as dificuldades financeiras encontradas pelos acadêmicos devidamente 

matriculados. 

A Política Institucional estabelece critérios para a concessão de bolsa de estudo 

e abatimentos nas mensalidades dos acadêmicos. Está vigorando desde 2001 (ano 

de início das atividades da IES) e abrange, desde então, aproximadamente metade 

do efetivo discente em todos os semestres. O programa é divido nas seguintes 

categorias, considerando as abrangências de cada uma delas: bolsas de estudos, 

incentivos financeiros e financiamentos. 

Cabe destacar que a Instituição conta com a Comissão Local de 

Acompanhamento e Controle Social (COLAPS), órgão  colegiado  de  natureza  

consultiva,  com  a  finalidade de acompanhar, averiguar e fiscalizar a implementação 

local do Programa Universidade Para Todos (ProUni) e do Fundo de Financiamento 

Estudantil (FIES), além de  promover  a   articulação entre a Comissão Nacional de 

Acompanhamento e Controle Social (CONAP) e  a  comunidade  acadêmica, visando  

ao  constante  aperfeiçoamento  do  Programa  e atendendo ao que dispõe a Portaria 
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pelos docentes, discentes ou técnico-administrativos, emerge como uma atividade de 

corresponsabilidade. Uma ação pedagógica integrada, que contribuirá para o 

redirecionamento das ações desenvolvidas por todos, na intenção de minimizar 

fragilidades e descobrir potencialidades. 

A avaliação é realizada semestralmente e, além do corpo docente e atuação 

da coordenação do curso, avalia-se as condições estruturais, instalações, serviços e 

pessoal técnico de apoio, condições de ensino, envolvimento da IES com a 

comunidade, cumprimento do regimento e as propostas PDI, PPI e PPC. As 

informações obtidas na autoavaliação institucional são empregadas para melhoria das 

condições dos serviços ofertados, orientação das coordenações dos cursos e 

docentes quanto à condução do processo ensino-aprendizagem, bem como balizam 

✍✌✁✆�✞✟☎✞✄✂ ☛✄✡✍✂✁✄✂ ✡✆✌✆ ✌✄✎�✆�✍✟ ☛✆✂ ✂✁�✝ ✂✂� ✄ ✂✂✆�✂� ✟ ✡✆☎✁✠☎✞✆ ☛✄

informações da autoavaliação é suplementado por avaliações de acadêmicos em 

reuniões de colegiado. 

Tais informações são disponibilizadas para a comunidade acadêmica e externa 

por intermédio do Jornal da CPA, editado semestralmente. A CPA é atuante e 

promove a interlocução entre os atores da comunidade acadêmica. 

Na perspectiva da avaliação do processo didático-pedagógico a CPA busca 

ferramentas para análise contínua da ação educativa buscando vê-la com clareza, 

profundidade e abrangência, contribuindo na elaboração de uma política para o 

ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas formas de 

operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, 

de monitoria e demais modalidades, respeitando o Regulamento da Iniciação 

Científica da IES.   

 

1.11.1 DNA � Dia e Noite de Avaliação 

 
 

Anualmente a IES realiza um teste simulado com a participação de todos os 

períodos de todos os cursos da instituição em seus respectivos turnos. O evento 

assumiu o nome de Dia e Noite de Avaliação (DNA) e, a partir dos resultados obtidos, 

é possível aferir o desempenho de cada um dos períodos em que o aluno se encontra. 
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O DNA tornou-se importante ferramenta na gestão da qualidade do ensino uma vez 

que, aos moldes do Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes (ENADE), 

permite descobrir potencialidades e vulnerabilidades em cada um dos cursos 

analisados, possibilitando assim a cada um dos coordenadores estabelecer 

estratégias e atitudes capazes de reorganizar a rotina didático-pedagógica no 

interesse de aumentar a eficácia do processo. 

As questões de prova são elaboradas pelos docentes de cada curso da IES e 

contemplarão todas as disciplinas da matriz curricular do curso de Direito, divididas 

entre questões de conhecimento geral e específico, discursivas e objetivas elaboradas 

com o método teoria de resposta ao item (TRI). As questões têm o seguinte grau de 

dificuldade: fáceis (50%); médias (25%); e difíceis (25%) a partir de uma matriz de 

prova elaborada pelo colegiado de curso. O simulado acontece uma vez ao ano, no 

mês de maio, portanto no 1o semestre e envolve todos os cursos da IES. 

Os resultados são analisados pela coordenação de curso e docentes para a 

verificação das fragilidades e potencialidades, alteração de ementas e conteúdo se for 

necessário. Os resultados são apresentados a todos os acadêmicos em seminário 

realizado no auditório da IES ainda no primeiro semestre letivo de cada ano. 

 

1.12 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) NO PROCESSO 
ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

A IES conta com um sistema informatizado de disponibilização de materiais 

didáticos aos alunos através do portal RM. O acesso ao portal do professor e do aluno 

é feito através de login e senhas individuais. O aluno também tem acesso a 

informações acadêmicas e financeiras através desse portal. O professor pode, 

também, agendar recursos audiovisuais, laboratórios e outros espaços da IES, 

informando antecipadamente quais atividades serão realizadas e quais os materiais 

necessários para a atividade proposta. Assim, é possível realizar adequadamente as 

atividades de ensino-aprendizagem necessárias ao desenvolvimento do currículo. 

Para tornar concreta a proposta de instrumentalizar alunos e professores de 

tecnologias modernas existe o Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), que 
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obedece ao REGULAMENTO INTERNO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU, e é organizado 

com estrutura e método de funcionamento que preserva a unidade de suas funções 

junto ao Centro Universitário Vale do Iguaçu, levando em consideração o processo de 

ensino, pesquisa e extensão, assegurando a plena utilização de seus recursos 

materiais e humanos, por meio da tecnologia de informação. 

O NTI, como um setor estruturado e mantido pelo Centro Universitário Vale do 

Iguaçu, em conformidade com as demandas apresentadas no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), integrado aos Projetos Pedagógicos dos Cursos 

de graduação e pós-graduação, ao que tange o desenvolvimento e aprimoramento 

tecnológico inovador, composto por um Coordenador, analistas de sistemas, técnicos-

administrativos, estagiários e monitores, quando for o caso. 

O Coordenador do NTI, atendendo pedidos formalizados pela Direção Geral e 

coordenações de cursos, ou ainda por iniciativa própria nos limites de sua autonomia, 

poderá determinar exclusividade de um laboratório de informática a determinado curso 

mediante a necessidade de algum software ou equipamento específico da utilização 

do curso em questão, ou das necessidades especiais apresentadas por algum 

discente.  

Alunos, professores e funcionários da IES que estão regularmente cadastrados 

junto ao NTI podem acessar o e-mail institucional através de um identificador de 

usuário (login) e senha.   

O conteúdo dos professores pode ser acessado de qualquer lugar com acesso 

à internet pelo site do Google Classroom® (Sala de Aula) que é disponibilizada a 

partir de uma parceria entre a Instituição e o Google®, ou pelo e-mail institucional. Esta 

ferramenta permite a comunicação dos professores com os alunos e suas turmas e 

também o compartilhamento de materiais e tarefas. 

A Biblioteca Online permite ao acadêmico e ao professor acessar o sistema 

de gestão da biblioteca. Através deste sistema pode-se efetuar reserva de livros, 

renovações de empréstimos, busca de títulos, entre outros, desde que em 

conformidade com o Regulamento Interno da Biblioteca e a Lei nº 9.610, de 1998 

regula os direitos autorais. 

 



189 

 

1.13 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM E 
METODOLOGIAS DE ENSINO 

 

Entende-se avaliação como um processo de diagnóstico contínuo e 

sistemático. Dessa forma, como decisão institucional, o ponto de partida é entender 

que todo momento de avaliação não deverá ocorrer isoladamente, mas de maneira 

gradativa. Com isso, pretende-se tornar mais eficiente a assimilação e se necessário, 

a recuperação de conteúdos. 

Outros aspectos que devem nortear o processo de avaliação são o de destacá-

lo como instrumento de apoio ao desenvolvimento acadêmico. É conveniente ressaltar 

que o aluno executa aquilo que entende e não a interpretação que o professor dá às 

coisas. Ao acadêmico, a avaliação deve fornecer informações sobre seu próprio 

processo de aprendizagem. Deve permitir-lhe, não só demonstrar a aquisição dos 

conteúdos trabalhados através de estratégias variadas, como também oferecer 

subsídios para que possa refletir sobre seu próprio processo de aprendizagem. Por 

isso, necessariamente, ocorrerá em vários momentos e privilegiará os aspectos 

qualitativos (capacidade de análise, síntese crítica e elaboração pessoal do aluno) 

sobre os quantitativos e favorecerá a compreensão dos processos mentais envolvidos 

na aprendizagem.  Dessa forma, é imprescindível que o aluno conheça: 

a) no que está sendo avaliado; 

b) que parâmetros estão sendo avaliados; 

c) que valores ele está recebendo pela sua avaliação e o mais importante, 

d) o porquê da nota que lhe foi atribuída. 

Há, a cada bimestre, mais de um instrumento de avaliação, obedecendo ao 

plano de ensino das disciplinas. Ao final de cada bimestre é aferida uma média do 

desempenho do graduando, resultante do conjunto das atividades realizadas. 

O sistema e os critérios de avaliação obedecem, primariamente, às 

determinações estabelecidas pelo Regimento Geral da IES e fundamentalmente, à 

coerência que deve caracterizar qualquer processo avaliativo e permitir a detecção do 

ensino adequado do conteúdo estabelecido pelo currículo do curso. 

A avaliação deverá ainda, oferecer subsídios para o professor. Será 

compreendida como processo de acompanhamento e compreensão dos avanços, dos 
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limites e das dificuldades dos alunos para atingirem os objetivos propostos. A IES por 

meio da coordenação do curso orientará para que a avaliação ocorra no sentido de, 

além de diagnosticar a realidade, determinar os fatores de insucesso e orientar as 

ações para sanar ou minimizar as causas e promover a aprendizagem do aluno. Para 

isso, deve estabelecer sempre uma relação de coerência com o processo ensino-

aprendizagem e com a concepção do curso. Em reuniões de colegiado e de 

coordenação acadêmica, os professores são motivados a diversificar os critérios de 

avaliação, com vistas a reorientar o processo de ensino quando necessário. Discute-

se a forma de administração dos conteúdos aos acadêmicos, a forma de organização 

e construção das avaliações e atribuição de notas. Esse procedimento permite que os 

procedimentos de ensino não se distanciem dos pressupostos do projeto pedagógico 

do curso. 

Na avaliação da aprendizagem os professores têm utilizado instrumentos 

formais, tais como testes e provas, no final de um período determinado de tempo. 

Porém isso se constitui em um momento de culminância de todo um processo de 

avaliação e não no único momento avaliado. Reconhece-se a importância de 

instrumentos formais de avaliação, porém não se focaliza a avaliação apenas no 

desempenho cognitivo do aluno. 

A avaliação do desempenho escolar é realizada por intermédio de 

acompanhamento contínuo do acadêmico, é feita por disciplina, incidindo sobre 

frequência e aproveitamento. Dá-se por meio de provas (discursivas e de múltipla 

escolha), seminários, estudos de caso, trabalhos (individuais e em grupo), exercícios 

dirigidos, participação em projetos, compromisso do acadêmico com sua formação e 

com a consciência de sua atuação. O aproveitamento é expresso em notas, 

demonstradas em grau numérico de zero (0,0) a dez (10,0). Por recomendação da 

IES os professores realizam pelo menos duas avaliações a cada bimestre, uma em 

data determinada pelo professor, ao longo do bimestre, e outra realizada em data pré-

determinada em calendário escolar durante uma semana de provas. No caso desta 

última, a pontuação deverá ser de, no mínimo, 60% da nota bimestral, ou seja, deverá 

ter peso de pelo menos seis (6,0) pontos.   

A avaliação no Centro Universitário Vale do Iguaçu está voltada para o 

compromisso com o questionamento, com a crítica, com a expressão do pensamento 

divergente e com os próprios métodos de investigação, que devem ser coerentes. 



191 

 

Nesse sentido, é concebida como uma atividade séria e complexa, um processo 

sistemático de identificação da aprendizagem que atribui valor e por isso deve 

envolver diferentes momentos e diversos métodos e diferentes agentes.  

 

RECORTE DO REGIMENTO INTERNO 

Art. 52O - A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina, incidindo sobre a frequência 
e aproveitamento. 

Art. 53O - A frequência às aulas e demais atividades programadas, permitida apenas aos 
matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas não previstas em lei. 

Art. 54O - O aproveitamento escolar é avaliado através de acompanhamento contínuo do aluno 
e dos resultados por ele obtidos nos exercícios escolares. 

Art. 55O - As verificações de aprendizagem, de acordo com a natureza da disciplina, poderão 
compreender: 

I. provas práticas, escritas, gráficas, orais, seminários e arguições; 

II. trabalhos práticos, inclusive extraclasse; 

III. pesquisa ou estágio, desde que sob orientação, supervisão e controle do professor; 

IV. relatórios de aulas práticas ou trabalhos equivalentes; 

V. elaboração de projetos, monografias, dissertações e de tese e sua defesa; 

VI. outras formas que atendam às peculiaridades didático-pedagógicas de cada disciplina. 

§ 1º - Será obrigatória a atribuição de notas bimestrais. 

§ 2º - Será assegurado ao aluno, desde que devidamente fundamentado, o direito de requerer 
a revisão de provas, no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data da divulgação da nota da 
respectiva prova. 

§ 3º - Poderá ser concedida segunda chamada ao aluno que, não tendo comparecido às provas 
ou demais verificações de aprendizagem, com exceção do exame final, comprove impedimento 
legal, motivo de doença, atestado médico ou motivo de força maior devidamente comprovado 
e venha requerê-la, no prazo de 2 (dois) dias úteis a contar da data de sua realização. 

§ 4º - As provas de segunda chamada de provas bimestrais serão realizadas no final de cada 
semestre letivo, sendo o conteúdo das mesmas abrangendo toda matéria lecionada durante 
aquele semestre. 

Art. 56O - As notas bimestrais e de exame final serão graduadas de 0 (zero) a 10 (dez), sendo 
que para as notas bimestrais é permitida apenas a fração de 0,5 (meio) ponto. 

Art. 57O - Será considerado promovido por média o aluno que obtiver, em qualquer disciplina, 
média das notas bimestrais igual ou superior a 7 (sete) e frequência mínima de 75% (setenta e 
cinco por cento) das aulas e demais atividades escolares. 

Art. 58O - Ficará sujeito ao exame final o aluno que obtiver, em qualquer disciplina, média 
semestral igual ou superior a 4 (quatro) e inferior a 7 (sete) e frequência mínima de 75% 
(setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades escolares. 

Art. 59O - Quando o aluno realizar exame final, a média de aprovação resultante da média 
aritmética entre a nota dessa prova e a média das notas bimestrais, será 5 (cinco). 
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A IES editou normativa própria (REGIMENTO DO PROGRAMA DE 

ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO 

IGUAÇU) para melhor cumprir seu papel no acompanhamento do egresso. 

 

1.15 NÚCLEO DE ÉTICA E BIOÉTICA 

 

Considerando que o progresso biotecnológico expressivo das últimas décadas 

vem alterando o agir das ciências biomédicas, impondo reflexões multidisciplinares 

diante de questões que afetam o direito à vida e a dignidade do ser humano, o Curso 

de Direito do Centro Universitário Vale do Iguaçu mantém um vínculo com o Núcleo 

de Ética e Bioética do Centro Universitário Vale do Iguaçu, especialmente no que 

tange às questões de ética, bioética e biodireito. 

O Núcleo de Ética e Bioética do Centro Universitário Vale do Iguaçu, criado 

pela Resolução 16 de 25 de novembro de 2011 e regulamentado por instrumento 

interno (REGIMENTO DO NÚCLEO DE ÉTICA E BIOÉTICA DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU), observando as Resoluções do Conselho 

Nacional de Saúde nº 196/96, de 10 de outubro de 1996, e 251/97, de 05 de agosto 

de 1997, é órgão colegiado interdisciplinar, deliberativo, consultivo e educativo, 

vinculado ao Centro Universitário do Vale do Iguaçu, independente na tomada de 

decisões, quando no exercício das suas funções. Assessora o Curso de Direito nas 

questões de sua competência, servindo de apoio ao Colegiado do Curso de Direito na 

análise das questões de ética e bioética. 

As inovações nos campos das ciências biomédicas, da engenharia genética, 

da embriologia e as complexas tecnologias relacionadas à saúde têm provocado 

questionamentos éticos e jurídicos, além de importante impacto social. Questões 

como o início e o fim da vida (da manipulação de embriões e reprodução assistida até 

a eutanásia e os cuidados ao paciente terminal), a esterilização compulsória de 

indivíduos que impõem risco à sociedade, a clonagem de seres humanos e o 

transplante de órgãos, a paternidade e os testes de DNA, a transgenia e suas 

consequências, para citar apenas algumas questões, requerem tratamento jurídico 

adequado e permanentemente renovado. 
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As relações médico-paciente, a socialização e judicialização da medicina, os 

planos de saúde e convênios, a telemedicina, a medicalização da vida e a 

universalização da saúde, com o envolvimento de entidades internacionais com a 

Organização Mundial da Saúde implicam na necessidade de uma visão global das 

questões envolvendo a ética, a bioética e o biodireito. 

Ao lado de todo progresso biotecnológico a sociedade contemporânea fez 

surgir o indivíduo emancipado e dono de autonomia para decidir a cerca de seu 

destino. E numa sociedade pluralista, com diferentes padrões morais compartilhado 

por pessoas de moralidades diferentes, surge a necessidade desafiadora de 

estabelecer princípios comuns que respondam satisfatoriamente questões 

emergentes do progresso das ciências biomédicas e da tecnologia científica aplicada 

à saúde e à vida. 

O biodireito é o estudo jurídico que tem a vida por objeto principal, utilizando-

se da bioética e a biogenética como fontes primárias de referência, refletindo sobre 

questões emergentes na biomedicina e das quais o direito não pode divorciar-se. O 

avanço da ciência deve ser regulado por princípios éticos e jurídicos a fim de que os 

destinos da humanidade tenham respaldo na esfera do biodireito. 

