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1. INTRODUÇÃO 

 

O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) traça as linhas mestras do Curso 

de Direito (bacharelado, presencial) que teve sua oferta autorizada para Faculdade 

de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí (FAHESP) através de protocolo 

junto ao Ministério da Educação. 

Em prol da melhor compreensão deste documento, cumpre esclarecer 

que ele é fruto dos estudos e aprimoramentos continuamente desenvolvidos pelo 

Núcleo Docente Estruturante do Curso de Direito (NDE) face às exigências sociais 

e desenvolvimentos pedagógicos e institucionais. 

Tal processo de construção em essência, funda-se na análise e diálogos 

mantidos em razão dos desenvolvimentos legais, teóricos e vivências pertinentes, 

envolvendo os sujeitos interessados situados no universo contextual e conjuntural. 

Desta forma, o Curso de Direito orientar-se-á em seu planejamento e 

ações pela legislação, pela conjuntura e pelo contexto em que se inserem. 

Este PPC, portanto, reflete a postura assumida pela FAHESP ante a 

sociedade e se configura como resultante da constante busca de aperfeiçoamento 

e adequação de todos os seus empreendimentos educacionais face às 

necessidades e exigências contemporâneas de um Estado Democrático de Direito. 

O presente curso e sua construção se basearam nas premissas legais e 

normativas vigentes, dentre as quais merecem destaque: 

a) Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

(CRFB/1988); 

b) Lei Federal no 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB); 

c) Lei Federal n° 11.788/2008, que dispõe a realização de estágios; 

d) Leis Federais ° 10.098/2000 (que estabelece normas gerais e 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiências ou com mobilidade reduzida) Lei Federal n° 10.436/2002 que dispõe 

sobre a obrigatoriedade da oferta de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS); 

e) Lei Federal n. 9.795/1999 e Decreto nº 4.281/2002, que dispõem 

sobre a educação ambiental e a Política Nacional de Educação Ambiental; 
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f) Resolução no 09, de 29 de setembro de 2004, publicada pela Câmara 

de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (Res. CNE/CES 

09/2004), que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 

Graduação em Direito e suas alterações; 

g) Resolução CNE no 02, de 18 de junho de 2007, que dispõe sobre 

carga horária mínima e procedimentos relativos a integralização e duração dos 

cursos de graduação, e suas alterações; 

h) Resolução CNE/CES nº 3, de 3 de julho de 2007 (dispõe sobre 

procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de hora-aula, e dá outras 

providências), e suas alterações; Plano Nacional de Educação em vigor (PNE 2014-

2024), aprovado pela Lei Federal nº. 13.005, de 25 de junho de 2014; 

i) Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de maio de 2012 (Diretrizes 

Nacionais para a Educação em Direitos Humanos); 

j) Resolução CNE/CP N° 01, de 17 de junho de 2004 que dispõe sobre 

a Educação das Relações Étnico Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

brasileira e Africana); 

k) Portaria Ministerial do Ministro de Estado da Educação nº 1.428, de 

28 de dezembro de 2018 (revogou as portarias nº 1.134, de outubro de 2016 e  nº 

4.059, de 10 de dezembro de 2004).  

l)  Resolução  n° 7 de 18 de dezembro de 2018 do Conselho Nacional de 

Educação/Ministério da Educação, que estabelece as diretrizes para a Extensão na 

Educação Superior Brasileira, observada a Meta 12, estratégia 12.7, do Plano 

Nacional de Educação (2014-2024).  Com Atividade Curricular de Extensão – ACE 

mínima de 10% (dez por cento) do total da carga horária curricular estudantil dos 

cursos de graduação. 

m) Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, Bacharelado, 

Presencial), RESOLUÇÃO Nº 5, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018 (revogou a 

Resolução CNE/CES nº 9, de 29 de setembro de 2004, a Resolução CNE/CES nº 

3, de 14 de julho de 2017, e demais disposições em contrário), no Parecer 

CNE/CES nº 8/2007, homologado por Despacho do Senhor Ministro de Estado da 

Educação, publicado no DOU de 13 de junho de 2007 e nos Pareceres CNE/CES 

nº 213/2008 e CNE/CP nº 2/2009, homologados por Despachos do Senhor Ministro 

de Estado da Educação, publicados no DOU de 11 de março de 2009. 
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n) Resolução CNE/CES nº 2, de 19 de abril de 2021, que alterou o art. 

5º da Resolução CNE/CES nº 5/2018, que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Direito. 

O conteúdo deste PPC é conhecido e compreendido pelo Corpo Docente 

do Curso, visto que, além de participar de sua elaboração quando necessário, o 

teve disponibilizado tão logo foi efetivada sua conclusão. Quaisquer ajustes 

posteriores implementados pelo NDE visarão sempre seu aperfeiçoamento, seja no 

tocante à forma, seja no tocante à sua substância, ocasião em que todo o Corpo 

Docente e Discente terá a devida participação. 

Neste documento, busca-se apresentar em profundidade as diretrizes 

primordiais de como se concretizará dinamicamente o Curso de Direito, e, por esta 

razão, sua apresentação reúne elementos suficientes para permitir a análise crítica 

e eficaz do empreendimento educacional. 

Como as matérias a serem expostas em documento desta natureza 

possuem múltiplos entrelaçamentos e encaixes, o que por vezes acaba conduzindo 

a um grande número de redundâncias em sua apresentação, tornando penosa a 

sua leitura, procurou-se evitar que isto ocorresse. Para tanto, sua estruturação 

essencial se dá em conformidade com o paradigma de exposição adotado para 

análises avaliativas no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES), desenvolvendo-se da seguinte maneira: 

a) da identidade institucional: da mantida (FAHESP), apontando a base 

legal, seu perfil e missão, e breve escorço histórico e contextualização; 

b) contextualização educacional e justificativa para o Curso de Direito; 

c) identificação e aspectos pedagógicos fundamentais do Curso de 

Direito;  

d) atendimento e apoio psicopedagógico ao discente; 

e) incentivo ao ensino, à iniciação científica e à extensão; 

f) infraestrutura; 

g) responsabilidade social e acessibilidade; 

h) da educação das relações étnico-raciais, das políticas de educação 

ambiental e da educação em direitos humanos. 

Ao final constam elementos complementares à exposição textual e que 

facilitam e aprofundam sua perfeita compreensão. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

2.1 MANTENEDORA 

 

IESVAP - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO VALE DO PARNAÍBA 

S.A. Endereço: Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435, Bairro Sabiazal - CEP 64.212-

790, Parnaíba-PI - CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | 

www.iesvap.edu.br 

 

2.2 MANTIDA 

 

FAHESP – FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS, EXATAS E DA SAÚDE DO 

PIAUÍ, endereço: Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435, bairro Sabiazal - CEP 64.212-

790, Parnaíba-PI - CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | 

www.iesvap.edu.br 

 

 

2.3 PERFIL INSTITUCIONAL 

 

A Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí - 

FAHESP, com sede e foro em Parnaíba, Estado do Piauí, é um estabelecimento 

particular de ensino superior, mantido pelo Instituto de Educação Superior do Vale 

do Parnaíba (IESVAP), pessoa jurídica de direito privado, com seu Estatuto inscrito 

na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob o nº 222.00346570 de 09/06/2011. 

 

2.4 IDENTIDADE ESTRATÉGICA 

 

2.4.1 Missão da FAHESP 

http://www.iesvap.edu.br/
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Desenvolver e disseminar competências a partir do ensino, pesquisa e 

extensão que formem profissionais capazes de transformar o Brasil a partir de suas 

regiões.  

Com base nessa missão, os OBJETIVOS da FACULDADE estão 

concentrados em oferecer aos alunos, uma sólida base de conhecimentos, 

conceitos, postura ética e práticas profissionais, para que possam capacitar-se para 

desenvolver suas habilidades e competências com vistas à implementação dos 

seus projetos de vida. 

A FILOSOFIA GERENCIAL prevê a delegação de autoridade e 

responsabilidades aos diretores e, respectivamente, aos Coordenadores de Curso 

e Professores, nos termos do Regimento Geral, para que possam cumprir a 

proposta educacional da instituição, alcançando seus objetivos dentro de uma 

diretriz geral institucional. 

As METAS da Instituição, considerando suas características 

fundamentais de missão, objetivos e filosofia, sua situação pedagógica e 

acadêmico-administrativa atual e seu planejamento de expansão, são 

apresentados, conforme se segue.  