Assim, o Curso de Direito do Centro Universitário Vale do Iguaçu possui uma 

Comissão de Ética e Biodireito para pensar as questões acima suscitadas. Essa 

Comissão não é permanente e sim eventualmente convocada pela Coordenação do 

Curso, composta então por especialistas na área do Direito e supervisionada pelo 

Núcleo de Ética e Bioética do Centro Universitário Vale do Iguaçu, instância esta que 

centraliza todas as atividades relacionadas ao campo da Ética, Bioética, Biodireito e 

Estudos com Animais de Experimentação da IES. 

 

1.16 NÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS 

 

O Centro Universitário Vale do Iguaçu, em congruência com a Declaração 

Internacional dos Direitos Humanos (1948) e seus preâmbulos, bem como com o 

Pacto Nacional Universitário, em parceria com o Ministério da Justiça e Cidadania e o 

Ministério da Educação e Cultura, possui um Núcleo de Direitos Humanos. 



195 

 

Em conjunto com o Núcleo de Apoio ao Discente da Uniguaçu (NADU) e com 

o Núcleo de Acessibilidade da Uniguaçu (NAU), e de acordo com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de cada 

curso, possui o objetivo de promover o respeito à diversidade, a cultura de paz e os 

Direitos Humanos.  

O Núcleo de Direitos Humanos possui normativa própria (REGULAMENTO DO 

NÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO 

IGUAÇU). 

 

1.16.1 Objetivos do Núcleo de Direitos Humanos 

 

O Núcleo de Direitos Humanos, além da implementação em toda a Instituição 

do Pacto Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade, da Cultura da Paz 

e dos Direitos Humanos, tem como objetivos específicos: 

a) Desenvolver atividades nos cinco eixos estratégicos para o desenvolvimento de 

atividades de educação em Direitos Humanos: Ensino, pesquisa, extensão, gestão 

e convivência comunitária e universitária; 

b) Incluir nos projetos pedagógicos a matéria de Direitos Humanos, assim como na 

matriz curricular dos cursos; 

c) Definir junto ao colegiado de cada curso a possibilidade de componentes curriculares 

obrigatórios ou optativos; 

d) Promover a formação do corpo docente; 

e) Propor a possibilidade de um curso de pós-graduação em Direitos Humanos, bem 

como a inserção da disciplina de Direitos Humanos, ou na ementa de disciplinas 

afins, de maneira transdisciplinar, nos cursos de graduação e pós-graduação já 

existentes, assim como nos PPCs de cada curso; 

f) Desenvolvimento de núcleos estudos, de promoção à iniciação científica e de 

capacitação docente e discente em Direitos Humanos; 

g) Aproximar os segmentos da sociedade aos projetos desenvolvidos na instituição, 

objetivando intervir na solução de problemas sociais referentes aos Direitos 

Humanos; 
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h) Valorizar a diversidade a partir da convivência dos sujeitos da sociedade, em todos 

os âmbitos sociais; 

i) Propor atividades acadêmicas com foco na temática de Direitos Humanos, incluindo 

os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC); 

j) Propor projetos de extensão e clínicas universitárias em Direitos Humanos. 

 

1.16.2 Eventos, Atividades e Projetos Promovidos pelo Núcleo 

 

O Núcleo de Direitos Humanos, em conjunto com o Programa de Expansão da 

Cultura e Preservação da Memória Local e Regional e com o Programa de 

Capacitação Docente Permanente, desenvolve eventos e atividades que promovam 

os Direitos Humanos que sejam congruentes com o Pacto Nacional Universitário dos 

Direitos Humanos e os preâmbulos da Declaração Internacional dos Direitos 

Humanos, abordando as seguintes temáticas: 

a. Resgate da memória cultural local e regional; 

b. Cultura Indígena; 

c. Cultura Afro Descendente/Quilombola; 

d. Discussão sobre gêneros; 

e. População em situação vulnerável; 

f. Problemas locais. 

 

1.16.3 Práticas diferenciadas e experiências aproveitáveis inseridas no Curso 
de Direito 

 

O Curso de Graduação de Direito do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

contribui efetivamente para a implementação de práticas diferenciadas e experiências 

que envolvem a temática dos Direitos Humanos, dentre as quais pode-se destacar: 

a) Curso de Teoria Crítica em Direitos Humanos em Intercâmbio com a Universidad de 

Sevilla, aberto a todos os acadêmicos e cursos da Instituição, direcionado a 

acadêmicos, professores e funcionários; 
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b) Grupos de Estudo sobre Feminismo e Teoria de Gênero; 

c) Grupo de Estudo sobre Centralidade do Trabalho; 

d) Atendimento à comunidade local no Núcleo de Práticas Jurídicas e de Serviço Social 

(NPJSS). 

 

1.17 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Toda Instituição de Ensino Superior deve estimular e promover a pesquisa nos 

domínios dos conhecimentos nela ministrados, assim como proporcionar 

oportunidades para que os profissionais atualizem constantemente suas 

competências dentro do seu campo de atuação. 

Neste sentido, cabe ao Centro Universitário Vale do Iguaçu a divulgação na 

comunidade dos progressos relativos às suas áreas de ensino. Instalar um projeto que 

fomente e desperte o interesse para a investigação científica é, portanto, importante 

para o próprio desenvolvimento da região. 

O Programa de Iniciação Científica da IES visa propiciar aos acadêmicos de 

graduação e pós-graduação da Instituição a inserção no processo de investigação 

científica, bem como instituir a cultura de pesquisa acadêmico-científica na Instituição, 

em conjunto com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão 

do Centro Universitário Vale do Iguaçu, com o Programa de Incentivo a Pesquisa do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu, com o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CONSEPE) da Instituição e com as Coordenações de Cursos do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu.  

A Iniciação Científica configura-se como uma atividade de investigação, 

realizada por estudantes de graduação, no âmbito de projeto de pesquisa, orientado 

por professor pesquisador qualificado, e que visa ao aprendizado de técnicas e 

métodos científicos, bem como ao desenvolvimento da mentalidade científica e da 

criatividade, no confronto direto com os problemas oriundos da pesquisa. 
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1.17.1 Objetivos do Programa de Iniciação Científica 

 

Segundo o art. 3º do Regulamento do Programa de Iniciação Científica do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu, são objetivos do programa:  

a) Estimular a formação da mentalidade acadêmico-científica entre a comunidade 

discente da Instituição, conduzindo à sistematização e institucionalização da pesquisa e 

intensificando a interação docente-discente na prática investigativa; 

b) Atuar como instrumento de fomento à construção do saber científico visando à 

formação de profissionais capazes de se posicionar e atender de forma crítica e 

autônoma, às demandas do mercado decorrentes das condições criadas pelo confronto 

com os problemas de pesquisa; 

c) Institucionalizar uma filosofia de trabalho acadêmico-científico visando a articulação 

entre pressupostos teóricos e a realidade para gerar novos saberes; 

d) Formar uma cultura de trabalho acadêmico-científico que articule a construção do 

conhecimento de forma interdisciplinar e a perspectiva de sua aplicação e utilização de 

informações na comunidade; 

e) Contribuir para a redução de disparidades regionais, especialmente quanto a 

distribuição da competência científica nas perspectivas local, regional e nacional; 

f) Estimular desenvolvimento do espírito científico, envolvendo estudantes de 

graduação na atividade de pesquisa e possibilitando a ampliação da capacidade 

institucional de orientação à pesquisa; 

g) Manter e ampliar a qualidade da produção científica da Instituição no contexto local 

e regional; 

h) Desenvolver e formar, continuamente, novos pesquisadores na atividade de 

formação científica. 

i) Proporcionar a aprendizagem de métodos e técnicas de pesquisa científica ao aluno 

orientado; 

j) Estimular o desenvolvimento do pensar de modo científico e criativo nos alunos, em 

decorrência de condições criadas confrontadas diretamente com os problemas de 

pesquisa; 

k) Estimular o interesse pela pesquisa e desenvolvimento tecnológico, mediante 

participação em projetos orientados por professores pesquisadores qualificados; 
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l) Identificar e apoiar alunos de graduação com potencial para atuação em pesquisa; 

m) Preparar alunos para a pós-graduação lato e stricto sensu; 

n) Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa; 

o) Contribuir para diminuição das disparidades regionais na distribuição da 

competência científica no país. 

Para que todos os cursos sejam contemplados, o programa foi dividido em quatro 

grandes áreas com base nos cursos de graduação e pós-graduação existentes na 

Instituição. O Curso de Direito pertence a área das Ciências Sociais Aplicadas e Humanas.  

 

1.17.2 Condições e Participação 

 

As condições de participação para inscrição de projetos de Iniciação Científica, 
no que tange ao Orientador, são: 
 

a) Ser docente, com mestrado ou doutorado, vinculado à Instituição; 
b) Possuir experiência na área de pesquisa, comprovada por publicações ou 

participação em congressos, encontros acadêmicos ou orientação de trabalhos 
científicos; 

c) Possuir carga horária disponível para dedicação ao seu projeto; 
d) Se enquadrar em uma das áreas de pesquisa e de projetos da Instituição. 

 
As condições de participação para inscrição de projetos de Iniciação Científica, 

no que tange ao acadêmico dos cursos de Graduação, são: 
 
a) Estar regularmente matriculado em curso superior de graduação ou pós-

graduação; 
b) Ter disponibilidade para se dedicar às atividades de pesquisa; 
c) Se enquadrar em um dos Grupos de Trabalho ofertados pela Instituição. 

 
As condições de participação para inscrição de projetos de Iniciação Científica, 

no que tange ao Projeto de Pesquisa, são: 
 
a) Ser relevante para as áreas de conhecimento de Ciências Sociais e Aplicadas, Ciências 

da Saúde, Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação e Ciências Agrárias; 

b) Ser proposto por professor orientador e acadêmico-pesquisador, em conjunto; 

c) Adequação metodológica em conformidade com a política institucional; 
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d) Padronização de acordo com modelo divulgado pelo respectivo edital e aprovação pela 

Comissão Avaliadora, de acordo com o manual institucional de normas técnicas e 

acadêmicas; 

e) Originalidade e inovação; 

f)  Relevância para o desenvolvimento científico e/ou tecnológico da região e do país, visando 

o desenvolvimento e inovação; 

g) Relação entre a infraestrutura disponível e os recursos humanos envolvidos na proposta; 

h) Considerações éticas; 

i)  Qualificação do pesquisador e da equipe; 

j)  Coerência do perfil dos pesquisadores com a área temática da proposta de pesquisa; 

k)  Contribuição para a superação das disparidades regionais, buscando o desenvolvimento 

regional e local. 

 

1.18 PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 

O Centro Universitário Vale do Iguaçu promove e incentiva os acadêmicos a 

participar das várias atividades de extensão, desde cursos específicos ofertados pelo 

Curso de Direito, até atividades que contam com a participação da IES, sempre nos 

termos do seu Regimento Interno do Programa de Extensão. Estas atividades são 

apresentadas no relatório semestral elaborado pela coordenação do curso. 

A Extensão Universitária é uma das funções sociais da Universidade, que tem 

por objetivo, conforme estabelece o art. 2º do Regimento Interno do Programa de 

Extensão: 

 

a) Promover o desenvolvimento social, por meio da relação direta entre ensino e 
pesquisa, integrando-os com as demandas do mundo do trabalho, bem como as 
demandas sociais, contribuindo para o aperfeiçoamento, a reformulação e a 
implementação de concepções práticas do currículo acadêmico, aliado ao perfil 
do egresso ao que tange à produção do conhecimento; 
b) Fomentar projetos de extensão que levam em conta os saberes e fazeres 
populares, garantindo assim os valores democráticos de igualdade e de direitos, 
respeito à pessoa e a sustentabilidade ambiental, social e do conhecimento; 
c) Participar do processo de desenvolvimento da sociedade nas mais diversas 
áreas, de forma dinâmica e qualitativa, buscando caminhos alternativos para 
atender as demandas necessárias para a transformação de realidades; 
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d) Dinamizar a relação entre teoria e prática, de forma democrática, tendo como 
referência o processo de aprendizagem fomentada pelos cursos de graduação e 
pós-graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu); 
e) Difundir saberes, ciência e cultura nas mais diversas comunidades, respeitando 
à igualdade, a diversidade, em busca do desenvolvimento social; 
f) Formar cidadãos capazes de responder, antecipar e criar respostas às 
questões levantadas pela sociedade, servindo de agente transformador da 
realidade. 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (PDI) prevê que o desenvolvimento da Instituição está diretamente ligado à 

comunidade que a cerca, o que faz com que o processo de institucionalização das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão sejam diretamente relacionadas às 

comunidades que dão corpo e abrangência à IES. 

Para fortalecer os processos de realização da pós-graduação, pesquisa e 

extensão, a IES constituiu, em 2015, a sua Secretaria Geral de Pós-Graduação, 

Pesquisa e Extensão, a partir da Resolução nº 07/2015. Com a transformação em 

Centro Universitário, a citada secretaria passou a integrar a Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão do Centro Universitário Vale do Iguaçu, 

mantendo suas obrigações:  

I � Assessorar a Pró-reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e 

Extensão, bem como à Coordenação de Cursos em todas as suas atribuições 

específicas; 

II � Abrir e encerrar os termos referentes a todos os trâmites e atos escolares, 

submetendo-os à avaliação e assinatura do Pró-Reitor de Pós-Graduação, 

Iniciação à Pesquisa e Extensão; 

III � Acatar, cumprir e fazer cumprir as determinações do Pró-Reitor de Pós-

Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão, bem como as determinações do 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu; 

IV � Controlar e coordenar as atividades de protocolo e expedição de 

documentos, certificados e registros, organização dos cursos, carga horária, 

horários e demais trâmites legais relacionados aos cursos de pós-graduação e 

de extensão; 
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V � Organizar dados estatísticos e os documentos necessários aos relatórios 

da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão; 

VI � Responder pelo registro e controle acadêmico dos alunos matriculados nos 

cursos de pós-graduação ou em eventos promovidos pela Instituição; 

VII � Zelar pela disciplina e segurança das dependências da Secretaria Geral; 

VIII � Exercer demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste 

Regimento. 

Dessa forma, a Instituição garante a formação e o desenvolvimento do 

conhecimento, envolvendo professores, acadêmicos e comunidade de forma dialógica 

e tácita, o que pode ser proporcionado pelos resultados dos projetos de extensão 

universitária. 

 

1.18.1 A relação da Instituição de Ensino e a Sociedade 

 

✝ ✁✟�✞✍� ☛✆ ✎✄✌✟ ✏✁☎✂✍☎✆ ✁�✟ ✝✟✎✄� ✄ ✡✆✌✁�✆✌✍✂✂✆ ✂✆✡✍✟✎✑ ✟ �✁☎ ✂✄ ✟✁�✆✞✍✌✟ ☛✟✂

comunidades das quais seus alunos são oriundos. Hoje a Instituição conta com 

estudantes de pelo menos 16 cidades, que formam a região Sul do Paraná e Norte de 

Santa Catarina, por esse motivo as atividades de extensão se tornam processos de 

efetiva de troca de experiência entre acadêmicos, professores, comunidades, órgãos 

públicos e privados de cada uma das cidades abrangidas. 

Na LDBN 9394/96, Art. 43, inciso VII, prevê que a extensão deve ser aberta à 

participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes 

da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição de 

ensino. Esse processo deve ser respeitado para que sempre ocorra a aproximação 

entre instituição e sociedade. 

Assim, em 2003, foi apresentado um projeto na câmara municipal de 

Vereadores de União da Vitória, sobre a conversão do valor referente ao Imposto 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) em bolsas parciais de estudo para alunos 

matriculados na Uniguaçu. O projeto foi aprovado e culminou na edição da Lei 

Municipal nº 3085 de 29 de setembro de 2003, que entrou em vigor em janeiro de 

2004. 
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Portanto, desde de 2004, como uma das políticas da instituição em conjunto 

com o Munícipio de União da Vitória, parte do ISS recolhido pela Instituição passa ser 

destinado a bolsas para alunos economicamente carentes, devidamente matriculados 

nos cursos de graduação da instituição. A existência dessas bolsas, integrais ou 

parciais, propicia uma maior eficácia no desenvolvimento de atividades de extensão 

porque em contrapartida às bolsas recebidas, os acadêmicos passam a estar à 

disposição de seus orientadores para o desenvolvimento de projetos voltados aos 

interesses da comunidade, tornando-se agentes de transformação das realidades 

sociais e locais. À Instituição cabe gerenciar, organizar e implementar os programas, 

fornecendo apoio técnico e científico, destinando também, professores orientadores. 

Estes estão subordinados às coordenações dos respectivos cursos de graduação e à 

Coordenação Geral de Atividades Complementares e Sociais e à Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão do Centro Universitário Vale do Iguaçu.  

 

1.18.2 Políticas de Extensão  

 

A IES trabalha na viabilidade da realização de políticas de extensão, 

principalmente na busca pela capacitação do profissional dentro do mercado de 

trabalho, bem como do futuro profissional, com vistas à preparação do acadêmico, 

com isso, envolve os membros da comunidade, para o enfrentamento de situações 

cotidianas e dos mais variados desafios impostos à sociedade. 

 Como parte da política de extensão, as propostas de atividades deverão levar 

em consideração, sempre, as cinco modalidades de extensão a seguir: 

 

a) Cursos de Extensão: são aqueles ministrados que respondem a demandas, 

atendidas, ou não, pela atividade regular do ensino formal de graduação ou de pós-

graduação. Esses cursos podem ser predominantemente presenciais. 

b) Eventos: são atividades de curta duração como: palestras, seminários, exposições, 

congressos, entre outras, que contribuem para a disseminação do conhecimento. 

Destacam-se os Simpósios de cada grande área da Instituição, os quais são 

recorrentes e programáveis a cada ano.  
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c) Projetos de Extensão Continuados: têm como objetivos o desenvolvimento de 

comunidades, a integração social e a integração com instituições de ensino. São 

projetos desenvolvidos ao longo do ano letivo, podendo ser renovados no ano 

seguinte, mediante solicitação encaminhada à Secretaria Geral da Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu. 

d) Programas especiais, ou regimes especiais: preveem a realização contínua, ou 

inovadora de disciplinas presentes nas matrizes curriculares dos cursos, as quais 

poderão ser aproveitadas nos cursos de graduação da Instituição, após solicitação 

formal, por parte do aluno, aos colegiados. Servem, também, como processo de 

nivelamento e reenquadramento das disciplinas. 

e) Programas permanentes: são empreendimentos que se caracterizam por uma 

organização estável e por disponibilizar a divulgação científica, artística e cultural 

tendo a sociedade e várias comunidades atendidas no transcorrer do ano letivo. Aqui 

se encaixam os estudantes da bolsa ISS. 

Os interessados em propor atividades de extensão, deverão levar em 

consideração esse enquadramento, bem como as normas gerais para a proposição 

de projetos, programas ou atividades, as quais sempre serão disponibilizadas em 

editais específicos publicados ao início de cada ano letivo. 

 

 

 

1.18.3 Proposição de Extensão 

 

A Secretaria Geral da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e 

Extensão do Centro Universitário Vale do Iguaçu abrirá um edital de chamada de 

projetos em fluxo contínuo a cada início de ano letivo. Esse documento apresentará 

todas as orientações para o desenvolvimento das proposições de atividades de 

extensão. O procedimento mais importante a ser adotado pelos propositores é o 

enquadramento do projeto/pedido em uma das cinco modalidades de extensão 

prevendo o encaixe da proposta em uma das quatro áreas temáticas a seguir: 
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a) Acadêmico: Busca realizar ações de melhoria institucional, no que diz respeito à 

formação dos docentes e discentes e sociedade. 

b) Cultural: Tem o propósito desenvolver ações de valorização e disseminação do 

conhecimento na IES e nas comunidades ao seu entorno demais segmentos da 

sociedade. 

c) Científico: Busca promover ações de desenvolvimento técnico-científico de 

relevância acadêmica e social na resolução de problemas sociais. 

d) Responsabilidade social: Realizar ações que conduzam ao desenvolvimento e a 

conscientização da comunidade com relação aos valores da ética e da 

sustentabilidade, promovendo uma sociedade mais justa, cidadã e ativa. 

 

Essas áreas são grupos amplos que servirão de meio para o enquadramento 

das atividades a serem realizadas, levando em consideração as áreas de atuação do 

propositor do projeto do público-alvo. 

Os interessados a proposição de projetos deverão preencher o requerimento 

presente no site, no espaço extensão, bem como formular um projeto, conforme o 

modelo presente também no site, encaminhar à coordenação do curso da área afim 

para aprovação no colegiado. Após aprovação do colegiado do curso, o projeto deverá 

ser encaminhado à Secretaria Geral da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à 

Pesquisa e Extensão do Centro Universitário Vale do Iguaçu para cadastramento e 

liberação do projeto. Esse processo, a partir da data de entrega, terá um prazo de 

72h.  

Todas as atividades de extensão serão registradas, acompanhadas e 

certificadas pela Secretaria Geral da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à 

Pesquisa e Extensão, com acompanhamento direto das coordenações de curso e da 

Coordenação Acadêmica. 

O registro das atividades será realizado em um sistema próprio da Secretaria, 

destinado para esse fim.  

 

1.18.4 Avaliação dos Projetos De Extensão 

 

As proposições das atividades de extensão serão avaliadas pela Coordenação 

do Curso ao qual o propositor está vinculado, sendo encaminhado para aprovação em 



206 

 

colegiado, levando-se em consideração as determinações presentes no edital de 

chamada de proposições de atividade.  

Após aprovação do colegiado, a proposição é encaminhada à Secretaria Geral 

da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão para análise e 

conferência dos requisitos presentes no edital. Após aprovação o projeto passa a ser 

cadastrado e a ser efetivado. A determinação dos itens a serem avaliados será 

proposto pelo edital anual de chamada das atividades. 

 

1.18.5 Forma de Inscrição dos Participantes e Duração das Atividades 

 

A forma participação das atividades de extensão estarão vinculadas e cada 

projeto destinado à Secretaria da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à 

Pesquisa e Extensão, sendo que todos os projetos deverão prever o processo de 

inscrição dos interessados, seja ela gratuita ou paga. 

Como a finalidade geral da extensão é abranger a sociedade, trazendo 

soluções viáveis para sua transformação e melhoria, o Programa de Extensão da 

Uniguaçu prevê que as atividades deverão se enquadrar nas seguintes proposições:  

a) Atividades pagas: é previsto um valor para o desenvolvimento do curso de 

extensão, para o pagamento de profissionais, materiais e demais necessidades 

referentes à atividade. 

b) Atividades gratuitas: as quais são realizadas sem custo aos seus participantes. 

Outra forma de participação poderá ser por meio de indicação dos responsáveis 

pelos projetos e/ou da melhor forma   

Quanto a duração, as atividades/projetos de extensão deverão se enquadrar 

nos seguintes parâmetros: 

a) Atividades de curta duração: serão realizadas entre um dia a dois meses. 

b) Atividades de média duração: serão realizadas entre três meses a seis meses. 

c) Atividades de longa duração: serão realizadas entre seis meses a um ano. 

Impreterivelmente as atividades não poderão sobressair o prazo de longa 

duração, para que o processo de acompanhamento seja efetivo e eficaz. Sendo 

previsto no tempo de cada um dos parâmetros o tempo para a produção de relatórios 

e demais procedimentos obrigatórios.  
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1.18.6 Procedimento de Encerramento das Atividades 

 

Todas as atividades de extensão deverão prever o processo de encerramento 

a partir da finalização dos trabalhos realizados, levando em consideração a entrega 

do relatório final, conforme o modelo solicitado no edital de chamada, à Secretaria 

Geral da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu.  

O prazo para entrega do relatório será estipulado no ato de registro da 

atividade, sendo que todas as comprovações de realização das atividades, seja o 

propositor, seja para os participantes, apenas será lavrado após a entrega do relatório 

final à Secretaria, a qual terá um prazo de 72h para analisá-lo, aprová-lo ou não. Após 

aprovação, toda a documentação comprobatória estará à disposição dos 

responsáveis pela atividade. Em caso de reprovação será solicitado ao responsável 

pelas atividades as documentações faltantes. 

 

1.18.7 Projetos e Atividades de Extensão vinculados ao Curso de Direito   

 
Modalidade A � área temática A - Cursos de Extensão � Acadêmico 

 
2015/1 
Curso Pluralismo Jurídico  
Curso de formatação de trabalhos acadêmicos 

 
2016/1 
Curso desafios do novo Código de Processo Civil 

 
2017/1 
Curso de Direito Penal: parte geral 
Curso de técnica de apresentações públicas 

 
2017/2 
Curso de Oratória: sucesso ao falar em público 
Iniciação ao pensamento de Michel Foucault 

 
Modalidade B � Área temática A � Eventos � Acadêmico 

 
2015/1 
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10ª Semana Jurídica 
 

2016/2 
I Simpósio das Ciências Sociais Aplicadas 
 
2017/2 
II Simpósio das Ciências Sociais e Aplicadas 
 
2018/2 
III Simpósio das Ciências Sociais e Aplicadas 
 

 
Modalidade D � Área temática A � Programas Especiais, ou regimes especiais � 
Acadêmico 
 
2016/2 
Orientação de Monografia II 

 
Modalidade C � Área temática A � Projetos de Extensão Continuados � 
Acadêmicos 

 
2015/1 a 2015/2 
Grupo de Estudos e extensão em Linguagem e Discurso 
Centro de Línguas Uniguaçu (Espanhol, Inglês e Língua Portuguesa) 

 
2016/1 a 2016/2 
Centro de Línguas Uniguaçu (Espanhol, Inglês e Língua Portuguesa) 
 
2017/1 a 2017/2 
Centro de Línguas Uniguaçu (Espanhol, Inglês e Língua Portuguesa) 

 
Modalidade C � Área temática B � Projetos de Extensão Continuados � Culturais 

 
2015/1 
Projeto de Teatro Uniguaçu 

 
2015/2 
Projeto de Teatro Uniguaçu 

 
2016/1 
Projeto de Teatro Uniguaçu 

 
2016/2 
Projeto de Teatro Uniguaçu 

 
2017/1 
Projeto Cine Clube Uniguaçu: Teatro Grego no Cinema 
Projeto de Teatro Uniguaçu 

 
2017/2 
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Projeto de Teatro Uniguaçu 
 

Modalidade C � Área temática D - Projetos de Extensão Continuados � 
Responsabilidade Social 

 
2015/1 a 2015/2 
Projetos do Núcleo Social Uniguaçu 

 
2016/1 a 2016/2 
Projetos do Núcleo Social Uniguaçu 

 
2017/1 a 2017/2 
Projetos do Núcleo Social Uniguaçu 

 
2018/1 a 2018/2 
Projetos do Núcleo Social Uniguaçu 
 

 
Modalidade E � Área temática D � Programas Permanentes � Responsabilidade 
Social 

 
2015/1 a 2015/2 
Atendimentos do Núcleo Jurídico 

 
2016/1 a 2016/2 
Atendimentos do Núcleo Jurídico 

 
2017/1 a 2017/2 
Atendimentos do Núcleo Jurídico 

 

2018/1 a 2018/2 
Atendimentos do Núcleo Jurídico 

 

1.18.8 Disposições Gerais 

 

Todas as atividades de extensão serão apresentadas/divulgadas na página da 

Uniguaçu, bem como nos murais disponíveis na Instituição, sendo constantemente 

atualizadas. Cabe, também, ao responsável pela atividade sua divulgação.  

As atividades divulgadas que não sejam realizadas por falta de interessados, 

serão reagendadas e divulgadas em novas datas. Mas passarão a fazer parte do rol 

de atividades do Programa de Extensão, desde que o responsável concorde com 

processo. 
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Cabe à Secretaria da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e 

Extensão do Centro Universitário Vale do Iguaçu gerir e analisar os demais casos 

referentes ao Programa de Extensão. 

 

1.19 PROGRAMA DE MONITORIA ACADÊMICA 

 

O Programa Institucional de Monitoria Acadêmico-Científico do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu é instruído pela Resolução nº 03/2013 � CONSEPE, visa 

promover ações para o desenvolvimento pleno do estudante universitário, construindo 

um campo de ensino-aprendizagem mais profícuo, relacionando os conhecimentos 

adquiridos em sala de aula com as experiências das práticas efetivas no campo de 

trabalho, o que transformará o estudante do Centro Universitário Vale do Iguaçu em 

um profissional comprometido com a sua área de atuação e que sempre buscará, por 

meio da pesquisa, mecanismos para o melhor desempenho de sua função enquanto 

membro da sociedade.  

Como monitor, o aluno terá um contato mais próximo da realidade acadêmica, 

tendo a oportunidade de participar mais diretamente da rotina pedagógica de seu 

curso, além de estabelecer um processo colaborativo com o corpo docente e discente 

da Instituição, desenvolvendo, além da monitoria, pesquisa na sua área de atuação.  

Para que o acadêmico possa se dedicar aos seus estudos e desenvolver as 

suas atividades de monitoria, o Programa oferecerá bolsas de estudos aos 

acadêmicos, em conformidade com o número de vagas de cada disciplina. 

Por fim, cabe destacar que a IES possui normativa própria (REGIMENTO 

INTERNO DO PROGRAMA DE MONITORIA ACADÊMICA DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU) instituindo o Programa de Monitoria. 
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DIMENSÃO 2 � CORPO DOCENTE 

 

Os docentes do Curso de Direito devem possuir excelência técnica e didática, 

demonstrada perante processo seletivo que envolve pontuação por critérios 

acadêmicos, prova de títulos e prova didática perante banca examinadora, conforme 

Plano de Carreira, Cargos e Salários da IES e também seu Regimento Interno. O 

docente deve demonstrar excelente capacidade de comunicação escrita, oral e 

gráfica, além de humildade e integridade. O papel do professor é contribuir para a 

formação técnica dos alunos, mas sobretudo, propiciar condições para a formação de 

um ser integral através de exemplos positivos de caráter e conduta. 

O Curso de Direito conta com docentes contratados em regime integral, parcial 

e horistas de acordo com os critérios do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior � Sinaes. O Curso é conduzido pelo Coordenador do Curso auxiliado pelos 

professores que fazem parte do Núcleo Docente Estruturante � NDE.  

 

2.1 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE � NDE 

 

O Núcleo Docente Estruturante � NDE, no âmbito do Curso de Graduação em 

Direito do Centro Universitário Vale do Iguaçu, são compostos por um grupo de 

trabalho que tem como objetivo realizar avaliações periódicas do Projeto Pedagógico 

de Curso, reconstruindo-o, revisando-o, estudando as relações entre os processos 

avaliativos e a aprendizagem desenvolvida, sempre levando em consideração as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), contextualizando as demandas do mundo do 

trabalho com a práxis em sala de aula, laboratórios e demais espaços de 

aprendizagem, nos termos de seu Regimento (REGIMENTO DOS NÚCLEOS 

DOCENTES ESTRUTURANTES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU).  

O NDE se reúne regularmente para discutir questões essenciais do curso, 

como planos de ensino, ementas, bibliografias, metodologias de ensino e outros 

temas relevantes. 
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As atribuições do núcleo docente estruturante são, conforme expresso no art. 

3º do se Regimento: 

a) Elaborar e atualizar periodicamente o Projeto Pedagógico do Curso, levando 

em consideração as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso, o Projeto de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), definindo as concepções do curso e seus 

fundamentos com base no perfil do egresso; 

b) Atuar na consolidação do Projeto Pedagógico do Curso; 

c) Estabelecer, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais, o perfil do egresso 

do curso, contribuindo para a consolidação do perfil a partir da promoção do 

desenvolvimento de competências por meio do processo de uma aprendizagem 

sólida; 

d) Analisar periodicamente a base curricular do curso e suas unidades 

curriculares, visando o processo de aprendizagem; 

e) Avaliar e aprovar os Planos de Ensino de todas as unidades curriculares do 

curso; 

f) Analisar e avaliar as bibliografias básicas e complementares de cada unidade 

curricular do curso; 

g) Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos 

estabelecidos pelo Projeto Pedagógico de Curso; 

h) Supervisionar os processos avaliativos definidos pelo Colegiado do Curso, 

sugerindo formas de avaliação que visem o aprendizado; 

i) Acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando, quando 

necessário, ao Colegiado de Curso a substituição de docentes; 

j) Indicar formas de articulação entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, 

considerando o perfil dos egressos do curso e as demandas especificas da 

sociedade e do mercado de trabalho. 

O registro das reuniões do NDE é feito em ata própria para este fim, e mantida 

na IES para consulta. 

 

2.1.1 Descrição do NDE do Curso de Direito 
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O NDE - Núcleo Docente Estruturante � do Curso de Direito encontra-se 

estruturado e cumprindo suas obrigações conforme se passa a saber: 

1. Possui 5 docentes do curso.  

2. A maioria de seus membros atuam em regime de tempo integral (80% em 

tempo integral): 

Regime Integral Outros Regimes 
Sandro Marcelo Perotti André Luan Domingues 

Joao Vitor Passuello Smaniotto Tatiane Wegrnen 
Cainã Domit Vieira   

 

3. 80% de seus membros possuem titulação stricto sensu (um doutor e 3 

mestres). 

Mestres / Doutores Especialistas 
André Luan Domingues Sandro Marcelo Perotti 

Cainã Domit Vieira Tatiane Wegrnen 
Joao Vitor Passuello Smaniotto   

 

4. O coordenador do curso, prof Sandro Marcelo Perotti, é o presidente do NDE, 

integrando sua composição. 

5. O NDE atua no acompanhamento, na consolidação e na atualização do PPC, 

realizando estudos e atualização periódica: as alterações e atualizações feitas 

no PPC sempre são fruto de decisões deliberadas nas reuniões do NDE, 

conforme se pode observar nas suas atas. 

6. O NDE, em parceria com a CPA, verifica regularmente o impacto do sistema 

de avaliação de aprendizagem na formação do estudante, buscando sempre 

adequar às habilidades e competências pretendidas do perfil pretendido do 

egresso, considerando sempre as Diretrizes Curriculares e as novas demandas 

do mundo do trabalho 

7. A composição atual do NDE mantém parte de seus membros desde o último 

ato regulatório.  

 

A composição anterior (art. 1º da Resolução 08/2018, de 2 de fevereiro 

de 2018) estabelecia como membros do NDE os seguintes professores: Prof. 

Esp. Sandro Marcelo Perotti; Prof. Ms. Cainã Domit Vieira; Prof. Dr. João Vitor 
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Passuello Smaniotto; Prof. Ms. André Luan Domingues; Profa. Msa. Sandra 

Fonseca Pinto. Anteriormente (art. 1º da Resolução 15/2014, de 24 de 

novembro de 2014) o NDE era composto dos seguintes professores: Sandro 

Marcelo Perotti, Cainã Domit Vieira, João Vitor Passuello Smaniotto, Fernando 

David Perazzoli e Marilucia Flenik.  

A atual composição, como se pode observar no item a seguir, mantem 

quatro de seus antigos membros: Sandro Marcelo Perotti, Cainã Domit Vieira, 

João Vitor Passuello Smaniotto e André Luan Domingues, além de inserir um 

novo professor (Tatiane Wegrnen) que participava de algumas reuniões como 

egressa do curso.  

 

COMPOSIÇÃO NDE 2014 COMPOSIÇÃO NDE 2018 COMPOSIÇÃO NDE 2019 

Sandro Marcelo Perotti Sandro Marcelo Perotti Sandro Marcelo Perotti 

João Vitor Passuello Smaniotto João Vitor Passuello Smaniotto João Vitor Passuello Smaniotto 

Cainã Domit Vieira Cainã Domit Vieira Cainã Domit Vieira 

Marilucia Flenik André Luan Domingues André Luan Domingues 

Fermamdo David Perazzoli Sandra Fonseca Pinto Tatiane Wegrnen 

 

2.1.2 Composição do NDE do Curso de Direito 

 

O quadro atual do NDE é composto pelos seguintes professores, nos termos 

do art. 1º da Resolução 14/2019, de 10 de abril de 2019: 

� Sandro Marcelo Perotti - Presidente   

� João Vitor Passuello Smaniotto   

� Cainã Domit Vieira  

� André Luan Domingues 

� Tatiane Wegrnen 

 

2.2 COORDENAÇÃO DO CURSO 
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A Coordenação do curso do curso, amparada nas Diretrizes definidas pela 

Instituição e apoiada pela Coordenação Acadêmica, tem como compromisso principal 

a responsabilidade do ensino-aprendizagem no curso. Este compromisso deve ser 

cumprido continuamente através do envolvimento com o corpo docente, com a 

instituição e com os acadêmicos, mantendo assim a excelência do ensino. A 

✡✆✆�☛✄☎✟✆✝✆ ☛✄✝✄ ✄✞✄�✡✄� ✂✠✟✂ ✁✠☎✆✁✄✂ ☎✠✌ ✁✆�✌✟✞✆ ✄✌ ☎✠✄ ✄✂✂✟ ✏✞�✟☎✂✁✆�✌✟✆✝✆✑

seja acolhedora e continuamente educativa. 