 

2.4.2 Princípios 

 

 Os princípios são fundamentos para elaboração de normas reguladoras 

internas. Por meio deles, estabelece-se um ponto de partida do qual todas estas 

normas deverão decorrer, conferindo unidade e identidade à instituição.  

Em outras palavras, são os parâmetros que norteiam a vida da FAHESP e 

pautam seu relacionamento interno e externo (clientes, funcionários, fornecedores, 

parceiros, sociedade civil e governo).  

A FAHESP está instituindo suas atividades acadêmicas com base nos 

seguintes princípios: 

 Autonomia: a liberdade exercida com responsabilidade no cumprimento de 

sua missão, como modo fundamental da existência do homem e das 

sociedades;  

 Compromisso: assegurada a convivência entre homens e ideias 

heterogêneas na diversidade cultural, havendo sujeição dos interesses 
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particulares aos interesses maiores da Instituição: zelar pela integridade e 

garantir sua credibilidade em relação a cada um de seus participantes e perante 

a sociedade em geral; 

 Democracia: acredita firmemente que a democracia é o valor fundamental das 

sociedades ocidentais, é o melhor caminho para uma Instituição em que, por 

sua natureza, a opinião é sempre produto da reflexão e do debate. 

Compreende-se que a FAHESP é mais forte e responsável como Instituição de 

Educação Superior, quando os docentes, funcionários e estudantes participam 

ativamente da discussão de seus problemas e do desenvolvimento de suas 

metas e objetivos; 

 Solidariedade: atribui à educação a especial responsabilidade de constituir um 

mundo mais solidário e mais humano, compreendendo o homem como 

finalidade primeira das estruturas econômicas, sociais, políticas e jurídicas, 

condição essencial para a edificação de uma sociedade justa, consciente e 

igualitária, sustentada na conjunção de esforços comuns e no diálogo entre 

todos.  

 Qualidade Educacional: Perseguindo objetivos amplamente discutidos e 

previamente estabelecidos, desenvolvendo todos os esforços necessários para 

que os ensinamentos construídos na instituição sejam reconhecidos pelo seu 

dinamismo, criatividade e qualidade, ultrapassando os padrões de avaliação, 

colocando-se sempre entre os melhores do país;  

 Respeito à Dignidade: sempre respeitando em todas as suas dimensões, de 

indivíduo, de cidadão e de membro ou usuário da Instituição. Reconhece-se 

que o objetivo da vida de cada ser humano é tornar-se sujeito de sua própria 

existência, repudiando toda forma de relação que torne o outro um objeto. Aos 

seus profissionais, é garantida a autonomia em suas decisões, criando as 

condições para que todos possam viver em um processo de contínuo de 

aperfeiçoamento e autorrealização;   

 Ética: compromisso alicerçado no mútuo respeito social e profissional, na 

compreensão da alteridade e da diversidade de culturas, de tal forma que os 

seus professores, alunos e funcionários sejam agentes proativos na 

transformação da sociedade. 
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2.4.3 Valores Institucionais 

 

       A organização eficiente da FAHESP através da transformação das metas 

produzidas coletivamente em ações coordenadas, vem sendo possível mediante o 

exercício de relações interpessoais pautadas pela justiça e solidariedade. Desta 

forma, para atingir essas finalidades, serão valorizadas:  

 a transparência nas ações e decisões mediante normas claras e construídas 

democraticamente pelos diversos membros da comunidade acadêmica;  

 a inovação científica e tecnológica, onde a instituição está sempre por meio 

de seus corpos docentes e discentes pesquisando novos sistemas, métodos 

e ferramentas que tornem o seu processo ensino-aprendizado mais 

significativo e eficiente;  

 a responsabilidade socioambiental como um dos objetivos mais importantes 

e presentes nas  atividades, concebendo-se a educação com um dos 

agentes de transformação dos indivíduos e dos grupos; 

     a criação de consciência ambiental, de tal forma que todos se sintam 

responsáveis pela preservação e recuperação do planeta, na busca de uma 

economia sustentável e não predatória;  

     a liderança, o empreendedorismo e o espírito de grupo como 

indispensáveis para a plena realização profissional de seus egressos;  

      a prática da cidadania compartilhada na qual todos os membros da 

sociedade tornam-se corresponsáveis pela realidade social , priorizando os 

interesses da coletividade; 

      a reflexão e o diálogo como os dois processos que possibilitam a geração 

da autonomia dos indivíduos e das sociedades. 

 

2.4.4 Visão de Futuro da FAHESP 

 

A Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí - FAHESP 

- visa estar entre as melhores Instituições de Ensino Superior do Brasil, gerando 

valor para os alunos, colaboradores, mantenedores e sociedade. 
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2.5 FINALIDADES, OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS 

 

2.5.1 Finalidades 
 

 A localização geográfica e as características do Estado de Piauí e da região 

Norte exigem a concepção de uma Instituição de Educação Superior com forte 

vínculo com a comunidade local, comprometida com as demandas dessa 

sociedade e empenhada na transformação cidadã dessa mesma sociedade. 

 A FAHESP tem como finalidade a transmissão e a produção do 

conhecimento em todas as áreas do saber, mediante a promoção do ensino de 

graduação e de pós-graduação, da iniciação científica/pesquisa científica e da 

extensão. No seu projeto de implantação e em seu plano de desenvolvimento, o 

perfil das suas áreas de atuação reflete, de forma inequívoca, o seu compromisso 

regional, na medida em que os cursos forem oferecidos, atenderão prioritariamente 

a carência de desenvolvimento humano e econômico da região.  

As finalidades da FAHESP são as seguintes: 

 implantar projetos de parceria que promovam a prática profissional dos 

estudantes junto aos órgãos e empresas da região relacionadas aos 

cursos oferecidos; 

 implantar programas de apoio psicopedagógico aos alunos, 

promovendo o desenvolvimento de seus projetos de vida; 

 implantar programas de monitoria, a serem realizados em sala de aula 

e biblioteca; 

 avaliar sistematicamente, pelo Programa de Avaliação Institucional, 

desenvolvidos em parceria com a CPA, os cursos, diretorias, 

coordenações e setores, visando o aumento da qualidade dos serviços 

e correção de falhas eventualmente detectadas; 

 implantar o acervo virtual na biblioteca; 

 agregar a Representação Discente nos órgãos colegiados da IES; 

 desenvolver programas de incentivo à qualificação do corpo docente; 

 criar na biblioteca um Centro de Aprendizagem para leitura e produção 

de textos, desenvolvimento de métodos de trabalho científico e de 

técnicas de auto aprendizado; 
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 sistematizar planos e programas para estudo das bases técnico-

científicas de cada curso; 

 articular com os corpos docente e discente o desenvolvimento das 

habilidades e competências específicas de cada curso; 

 reavaliar periodicamente os projetos pedagógicos dos cursos. 

 

2.6 BREVE HISTÓRICO DA IES  

 

A Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí - 

FAHESP, com sede e foro em Parnaíba, Estado do Piauí, é um estabelecimento 

particular de ensino superior, mantido pelo Instituto de Educação Superior do Vale 

do Parnaíba (IESVAP), pessoa jurídica de direito privado, com seu Estatuto inscrito 

na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob o nº 222.00346570 de 09/06/2011. 

O Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba (IESVAP) 

acreditou na criação de uma Faculdade que pudesse auxiliar a melhoria da oferta 

em Educação Superior no interior do Estado do Piauí, tendo escolhido a cidade de 

Parnaíba por ser a principal cidade do interior deste Estado.  

 A implantação desta Unidade em Parnaíba refere-se ao projeto 

nacional de expansão universitária e tem como mentor, o Senhor Professor Dr. 

Nicolau Carvalho Esteves, que usufruindo das competências adquiridas para 

atender as demandas básicas da região com a mesma qualidade e 

responsabilidade com a Educação Superior e, consequentemente, com a 

sociedade do Vale do Parnaíba. 

 A escolha da região coaduna com o papel social da Instituição, que 

escolheu a região do Vale do Parnaíba para contribuir com a elevação dos índices 

de desenvolvimento humano do Estado do Piauí. A FAHESP, portanto, se integra 

às políticas públicas para o enfrentamento da pobreza e contribui, assim, para a 

melhoria dos indicadores sociais, particularmente educacionais e de saúde do Vale 

do Parnaíba. 

 Pautada em uma filosofia inovadora, no compromisso com a 

qualidade do ensino e na parceria com a comunidade, a FAHESP nasceu forte e 

comprometida com a qualidade e a excelência na prestação de seus serviços.  
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 A seriedade do compromisso da FAHESP se resume na decisão de 

sua direção necessária à oferta de cursos superiores de excelência e competitivos, 

não só para a região, como também para todo o Brasil. 

 Dessa forma, cabe à FAHESP não apenas sonhar, mas sim ousar e 

comprometer-se a colocar no mercado, profissionais competentes e de alto nível, 

competitivos, responsáveis e conscientes de seu papel social e que visem 

constantemente à melhoria pessoal, profissional e regional. 

 Pela Portaria de nº 1.105, de 27 de novembro de 2015, foi 

credenciada a Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí, 

mantida pelo Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba – IESVAP, e no 

dia 14 de dezembro de 2015 foi publicada a Portaria Nº 1.011, de 11 de dezembro 

de 2015, autorizando o seu primeiro curso - Medicina, que iniciou suas atividades 

em 30 de dezembro de 2015, com 80 vagas anuais, sendo 40 vagas por semestre. 

O curso de Odontologia, em visita de maio de 2017, foi autorizado com conceito 4.   

Pela Portaria MEC nº 329 de 11 de maio de 2018 foi autorizado o Curso 

de Direito com conceito 4, que iniciou suas atividades em janeiro de 2019, com 120 

vagas anuais, na modalidade presencial e noturno. 

 

3. CONTEXTUALIZAÇÃO REGIONAL 

 

3.1 O ESTADO DO PIAUÍ 

 

O Estado do Piauí situa-se na região Nordeste do Brasil, cuja área de 

251.755,485 km², ocupando 16,2% da área nordestina e 2,95% da área nacional. 

Faz limites ao norte com o Oceano Atlântico, ao sul com os Estados da Bahia e 

Tocantins, a leste com os Estados do Ceará e Pernambuco e a oeste com o Estado 

do Maranhão. É a terceira maior unidade federativa nordestina, inferior apenas à 

Bahia e ao Maranhão, e o décimo estado brasileiro (Figura 1).  
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Figura 1: Mapa do Piauí 

 

Fonte: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-40422008000500034  

 

Segundo o censo de 2010, sua população residente era de 3.118.360 

habitantes, com uma densidade demográfica de 12,40 habitantes/Km², sendo esta 

população distribuída em 224 municípios dos quais 37,05% tem menos de 5000 

habitantes e 36,16% apresentam uma população entre 5000 e 10000 habitantes 

(IBGE, Previsão para 2018). A capital possui o maior número populacional, de 

acordo com o censo 2010, 814.230 habitantes, seguida pela cidade de Parnaíba 

(145.705) e pela cidade de Picos (73.414), e estimada para o ano de 2021 de 

871.126 habitantes, 153.863 habitantes e 78.627 habitantes, respectivamente. Sua 

composição física configura-se por uma tipologia climática distinta entre suas 

regiões: clima úmido nas regiões serranas, subúmido seco em grande parte do 

norte e extremo sul e semiárido no centro sul e sudeste.  

Do ponto de vista físico, o território piauiense constitui-se numa área 

homogênea, apresentando características: dos cerrados, semelhante ao Planalto 

Central; da Amazônia, pelo tipo de clima e caudais fluviais perenes; e do Nordeste 

semiárido, pelos cursos de água intermitentes. Juntamente com o Estado do 

Maranhão forma, geograficamente, uma região independente denominada Meio-

Norte ou Nordeste Ocidental. Em termos de alguns indicadores sociais apresenta 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): 0,646 (IBGE,2010); Mortalidade Infantil: 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-40422008000500034
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15,49 por mil nascidos vivos (em 2019); Esperança de Vida ao Nascer (anos): 71,41 

anos (2018); taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade foi 

estimada em 6,6% (segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (PNAD Contínua). Etnias: brancos (23%), negros (3%), pardos 

(73%);(IBGE,2010). Principais Atividades Econômicas: agricultura, pecuária, 

extrativismo (vegetal e mineral) e serviços.  

 

3.2 EVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO DO PIAUÍ 

 

A ocupação do território piauiense (no século XVII), ao contrário dos 

demais Estados nordestinos, iniciou-se pelo interior, seguindo o caminho do gado. 

A valorização do rebanho bovino, como alimento, meio de transporte e tração 

necessária para o sustento da cultura e da indústria da cana-de-açúcar, determinou 

a expansão dos currais, ao longo das margens do rio São Francisco, até atingir os 

vales dos rios do sul piauiense. Assim, as fazendas de gado, com sua pecuária 

extensiva, constituíram os primeiros núcleos de ocupação do homem branco, 

muitos dos quais foram transformadas em vilas e cidades. A partir dessa ocupação, 

o crescimento populacional do Piauí apresentou ritmos diferenciados no tempo e 

no espaço, conforme a dinâmica regional e a organização espacial das atividades 

econômicas do Estado.  

Sobre a distribuição da população no espaço piauiense, os fatos mais 

significativos são: a desigualdade de evolução da população rural e urbana e de 

povoamento entre o Norte e o Sul do Estado. A população urbana até 1950 

representava, apenas, 16,3 % do efetivo estadual; em 1993, a taxa de urbanização 

atingia 51,1%, significando um efetivo urbano de 1.357.939, superior ao rural, que 

totalizou 1.299.476 habitantes. Para 2009 a taxa de urbanização alcançou o 

percentual de 62,54%, sendo mais expressiva no município de Teresina, que 

absorve cerca de 26,11% do efetivo urbano estadual. Por ser a capital do Estado, 

esta cidade funciona como centro de convergência de populações e oferece maior 

e melhor infraestrutura urbana, melhor desempenho dos setores secundários e 

terciários da economia, especialmente do subsetor de prestação de serviços, o que 

contribui, mais efetivamente, para absorção de mão-de-obra.  

Com uma densidade demográfica de 12,40 habitantes/Km² a população 

se distribui em 224 municípios dos quais 37,05% tem menos de 5000 habitantes e 
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36,16% apresentam uma população entre 5000 e 10000 habitantes, sendo mais 

densamente povoada a Região Norte do estado, na qual o extrativismo para 

exportação, imprimiu maior dinâmica do comércio nas cidades de Teresina, 

Floriano, Parnaíba, Picos, Campo Maior e Piripiri, além do desenvolvimento de uma 

agricultura de mercado, enquanto na Região Sul se evidencia vazios demográficos 

resultado do histórico predomínio da pecuária extensiva pouco exigente de mão-

de-obra e das grandes propriedades rurais.  

 

3.2.1 Estrutura Etária da População do Piauí 
 

Na estrutura etária da população do Piauí, como na dos outros estados 

brasileiros, evidencia-se uma população muito jovem, representando elevado 

potencial de força de trabalho para o setor produtivo. De acordo com os dados do 

Censo de 2010 do IBGE, a proporção da população de 0 a 19 anos no efetivo 

estadual é de 37,1%. A participação do contingente de 20 a 59 anos no total da 

população do estado é de 51,5% e a de 60 anos encontra-se em 11,48%. As taxas 

brutas de mortalidade, fecundidade e natalidade vêm diminuindo e a expectativa de 

vida se amplia, refletindo nas interações, na base e no topo da pirâmide 

demográfica do Estado, especialmente no segmento da população urbana como 

demonstrado na pirâmide etária (Figura 2). 
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Gráfico 1: Pirâmide etária do Estado do Piauí  

 

3.3 A CIDADE DE PARNAÍBA 

 

Parnaíba é um município do Estado do Piauí, o segundo mais populoso 

do estado, possuindo uma população estimada em 183.482 habitantes em julho de 

2020. Situado no litoral piauiense é um dos quatro municípios litorâneos do estado 

(além de Ilha Grande, Luís Correia e Cajueiro da Praia), é o portal de entrada para 

o Delta do Parnaíba, o único delta em mar aberto das Américas, tornando-se 

popularmente conhecida como a "Capital do Delta". A cidade apresenta grande 

valor histórico para o Piauí com inúmeros monumentos históricos tombados 

pelo Iphan, principalmente nas proximidades do Porto das Barcas. Tem fácil acesso 

a partir de Teresina que fica a 336 km pela BR 343. As estradas em torno do 

município têm excelente trafegabilidade.  