A coordenação do Curso de Graduação em Direito é formada por uma equipe 

de 4 professores, todos trabalhando em regime integral, dispostos da seguinte 

maneira: 

� Coordenador Geral do curso 

� Coordenador Adjunto 

� Coordenador de Estágio 

� Coordenador de Monografias 

Todos que compõem a coordenação são professores do curso. 

A atuação do coordenador busca dar efetividade a este PPC, atendendo às 

demandas existentes, considerando a gestão do curso, a relação com os docentes e 

discentes, com tutores e com toda a equipe multidisciplinar. Também, a Coordenação 

do Curso possui representatividade nos colegiados superiores, conforme pode ser 

observado no item a seguir, e é pautada em um plano de ação documentado e 

compartilhado.  

Para manter sempre a qualidade que se espera, a Coordenação do Curso é 

avaliada semestralmente pela CPA, que apresenta os indicadores de desempenho 

para a Direção Geral, para a própria Coordenação, para o colegiado do curso, e 

também para o corpo discente.  

Por fim, a Coordenação do Curso desempenha um importante papel: administra 

a potencialidade do corpo docente do seu curso, favorecendo a integração e a 

melhoria contínua. Para cumprir esse papel o Coordenador atua intensamente na 

gestão do curso, promovendo a integração entre coordenação, direção e acadêmicos, 

por meio de atendimentos individuais ou em grupos e mesmo coletivamente. 

Promove, estimula e participa de atividades acadêmicas e sociais, possibilitando a 
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interlocução entre coordenação e acadêmicos, comunidade interna e comunidade 

externa. 

 

2.2.1 Representatividade do Coordenador nos Colegiados Superiores 

 

A Coordenação do Curso de Direito do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

participa efetivamente dos órgãos colegiados acadêmicos da instituição. Esta 

participação se dá por meio de reuniões e discussões referentes ao andamento do 

curso em particular e da IES como um todo. 

O Conselho Superior (CONSU), órgão máximo de deliberação da Faculdade é 

composto pelo Diretor Geral, seu presidente; pelos coordenadores de curso; por 

representantes da Mantenedora; por professores em exercício, eleitos por seus pares, 

com mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos; por um representante 

discente, indicado pelo respectivo órgão de representação para mandato de um ano, 

permitida a recondução. 

O Conselho de Ensino e Pesquisa (CONSEPE), órgão técnico de coordenação 

e assessoramento, em matéria de ensino, pesquisa, é constituído pelo Diretor Geral, 

seu presidente; pelos coordenadores dos cursos; por professores em exercício, eleitos 

por seus pares, com mandato de um ano, permitido a recondução; por representante 

discente, indicado pelo respectivo órgão de representação, com mandato de um ano, 

permitida a recondução. 

A coordenadoria do curso é integrada pelo Colegiado, para as funções 

deliberativas e pelo Coordenador do curso, para as tarefas executivas. O colegiado 

do curso é constituído pelos professores das disciplinas que ministram aulas no curso 

e um representante do corpo discente. O colegiado é dirigido pelo coordenador, 

substituído em suas faltas e impedimentos pelo coordenador adjunto. O colegiado do 

curso reúne-se ordinariamente em datas fixadas no calendário escolar e 

extraordinariamente quando for necessário. 
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2.2.2 Atribuições da Coordenação do Curso 

 

O Coordenador tem as seguintes atribuições: 

a. fiscalizar o cumprimento do regime escolar e a execução dos programas e 

horários estabelecidos; 

b. distribuir encargos de ensino, iniciação à pesquisa e extensão entre os 

professores do curso, respeitadas as especialidades, coordenando-lhes as 

atividades; 

c. pronunciar-se sobre o aproveitamento de estudos de adaptação de acadêmicos 

transferidos e diplomados; 

d. propor a admissão de monitores; 

e. elaborar o currículo pleno do curso de graduação, bem como suas 

modificações, submetendo-os ao Colegiado do curso, ao Conselho Superior e 

ao Conselho Nacional de Educação; 

f. propor normas de funcionamento dos estágios curriculares e encaminhá-los ao 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão para apreciação; 

g. exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e no Regimento 

da IES. 

 

Outras atribuições, de cunho didático-pedagógico, são descritas a seguir: 

a. Coordenar, orientar e acompanhar as atividades docentes e discentes, 

proporcionado apoio pedagógico para a realização das mesmas; 

b. Participar dos projetos da instituição, visando a interdisciplinaridade; 

c. Executar atividades técnicas e administrativas pertinentes ao curso; 

d. Prestar apoio e orientar às equipes que atuam na instituição em assuntos 

pertinente ao curso; 

e. Estabelecer contatos com os setores de serviços relacionados ao curso, 

voltados para o fortalecimento do mesmo; 

f. Buscar parcerias, intensificando a integração entre docentes e discentes, 

desenvolvendo-se atividades de aprendizagem nas salas de aula, laboratórios, 

estágios e bibliotecas. 
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A Coordenação do curso contribui com a forma de planejamento, execução e 

validação das atividades realizadas pelos docentes e discentes ofertando apoio 

didático pedagógico segurado pela assistência continua da instituição. Mudanças 

práticas positivas advindas deste apoio tendem a refletir nos ambientes da 

comunidade acadêmica. 

Um dos compromissos técnico-administrativos mais importantes da 

coordenação é a realização das reuniões que acontecem bimestralmente ou 

extraordinariamente com o corpo docente/Colegiado e reuniões do Núcleo Docente 

Estruturante � NDE. Este núcleo de docentes (NDE) tem o compromisso de trazer 

para discussão as necessidades do curso desde a elaboração dos planos de ensino, 

ajustes nas ementas até o formato e composição das avaliações escritas e práticas, 

enquanto as reuniões de colegiado estão voltadas para o aspecto administrativo e o 

monitoramento das atividades intra e extras classes dos acadêmicos. Todas as 

reuniões são registradas em ata. 

No processo de ensino aprendizagem, a coordenação busca estimular o aluno 

ao ensino, através da leitura e interação com consultas bibliográficas e buscas nas 

páginas de portais de artigos/periódicos relacionados ao curso. Dentro desta proposta, 

também está a inserção do aluno nos projetos da IES de cunho social. Projetos estes 

articulados através de parcerias com instituições interessadas na transformação 

educativa da comunidade. A participação em seminários, eventos e iniciativas ligadas 

à área de conhecimento do curso tem sido um incentivo ao aluno para o 

reconhecimento do mercado de trabalho. A busca de alternativas, tais como 

concursos, estágios voluntários e/ou remunerados, tem motivado o corpo discente na 

realização dos mesmos. Estas e outras alternativas tem se mostrado como acréscimo 

pessoal e profissional fortalecendo as potencialidades do estudante. 

A Coordenação também executa atividades voltadas diretamente ao aluno, tais 

como atendimento individual, monitoramento de tarefas, participação em reuniões por 

eles articuladas, o que tem sido um instrumento pedagógico de imenso valor, pois é 

percebido que tal envolvimento faz com que eles se sintam seguros nas suas buscas, 

refletindo com bons resultados nas práticas realizadas. 
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2.2.3 Composição da Coordenação do Curso de Direito   

 

Coordenador Geral do Curso 

Prof. Esp. Sandro Marcelo Perotti: Pós-graduado em Direito Administrativo 

Contemporâneo e Gestão Pública pelo Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu, 

assumiu a coordenação em maio de 2014, conforme Resolução 11, de 6 de maio de 

2014. Professor da IES desde o ano de 2009 acompanhando a execução do projeto 

pedagógico, com prioridade para a qualidade e excelência do ensino jurídico. 

Experiência acadêmica em educação superior como docente desde agosto de 2008. 

Experiência profissional não acadêmica como advogado desde março de 1994. 

 

Coordenador Adjunto do Curso 

Prof. Ms. Cainã Domit Vieira: Doutorando e mestre em Ciências Sociais Aplicadas 

pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, assumiu a coordenação adjunta do 

curso de Direito em fevereiro de 2014. Egresso da IES.   

Experiência acadêmica em educação superior como docente desde fevereiro de 2013. 

Experiência profissional não acadêmica como advogado desde março de 2011.  

 

Coordenador de Estágio 

Prof. Esp. Thiago Vinícius Moreno: Especialista em Direito Constitucional pela 

Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal, assumiu a 

coordenação do Núcleo de Práticas Jurídicas e Serviço Social em janeiro de 2014. 

Egresso da IES.  

Experiência acadêmica em educação superior como docente desde fevereiro de 2014, 

nas disciplinas de estágio supervisionado � prática real.  

Experiência profissional não acadêmica como advogado desde janeiro de 2014. 
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Coordenador de Monografias  

Prof. Dr. João Vitor Passuello Smaniotto: Doutor em Ciências Jurídicas e Políticas 

pela Universidad Pablo de Olavide. Assumiu a coordenação de monografias em julho 

de 2012. Professor da IES desde fevereiro de 2012.  

Experiência acadêmica em educação superior como docente desde fevereiro de 2008 

Experiência profissional não acadêmica como advogado desde março de 2008.  

 

2.2.4 Regime de Trabalho do Coordenador de Curso 

  

O regime de trabalho do coordenador é de tempo integral e permite o 

atendimento da demanda existente, considerando a gestão do curso, a relação com 

os docentes, discentes, tutores e equipe multidisciplinar e a representatividade nos 

colegiados superiores, por meio de um plano de ação documentado e compartilhado, 

com indicadores disponíveis e públicos com relação ao desempenho da coordenação, 

e proporciona a administração da potencialidade do corpo docente do seu curso, 

favorecendo a integração e a melhoria contínua.: 

� Desde 2014, quando assumiu a Coordenação do Curso, o prof. Sandro Perotti 

passou a trabalhar em Regime Integral. 

� O Coordenador também faz parte do corpo docente, mas para uma melhor 

gestão do curso, cumpre baixa carga horária em sala de aula (duas noites por 

semana). Assim, a maior parte do tempo fica à disposição da coordenação, 

atendendo o corpo discente e docente, e também as demandas da própria 

Direção Geral. 

� Conforme visto no item 2.2.1, o Coordenador do Curso de Direito tem 

representatividade nos colegiados superiores da IES � CONSU E CONSEPE. 
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2.3 COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

Conforme Regimento Interno da IES, constituem o Colegiado do Curso o 

coordenador, os professores que ministram aulas no curso e 1 (um) representante do 

corpo discente. O Colegiado de Curso reúne-se ordinariamente, em datas fixadas no 

calendário escolar, e, extraordinariamente, quando convocado pelo coordenador ou a 

requerimento de 1/3 (um terço) de seus membros.  

Compete ao Colegiado de Curso aprovar os programas e planos de ensino dos 

professores que atuam no curso respectivo, elaborar os projetos de ensino, iniciação 

a pesquisa e extensão e executá-los depois de aprovados pelo Conselho de Ensino e 

Pesquisa e/ou pelo Conselho Superior; Apreciar o plano e o calendário anual de 

atividades da Instituição; Exercer as demais competências que lhe sejam previstas no 

Regimento. 

 

RECORTE DO REGIMENTO INTERNO DA UNIGUAÇU 
CAPÍTULO VI 

DOS COLEGIADOS DE CURSO 
 

Art. 17o � Constituem cada Colegiado de curso, os professores das disciplinas que ministram 
aulas em um mesmo curso e 1 (um) representante do corpo discente. 
Art. 18o � O Colegiado de Curso é dirigido pelo coordenador de curso, substituído em suas 
faltas e impedimentos, pelo professor decano do respectivo curso. 
Art. 19o � O Colegiado de Curso reúne-se ordinariamente, em datas fixadas no calendário 
escolar, e, extraordinariamente, quando convocado pelo coordenador, por iniciativa própria, por 
solicitação do Diretor Geral ou a requerimento de 1/3 (um terço) de seus membros. 
Art. 20o � Compete ao Colegiado de Curso: 

I. aprovar os programas e planos de ensino dos professores que atuam no curso 
respectivo; 

II. elaborar os projetos de ensino, pesquisa e extensão e executá-los depois de aprovados 
pelo Conselho de Ensino e Pesquisa e /ou pelo Conselho Superior; 

III. apreciar o plano e o calendário anual de atividades da Instituição; 
IV. elaborar a proposta anual de despesas do curso e o plano de aplicação de recursos 

orçamentários a serem encaminhados à diretoria; 
V. exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e neste Regimento. 
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2.3.1 Composição do Corpo Docente 

 

Formação do Corpo Docente do Curso de Graduação em Direito do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu � Ano 2018. 

 

 

Alexandre Martins Garcia 

Graduado em Direito 

Especialista em Direito Público 

Docente desde 2010 

Experiência profissional desde 2005 

Leciona a disciplina de Direito Processual Penal 

 Possui graduação em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa 
(2003) e especialização em Direito Público pela Universidade Anhanguera - 
Uniderp (2010).  

Experiência profissional do docente (excluída a experiência no exercício da 
docência superior): Assessor de Gabinete da Tribunal de Justiça do Estado de 
Santa Catarina. Chefe de Cartório da Vara Criminal de Porto União 

 

 

André Luan Domingues 

Graduado em Direito 

Mestre em Direito 

Docente desde 2014  

Experiência profissional desde 2011 

Leciona as disciplinas de Hermenêutica, Direito 
Civil � Família, Direito Civil � Sucessões, Direito 
Ambiental e Urbanístico e Direito da Criança e do 
Adolescente.  

 Mestre em direito pela Universidade Federal de Santa Maria. Graduado em Direito 
pelo Centro Universitário Vale do Iguaçu (2010). Realiza pesquisas nas áreas de 
Filosofia, Sociologia, Psicologia Analítica e Psicanálise, com ênfase em Filosofia 
e ética da Libertação. 

Experiência profissional do docente (excluída a experiência no exercício da 
docência superior): Advocacia entre os anos de 2011-2012 e assessoria de 
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Magistrado na Vara de Família, Infância e Juventude e anexos da Comarca de 
União da Vitória entre os anos de 2012-2016. A partir de 2017 advogado com 
atuação nas áreas de Direito Civil, Direito de Família e do Direito da Criança e do 
Adolescente 

 

 

Cainã Domit Vieira 

Graduado em Direito 

Mestre em Ciências Sociais Aplicadas 

Docente desde 2013  

Experiência profissional desde 2011 

Leciona as disciplinas de   

 Doutorando e Mestre em Ciências Sociais Aplicadas pela Universidade Estadual 
de Ponta Grossa (UEPG). Professor do curso de Direito e coordenador do curso 
de Especialização em Direito Processual Civil no Centro Universitário Vale do 
Iguaçu (UNIGUAÇU). Membro do Laboratório de Pesquisa Interdisciplinar em 
Teoria Social/Teoria Política e Pós-Estruturalismo (LABTESP). 

Experiência profissional do docente (excluída a experiência no exercício da 
docência superior): Advogado com atuação nas áreas de Direito Civil.  

 

 

Dagmar Rhinow 

Graduada em História e Economia 

Mestra em Desenvolvimento Regional 

Docente desde   

Experiência profissional desde 1986 

Leciona as disciplinas de Economia Política  

 Possui graduação em Ciências Econômicas pela Fundação Faculdade Municipal 
de Administração e Ciências Econômicas de União da Vitória (1998), graduação 
em História pela Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de União da 
Vitória, Paraná (1985), especialização em Gestão Fazendária pela Universidade 
Federal de Santa Catarina (2002) e mestrado em Desenvolvimento Regional pela 
Universidade do Contestado Campus Canoinhas (2009). 
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Experiência profissional da docente (excluída a experiência no exercício da 
docência superior): Servidora pública da Secretaria de Estado da Fazenda de 
Santa Catarina, desde 1986, sendo lotada na Gerência Regional de Porto União, 
onde trabalha com a aplicação de legislação tributária estadual, especialmente na 
legislação e controle de processos de ICMS, ITCMD e IPVA. Também atende as 
questões do movimento econômico do município, referente ao Índice de 
Participação dos Municípios. Participa de pesquisas da área de economia, 
sustentabilidade, meio ambiente, administração pública e legislação tributária. 

 

 

Elvis Jakson Melnisk 

Graduado em Direito 

Especialista em Direito Processual Civil 

Docente desde 2008  

Experiência profissional desde 2001 

Leciona as disciplinas de Direito Civil 

 Possui graduação em Bacharelado em Direito pela Universidade Estadual de 
Ponta Grossa e Pós-Graduação em Direito Processual Civil pela Uninter. Exerce 
a docência no ensino superior desde 2008, como professor de Direito Civil, 
Processo Civil e Administrativo, tendo atuado na Uniguaçu (União da Vitória/PR), 
Isulpar (Paranaguá/PR) e Escola da Magistratura do Paraná (Ponta Grossa/PR). 
Mestrando em Direitos Fundamentais e Democracia pelo Centro Universitário 
Autônomo do Brasil � UNIBRASIL. 

Experiência profissional do docente (excluída a experiência no exercício da 
docência superior): Atuou durante 13 anos na Justiça Federal, como supervisor 
de Execução Fiscal, Supervisor de Licitações, Supervisor do Juizado Especial 
Federal e Oficial de Gabinete. Atualmente é Juiz de Direito no Tribunal de Justiça 
do Estado do Paraná com atuação em Vara Cível e Vara da Fazenda Pública. 

 

 

Emanuel Anderson da Costa Martins 

Graduado em Direito 

Mestre em Ciências Jurídicas-Política 

Docente desde 2014  

Experiência profissional desde 2008 

Leciona as disciplinas de Direito Empresarial e 
Direito Civil � contratos.  
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 Possui graduação em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba - Unicuritiba 
(2007), especialista em Direito Processual Civil Contemporâneo pela PUC-PR 
(2010) e em Ciência Política e Teoria do Estado pela Universidade de Lisboa 
(2011), é Mestre em Ciências Jurídicas-Política e Doutorando em Direito de 
Propriedade Industrial (trancado) pela Faculdade de Direito da Universidade 
Clássica de Lisboa - Portugal.      