As condições climáticas do município de Parnaíba (com altitude da sede 

a 05 m acima do nível do mar), aprese com clima quente tropical. A 1.200 mm, na 

sede do município) é definida no anuais em entre 800 a 1.600 mm, cerca de 5 a 6 

meses como restante do ano de estação seca. O trimestre mais úmido é o formado 

pelos fevereiro, março e abril. Estas informações foram obtidas a partir do Projeto 

(1973), Perfil dos Municípios (Reconhecimento de solos do Estado do Piauí (1986). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Piauiense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ilha_Grande_(Piau%C3%AD)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_Correia_(Piau%C3%AD)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cajueiro_da_Praia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Delta_do_Parna%C3%ADba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Piau%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Iphan
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_das_Barcas
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 Parnaíba representa aproximadamente 4,5 % da população do Estado, 

sendo a maioria constituída de mulheres, o que corresponde a 52% da população. 

Encontra-se próxima a vizinha Luís Correia, também litorânea. O maior crescimento 

da cidade ocorreu de 1697, época de fundação da cidade a 1940. Neste período o 

Porto das Barcas era uma zona de efervescência comercial, foi o momento áureo 

do surgimento das grandes casas comerciais e da introdução da cera de carnaúba 

no cenário internacional. 

O município possui atualmente 64 povoados segundo a cobertura das 

Equipes de ESF e de Vigilância Ambiental, distribuídas na Sede e na zona rural. 

Alguns destes povoados estão interligados por estradas asfaltadas, piçarra, outros 

separados por rios, igarapés e campos. Apresenta maior densidade demográfica o 

Bairro Piauí. (Plano de Saúde Municipal de Parnaíba 2018 - 2021). 

A população economicamente ativa atua nas áreas de agricultura, 

pecuária, comércio em geral, serviço público municipal e na iniciativa privada. 

Constata-se que são os recursos públicos que mantém a economia em movimento, 

considerando que 46% da população têm estes como fontes de renda, além de 

salários de servidores pagos com recursos de transferência constitucionais da 

União. A seguir apresentamos alguns dados relevantes:  

  Entre 2000 e 2010, a população de Parnaíba cresceu a uma taxa média 

anual de 0,97%, enquanto no Brasil foi de 1,17%, no mesmo período. Nesta 

década, a taxa de urbanização do município passou de 94,49% para 94,36%. Em 

2010 viviam, no município, 145.705 pessoas.  

 Entre 1991 e 2000, a população do município cresceu a uma taxa média 

anual de 1,35%. Na UF, esta taxa foi de 1,08%, enquanto no Brasil foi de 1,63%, 

no mesmo período. Na década, a taxa de urbanização do município passou de 

89,63% para 94,49%. 

Quadro 1: População Total, por gênero, Rural/Urbana Parnaíba PI 
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Entre 2000 e 2010, a 48,88% e a taxa de envelhecimento, de 6,37% para 

indicadores eram, respectivamente, 77,02% e 5,06%. Na UF, a razão de 

dependência passou de 65,43% em 1991, para 54,94% em envelhecimento passou 

de 4,83%, para 5,83% e para 7,36%, respectivamente. 

 

Quadro 2: Estrutura etária da população de Parnaíba - PI 
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Fonte: PNUD, IPEA e FJP 

 

O censo realizado pelo IBGE no ano 2010 mostra que a maior parte da 

população do município está na zona urbana, na proporção de 94,5%. Não houve 

crescimento significativo da taxa de urbanização no período de 2000 a 2013. 

Na área de Saneamento temos ainda um déficit, que se caracteriza pela 

falta de água potável e baixa capacidade instalada de Rede de Esgotos no 

processo estrutural de saneamento básico e pelo destino inadequado dos resíduos 

sólidos (lixo) no saneamento ambiental que têm gerado inúmeros problemas a 

saúde pública de nossa população. Apresentaremos a seguir alguns resultados dos 

indicadores municipais. 

A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano 

de idade) no município passou de 34,1 por mil nascidos vivos, em 2000, para 16,8 

por mil nascidos vivos, em 2010. Em 1991, a taxa era de 61,3. Na UF, a taxa era 

de 23,1, em 2010, de 41,9, em 2000 e 64,7, em 1991. Entre 2000 e 2010, a taxa de 

mortalidade infantil no país caiu de 30,6 por mil nascidos vivos para 16,7 por mil 

nascidos vivos. Em 1991, essa taxa era de 44,7 por mil nascidos vivos. 

O município de Parnaíba possui em sua Rede de Ensino, escolas 

públicas assim distribuídas: cento e vinte e seis escolas municipais, vinte e seis 

estaduais, trinta e oito privadas e uma federal. Todas funcionando em prédio 

próprio, com água de cisterna, energia elétrica da Rede Pública, esgoto sanitário 

por fossa e coleta de lixo periódica.  

No município, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola é de 

96,11%, em 2010. No mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos 

frequentando os anos finais do ensino fundamental é de 87,28%; a proporção de 

jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo é de 46,99%; e a 

proporção de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo é de 32,08%. 

 Parnaíba está se tornando uma cidade universitária atraindo estudantes 

não somente de outras cidades do Piauí, mas também dos estados vizinhos, Ceará 

e Maranhão.  

 Os centros de educação de Parnaíba destacam-se principalmente nos 

níveis médio e superior, atraindo pessoas das cidades da região. Dentre os maiores 

centros, podem-se citar:  
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 Universidade Federal do Delta do Parnaíba, oferece uma média de 900 

vagas por ano, nos seguintes cursos: Turismo, Engenharia de Pesca, 

Ciências Econômicas, Administração de Empresas, Fisioterapia, Psicologia, 

Ciências Contábeis, Biologia, Biomedicina, Matemática e Pedagogia, Além 

de oferecer mestrados em Biotecnologia, Ciências Biomédicas, Matemática 

e Museologia. Desde o ano de 2013, a UFPI oferece o curso de medicina, 

em Parnaíba. A mesma oferece mestrado em Biotecnologia, Ciências 

Biomédicas e Museologia e Psicologia. 

 Universidade Estadual do Piauí - UESPI, esta universidade oferece 290 

vagas por ano, nos seguintes cursos: História, Agronomia, Pedagogia, 

Biologia, Enfermagem, Direito, Odontologia, Letras- Português, Letras- 

Inglês e Ciências da Computação, Filosofia e Sociologia.  

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - IFPI, este instituto 

oferece cursos de técnicos e superiores. Os superiores são: Lic. Química e 

Lic. Física.  

 Centro Universitário Mauricio de Nassau/Faculdade Piauiense - FAP, esta 

universidade oferece aproximadamente 600 vagas ao ano, nos seguintes 

cursos: Fisioterapia, Enfermagem, Nutrição, Direito, Pedagogia, 

Administração de Empresas, Contabilidade, Sistemas de Informação. Esta 

faculdade está em expansão e novos cursos foram solicitados juntos ao 

MEC.  

 Faculdade de Teologia do Brasil - FATEB  

 Faculdade de Ciências, humanas, exatas e da Saúde do Piauí-FAHESP, 

esta faculdade oferece os seguintes cursos: medicina e direito. 

 Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA, esta faculdade oferece os 

seguintes cursos: História e Serviço Social.  

 Faculdade de Tecnologia Intensiva - FATECI, esta faculdade oferece cursos 

técnicos, cursos de graduação e pós-graduação. Os cursos de graduação 

são: Psicologia, Radiologia, Gastronomia, enfermagem, odontologia e 

fisioterapia. 
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 Academia de Policia Militar • Instituto Superior de Educação Antonino Freire 

- ISEAF (Escola Normal)  

  As mais importantes bibliotecas da região norte do estado estão em 

Parnaíba, destacando:  

● Biblioteca pública municipal de Parnaíba, foi originalmente criada em 

1937, é denominada "Biblioteca Municipal Mirocles Veras".  

● Biblioteca do SESC, localizada na avenida Presidente Vagas. 

● Biblioteca estadual, localizada na avenida São Sebastião.  

● Biblioteca da UFPI, localizada na avenida São Sebastião  

● Biblioteca da UESPI, localizada na avenida Nossa Senhora de 

Fátima  

        Institutos federais de educação e aprendizagem  

● 03 (três) unidades do SENAI/FIEPI (Serviço Nacional da 

Aprendizagem Industrial);  

● SENAC (Serviço Nacional da Aprendizagem Comercial)  

● SESI (Serviço Social da Indústria)  

● SESC  

● FECOMERCIO  

 O contingente de educando é atendido em sua maior parcela - 82,46% 

- pelo sistema público de ensino municipal e estadual.  

Segunda cidade do estado do Piauí, Parnaíba destaca-se pela bela 

paisagem, marcada pelos carnaubais, e pela relativamente moderada atividade 

comercial e industrial.  

A cidade de Parnaíba está localizada à margem direita do "rio" Igaraçu, 

que na verdade constitui o braço mais meridional do delta do rio Parnaíba. Situada 

próxima ao litoral, a 13m de altitude, dista 336 km de Teresina, capital do estado.  

 A principal atividade econômica de Parnaíba é a exportação de cera de 

carnaúba, óleo de babaçu, gordura de coco, folha de jaborandi, castanha de caju, 

algodão e couro. O município dispõe ainda de indústrias de produtos alimentícios e 

perfumaria. Por exemplo, Vegeflora, Cooperativa Delta, Leite Longá, Cobrasil, Q-

Odor reciclagem, Curtume Romão, Q-Odor e PVP SA.  
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A cidade está produzindo frutas orgânicas para exportação, no DITALPI. 

A cidade também possui fazendas de camarões, na qual produzem o produto para 

exportação.  

O turismo também vem crescendo no município graças ao Delta do 

Parnaíba. É de Parnaíba de onde saem as principais embarcações para visitar o 

Delta do Rio Parnaíba. Parnaíba fica num raio de aproximadamente 125 km de 

Jericoacoara-CE, Lençóis Maranhenses -MA, Parque Nacional das Sete Cidades-

PI, Parque Nacional de Ubajara CE.  

 Existem vários projetos de hotéis e resorts a serem construídos no 

município. A cidade de Parnaíba também foi agraciada com a instalação de uma 

ZPE, zona de processamento de exportação. Nessa área as empresas que se 

instalarem lá estarão isentas de pagar impostos desde que seus produtos sejam 

direcionados ao mercado externo. Em 2009, Parnaíba foi considerada a cidade 

mais dinâmica do estado, a 5º da Região Nordeste e a 32º do Brasil.  

 Em 2011, Parnaíba foi a cidade com maior crescimento do Brasil, 

registrando índice de 229%. A cidade investiu R$ 34 milhões no ano de 2011 contra 

os R$ 10,3 milhões que foram aplicados no ano de 2010.  

 A renda per capita média de passando de R$ 199,25, em 1991, para R$ 

isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de média anual 

de crescimento foi de A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar 

per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de para 

26,51%, em 2010. A evolução da desigualdade de renda nesses dois períodos pode 

ser descrita através do Índice de Gini, que passou de 0, e para 0,57, em 2010.  

Considerando a estrutura do Judiciário Piauiense, de acordo com dados 

do Tribunal de Justiça do Piauí, em todo o estado existem 93 Comarcas, além da 

capital Teresina. Sendo 7 Comarcas de entrância final, 41 de entrância 

intermediária e 45 de entrância inicial. Entre elas, 82 possuem vara única e as 

demais variam entre 6, 5, 3 e 2 varas. Nas comarcas do interior estão distribuídos 

25 Juizados Especiais e 6 Centros Judiciários de Solução de Conflitos (CEJUSC). 

Na capital Teresina 31 varas, 23 Juizados Especiais, 4 varas da Fazenda Pública, 

7 Centros Judiciários de Solução de Conflitos (CEJUSC). O estado conta também 

com Tribunal Regional Federal e juízos federais distribuídos em 6 comarcas, 

Tribunal Regional do Trabalho (composto por 6 varas do trabalho na capital, 8 

distribuídas nas comarcas do interior e 2 postos avançados no interior) e Tribunal 
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Regional Eleitoral. Além dos órgãos jurisdicionais existem representações do 

Ministério Público, estadual e federal, Ordem dos Advogados do Brasil e Defensoria 

Pública Estadual e da União, está apenas na capital Teresina. Na cidade de 

Parnaíba existem 6 varas da justiça estadual, sendo 4 cíveis e 2 criminais, vara 

federal comum, vara do trabalho, justiça eleitoral, Defensoria Pública estadual e 

Ministério Público, estadual e federal, bem como central de flagrante, delegacias 

de polícia especializadas (direitos da mulher, da criança e adolescente, crimes 

contra o patrimônio, etc), delegacia da polícia federal e 4 serventias notariais. 

 

4. CONTEXTO EDUCACIONAL E JUSTIFICATIVA PARA O OFERTA DO 

CURSO DE DIREITO  

Em um período de grandes transformações sociais, em que o 

conhecimento passa por rápidas mudanças e a informação logo se torna obsoleta, 

o Ensino Superior também precisa se adaptar às demandas sociais e acadêmicas. 

A Política de Ensino para Graduação proposta pela FAHESP, se apoia em 

conceitos fundamentais para a consolidação de uma linha de ação dialética, 

participativa e integrada, apoiando-se em uma teoria que propicie uma educação 

transformadora, emancipatória e que colabore para uma sociedade mais justa. 

Assim, esta IES está comprometida em formar sujeitos autônomos capazes de 

intervirem nas complexas relações sociais da vida contemporânea, o que se 

constitui numa das principais responsabilidades da educação superior. Sua política 

de ensino abarca o desenvolvimento da qualificação para atuar de forma 

responsável e integrada no enfrentamento das problemáticas que constituem a vida 

humana em sociedade. As qualificações científicas, técnicas e culturais que 

perpassam a formação do bacharel em direito devem permitir ao egresso a atuação 

em seu entorno de maneira transformadora. 

Trata-se de apresentar elementos que permitam contextualizar e 

identificar essencialmente o Curso de Direito oferecido pela FAHESP/IESVAP. 

Este item se desdobra a partir da apresentação da contextualização 

educacional do Curso, em mera complementação à contextualização institucional 

apresentada e de modo a subsidiar a justificativa para manutenção de seu 

oferecimento, prosseguindo com o fornecimento de informações gerais capazes de 

permitir sua pronta identificação e de seu perfil acadêmico. 
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4.1 CONTEXTUALIZAÇÃO EDUCACIONAL 

 

Em um ambiente, na região e país, de franca expansão econômica e 

populacional, onde choques de interesses e as áreas de embates e conflitos 

expandem-se na mesma proporção, gerando  no Poder Judiciário demandas 

derivadas, o que justifica a necessidade de manutenção do presente Curso de 

Direito.  

Esse movimento pode ser comprovado por meio de estudos e análises 

de indicadores da educação superior no Brasil produzidos pelo MEC/INEP,1 

Em 2019, mais de 3 milhões de alunos ingressaram em cursos de 

educação superior de graduação. Entre 2009 e 2019, o número de ingressos variou 

positivamente 17,8% nos cursos de graduação presencial e nos cursos à distância 

aumentou 378,9%. 

 
Gráfico 2: Evolução das matrículas de educação superior de graduação, por 

modalidade de ensino–2009-2019 

 
Fonte: MEC/Inep.2 

 

No estado do Piauí o número de alunos matriculados em instituições 

públicas ainda é bem próximo do percentual das instituições privadas, 

demonstrando que, apesar de todo o esforço dos empreendedores em educação 

                                            

1Cf.: MEC. Notas_Estatisticas_Censo_da_Educacao_Superior_2019. Disponível em: < 
https://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2020/Notas_Estatisti
cas_Censo_da_Educacao_Superior_2019.pdf >. Acesso em: 12 jul. 2021 
2MEC.Notas_Estatisticas_Censo_da_Educacao_Superior_2019. Disponível em: < 
https://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2020/Notas_Estatisti
cas_Censo_da_Educacao_Superior_2019.pdf >. Acesso em: 12 jul. 2021. 



  

 

 

29 

 

FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. | IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba SA. 

Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435 bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 

CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

privada, responsáveis por grande parte dos investimentos tendentes a realizar as 

metas do PNE 2014-2024, muito ainda pode e deve ser feito. 

 

Gráfico 3: Razão da matrícula por rede (privada/pública) nos cursos de 
graduação presencial, por Unidade da Federação – Brasil  –2019 

 

 

Fonte: MEC/Inep.3 

 

Entre os anos de 2018 e 2019, houve uma queda no número de 

ingressantes na rede pública (-3,7%), e um aumento na rede privada (8,7%). 