Experiência profissional do docente (excluída a experiência no exercício da 
docência superior): Advogado-sênior no escritório Duque Martins Sociedade de 
Advogados em Curitiba/PR, atuando exclusivamente com demandas do Direito 
de Empresas (Sociedades, Títulos de Crédito, Contratos Mercantis, Recuperação 
empresarial e falências). 

 

 

Everton Luís da Silva 

Graduado em Direito 

Mestre em Direito 

Docente desde 2014  

Experiência profissional desde  

Leciona as disciplinas de Filosofia do Direito, 
História do Direito, Direito Constitucional e Direito 
Processual Civil  

 Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Graduado 
em Direito pelo Centro Universitário Vale do Iguaçu (UNIGUAÇU). Membro do 
Grupo de Pesquisa em Direitos da Sociobiodiversidade (GPDS) da Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM). Membro do Grupo de Estudos em Trabalho, 
Economia e Políticas Públicas (TRAEPP) da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR). Realiza pesquisas nas áreas de Filosofia, Teoria do Direito, Psicanálise 
e Ecologia Política, tendo como principais eixos temáticos: filosofia política, poder 
constituinte, constituição política do presente, a modernidade e suas crises, 
direitos emergentes, ecologia dos afetos, direitos da sociobiodiversidade, 
biopolítica e esquizoanálise.  

Experiência profissional do docente (excluída a experiência no exercício da 
docência superior): Atualmente é Analista Judiciário da Justiça Federal da 4ª 
Região, atuando no assessoramento dos magistrados da Subseção Judiciária de 
União da Vitória/PR, com a elaboração de minutas de sentenças e decisões 
interlocutórias em diversas áreas, especialmente direito civil, direito constitucional 
(remédios constitucionais) e direito tributário. Foi Advogado concursado do 
município de União da Vitória/PR entre março de 2013 e setembro de 2017, 
quando atuou na elaboração minutas de projeto de lei, bem como proferindo 
pareceres jurídicos (acerca da constitucionalidade) sobre: projetos de lei 



226 

 

propostos por outras secretarias, decretos, sanção e veto. Além disso, atuou nas 
demandas judiciais na área cível (direito civil, constitucional, tributário e 
administrativo), sendo, ainda, o responsável pela elaboração de modelos de 
recursos (apelações, agravos de instrumento, embargos infringentes da LEF, RE 
e Resp) de frequente utilização pelos demais membros da Consultoria Jurídica 
Municipal. 

 

 

Hugo de Mattos Santa Isabel 

Graduado em Direito 

Especialista em Ciências Criminais 

Docente desde 2013  

Experiência profissional desde 2008 

Leciona as disciplinas de Introdução ao Estudo do 
Direito, Direito Penal, Processo Penal, 
Criminologia, e Processo Penal no Núcleo de 
Práticas Jurídicas  

 Possui graduação em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí (2004) e Pós 
Graduação em Ciências Criminais pela Faculdade Campo Real (2011). 
Mestrando do programa de mestrado, cuja linha de pesquisa é em 
desenvolvimento social e sociedade, pela Universidade do Vale do Rio do Peixe. 

Experiência profissional do docente (excluída a experiência no exercício da 
docência superior): Advogado de Santa Catarina e do Paraná, desde 2008 
exercendo a advocacia criminal.  

 

 

Joao Vitor Passuello Smaniotto 

Graduado em Direito 

Doutor em Ciências Jurídicas e Políticas  

Docente desde 2008  

Experiência profissional desde 2008 

Leciona as disciplinas de Direito Constitucional e 
Direito do Trabalho.  

 Doutor em Ciências Jurídicas e Políticas (Universidad Pablo d´Olavide - 
Sevilha/Espanha). Mestre em Direitos Humanos, Interculturalidade e 
Desenvolvimento (Universidad Pablo d´Olavide - Sevilha/Espanha). Mestre em 
Direitos Fundamentais e Democracia (Centro Universitário Autônomo do Brasil � 



227 

 

Unibrasil). Graduado em Direito (Centro Universitário Autônomo do Brasil � 
Unibrasil). Pró-Reitor de Pós-Graduação, Iniciação a Pesquisa Pesquisa e 
Extensão. Coordenador de monografias. Coordenador de intercâmbio: curso de 
especialização em teoria crítica em Direitos Humanos, promovido pela 
Universidad Pablo d´Olavide (Sevilha/Espanha). Editor da Revista Direito & 
Deriva, publicada pela mesma instituição.  

Experiência profissional do docente (excluída a experiência no exercício da 
docência superior): Advogado com experiência na área trabalhista e sindical 
desde 2008. Prestou assessoria jurídica aos sindicatos da área da saúde, 
alimentação, telefonia, dentre outros, no município de Curitiba/PR.  

 

 

Juliana Bianchini 

Graduada em Direito 

Extensão acadêmica em Direitos Humanos 

Mestranda em Direitos Fundamentais e 
Democracia 

Docente desde 2019 

Experiência profissional desde 2017 

Leciona a disciplina de Processo Penal  

 Graduada em Direito pelo Centro Universitário Vale do Iguaçu (UNIGUAÇU). 
Extensão Universitária em Fundamentos Críticos dos Direitos Humanos pela 
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla/ES). Mestranda em Direitos Fundamentais 
e Democracia pela UNIBRASIL (Minter UNIGUAÇU).  

Experiência profissional da docente (excluída a experiência na docência 
superior): Assessora Jurídica junto ao Ministério Público do Estado do Paraná, 
com atuação nas áreas Criminal, Tribunal do Júri, Execução Penal, Juizado 
Especial Criminal, e no âmbito extrajudicial, na área de Controle Externo da 
atividade Policial. Também possui atuação em outras áreas do órgão ministerial, 
como Saúde Pública, Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo, Família, Infância e 
Juventude, e, atualmente, Patrimônio Público e Proteção do Consumidor.  
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Karoline Coelho de Andrade e Souza 

Graduada em Direito 

Especialista em Filosofia e Direitos Humanos 

Mestre em Ciências Sociais Aplicadas 

Docente desde 2019  

Experiência profissional desde 2015 

Leciona a disciplina de Direito Penal III  

 Graduada em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). 
Especialista em Filosofia e Direitos Humanos pela Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUCPR). Mestre em Ciências Sociais Aplicadas pela 
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).  

Experiência profissional da docente (excluída a experiência no exercício da 
docência superior): Advogada atuante nas áreas de Direito Civil, Direito da 
Família, Empresarial e Criminal. Atualmente é pesquisadora do Laboratório de 
Pesquisa Interdisciplinar em Teoria Social/Teoria Política e Pós-Estruturalismo, 
vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais Aplicadas da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e professora no Centro 
Universitário do Vale do Iguaçu (UNIGUAÇU).   

 

 

Maria Luiza Milani 

Graduada em Serviço Social 

Doutora em Serviço Social 

Docente desde 1996  

Experiência profissional desde 1977  

Leciona as disciplinas de Teoria Social 
Contemporânea  

 Doutora em Serviço Social: Serviço Social, Políticas Sociais e Movimentos 
Sociais, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2004), Mestre em 
Educação pela Universidade Federal de Santa Maria (1999) e Graduada em 
Serviço Social pela Faculdade Espírita do Curitiba (1992). Atua no ensino, 
pesquisa e extensão na área de Planejamento Urbano e Regional, área de 
concentração em Desenvolvimento Regional, é vinculada à Linha de Pesquisa: 
Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional. É líder do Grupo de Pesquisa 
Políticas Públicas e Desenvolvimento. É docente na Universidade do Contestado 
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(UnC), no Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional. É docente no 
curso de Direito do Centro Universitário Vale do Iguaçu (UNIGUAÇU). É 
pesquisadora e orientadora de temas vinculados a: políticas públicas e sociais; 
saúde pública; assistência social; educação; gestão pública e social; direitos; 
controle social; gênero; violência; desigualdade social e pobreza.  

Experiência profissional do docente (excluída a experiência no exercício da 
docência superior): Desde o ano de 2006 até o presente, tem proferido palestras 
nas conferências municipais e regionais referentes às políticas públicas de saúde, 
assistência social, mulher, idoso, criança e adolescente, meio ambiente. Desde o 
ano de 2008 até a presente data, integra conselhos municipais de políticas 
públicas e no período de 2017 a 2019 presidente do Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e do Adolescente de Canoinhas-SC.   

 

 

Marilucia Flenik 

Graduada em Pedagogia e em Direito 

Doutora em Direito Econômico e Socioambiental  

Docente desde 2003   

Experiência profissional desde 2003 

Leciona as disciplinas de Direito Humanos e Direito 
ambiental  

 Possui graduação em Pedagogia pela Universidade da Cidade de União da 
Vitoria (1973) e graduação em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba 
(2002). Especialista em História da Filosofia Moderna e Contemporânea pela 
Universidade Federal do Paraná (2001). Especialização da Escola de 
Magistratura do Paraná (2002). Mestre em Direito Social e Econômico na 
PUC/PR. Doutora pela PUC/PR em Direito Econômico e Socioambiental (2012). 
Professora do Curso de Direito do Centro Universitário Vale do Iguaçu. Professora 
de Filosofia do Direito no Instituto de Filosofia São Alberto Magno. Ocupante da 
cadeira n. 17 da Academia de Letras do Vale do Iguaçu 

Experiência profissional do docente (excluída a experiência no exercício da 
docência superior): Mediadora no CEJUSC da Comarca de União da Vitória. É 
advogada em Porto União(SC) e União da Vitória(PR). 
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Nathan de Freitas Fernandes 

Graduado em Direito 

Especialista em Gestão tributária 

Docente desde 2018  

Experiência profissional desde 2016 

Leciona as disciplinas de Direito Tributário e Direito 
Previdenciário  

 Graduado em Direito pelo Centro Universitário Vale do Iguaçu - UNIGUAÇU 
(2015). Pós-graduando em Gestão Tributária pela Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná - PUCPR (2016-2017). Mestrando em Direitos Fundamentais 
e Democracia pelo Centro Universitário Autônomo do Brasil � UNIBRASIL. 

Experiência profissional do docente (excluída a experiência no exercício da 
docência superior): Advogado (2016/2017). Procurador Chefe do Município de 
Mallet. Membro da Comissão de Direito Tributário e Empresarial da OAB/PR, 
Subseção de União da Vitória/PR.  

 

 

 

Sandro Marcelo Perotti 

Graduado em Direito 

Especialista em Direito Administrativo 
Contemporâneo e Gestão Pública 

Docente desde 2008  

Experiência profissional desde 1994 

Leciona as disciplinas de Direito Civil Obrigações, 
Direito Civil Contratos, Direito Civil reais e 
Processo Civil Execução  

 Coordenador do Curso de Direito do Centro Universitário Vale do Iguaçu. Possui 
graduação em DIREITO pela Fundação Universidade Regional de Blumenau 
(1993). Especialização em Direito Administrativo Contemporâneo e Gestão 
Pública, no Centro Universitário Vale do Iguaçu (2008). Mestrando em 
Desenvolvimento Regional, Universidade do Contestado - UnC (2008).  

Experiência profissional do docente (excluída a experiência no exercício da 
docência superior): Advogado atuante a 23 anos nas áreas cível, obrigações e 
contratos. 
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Tatiane Wegrnen 

Graduada em Direito 

Especialista em Direito Civil e Empresarial 

Docente desde 2018  

Experiência profissional desde 2013 

Leciona as disciplinas de Direito do Consumidor  

 Graduada em Direito pelo Centro Universitário Vale do Iguaçu - UNIGUAÇU. 
Especialista em Direito Civil e Empresarial pela Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná - PUCPR. Mestranda em Direitos Fundamentais e Democracia pelo 
Centro Universitário Autônomo do Brasil � UNIBRASIL. 

Experiência profissional do docente (excluída a experiência no exercício da 
docência superior): Advogada, atuante nas áreas de Direito Civil, Empresarial e 
do Trabalho. Advogada atuante em demandas envolvendo relações de consumo, 
com quatro anos de experiência, tanto na representação dos interesses de 
consumidores quanto de fornecedores, nas diversas instâncias, inclusive tribunais 
superiores. Atualmente coordenando projeto de extensão que visa informar e 
conscientizar a comunidade no tocante aos direitos e deveres nas relações de 
consumo 

 

 

Thiago Vinícius Moreno 

Graduado em Direito 

Especialista em Direito Constitucional 

Advogado atuante junto ao Núcleo de Práticas 
Jurídica e Serviço Social  

Docente desde 2014 

Experiência profissional desde 2014 

Leciona as disciplinas de prática real no estágio 
supervisionado 

 Possui graduação em Direito pela Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu - 
UNIGUAÇU (2009) e especialização em Direito Constitucional pela Universidade 
para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal (2011). Atuação 
como orientador de estágio supervisionado desde o mês de fevereiro de 2014 nas 
disciplinas de prática real. 

Experiência profissional do docente (excluída a experiência no exercício da 
docência superior): Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito 
Civil, de Família e Penal. Possui atuação profissional há mais de 4 anos na 
advocacia e na coordenação administrativa e jurídica do Núcleo de Práticas 
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Jurídicas, vinculado ao Curso de Bacharelado em Direito, com participação direta 
e indireta em mais de 1.600 ações encaminhadas à Justiça. 

 

2.3.2 Titulação do corpo docente 

 

Dos 17 docentes vinculados ao curso, 3 são doutores, 6 são mestres e 8 são 

especialistas. Assim, o percentual de docentes com titulação obtida em programas de 

pós-graduação strictu sensu é de 53%. 

 

Número de docentes Especialistas: 8 47% do colegiado 

Número de docentes Mestres e Mestras: 8 35% do colegiado 

Número de docentes Doutores e Doutoras: 4  18% do colegiado 

 

A Tabela abaixo apresenta a relação do corpo docente do Curso de Direito e sua 

atual titulação. 

 

DOCENTES TITULAÇÃO 

Alexandre Martins Garcia Especialista 

André Luan Domingues Mestre 

Cainã Domit Vieira Mestre 

Dagmar Rhinow Mestra 

Elvis Jakson Melnisk Especialista 

Emanuel Anderson da Costa Martins Mestre 

Everton Luís da Silva Mestre 

Hugo de Mattos Santa Isabel Especialista 

Joao Vitor Passuello Smaniotto Doutor 

Juliana Bianchini Especialista 

Karoline Coelho de Andrade e Souza Mestra 

Maria Luiza Milani Doutora 

Marilucia Flenik Doutora 

Nathan de Freitas Fernandes Especialista 

Sandro Marcelo Perotti Especialista 

Tatiane Wegrnen Especialista 

Thiago Vinícius Moreno Especialista 
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2.3.3 Experiência profissional do docente 

 

Dos 17 docentes vinculados ao curso, 15 deles não são exclusivamente 

docentes.  

Dos 17 docentes vinculados ao curso, 9 possuem experiência profissional 

(excluída as atividades no magistério superior) de 10 (dez) ou mais anos, perfazendo 

um total de 54% do corpo docente.  

 

54% do colegiado (9 docentes) possui experiência profissional de 10 anos ou mais 

23% do colegiado (4 docentes) possui experiência profissional entre 5 e 9 anos 

23% do colegiado (4 docentes) possui experiência profissional até 5 anos 

 

Destes dados se pode observar que o corpo docente POSSUI EXPERIÊNCIA 

profissional no mundo do trabalho que PERMITE APRESENTAR exemplos 

contextualizados com relação a problemas práticos. Também, pela vinculação que 

cada professor possui com as matérias que leciona, fica evidenciada sua competência 

para aplicar a teoria ministrada em relação ao seu fazer profissional, sempre se 

ATUALIZANDO com relação à interação conteúdo e prática, e PROMOVENDO a 

compreensão da aplicação da interdisciplinaridade no contexto laboral.  

Importante destacar que o Corpo Docente do Curso de Direito desta IES 

sempre trabalha partindo da ANALISE das competências previstas no PPC, 

considerando o conteúdo abordado e a profissão.  

A distribuição do tempo de experiência profissional por docente encontra-se 

na tabela a seguir, relacionando cada docente com o ano de início de sua experiência 

profissional do docente, excluindo a experiência no exercício da docência superior 

 

Docentes Ano de início da Experiência profissional 

Juliana Bianchini 2017 
Karoline Coelho de Andrade e Souza 2015 
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Nathan de Freitas Fernandes 2016 
Thiago Vinícius Moreno 2014 
André Luan Domingues 2011 

Cainã Domit Vieira 2011 
Everton Luís da Silva 2011 

Tatiane Wegrnen 2013 
Alexandre Martins Garcia 2005 

Dagmar Rhinow 1986 
Elvis Jakson Melnisk 2001 

Emanuel Anderson da Costa Martins 2008 
Hugo de Mattos Santa Isabel 2008 

Joao Vitor Passuello Smaniotto 2008 
Maria Luiza Milani 1977 
Marilucia Flenik 2003 

Sandro Marcelo Perotti 2000 
 

 

2.3.4 Experiência no exercício da docência superior 

 

Dos 20 docentes vinculados ao Curso de Direito, 12 possuem experiência 

profissional (excluída as atividades no magistério superior) de 10 (dez) ou mais anos, 

perfazendo um total de 60% do corpo docente.  

 

36% do colegiado (6 docentes) possui experiência de 10 anos ou mais 

17% do colegiado (3 docentes) possui experiência profissional entre 5 e 9 anos 

47% do colegiado (8 docentes) possui experiência profissional até 5 anos 

 

Destes dados se pode observar que o corpo docente possui experiência na 

docência superior para promover ações que permitam identificar as dificuldades dos 

discentes, expor o conteúdo em linguagem aderente às características da turma, 

apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos componentes 

curriculares, e elaborar atividades específicas para a promoção da aprendizagem de 

discentes com dificuldades e avaliações diagnósticas, formativas e somativas, 

utilizando os resultados para redefinição de sua prática docente no período. 
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A distribuição do tempo de experiência no magistério superior por docente 

encontra-se na tabela a seguir, relacionando cada docente com o ano de início de sua 

experiência no exercício da docência superior. 