Olhando a variação ocorrida no período compreendido entre 2009 e 2019, a rede 

privada se destaca com o crescimento de 87,1%. A rede pública cresceu 32,4% no 

mesmo período. Em 2019, mais de 8 milhões de alunos ingressaram em cursos de 

educação superior de graduação. Desse total, 75,8% em instituições privadas  

 
Gráfico 4: Evolução do número ingressantes na educação superior de 

graduação, por categoria administrativa 

                                            

3MEC. Notas_Estatisticas_Censo_da_Educacao_Superior_2019. Disponível em: < 
https://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2020/Notas_Estatisti
cas_Censo_da_Educacao_Superior_2019.pdf >. Acesso em: 12 jul. 2021 
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Fonte: MEC/Inep.4 

 

Em 2019, 57,6% dos alunos dos cursos presenciais de graduação 

estudavam à noite. As redes privada e municipal têm participações muito 

semelhantes. A rede Federal concentra 69% da oferta no turno diurno, enquanto a 

rede estadual tem 57%. 

O Curso de Direito da FAHESP oferece no turno noturno, especialmente, 

para atender à expressiva parcela da população que exerça atividades laborais 

durante o dia e/ou resida em outra localidade, necessitando viajar. 

 

Gráfico 5: Número de matrículas em cursos de graduação, presencial por 
turno, 

segundo a categoria administrativa – Brasil – 2019 

 
 

                                            

4MEC. Notas_Estatisticas_Censo_da_Educacao_Superior_2019. Disponível em: < 
https://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2020/Notas_Estatisti
cas_Censo_da_Educacao_Superior_2019.pdf >. Acesso em: 12 jul. 
2021_da_educacao_superior_2016.pdf >. Acesso em: 20 jul. 2017. 
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Fonte: MEC/Inep.5 

 

Atualmente, Parnaíba possui cerca de 10 Instituições de Ensino Superior 

em funcionamento (dados: MEC), dentre as mais expressivas são: Universidade 

Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAR), Universidade Estadual do Piauí (UESPI), 

Instituto Federal do Piauí (IFPI), Centro Universitário Uninassau de Parnaíba, 

 Faculdade de Teologia do Brasil – FATEB, Instituto Superior de Teologia 

Aplicada – INTA, Faculdade de Tecnologia Intensiva – FATECI, Academia de 

Policia Militar, Instituto Superior de Educação Antonino Freire - ISEAF (Escola 

Normal)   e a Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí - 

FAHESP, o conjunto dessas IES ofertam inúmeros curso de graduação aos 

parnaibanos, atraindo também estudantes, não somente de outras cidades do 

Piauí, mas também dos estados vizinhos, como Ceará e Maranhão.  

Parnaíba exerce forte influência sobre os vários municípios que 

constituem o Território Planície Litorânea, dentre outros, merecendo destaque: 

Camocim- CE, Chaval -CE, Barroquinha - CE, Tutóia-MA, Araioses – MA, 

Magalhães de Almeida - MA, São Bernardo - MA, Buriti dos Lopes - PI, Bom 

Princípio- PI, Ilha Grande - PI, Piracuruca - PI, Cocal da Estação – PI, Luís Correia 

– PI e Cajueiro da Praia – PI. Hoje, é um centro agrícola, com algumas indústrias 

de transformação e um centro turístico muito procurado devido ao Delta do 

Parnaíba.  

No tocante a área de Tecnologia da Informação (TI), algumas empresas 

vêm se instalando na cidade, constituídas por ex-alunos dos cursos ofertados, 

outras sendo estabelecidas como filiais de empresas de grandes centros. É um dos 

municípios mais importantes do Estado do Piauí, tanto em termos populacionais 

como pela sua importância econômica. Devido a sua localização litorânea, próxima 

dos Lençóis Maranhenses e de Jericoacoara (CE), a cidade de Parnaíba tornou-se 

um polo de prestação de serviços, sua principal atividade econômica 

contemporânea é a extração e exportação de cera de carnaúba, óleo de babaçu, 

gordura de coco, folha de jaborandi, castanha de caju, leite, algodão e couro. 

 

                                            

5MEC. Apresentacao_Censo_da_Educacao_Superior_2019. Disponível em: < 
https://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2020/Apresentacao_
Censo_da_Educacao_Superior_2019.pdf>. Acesso em: 13 jul. 2021. 
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4.2 JUSTIFICATIVA DE OFERTA DO CURSO DE DIREITO 

  

O Censo da Educação Superior de 2019 registrou a participação de 

2.608 Instituições de Ensino Superior no país, entre públicas e particulares, o que 

representa uma variação positiva no número de instituições em relação ao ano de 

2009 e a confirmação da tendência de crescimento na década. 

 

 

Quadro 3: Evolução do número e percentual de instituições de educação superior 
por categoria administrativa – Brasil (2019) 

 

 
 

Como efeito de ações e de políticas governamentais recentes voltadas 

para a expansão da oferta e a democratização do acesso e da permanência no 

ensino superior, os resultados do Censo da Educação Superior 2019 reafirmam a 

tendência de ampliação do atendimento nesse nível de ensino ao longo da década. 

Essas diretrizes revelam sintonia com o Plano Nacional de Educação 

2011-2020 que, entre outros objetivos, estabelece a expansão da oferta de 

educação superior, a diminuição das desigualdades por região nessa oferta e a 
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diversificação de um sistema superior de ensino para atender clientelas com 

demandas específicas de formação. 

Do lado da demanda: o crescimento econômico alcançado pelo Brasil 

nos últimos anos vem desenvolvendo uma busca do mercado por mão de obra mais 

especializada;  do lado da oferta: o somatório das políticas públicas de incentivo ao 

acesso e à permanência na educação superior, dentre elas: o aumento do número 

de financiamento (bolsas e subsídios) aos alunos, como os programas FIES, 

PROUNI, Santander Universidades, PRAVALER e Bradesco Financiamentos, bem 

como o aumento da oferta de vagas na rede federal, via abertura de novos campi 

e novas IES, bem como a interiorização de IES  existentes. 

A tendência positiva dessas três taxas, demonstra que, em 2019, o 

percentual de pessoas frequentando a educação superior representa quase 25% 

da população brasileira na faixa etária de 18 a 24 anos e em torno de 15% está na 

idade teoricamente adequada para cursar esse nível de ensino. 

 

Gráfico 6: Número de matrículas em cursos de graduação, por categoria 
administrativa Brasil 1980 a 2019 

 

 

No período 2019-2019, distribuição da matrícula entre os graus 

acadêmicos nos últimos três anos: 66% bacharelado, 19,7% licenciatura e 14,3% 

em cursos tecnológicos.  
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Gráfico 7: Número de matrículas em cursos de graduação, por grau acadêmico 
Brasil 2009 a 2019 

 

 

 

Em termos de distribuição por região geográfica, a figura informa que 

praticamente metade das IES (48,9%) está localizada na Região Sudeste. A outra 

metade apresenta a seguinte distribuição: 18,3% no Nordeste, 16,5% no Sul, 9,9% 

no Centro-Oeste e 6,4% no Norte. 

 

Figura 2: Número de Instituições de Ensino Superior por Região Geográfica 
(2011)  
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A tabela a seguir expressa de forma plena essa desigualdade na 

distribuição de matrículas em cursos superiores por região: 

 

Tabela 1: Distribuição de matrículas em cursos de graduação por Região 
geográfica 

 

 

 

As Instituições de Educação Superior existentes no Estado do Piauí 

estão atendendo parcela das exigências escolares, porém com uma oferta de 

vagas muito inferior à demanda e sem a abrangência necessária de áreas do 

conhecimento, de forma a possibilitar um desenvolvimento sustentado da região, 

seja pela formação de recursos humanos qualificados, seja pela produção de 

conhecimento apropriável pela população.  

Considerados o contexto e os fatos referentes descritos neste 

documento, é possível concluir facilmente que a região abrangida por Parnaíba está 

em franca expansão populacional e socioeconômica, de modo que existe 

inequívoca necessidade social do oferecimento deste Curso de Direito caso se 

deseje assegurar a cidadania e o desenvolvimento regional em todas as suas 

dimensões. Neste sentido, razão assiste às considerações de Mauro Barroso 

Andrés6: 

                                            

6 Cf. ANDRÉS, Mauro Barroso. Democracia e cidadania na sociedade contemporânea: o papel 
da Constituição e das instituições. 2005. 161 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade 
Gama Filho, Rio de Janeiro, 2005. p. 42-43. Cf., para a citação de Thomas Humphrey Marshall, 
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Dentre os desenvolvimentos teóricos que se acercam da cidadania, 
apresenta capital interesse aquele realizado por Thomas Humphrey 
Marshall, para quem ela é “[...] um status concedido aqueles que 
são membros integrais de uma comunidade [...]” (1967, p. 76). T. 
H. Marshall chega a tal conclusão depois de analisar criticamente o 
pensamento de Alfred Marshall, que tem o conteúdo da cidadania 
como restrito a “igualdade humana básica de participação” a ser 
obtida através do Estado quando este garante efetivamente, como 
um único e fundamental dever seu, um único direito incontestável 
dos indivíduos: sua educação (1967, p. 62). 

 
 

Para Alfred Marshall, apenas a partir da educação seria possível a 

igualdade de participação, vez que a capacidade de escolha consciente e livre 

apenas se dá quando as pessoas se encontram adequadamente preparadas para 

tanto, vez que, conforme T. H. Marshall apud Andrés, “[...] A livre escolha preside 

os demais [passos] tão logo a capacidade de escolher seja criada”.7 

Ora, a qualificação permanente dos recursos humanos, advinda da 

educação, é sabidamente fator essencial ao desenvolvimento da cidadania, da 

qualidade  de vida e da economia de qualquer região, e não será meta que se 

alcance concretamente, para além dos discursos vazios como sói ocorrer, sem que 

se desenvolva um polo gerador e difusor de conhecimento técnico-científico situado 

em ponto estratégico, condição e posição ocupada por Parnaíba nesta região 

específica que, como qualquer outra no mundo, está imersa em um oceano de 

informações, mas isto não basta, posto que é preciso saber trabalhar com elas. 

Sendo assim, se o que se pretende é a afirmação histórica da 

democracia e da cidadania em nosso país, não se pode negar a população desta 

região a possibilidade de se insurgir contra um aspecto perverso da atualidade, 

para o qual nos alerta Manuel Castells, a defasagem “[...] entre a capacidade 

cultural das pessoas e a riqueza de informação [...]”,8 indicando ser necessário um 

sistema educativo capaz de proporcionar tal habilidade,9 no qual se insere, 

                                            

MARSHALL, Thomas Humphrey. Cidadania, classe social e status. Trad. Meton Porto Gadelha. 
Rio de Janeiro: Zahar, 1967. 
7ANDRES, 2005, p. 43. 
8 Cf. CASTELLS, Manuel. A revolução de um mundo ligado. Folha de S. Paulo, São Paulo, 23 maio 
1999. Caderno “Mais!”, p. 9. 
9 CARDOSO JÚNIOR, Nerione. Crítica política aideia de democracia digital. Revista de Informação 
Legislativa, Brasília - SF, ano 39, n. 156, p. 129-145, out./dez. 2002. p. 141. 
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obviamente, a Educação Superior, especialmente na área jurídica, atentos que 

estamos ou deveríamos estar, aos movimentos sociais. 

Seguindo na esteira do pensamento de Andrés, podemos afirmar que a 

cidadania reflete o processo de juridicização das relações sociais, as quais, sendo 

travadas em um ambiente marcado pela informação, pluralismo de interesses e 

opções possíveis, implicam realização de escolhas-decisões em que a 

ambivalência lhe é inerente, o que leva a conflitos que necessitam ser resolvidos 

de maneira pacífica e ordenada, culminando naturalmente com o fenômeno da 

judicialização por um lado, vez que o Estado assumiu historicamente o controle da 

distribuição da justiça, e da desjudicialização por outro, em razão de o Estado não 

ser capaz de realizar adequadamente tal tarefa. Ironicamente, isto ilustra bem a 

magnitude dos conflitos existentes no meio social, os quais, em qualquer caso, 

necessitam de profissionais do Direito para serem solucionados pacificamente. 

É de grande importância a formação de profissionais que convivem com 

a realidade social da região, uma vez que conhecedores das dificuldades e 

problemas sociais locais, possam se afirmar com as atribuições que lhe cabem em 

nossa sociedade, relacionados aos conflitos sociais e contribuir para o 

desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária que respeite as 

diferenças e promova a dignidade do ser humano, garantindo-lhe uma melhor 

qualidade de vida. Outro aspecto relevante é a permanência desses profissionais 

na sua região de origem, fixando recursos humanos qualificados e especializados 

em municípios do interior, pela perspectiva de reconhecimento profissional e de 

oportunidades de aprimoramento funcional. 

O Direito atual exige que seus profissionais possuam conhecimentos 

gerais sobre filosofia, economia, sociologia, política, dentre outros, para permitir 

uma visão mais ampla e integrada aos problemas jurídicos. O curso de Bacharelado 

em Ciências Jurídicas deve formar profissionais com o devido conhecimento das 

questões axiológicas, resultando, pois, a necessidade de uma renovação da visão 

jurídica humanizada e dos meios de ensino correntes, para que sejam capazes de 

estimular as respostas às indagações tecnológicas e éticas. Acrescente-se a isso 

o impacto no índice de desenvolvimento humano da região, catalisado pelo 

desenvolvimento científico e tecnológico, a partir da consolidação da atividade de 

ensino.  E, ainda, o repasse imediato à comunidade do conhecimento trabalhado e 

produzido na Instituição, através de uma política consistente de pesquisa e 
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extensão. Desta forma, o Projeto Pedagógico do Curso de Direito contempla, de 

maneira excelente, as demandas efetivas de natureza econômica e social. 

A grande procura pelo Curso de Direito justifica-se pela qualificação 

profissional decorrente do curso e da variedade de áreas de trabalho que o 

profissional do Direito pode ser inserido, após sua formação.  

A FAHESP como faculdade de ensino superior privado cumpre forte 

papel como agente da promoção do desenvolvimento social e da melhoria da 

qualidade de vida da região dos Estados do Piauí, Ceará e Maranhão aglutinando 

na sua área de entorno uma população de 1.402.814 habitantes. Dessa forma, o 

Curso de Direito se enquadra nos seus projetos de expansão da FAHESP, ciente 

da responsabilidade que exerce, como instituição promotora e difusora do 

conhecimento para o desenvolvimento da região.  

Além disso, em virtude da boa localização do município de Parnaíba, o 

curso de Direito evitará que estudantes do ensino médio (somente em Parnaíba  

apresenta um número aproximado de 4.600 alunos matriculados no ensino médio) 

procurem outras cidades, como Teresina, Fortaleza, São Luís, além de outras em 

estados mais distantes como São Paulo, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, 

objetivando o ingresso nesse curso, tornando-se mais um polo de atração de alunos 

de outras cidades e Estados vizinhos. 

Deve-se também considerar que existe uma população carente nesta 

região, desamparada de qualquer assistência judiciária gratuita, apesar da 

existência de um Núcleo da Defensoria Pública na cidade, o qual diante da 

demanda não consegue prestar todo atendimento jurídico do qual a população 

carente necessita. Assim sendo, o Curso de Direito da FAHESP, por meio dos seus 

discentes e docentes e, do Núcleo de Prática Jurídica atende de forma gratuita a 

população menos favorecida, de forma a viabilizar que a mesma possa ter 

garantido seu acesso à justiça.   

 Vale ressaltar que o profissional do Direito é imprescindível para a vida 

em sociedade, pois direito e sociedade não podem se separar, tendo em vista que 

aquele existe para regular o convívio do homem com seus semelhantes. Dessa 

forma, enquanto o homem estiver em sociedade, surgirão conflitos de interesses, 

para os quais o profissional do Direito sempre será necessário, seja para mediar a 

solução do conflito, seja para promover a conciliação entre as partes ou mesmo 

para prestar orientações jurídicas sobre como se posicionar  diante de 
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determinação situação do dia a dia, diante da qual o direito deva atuar.  

Por outro lado, Parnaíba e as demais cidades que a rodeiam estão em 

pleno desenvolvimento econômico, aumentando, desta forma, o número de 

riquezas, com um consequente fortalecimento do comércio e crescimento 

populacional, de onde decorre o aumento de orientações e demandas jurídicas nas 

mais diversas áreas. 

A oferta do Curso de Direito justifica-se pela necessidade social de 

formação acadêmico-profissional que o Estado e a região apresentam, ou seja, 

uma real demanda, comprovada pela capacidade do mercado de trabalho, no 

sentido de absorver a mão de obra formada pelo mesmo, de forma a atender a 

competitividade exigida pelo mundo contemporâneo. 