 

Docentes 
Experiência no exercício da docência 

superior 

Alexandre Martins Garcia 2010 
André Luan Domingues 2014 

Cainã Domit Vieira 2013 
Dagmar Rhinow 2003 

Elvis Jakson Melnisk 2008 
Emanuel Anderson da Costa Martins 2014 

Everton Luís da Silva 2014 
Hugo de Mattos Santa Isabel 2013 

Joao Vitor Passuello Smaniotto 2008 
Juliana Bianchini 2019 

Karoline Coelho de Andrade e Souza 2019 
Maria Luiza Milani 1996 
Marilucia Flenik 2003 

Nathan de Freitas Fernandes 2018 
Sandro Marcelo Perotti 2008 

Tatiane Wegrnen 2018 
Thiago Vinícius Moreno 2014 

 

2.3.5 Produção científica, cultural, artística ou tecnológica 

 

Dos 20 docentes vinculados ao curso, 12 docentes possuem produções nos 

últimos 3 anos perfazendo um total de 60% do corpo docente. A distribuição da 

quantidade de produções acadêmicas (científica, cultural, artística ou tecnológica) por 

docente encontra-se na tabela a seguir: 

 

Docentes Produção 

Alexandre Martins Garcia 0 
André Luan Domingues 7 

Cainã Domit Vieira 13 
Dagmar Rhinow 0 
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Elvis Jakson Melnisk 1 
Emanuel Anderson da Costa Martins 1 

Everton Luís da Silva 6 
Hugo de Mattos Santa Isabel 2 

Joao Vitor Passuello Smaniotto 10 
Juliana Bianchini 0 

Karoline Coelho de Andrade e Souza 4 
Maria Luiza Milani 53 
Marilucia Flenik 1 

Nathan de Freitas Fernandes 2 
Sandro Marcelo Perotti 0 

Tatiane Wegrnen 1 
Thiago Vinícius Moreno 0 

 

2.4 POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA 
IES 

 

Para a implementação das propostas expressas neste documento é necessário 

construir uma agenda, de comum acordo entre as partes, de capacitação de docentes 

e técnicos administrativos. Os pontos básicos desta agenda perpassam 

prioritariamente a sensibilização sobre os processos de mudança e a discussão sobre 

metodologias ativas de aprendizagem, avaliação formativa, informatização dos 

processos de trabalho, inter-relação ensino/serviços/comunidade e integração 

ensino/pesquisa/extensão.  

Para alcançar este feito, a IES possui um programa de capacitação permanente 

de docentes e técnicos administrativos, que possuiu o objetivo de preparar o professor 

para enfrentar situações derivadas da função que exerce, oferecendo ao sujeito 

conhecimentos e possibilidades de criação, solução de problemas e competência para 

dar sugestões que apresentem alternativas no ambiente laboral. Pretende, ainda, dar 

autonomia e autoconfiança e gerar crescimento e melhoras no processo de 

transformação de fragilidades em potencialidades, estimulando o desenvolvimento de 

habilidades independentemente da personalidade dos funcionários. 

A capacitação dos docentes, desenvolvida seguindo cronograma 

calendarizado, será programada e desenvolvida a partir das necessidades 

apresentadas pelo colegiado de curso, tendo como responsável a Coordenação 
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Acadêmica, ouvida a Direção Geral e o Coordenadores de Curso, em conjunto com o 

Núcleo Docente Estruturante (NDE). 

 

2.5 PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO DO CORPO DOCENTE 

 

O preenchimento de vagas para docentes dos colegiados do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu se dá mediante a necessidade apresentada por cada 

área, sendo apresentada tal necessidade pela coordenação do curso antes do início 

de cada período letivo.  

A partir disso, um processo de seleção é aberto e regido pela Coordenação do 

Colegiado, Coordenação Acadêmica e Equipe Pedagógica da Instituição, os quais 

abrirão um edital de seleção apresentando os requisitos para a realização do teste 

seletivo. Cabe destacar que todo o processo respeitará o REGIMENTO INTERNO DO 

PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO DE DOCENTES E PESSOAL TÉCNICO-

ADMINISTRATIVO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU. 

A participação do processo de seleção e a aprovação não incidem em 

contratação.  

O procedimento ainda leva em consideração a LDB nº 9394/96, ao que tange 

à carga horária dos docentes, atrelando às necessidades reais do colegiado, bem 

como as necessidades da Instituição, que poderá aproveitar o docente em outros 

colegiados, ou em outras atividades caso seja de interesse do docente. 

O programa de contratação leva em consideração, também, o preenchimento 

de um banco de dados de currículos, o qual é preenchido diretamente na página da 

Uniguaçu. Após o recebimento, os currículos são encaminhados à Coordenação 

Acadêmica, para análise em conjunto com os coordenadores de curso e posterior 

convite à participação do processo seletivo. 

 

2.5.1 Critérios de Seleção 

 

É importante ressaltar que o processo de seleção, desenvolvimento Programa 

de Contração Docente, é constituído por uma equipe multidisciplinar, para que o 
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processo de análise leve em consideração as habilidades e competências de forma 

mais ampla, realizando uma avaliação mais justa dos candidatos. Para tanto, o 

programa de seleção prevê a realização de três etapas, sendo interligadas entre elas: 

 

I � Análise de currículo no formato Lattes documentado, com foco nos seguintes 

aspectos:  

a) Titulação: no mínimo especialista; 

b) Experiência como docente na área; 

c) Publicações; 

d) Projetos de pesquisa e/ou extensão; 

e) Palestras, cursos, minicursos e demais atividades acadêmicas na área. 

 

II � Prova didática dentro da área em que a vaga é oferecida, cabendo o 

desenvolvimento da prova dentro de uma aula de 50 min de caráter eliminatório, com 

nota mínima de 7,0 (sete vírgula zero).  

III � Entrevista com realizada pela coordenação do curso, com a presença da 

Coordenação Acadêmica e Equipe Pedagógica.  

 

2.5.2 Resultados e Divulgação 

 

Após a realização de cada etapa do processo de seleção, serão levados em 

consideração a pontuação obtida em cada uma das etapas. Os pesos das notas das 

etapas I e III serão atribuídos pelas Coordenações de curso, os quais irão definir pesos 

conforme a necessidade de cada curso e área. A etapa II deverá obrigatoriamente ter 

peso de 0 (zero) a 10 (dez), sendo que a nota mínima para aprovação deverá ser 7,0 

(sete vírgula zero).  

A divulgação dos resultados será realizada por meio de editais próprios da 

Instituições, orientados pelo Programa de Contratação Docente, coordenado pela 

Coordenação de Curso e pala Coordenação Acadêmica, dentro dos prazos 

estipulados em edital.  

A aprovação no processo seletivo não implica em contratação. 
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2.5.3 Processo Seletivo 

 

É importante ressaltar que o processo de seleção descrito aqui está previsto no 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI), mantendo os valores originados pela 

Instituição e sua identidade, materializados no processo de ensino-aprendizagem 

dentro e fora da sala de aula, por esse motivo que a seleção e contratação de 

docentes é gerido desta forma, para que se tenha garantias da qualidade de ensino 

para o desenvolvimento de sujeitos amplamente qualificados no mercado de trabalho 

e socialmente envolvidos.  

 

2.5.4 Contratação de Docentes 

  

A gestão da contratação dos docentes será realizada pelo setor de Recursos 

Humanos, sendo acompanhado pela Coordenação de Curso, Coordenação 

Acadêmica e Direção Geral.  

Após aprovação no processo seletivo, havendo a real necessidade de 

contratação do docente. Para tanto, o procedimento para contratação segue os 

trâmites previstos na lei trabalhista, nas convenções estabelecidas pelo Sindicado dos 

Professores do Estado do Paraná (SINPROPAR), principalmente ao que tange ao piso 

salarial e o Plano de Cargo, Carreiras e Salários da Instituição.  

O Plano de Cargos prevê quatro classes, dentro cada uma delas os níveis, 

distribuídos da seguinte maneira: 

a) Classe Assistente � níveis A, B e C; 

b) Classe Associado � níveis de A a R; 

c) Classe Adjunto � níveis de A a R; 

d) Classe Titular � níveis de A a R. 

 

O enquadramento no Plano de Cargos, Carreira e Salário dependerá da 

titulação, do tempo de permanência na Instituição e do processo avaliativo do docente, 

o qual acontece de dois em dois anos.  
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A contratação dar-se-á mediante a assinatura de um contrato de trabalho e 

registro na carteira de trabalho, havendo a atualização dos mesmos quando 

necessário.  

As demais demandas referentes à contratação de docentes, a partir do 

Programa de Contratação, bem como das necessidades dos cursos e da Instituição 

será tratada pela Direção Geral, Coordenação Acadêmica e a Coordenação Geral da 

Gestão de Recursos Humanos.  
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DIMENSÃO 3 � INFRAESTRUTURA FÍSICA E DE APOIO DIDÁTICO 

PEDAGÓGICO 

 

3.1 GABINETES PARA DOCENTES EM TEMPO INTEGRAL 

 

Todos os docentes contratados em regime de trabalho de tempo integral 

possuem salas/gabinetes com disponibilidade de equipamentos de informática 

(computador/notebook/acesso wireless) com dimensões adequadas e condições de 

limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade 

extremamente satisfatórias. 

 

3.2 ESPAÇO DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DE CURSO E SERVIÇOS 
ACADÊMICOS 

 

A coordenação do curso está instalada em uma sala individual, com 

computador com acesso à internet e acesso a rede sem fio, mesa, telefone, armário 

para a guarda de documentos e demais acessórios pertinentes à sua atividade. Tem 

também apoio técnico-administrativo. Os integrantes do NDE e os docentes em tempo 

integral e parcial, dos cursos existentes na IES, atualmente, possuem uma sala 

específica com 73,0 m2 , localizada no edifico Sede, também com computadores com 

acesso à internet, ramal telefônico, acesso a rede sem fio e apoio técnico-

administrativo. 

 

3.3 SALA DOS PROFESSORES 

 

A IES possui três salas de professores, equipadas com computadores com 

acesso à internet e também com rede sem fio. As três salas dispõem de poltronas, 

cadeiras e mesas para que o trabalho do docente tenha a comodidade necessária às 

atividades desenvolvidas. Também são disponibilizadas mesa de pebolim e jogos 
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diversos. São disponibilizadas ainda salas de reuniões junto às salas dos professores, 

na Sede, são duas salas (30,0 m² e 8,0 m²), sala de reuniões na SEDE (23,0 m²) e 

uma no CTU (10m²), amplas e arejadas para as atividades a que se propõem, cujo 

uso depende de agendamento prévio. As salas são equipadas com mesas de pebolim 

para recreação e demais jogos interativos. 

 

3.4 SALAS DE AULA 

 

Todas as salas de aula estão equipadas com carteiras em excelente estado de 

conservação e cadeiras estofadas. Possuem cortinas para isolamento de iluminação 

externa, quadro branco, tomadas para a instalação de equipamentos didático-

pedagógicos (TV, DVD, Datashow, Retroprojetor, etc.). Possuem ventiladores e 

iluminação com lâmpadas fluorescentes ou LEDs em quantidade adequada para 

garantir o conforto dos alunos. Existem salas para turmas de 25 a 50 alunos, 

procurando manter uma média de 1,50 m2 por aluno. 

 

3.5 ESPAÇO FÍSICO DO NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS E SERVIÇO 
SOCIAL 

 

Situado no 2.º andar do prédio do Núcleo Social da Uniguaçu (Avenida Bento 

Munhos da Rocha, 3425), o espaço físico do NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS E 

SERVIÇO SOCIAL é de aproximadamente 240 metros quadrados de área útil, revela-

se adequado às práticas didático pedagógicas e de prestação de serviços jurídicos e 

sociais à comunidade. 

Conta com 7 cabines para atendimentos individuais, 1 sala de atendimento 

reservada para a OAB-Subseção de União da Vitória/PR, 1 sala de atendimento em 

grupo (utilizada para a realização de acordos), 1 sala de espera, 1 sala destinada ao 

arquivo, 2 salas de aula para a prática simulada, com capacidade para trinta alunos, 

duas salas de reuniões, além das salas do Coordenador e do Advogado. Todos os 
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ambientes estão equipados com mesa, cadeiras, ventiladores, e respectivos 

computadores, conectados à rede da IES. 

A iluminação durante o dia é intensa, uma vez que as janelas são amplas, 

existindo ainda lâmpadas fluorescentes. O ambiente é climatizado. 

  

3.6 BIBLIOTECA 

 

Biblioteca Wilhelm Heinrich � ☎✆�✄☎✝✞☎ ✞✄✌ ✡✆✌✆ ✌✍✂✂✝✆ ✏✂�✆✁✆�✡✍✆☎✟� ✟✆✂

alunos de graduação, pós-graduação, professores e colaboradores acesso aos 

suportes informacionais necessários às atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Estimular a produção acadêmica e promover atividades interdisciplinares de incentivo 

☛ ✎✄✍✞✠�✟ ✄ ☛ ✁✄✂☎✠✍✂✟� ✟�✟✟☎✍✡✟� ✄ ✡✆☎✂✄�✝✟� ✆✂ ✂✠✁✆�✞✄✂ ✍☎✁✆�✌✟✡✍✆☎✟✍✂✑�  

Está localizada no Edifício Francisco Cleve da Instituição e tem com um espaço 

exclusivo de aproximadamente 882,92 m2, com 15 mesas para estudos individuais, 

30 mesas reservadas para estudo coletivo em espaços isolados e 10 terminais de 

computadores com acesso em banda larga à internet. A biblioteca dispõe, ainda, de 

um auditório para projeções audiovisuais para 12 pessoas.  Está sob responsabilidade 

de profissional legalmente habilitado junto ao Conselho de Biblioteconomia, Eduardo 

Ramanauskas, CRB nº 1.813. Assim, o corpo técnico-administrativo da biblioteca é 

constituído por um bibliotecário, uma auxiliar de bibliotecário, 4 auxiliares de biblioteca 

e 11 estagiários. Os treinamentos para o pessoal da biblioteca são realizados e 

organizados pelos Recursos Humanos da IES; o treinamento na operacionalização do 

sistema bibliotecário ocorre a cada atualização e entrada de novos atendentes. Os 

colaboradores da Biblioteca reúnem-se mensalmente para discutir assuntos 

pertinentes às rotinas e melhorias dos processos internos. A utilização da Biblioteca é 

destinada aos professores, alunos, egressos, corpo técnico-administrativo e à 

comunidade. A sua organização obedece aos objetivos dos cursos ministrados pela 

Instituição e é regida por Regulamento próprio e institucionalizado. É uma unidade 

técnica responsável pelo provimento de informações necessárias às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, disponibilizando seu acervo para consulta local ou 

empréstimo domiciliar. Seu Horário de funcionamento é de 7h30 � 22h30, seu acervo 
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é formado por diversos materiais bibliográficos em diferentes suportes, tais como, 

✎✍✝�✆✂✝ ✌✠✎✞✍✌✄✍✆✂ ✡�✁☎✝ ✂✄✝ ✆✁�✂✝ ✁�✁�✂✝ ✄☎✞�✄ ✆✠✞�✆✂✄✝ �✄✁✄�☞☎✡✍✟ ✡✄☎✡✍✡✎✆✁�☛✍✟✂✝

dicionários, bibliografias etc.), especial (monografias, dissertações, teses, entre 

outros) e periódicos (revistas, jornais etc.). Conta atualmente com 53.544 exemplares 

de livros, distribuídos em 20.242 títulos e 10.868 periódicos físicos, distribuídos em 

716 títulos. Todos os exemplares estão devidamente acomodados, com sinalização 

visível, facilitando o acesso ao material. Há monitoramento através de circuito fechado 

de câmeras. A preservação do acervo é feita com manutenção preventiva, através do 

monitoramento contínuo. É toda informatizada permitindo a realização das operações 

de empréstimo, devolução, permuta, reserva, doações, pesquisa informatizada por 

nome do autor, título do livro ao assunto, listagem de exemplares geral e específica 

(por área de conhecimento), frequência e histórico dos empréstimos. São 

disponibilizados os principais jornais da região, do estado e do país e também as 

principais revistas de informação e de publicação científica vinculada a área dos 

cursos oferecidos. Os ambientes da biblioteca são acessíveis por meio de elevador, 

além de apresentarem excelente iluminação, ventilação, acústica, limpeza e 

conservação.  

 

3.6.1 Acervo 

 

O acervo encontra-se informatizado, permitindo acesso rápido e fácil ao 

conteúdo dos diferentes tipos de material bibliográfico (livros, multimídia, normas 

técnicas, teses e dissertações, trabalhos de Graduação e trabalhos de Pós-

Graduação). A biblioteca mantém-se interligada a outras bibliotecas brasileiras, 

podendo solicitar, a pedido do acadêmico, empréstimo de obras raras e outros 

✂✠✁✆�✞✄✂� ✁✍✂✁✆☎✍✂✍✎✍✡✟ �✄✂✄�✝✟ ✏✆☎-✎✍☎✄✑ ✁✆� ✌✄✍✆ ☛✟ ✁✄✟✍☎✟ ✍☎✂✞✍✞✠✡✍✆☎✟✎

www.uniguacu.edu.br.  

A distribuição dos exemplares e títulos em geral conforme áreas se dão na 

seguinte forma:  

 

Quadro 1 - Infraestrutura acadêmica - Biblioteca 
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ACERVO ATUAL 

COLEÇÃO TÍTULOS EXEMPLARES 

ANAIS 103 273 

FOLHETOS 383 728 

HEMEROTECA 122 122 

LIVROS 20154 53360 

MONOGRAFIAS 686 687 

MULTIMEIOS 186 206 

PERIÓDICOS 45 613 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 3969 3969 

TOTAL 25648 59958 

 

As normas específicas para uso do acervo e dos serviços encontram-se à 

disposição dos consulentes no Regulamento Interno da Biblioteca Wilhelm Heinrich 

do Centro Universitário Vale do Iguaçu.  

A atualização do acervo é feita com base nas sugestões encaminhadas pela 

comunidade acadêmica. 

 

Livros � formação geral 

 

A formação geral dos acadêmicos de Direito estabelecida no currículo do curso 

é suportada pela seguinte bibliografia: 

Áreas Classificação Títulos Exemplares 

Antropologia Jurídica 340.1 / 305 à307.72 213 434 

Ciência Política e Teoria do Estado 
320 à 321.8 / 341.201 à 
341.2481 

350 649 

Deontologia Jurídica  340.15 5 12 

Direito Administrativo 341.3 à 341.31 53 198 

Direito Ambiental e Urbanismo 341.347 à341.3474 70 206 

Direito Civil 342 à 342.1664 350 1129 

Direito Constitucional 341.2 106 295 

Direito do Consumidor 342.5 à 342.5981 25 123 

Direito do Trabalho 342.6 à 342.661 137 319 
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Direito e Linguagem - Português jurídico 340.44 / 469 11 36 

Direito Econômico 341.378 9 31 

Direito Eleitoral 341.28 à 341.29 22 55 

Direito Empresarial 342.2 à 342.27 95 315 

Direito Financeiro 341.38 à 341.385 12 48 

Direito Internacional Público e Privado 
341.1 à 341.1151 / 
342.3 à 342.38225 

32 116 

Direito Penal 341.5 à 341.5971 189 669 

Direito Previdenciário 341.62 à 341.67 20 58 

Direito Processual Civil 341.46 à 341.4658 208 739 

Direito Processual do Trabalho 342.6645 à 342.6981 91 283 

Direito Processual Penal 341.43 à 341.4391 79 290 

Direito Tributário 341.39 à 341.3992 45 145 

Direitos Humanos 341.12191 à 341.1514 29 96 

Economia Política 330 à 330.981 317 583 

Empreendimentos 658.42 11 54 

Estatuto da Criança e do Adolescente 342.17 27 97 

Filosofia do Direito 340.1 39 96 

Filosofia Geral 100 à 109.2 116 198 

Hermenêutica jurídica 340.326 10 31 

História do Direito 340.9 à 340.981 12 55 

Introdução ao Direito 340 à 340.0981 111 293 

Mediação e Arbitragem; 3.414.618 5 16 

Medicina Legal; 340.7 9 36 

Metodologia Científica 001.4 à 001.43 108 462 

Psicologia jurídica 340.73 à 340.7381 4 24 

Relações Internacionais; 341.12 17 77 

Sociologia do Direito 340.2 19 80 

Sociologia Geral 300 a 304 534 1028 

TOTAL 3490 9376 

 

Naturalmente a formação geral de um acadêmico não se resume a aquela 

determinada por um currículo, podendo, portanto, ser ampliada segundo a tendência 

ou preferência de cada acadêmico. Isso pode ampliar em muito a bibliografia 

complementar para cada indivíduo. 
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Livros � formação específica 

 

A formação específica dos acadêmicos de Direito é suportada por 3.490 títulos 

(9376 exemplares) que concentram as áreas de atuação da profissão que são tratadas 

pelas unidades de estudo previstas no currículo. 

 

3.6.2 Biblioteca Digital 

 

Em 2019, o Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) contratou uma 

biblioteca digital (Minha Biblioteca), com mais de 9 mil obras, com o objetivo de 

atender as demandas dos acadêmicos, professores e funcionários, aumentando o 

acesso a livros, facilitando a pesquisa e demais atividades. O acesso se dá via site da 

Instituição https://www.uniguacu.edu.br/institucional/biblioteca/. 

A Instituição sabe que mesmo com a chegada de tecnologias e novas opções, 

o crescimento das mídias digitais e mecanismos de buscas e, em muitos casos, o 

declínio no número de visitantes, as bibliotecas continuam desempenhando um papel 

importante na disseminação do conhecimento e da informação. Porém, muitas 

bibliotecas estão se reinventando e atraindo antigos e novos visitantes, além de, em 

muitos casos, tornando-se centro de referência sociocultural. É dessa maneira que a 

Biblioteca física da Uniguaçu se mantém. O investimento continua. Sempre sendo 

levado em consideração o Plano de Reposição/Contingência de Acervo, bem como o 

Regulamento de uso da Biblioteca. 

Além da Biblioteca física se manter como umas das principais fontes de 

informação, alguns fatores que vieram à tona com a era digital reforçam ainda mais a 

importância das bibliotecas na atualidade. Por isso, há fatos que justificam a 

permanência da biblioteca física na Uniguaçu: 

� Os usuários continuam necessitando das bibliotecas: por mais que os preços 

dos livros tenham caído e as versões digitais tenham angariado parte do mercado, 

nem sempre os usuários conseguirão comprar todos os livros e conteúdos que 

necessitam, logo, continuarão precisando das bibliotecas da mesma forma. 
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� A dificuldade dos usuários em utilizar a tecnologia: por mais corriqueiro que 

possa parecer, nem todos têm a facilidade em manusear os meios eletrônicos onde 

podem ser encontradas informações e as mais diversas publicações. Por isso, as 

bibliotecas continuarão sendo um dos principais locais de pesquisa, onde os 

usuários poderão encontrar a orientação precisa e segura dos bibliotecários. 

� As bibliotecas continuam atendendo as necessidades dos usuários: um dos 

pontos cruciais para que qualquer tipo de estabelecimento se mantenha aberto é 

atender as necessidades básicas dos usuários que os procuram. Nesse quesito, as 

bibliotecas continuam alcançando seu objetivo, visto que têm se esforçado para 

atendê-los de forma mais eficiente, disponibilizando ferramentas que possam 

facilitar e otimizar o tempo que os usuários dispõem para estar nestes locais, bem 

como oferecem tecnologias que necessitam de menor esforço para que o acervo 

seja consultado e as informações sejam localizadas de forma mais rápida. As 

publicações digitais são exemplo disso, pois facilitam e dão agilidade a todo o 

processo de pesquisa dos usuários. 

Mesmo com esses fatos e com a reputação de que as bibliotecas irão continuar 

sendo vistas como centrais de conhecimento, já existem novos modelos que oferecem 

experiências únicas e inovadoras aos seus visitantes e usuários. A extensão 

do acervo digital, a criação de programas de identificação e a digitalização de acervos 

e plataformas de visualização de objetos e publicações, bem como a criação de um 

espaço colaborativo para pesquisadores devem tornar-se realidade no mundo da 

biblioteconomia atual. 

Assim, a manutenção de uma biblioteca digital serve como expansão e 

processo de alcance para todos que necessitam de livros para suas atividades.  

 

3.6.3 Política institucional de atualização do acervo 

 

A implantação da política de seleção e aquisição serve à constante atualização 

e manutenção da qualidade do acervo, e esta deve ser incorporada como filosofia e 

metodologia no trabalho da equipe responsável pelo desenvolvimento de coleções da 

Biblioteca. 
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O processo de seleção das obras a serem adquiridas parte da indicação dos 

docentes e passa por uma comissão, composta pela direção, bibliotecário e 

coordenação dos cursos. 

É primordial que se estabeleça uma política de seleção para evitar que a 

coleção se transforme em um agrupamento desajustado de documentos, por este 

motivo foram estabelecidos alguns critérios com o objetivo de: 

a) Permitir o crescimento racional e equilibrado do acervo nas áreas de 

atuação da Instituição; 

b) Identificar os elementos adequados à formação da coleção; 

c) Desenvolver programas cooperativos; 

d) Estabelecer prioridade de aquisição de material; 

e) Traçar diretrizes para o descarte de material. 

A formação do acervo deve ser constituída através de uma política de aquisição 

que prevê a aquisição de diferentes tipos de materiais, tais como: Obras de 

Referência, Livros, Periódicos, Fitas de Vídeos, DVD entre outros. Os materiais 

adquiridos devem atender as seguintes finalidades: 

a) suprir os programas de ensino dos cursos da Graduação e Pós Graduação 

da IES; 

b) dar apoio aos programas de iniciação à pesquisa e extensão da Instituição; 

c) fornecer obras que elevem o nível de conhecimento geral e específico de 

seus acadêmicos e colaboradores; 

d) resguardar materiais que resgatem a história da Instituição, como 

publicações e materiais sobre a mesma. 

 

3.6.4 Bibliografia básica 

 

Corresponde ao material bibliográfico indispensável para o desenvolvimento 

das disciplinas e considerado de consulta obrigatória. É adquirida em processo 

contínuo, segunda indicação de professores e coordenação de curso, visando sua 
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composição, com no mínimo três títulos, sendo que o número mínimo de exemplares 

de cada título é calculado na base de 01 (um) para cada 9 (nove) vagas ofertadas. 

  

3.6.5 Bibliografia complementar 

 

A literatura complementar compõe-se de livros nacionais ou importados 

necessários à complementação e atualização de bibliografias, seja em nível de 

pesquisa ou conteúdo programático das disciplinas oferecidas na Instituição, bem 

como para o desenvolvimento de atividades administrativas. É adquirida em processo 

contínuo, segundo indicação de professores e coordenação de curso, visando sua 

composição, com no mínimo três títulos, sendo que o número mínimo de exemplares 

de cada título é igual a dois. 

 

 

 

3.6.6 Periódicos 

 

O acervo de periódicos conta com 758 títulos periódicos, 11.477 exemplares 

sendo entre assinaturas correntes, permutas com a revista REVI editada pela IES e 

doações. 

  

3.6.7 Periódicos especializados 

 

Além dos periódicos impressos, também são disponibilizados os seguintes 

periódicos, na forma virtual: 

 

Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito 
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/ppgdir 
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Revista Eletrônica de Direito do Centro Universitário Newton Paiva 
http://npa.newtonpaiva.br/direito/ 
 
Revista Eletrônica de Direito do Estado 
http://www.direitodoestado.com.br/revista-eletronica-de-direito-do-estado 
 
Revista Eletrônica da Reforma do Estado 
http://www.direitodoestado.com.br/revista-eletronica-da-reforma-do-estado 
 
Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico 
http://www.direitodoestado.com.br/revista-eletronica-de-direito-administrativo-
economico 
 
Panóptica - Direito, Sociedade e Cultura 
http://www.panoptica.org/seer/index.php/op/index 
 
Revista Eletrônica de Direito Processual 
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/redp 
 
Revista Brasileira de Direito Internacional - RBDI 
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/dint 
 
 
Revista do Curso de Direito da UNIFACS 
http://www.revistas.unifacs.br/index.php/redu 
 
Revista Eletrônica da Faculdade De Direito 
http://revistas.pucsp.br/index.php/red 
 
Revista Eletrônica de Direito/Unesp 
http://seer.franca.unesp.br/index.php/direitounesp 
 
Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM 
http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/revistadireito/index# 
.U5Y_jHJdVog 
 
Revista Eletrônica do Direito 
http://www.upf.br/direito/index.php?option=com_content&view=article&id=18&I
temid=22 
 
Revista Eletrônica do Direito Militar 
http://www.revistadodireitomilitar.com.br/ 
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Revista Eletrônica Investidura 
http://www.investidura.com.br/revistajuridica/edicao-atual 
 
A Barriguda: Revista Científica 
http://abarriguda.org.br/ojs/index.php/revistaabarrigudaarepb 
 
Revista do Direito Público 
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/direitopub 
 
Scientia Iuris 
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/iuris 
 
Revista do Direito 
http://online.unisc.br/seer/index.php/direito/index 
 
Direito e Humanidades 
http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_direito/index 

  

3.6.8 Multimídia 

 

A Biblioteca tem um acervo de fontes variadas de multimídia: Vídeos, DVD´s e 

CD´s � 4013 títulos (4878 exemplares). 

 

3.6.9 Trabalhos de Cursos de Graduação e Pós-Graduação 

 

No Banco de Dados estão armazenados os registros de todos os trabalhos 

apresentados por alunos de Graduação. 
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3.6.10 Intercâmbio 

 

Com o objetivo de ampliar as oportunidades de acesso dos seus usuários ao 

acervo de outras instituições, a Biblioteca participa de redes e grupo de bibliotecas em 

níveis estadual e nacional. 

Em âmbito nacional, participa da COMUT Online � Programa de Comutação 

Bibliográfica, coordenado pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT). Participa na categoria de Biblioteca Solicitante, o que permite 

obter cópia de artigos publicados em periódicos nacionais e estrangeiros 

armazenados em cerca de 1 000 bibliotecas brasileiras e na categoria de Biblioteca 

Base, atendendo aos pedidos de cópias feitos pelas demais bibliotecas solicitantes de 

nosso acervo de periódicos; 

 

3.6.11 Internet 

 

Para ampliar as oportunidades de acesso à informação, os usuários podem 

fazer uso da internet para acessar acervos de outras bibliotecas, bases de dados 

disponíveis gratuitamente e demais informações de interesse. Estão disponíveis 26 

terminais de uso exclusivo para a internet na biblioteca. 

 

3.6.12 Bases de Dados 

 

A Biblioteca conta com acesso a Bases de Dados, sendo que os usuários 

podem ser auxiliados pelo corpo técnico-administrativo da biblioteca constituído por: 

uma bibliotecária, uma assistente, um funcionário e estagiários. 
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3.7. OUTRAS ESTRUTURAS FÍSICAS 

 

3.7.1 Acessos dos alunos a equipamentos de informática 

 

A IES possui atualmente 248 computadores para o acesso dos alunos, todos 

com acesso a internet, distribuídos em doze laboratórios de informática, biblioteca e 

sala de orientação de TCC. No turno de matutino, a IES possui aproximadamente 

1500 alunos, resultando numa proporção de um terminal para 6 alunos, e no período 

noturno possui aproximadamente 2700 alunos, resultando na proporção de 10,9 

alunos por terminal. Se considerarmos o total de matrículas dos cursos em 

funcionamento na IES, o total de alunos será de aproximadamente 4200 e a relação 

fica em um terminal para cada 16,9 alunos. Os laboratórios, quando não utilizados em 

aulas, são disponibilizados aos alunos mediante solicitação ao setor de Tecnologia da 

Informação da IES. Na biblioteca, que também funciona das 7h30min até as 

22h30min, há 10 computadores, também com acesso livre. 

 

3.7.2 Auditórios 

 

A Instituição de Ensino possui cinco auditórios destinados às atividades 

acadêmicas curriculares, extracurriculares e extensionista.  

O S✟✎✝✆ ✆✆✂�✄ ✏�✍✎✂✆☎ ✁✟✌✆✂ ✂✍✎�✆✑✝ ✡✆✌✁✆�✞✟ ✡✆☎✁✆�✞✟✝✄✎✌✄☎✞✄ ✄☎✆ ✁✄✂✂✆✟✂

sentadas, possui climatização ambiental por uso de ar-condicionado (2), equipamento 

de áudio e vídeo, transmissão por datashow fixo com tela retrátil, acesso à internet 

wiffi e sala de controle e monitoramento interno.  

✟ ✏✝✠☛✍✞✝�✍✆ ✁☛✂✆☎ ✝✍�✄✂ ☛✟ ☎✍✎✝✟✑✝ ✡✆✌✁✆�✞✟ ✞✟✆ ✁✄✂✂✆✟✂ ✂✄☎✞✟☛✟✂ ✁✆✂✂✠✍

climatização ambiental por uso de ar-condicionado (4), equipamento de áudio e vídeo, 

transmissão por datashow fixo com tela retrátil, acesso à internet wifi e sala de controle 

e monitoramento interno.  
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Dois auditórios, comportando 105 pessoas cada, possui climatização por ar-

condicionado, com equipamento de áudio e vídeo e Datashow fixo com tela retrátil e 

um deles com tela interativa sensível ao toque, mini auditório com capacidade para 

80 pessoas, possui climatização por ar-condicionado, com equipamento de áudio e 

vídeo e Datashow fixo com tela retrátil. Todos os locais são dotados de acessibilidade 

com sinalização em braile, sonora, direcionamento tátil, locais reservados para 

pessoas com mobilidade reduzida e obesos, elevadores, além de apresentarem 

excelente iluminação, acústica, ventilação, limpeza e conservação.   

Em 2018 foi inaugurado o Centro de Eventos da Uniguaçu, com capacidade 

para mais de 3150 pessoas, dotado de toda infraestrutura que um empreendimento 

deste requer.   A instituição possui monitoramento eletrônico da estrutura física bem 

como equipamentos de segurança obrigatórios (Hidrantes, iluminação de emergência, 

extintores de incêndio, etc.) 

 

3.7.3 Espaços de convivência e alimentação 

 

A Instituição conta com estrutura física moderna com boas dimensões, 

excelente iluminação, ventilação, limpeza e conservação. Os blocos que compõem o 

prédio da Instituição, além de bem localizados (cerca de 3 km do centro comercial da 

cidade), ainda, são todos dotados de segurança e acessibilidade (localizados em 

ambiente térreo, dotados de rampa de acesso, barras de apoio, sinalização em braile 

e sonora, piso tátil direcional, plataforma de elevação e mobiliário adaptado para 

atendimento, além de atendimento preferencial). 

No que é pertinente aos espaços de convivência e alimentação, a IES conta 

com três cantinas e uma delas com restaurante, todos dotados de circuito interno de 

televisão e monitoramento por equipe de atendentes institucionais. Os 

estabelecimentos, embora terceirizados, submetem-se, contratualmente, às normas 

institucionais de conservação e atendimento pois são integrantes da avaliação 

institucional realizada pela CPA. 

Igualmente, o espaço destinado aos locais de alimentação e convivência 

correspondem a aproximadamente 400 m² cada uma e são utilizados durante os 
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períodos diurno e noturno, servindo, além de lanches, almoço e jantar. Os ambientes 

de convivência e alimentação comportam aproximadamente 1000 pessoas por turno. 

 

3.7.4 Salas de Aulas Inovadoras  

 

GARAGE: É uma sala de aula equipada com internet, mesas, cadeiras e 

demais materiais para a realização de aulas das mais diversas formas. Foi produzida 

com um visual inovador e moderno, para estimular o desenvolvimento de 

conhecimento.  

SMART: Sala de aula preparada para atividades que envolvam o Ensino 

Mediado por Tecnologia (EMT), focando na utilização do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), na realização das Atividades Práticas Supervisionadas. A sala 

é munida de internet cabeada e sem fio, computadores, mesas e cadeiras, bem como 

tem um design próprio para a produção do conhecimento. 

SALA DE SIMULAÇÃO GERENCIAL: É uma sala de aula equipada com 

computadores, internet e televisores para que o estudante desenvolva seu 

conhecimento gerencial/empreendedor nas mais diversas disciplinas.  

SALA DA LOUSA INTERTATIVA: Sala de aula equipada com lousa interativa 

e digital, cadeiras confortáveis, buscando a integração entre Tecnologia, Teoria e 

Prática.  

 

3.7.5 Sala de Multimeios 

 

O Centro Universitário Vale do Iguaçu possui laboratórios específicos para 

apoio didático aos docentes com TV´s, Datashow, retroprojetores, DVD´s etc. 

Destaca-se que todas as salas de aula estão equipadas com projetores 

Datashow. 
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3.7.6 Academia de Musculação 

 

Usada pelos acadêmicos para práticas de condicionamento físico. 

 

3.7.7 Quadra de Esporte 

 

Possibilita práticas desportivas extra horário de aula. 

 

3.7.8 Clínica de Fisioterapia 

 

Possibilita atendimento aos acadêmicos encaminhados por médicos e que 

necessitam destes procedimentos. 

 

3.7.9 Centro Esportivo Universitário 

 

Possibilita práticas desportivas extra horário de aula. 

 

3.7.10 Estacionamento para Bicicletas, carros, motos, vans e ônibus. 

 

Vagas para mais de 50 veículos entre ônibus e vans, 800 veículos automóveis, 

200 motocicletas e 50 bicicletas. 
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3.8 ÓRGÃOS DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 

 

São órgãos criados por proposta do Diretor, ouvida a entidade mantenedora, 

para atendimento às necessidades de organização e expansão acadêmica e 

administrativa da Faculdade, com vistas ao desempenho esmerado e qualidade de 

suas atividades.  

Os órgãos de apoio técnico e administrativo são: a secretaria, a tesouraria, a 

contabilidade, a biblioteca, os laboratórios e os setores de serviços de manutenção e 

limpeza. 

 

3.8.1 Secretaria 

 

A Secretaria Geral é o órgão concentrador das atividades administrativas 

acadêmicas do Centro Universitário Vale do Iguaçu e obedece às normas 

estabelecidas no regimento da IES, emanadas de órgãos superiores e ainda, da 

legislação vigente no que concerne à sua atividade. A função da Secretaria Geral é 

dar suporte aos setores a ela vinculados, providenciar arquivamento ordenado e 

seguro da documentação gerada pela administração acadêmica, atendimento aos 

acadêmicos (prestando informações, agilizando consultas e informando do 

andamento de processos acadêmico-administrativos de interesse do acadêmico). A 

secretaria atende de segunda-feira a sexta-feira das 7h45min às 22h30 min. e aos 

sábados das 7h 45min. às 12h. 

 

3.8.2 Organização do controle acadêmico 

 

Os registros de notas e frequências são lançados no sistema acadêmico pelos 

professores e arquivados, em meio físico, pela secretaria em local apropriado, 

separados por ano/semestre, turmas e disciplinas. Da mesma forma, a documentação 
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dos alunos e as solicitações protocoladas, são registradas no sistema e os 

documentos físicos arquivados em pastas individuais. 

O acompanhamento do currículo do aluno é feito através de relatório expedido 

pela secretaria, através do sistema RM, que emite uma cópia ao acadêmico, sempre, 

na renovação da matricula ou a qualquer momento, pela consulta on-line no site da 

faculdade. As coordenações também recebem uma via deste documento no final de 

cada período. 

O sistema de trabalho adotado na Secretaria Acadêmica é o de divisão de 

tarefas, coordenadas pela Secretaria Geral que as distribui de acordo com as 

necessidades. As atividades realizadas são: montagem e acompanhamento dos 

processos protocolados, elaboração de documentos, suporte aos professores na 

época de registro de notas e frequências, matrícula de alunos de primeiro ingresso 

(calouros) e cursantes (veteranos) no início do semestre, atendimento de telefone em 

assuntos pertinentes à secretaria, atendimento de alunos no balcão, atendimento de 

solicitações de professores e coordenadores, arquivamento de documentos nas 

pastas individuais dos alunos, controle de documentação e emissão de aditamento do 

FIES, emissão de documentos oficiais da IES, emissão de certificados e 

encaminhamento de diplomação, inscrições e controle de eventos da instituição. 

 

3.8.3 Corpo Técnico 

 

Corpo técnico da secretaria 

 

O corpo técnico-administrativo da Secretaria é constituído por quatro 

funcionários (sendo dois com curso superior), dois menores aprendizes e cinco 

estagiários. Existem duas formas de treinamento para o pessoal técnico-

administrativo: 1. Treinamento realizado semestralmente pelo departamento de 

Recursos Humanos da IES; 2. Treinamento na operacionalização do sistema 

acadêmico, que ocorre a cada atualização. O corpo técnico-administrativo também é 

parte avaliada no processo de avaliação institucional. 
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Os colaboradores da Secretaria reúnem-se mensalmente para discutir 

assuntos pertinentes às rotinas e melhorias dos processos internos 

 

Corpo técnico da biblioteca 

 

O corpo técnico-administrativo da biblioteca é constituído por uma bibliotecária, 

uma encarregada, uma auxiliar de biblioteca, duas menores aprendizes e dez 

estagiários. Os treinamentos para o pessoal da biblioteca são realizados e 

organizados pelos Recursos Humanos da IES; o treinamento na operacionalização do 

sistema bibliotecário ocorre a cada atualização e entrada de novos atendentes. Os 

colaboradores da Biblioteca reúnem-se mensalmente para discutir assuntos 

pertinentes às rotinas e melhorias dos processos internos. 

 

Corpo técnico de outros setores 

 

A carreira do pessoal técnico-administrativo integrante do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu é constituída por quatro (4) funções, cada uma delas divididas em 

categorias, conforme a tabela a seguir: 
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DIREÇÃO DIREÇÃO GERAL 

Direção de Assistência a Educação 

Coordenador Acadêmico 

Coordenador Administrativo 

Coordenador Financeiro 

Técnico de Assistência a Educação 

Apoio ao Acadêmico 

Técnico de Laboratório 

Marketing 

Secretária Geral 

Secretária Acadêmica 

Bibliotecária 

Encarregado de Contabilidade 

Encarregado de Recursos Humanos 

Encarregado de Tesouraria 

Técnico em Informática 

Farmacêutico 

Nutricionista 

Fisioterapeuta 

Psicólogo 

Auxiliar I de Assistência a Educação 

Auxiliar de Secretaria 

Auxiliar Administrativo 

Auxiliar de Marketing 

Auxiliar de Laboratório 

Auxiliar de Biblioteca 

Multi Meios e Materiais Esportivos 

Recepcionista 

Telefonista 

Auxiliar II de Assistência a Educação 

Cozinheira 

Eletricista 

Encanador 

Jardineiro 

Marceneiro 

Motorista 

Pedreiro 

Vigia 

Zelador 

Orientador de Estacionamento 

 

A todos os integrantes do corpo técnico-administrativo é oportunizada 

constante capacitação e preparação para atuação como Assistentes da Educação, 
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conforme planejamento executado pelos Recursos Humanos da Instituição e 

conforme previsto no PDI e PPI da Instituição.   

 

3.9 COMISSÃO DE BIOSSEGURANÇA 

 

O Centro Universitário Vale do Iguaçu - UNIGUAÇU, entendendo que a 

biossegurança compreende um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, 

mitigar ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam interferir ou 

comprometer a qualidade de vida, a saúde humana e o meio ambiente, criou sua 

Comissão de Biossegurança. A Biossegurança é um campo complexo, teleológico, 

transdisciplinar, dinâmico e requer recursos humanos com disposição e experiência 

para atuar num processo contínuo de ações que sejam capazes de promover 

transformações nos serviços de saúde, bem como, em instituições de ensino e 

pesquisa, indústrias, entre outras. Seu objetivo básico é prevenir, dimensionar e 

mitigar os riscos gerados, em especial, por agentes biológicos, ou mesmo pela 

incorporação de novas tecnologias e insumos que afetem diretamente os aspectos de 

saúde. 

Na atividade da área da saúde, há exposição a uma multiplicidade de riscos, 

como os riscos físicos, químicos, biológicos, psicossociais, ergonômicos, mecânicos 

e de acidentes. 

O Glossário em biossegurança da FIOCRUZ traz as seguintes definições de 

Biossegurança: 

1. É a condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas 

a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que 

possam comprometer a saúde humana, animal e vegetal e o meio ambiente. 

2. Conjunto de medidas voltadas para prevenção, minimização ou eliminação 

de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, 

desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, que podem 

comprometer a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente ou a 

qualidade dos trabalhos desenvolvidos. 
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3. Normas e mecanismos controladores do impacto de possíveis efeitos 

negativos de novas espécies ou produtos originados por espécies 

geneticamente modificadas. 

4. A manutenção de condições seguras nas atividades de pesquisa biológica, 

de modo a impedir danos aos trabalhadores, a organismos externos ao 

laboratório e ao ambiente. 

 

Por fim, destaca-se que a IES possui uma normativa interna (REGIMENTO 

INTERNO DA COMISSÃO DE BIOSSEGURANÇA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

VALE DO IGUAÇU) regimentando sua política de biossegurança. 

 

3.10 NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO 
IGUAÇU 

 

O Núcleo de Acessibilidade do Centro Universitário Vale do Iguaçu é composto 

por equipe multidisciplinar que trabalha para a remoção de barreiras físicas, 

arquitetônicas, metodológicas e atitudinais, por meio de atendimento educacional 

especializado de estudantes com necessidades especiais, sejam elas: físicas, visual 

e auditiva, transtornos globais de desenvolvimento e aprendizagem, bem como altas 

habilidades, sugerindo procedimentos educacionais diferenciados para o ensino-

aprendizagem e processos avaliativos. Possuiu regimento próprio (REGIMENTO DO 

NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU). 

 

3.10.1 Atividades e Áreas Abrangidas 

 

1. Atendimento Educacional Especializado: é o desenvolvimento de um serviço, 

de caráter complementar ou suplementar à formação dos estudantes no ensino 

regular, voltado para a formação dos estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, considerando as 

suas necessidades específicas de forma a promover acesso, participação e 
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interação nas atividades acadêmicas. Esse atendimento perpassa todos os 

níveis, etapas e modalidades do ensino, dando garantias e direito à educação 

de todos os estudantes a educação regular. 

2. Formação docente: formação continuada e orientações voltadas aos docentes 

da IES quanto ao processo de ensino-aprendizagem dos estudantes com 

necessidades educacionais especiais. 

3. Assessoria: assessoria permanente aos colegiados de cursos para o 

desenvolvimento de atividades, avaliações, aulas práticas e teóricas, 

adaptações curriculares para o atendimento aos estudantes com necessidades 

especiais. 

4. Libras e braile: formação continuada a docentes e estudantes em Libras e 

Braile. Desenvolvimento e utilização de softwares para a leitura de textos em 

braile. Incorporação da disciplina de libras nos cursos de graduação. 

Disponibilização de um profissional de Libras para eventos dos colegiados e 

institucionais. 

5. Vagas especiais: garantia e disponibilização de vagas especiais nos 

estacionamentos da IES, auditórios e salas de aula, banheiros e todos os 

espaços da IES. 

6. Acessibilidade e mobilidade interna: garantia e disponibilização de acesso a 

todas as áreas da IES, por meio de rampas, elevadores e auxílio de pessoal 

capacitado. 

 

3.10.2 Áreas de Atuação do Núcleo 

 

Área de apoio à acessibilidade e à mobilidade: orientação e acolhimento dos 

alunos com necessidades especiais de locomoção, fazendo o acompanhamento 

periódico do desenvolvimento do estudante. 

Área intelectual: orientação aos estudantes com dificuldades que afetam o 

ensino-aprendizagem, promovendo ações que deem condições de acessibilidade e 

permanência nos estudos. Sendo dividida em: 
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a) Atendimento Psicopedagógico: apoio realizado por uma equipe de 

Psicológicos e Psicopedagogos, que realizará uma triagem e investigação das 

dificuldades de aprendizagem, transtornos globais de desenvolvimento entre outros, 

atuando na orientação individual, grupal, familiar e no apoio pedagógico aos 

professores e coordenadores de curso. 

b) Adaptação curricular: subsidia o processo de aprendizagem dos acadêmicos 

ingressantes que apresentarem dificuldades de aprendizagem e/ou defasagem de 

aprendizagem, retomando conceitos, métodos e procedimentos fundamentais para o 

desenvolvimento do estudante ao longo do seu processo de formação dentro e fora 

da IES. 

Área sensorial: apoio e orientação aos alunos com dificuldades e deficiência 

auditiva e visual. 

a) Área visual: proporciona apoio pedagógico e recursos adaptados aos 

deficientes visuais, cegos e baixa visão. Também dará apoio aos professores e 

coordenadores de cursos quando necessário. 

b) Área auditiva: oferece apoio de interprete em Libras em sala de aula aos 

alunos surdos, bem como desenvolve cursos de formação em Libras para 

professores, coordenadores de curso e alunos. 

 

3.10.3 Equipe 

 
Conforme a Resolução 19/2019, a equipe do Núcleo de acessibilidade do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu é composta pelos seguintes membros: 

 

Coordenadora: Profa. Tânia Mara Ruivo 

Membros: 

Prof. Atilio Augustinho Matozzo � Linguista 

Prof. João Estevão Sebben � Representante dos Coordenadores de Curso 

Profa. Guidie Elleine Nedochetko Rucinski � Psicóloga 
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Profa. Paula Vaccari Toppel � Arquiteta e Urbanista 

Profa. Denise Delonzek � Pedagoga 

Profa. Larissa Yagnes � Engenheira Civil 

Profa. Marta Borges Maia � Psicopedagoga 

Profa. Marly Terezinha Della Latta � Enfermeira 

Profa. Mirian Olbertz � Pedagoga Especialista em Libras 

3.11 DA COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÃO 

 

3.11.1 Veículos de Divulgação de Mídia  

 

� Gazeta Uniguaçu � Produção mensal 

� REVI � Revista de Estudos Vale do Iguaçu (artigos científicos) � Semestral 

� Site Informativo (www.uniguacu.edu.br) � atualizado diariamente 

� Inserção em jornais locais (Jornal O Iguaçu/ Jornal Caiçara/ Jornal A Segunda/ 

Grupo VVale) � semanalmente 

� Mídias sociais: 

o https://www.facebook.com/uniguacu 

o https://twitter.com/uniguacu 

o https://www.youtube.com/tvuniguacu 

o https://instagram.com/uniguacu 

 

3.11.2 �✁✂✄☎✆✝✞✟✠✁ ✡☛☎-☞✆☎✌✍ 

 

A IES possui um sistema de comunicação interno via banco de dados on-line. 

Toda comunidade acadêmica pode acessar informações tais como: páginas dos 

cursos, notas, frequência, documentos da Faculdade, atividades, agenda de estágios, 

TCC´s e eventos, dentre outros.  
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� Dentro deste segmento existem especificamente: 

� Uniguaçu no AR � Programa vinculado na web três vezes por semana 

� Vídeo de coordenação de curso � Vinculado ao site (página específica de cada 

curso http://www.uniguacu.edu.br/graduacao/direito/) 

� Uniguaçu em Debate � Quatro produções sendo três delas envolvendo o 

direito. 

 

3.11.3 Programas de Rádio 

 

Momento Uniguaçu � Programa de rádio, duas vezes por semana, cada dia 

para um curso específico, espaço de 15 min. (FM 101.9)  

Papo Universitário � Programa de rádio Semanal, Institucional (todos os 

cursos), 30 min. (FM 101.9) 

 

3.11.4 Revistas Científicas Semestrais 

 

Cumprindo seu papel de socializadora e difusora de conhecimentos, a IES 

publica semestralmente duas revistas de caráter científico. 

Trata-se da Revista de Estudos Vale do Iguaçu (publicação de artigos, resumos 

e resenhas dos docentes) e Revista Científica de Periodicidade Anual do Encontro de 

Iniciação Científica e Mostra de Pós-Graduação, produzida a partir de artigos dos 

acadêmicos (participantes e expositores no Programa de Iniciação Científica). 

 

3.11.5 Revista Direito & Deriva 

 

O curso de Direito vem se reconstruindo e se recriando ao longo dos últimos 

anos. Dentre as ideias propostas, no ano de 2008 iniciou-✂✄ ✟ ✁�✆☛✠✆✝✆ ☛✟ ✏✁✍�✄✍✞✆ �

✁✄�✍✝✟✑ ✡�☎☎✆ ✄✁✂✄-0888), revista que pretende ser o espaço de divulgação das 
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pesquisas dos cursos de Graduação e Pós-Graduação em Direito do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu, servindo de instrumento de estímulo ao debate, à 

reflexão e à socialização de saberes, tendo como eixo temático a postura crítica em 

relação ao Direito. 

Desta maneira, a Revista é um espaço para publicação das pesquisas 

realizadas pelo corpo docente e discente da instituição, bem como para a publicação 

de outros pesquisadores de fora da IES, estimulando o intercâmbio entre as 

instituições de ensino superior.  

3.11.6 Revista Eletrônica Meditatio � Ciências Sociais e Aplicadas 

 

O ser humano é, por excelência, o responsável pela constante modificação e 

desenvolvimento da sociedade. Num processo contínuo, o sujeito estabelece 

parâmetros para a constituição de um modus vivendi, o qual é copiado e regrado por 

grupos e comunidades, surgindo, assim, uma miscelânea de práticas que necessitam 

de descrição, avaliações e apresentações no meio científico, filosófico e acadêmico. 

O campo de estudos das Ciências Sociais e Aplicadas lida, diretamente, com 

as inconstâncias do sujeito (des)centrado de seu mundo, na tentativa de encontrar 

soluções, por meio de teorizações, leis e discussões. Para isso, a publicação de 

compêndios, livros, revistas e artigos sobre os diversos campos que envolvem o a 

sociedade, refletida por uma linha teórica-filosófica e compreendida pelas Ciências 

Sociais e Aplicadas, têm se apresentado como um campo fértil de discussão em meio 

à academia. 

Dessa forma, (re)pensando as atividades acadêmicas em forma de profícuos 

diálogos, desenvolvidos por meio teóricos, o Centro Universitário Vale do Iguaçu 

✟✁�✄✂✄☎✞✟ ✟ ✁✄✝✍✂✞✟ �☎✞✄�☛✍✂✡✍✁✎✍☎✟� ☛✄ ✆✍☞☎✡✍✟✂ ☎✆✡✍✟✍✂ ✄ ✝✁✎✍✡✟☛✟✂ ✏�✄☛✍✞✟✞✍✆✑ ✡�☎☎✆

2359-3318), a qual se dedicará, exclusivamente, à publicação de artigos científicos-

acadêmicos que repensem a sociedade e seu desenvolvimento pleno, tendo como 

ponto central a reflexividade teórico-prática. 

A Revista publicará textos em língua portuguesa, inglesa e espanhola de 

pesquisadores brasileiros e estrangeiros, por meio de publicações de volumes 

semestrais e números anuais.  
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