Ressalte-se ainda que, como afirmado, a FAHESP e seus cursos 

superiores valorizam sobremaneira a iniciação científica, contribuindo assim para o 

fortalecimento de cultura científica na região, em referência a isso, ainda incipiente. 

Concomitantemente, incentiva e capacita os estudantes a serem sujeitos “mais” 

autônomos na produção e aplicação do conhecimento quando do exercício das 

inúmeras carreiras jurídicas que se lhes abrirá as portas quando egressos. 

No que toca especificamente ao Curso de Direito, há Coordenação de 

Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização - CoPPExI, 

órgão destinado a fomentar e valorizar o trabalho intelectual dos estudantes e 

docentes (pesquisa) em qualquer momento do Curso, bem como, através da 

disciplina Projeto de Extensão e do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), auxiliar a 

colocação do conhecimento produzido intramuros em contato direto e útil com a 

sociedade (extensão), dando-lhe o retorno esperado e necessário. 

Caracteriza-se o Curso ainda por ser marcado por sua preocupação em 

formar estudantes cidadãos, com forte base ética, e, além disso, dotados de 

compreensão mais profunda dos fatos da vida real, tendo em vista a tônica 

conferida as atividades de ensino quanto a interdisciplinaridade, transversalidade 

e, quando possível, transdisciplinaridade. 

Desta forma, busca amalgamar o ensino, a pesquisa e a extensão no 

caminho da vida acadêmica, desenvolvendo o domínio de todas as competências, 

habilidades e atitudes elencadas nas Diretrizes Nacionais vigentes aliando teoria e 

prática a fim de ir além dos belos discursos, e que, ao se desenvolver em um 

ambiente inquestionavelmente incipiente no campo educacional, demanda 
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fortemente profissionais adaptados aos desafios gerados pela conjuntura e 

contexto atuais, a fim de atender ao que realmente precisa não só o Nordeste, mas 

todo o Brasil. 

Além disso, a região apresenta forte estruturação institucional ligada ao 

campo jurídico. Voltando os olhos para os setores Socioinstitucionais de especial 

interesse para o Curso de Direito, é preciso lembrar que a Comarca de Parnaíba é 

classificada pelo Poder Judiciário Estadual como Comarca de Entrância Final, 

sediando o Município uma das Subseções da OAB/PI, com a presença de Justiça 

Comum Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, Justiça Comum Estadual, 

Juizados Especiais, representação do Ministério Público Estadual e Federal, 

Defensoria Pública Estadual, CEJUSC, bem como central de flagrante, delegacias 

de polícia especializadas (direitos da mulher, da criança e adolescente, crimes 

contra o patrimônio, etc.), delegacia da polícia federal e 4 serventias notariais. 

Ainda, estão instalados inúmeros órgãos públicos pertencentes a Polícia Civil, 

Polícia Federal, Defensoria Pública e cartórios, dentre muitos outros. 

Tal é o esboço do complexo institucional que, somado ao formado pela 

própria FAHESP e outras empresas privadas, necessita de pessoas com 

graduação em Direito para formar seus quadros, e, ao mesmo tempo, se encontra 

apto a absorver estagiários deste curso, isto sem que sejam relacionados os 

demais órgãos públicos municipais, estaduais e federais, e escritórios de advocacia 

nas condições previstas pela Ordem dos Advogados do Brasil, para tanto, 

devidamente registrados junto a OAB/PI. 

 O curso de bacharelado em Direito da FAHESP contribui para o 

robustecimento da qualidade de vida da população regional, vez que se mostra 

investimento estratégico para que possa continuar seguindo sua atual trajetória, de 

franco e firme desenvolvimento. 

A partir dessas informações, nota-se que Parnaíba tem se destacado 

como principal fornecedora de serviços de educação superior no norte do Piauí. As 

IES têm produzido externalidades positivas, como o aumento de empregos, renda 

e tributos e, ainda, captam recursos financeiros nacionais e internacionais. Sobre 

os impactos diretos na economia local, as IES têm ocasionado investimentos em 

obras e equipamentos, gastos realizados pelos docentes e funcionários, com 

recursos provenientes dos salários e gastos de estudantes oriundos de outras 

localidades. Em consequência disso, tem fomentado as atividades como hotéis, 
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restaurantes, imobiliárias, livrarias, papelarias, bancos, farmácias, transportes 

coletivos, clínicas, hospitais, lojas de confecções e calçados, supermercados, 

serviços domésticos, lazer, materiais de construção, cursos de idiomas, água, 

eletricidade, telefonia, entre outros. 

Quanto aos impactos indiretos, as IES promovem o declínio da 

importação de serviços de educação superior, evitando o deslocamento de 

indivíduos para outras cidades, e por consequência, fuga de renda, bem como têm 

promovido a abertura de postos de trabalho indiretamente ligados a elas. 

Nesta ótica, esta Instituição de ensino têm promovido uma dinâmica de 

desenvolvimento regional endógeno em Parnaíba. Isto se justifica pelo fato de ter 

favorecido o crescimento de empresas locais, promovido o crescimento da renda e 

emprego, ter ocasionado a exportação de serviços, ter retido o excedente (evitando 

a migração de indivíduos para outras localidades) e ainda atrai excedentes de 

estudantes provenientes de outras cidades que irão injetar recursos financeiros na 

economia do município. Ou seja, o serviço de educação superior é um dos fatores 

condicionantes para o crescimento do setor terciário em Parnaíba por ter 

dinamizado a economia local, impactando paralelamente em outros setores 

econômicos. 

Em síntese, a FAHESP justifica-se pela existência e manutenção de seu 

curso de Direito com base nos seguintes argumentos e considerações: 

a) o PNE 2014-2024 preconiza ampliação significativa do quantitativo 

de matrículas nos cursos superiores até 2020, isto é, 30% (taxa líquida) e 50% (taxa 

bruta) a mais de alunos nos próximos 10 anos; 

b) a ampliação da participação da área de conhecimento na vida 

acadêmica da Região Nordeste, auxiliando na promoção da cidadania e difusão de 

conhecimento;  

c) o Projeto Pedagógico do Curso- PPC atende o estabelecido na 

Resolução CNE/CES Nº 5, de 17 de dezembro de 2018 c/c as alterações da 

Resolução CNE/CES nº 2, de 19 de abril de 2021 (DCN do Curso de Direito); e 

apresenta proposta inovadora para formação acadêmica, privilegiando as 

características da região sem deixar de considerar os postulados desta área de 

saber; 
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d) o número de vagas ofertadas está de acordo com a dimensão e 

qualificação dos docentes e técnicos administrativos, com a proposta pedagógica 

do referido curso, com as necessidades sociais e com as instalações da IES; 

e) a necessidade de formação de recursos humanos na área que leve 

em conta o contexto socioeconômico, cultural e político da região nordeste, do Piauí 

e do País e, a situação da população, promovendo aprendizagem, efetivamente, 

significativa para a contribuição com a transformação das condições de vida da 

população de Parnaíba e região; 

f) a perspectiva de fixação do egresso à região educacional, ampliando 

a concentração de profissionais e serviços e possibilitando o preenchimento dos 

postos interiorizados de trabalho no campo jurídico; 

g) apresenta NDE responsável pelo PPC composto por docentes com 

dedicação preferencial ao Curso, atendendo plenamente, às Diretrizes Curriculares 

Nacionais, baseando-se em perspectiva pedagógica e didática que privilegia a 

transversalidade das temáticas, a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade, permitindo a integração e a complementação entre os 

diversos conteúdos, contemplando, portanto, a formação humanística, ética, 

técnica e científica dos estudantes; 

h) o Projeto Pedagógico do Curso- PPC que informa o curso possibilita 

a inserção do corpo discente em atividades de monitoria, extensão e de iniciação 

científica, além de internacionalização, contando os discentes com núcleos de 

apoio que abrangem tanto a parte didática por sua perspectiva, quanto 

psicopedagógica; 

i)    há o desenvolvimento contínuo de processos de autoavaliação, 

conforme preconizado pela Lei Nº 10.861/2004, que dispõe sobre o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES); 

j) a FAHESP conta com as instalações necessárias e qualificadas para 

o curso, incluindo professores capacitados e coordenação própria para dar prontas 

respostas às necessidades emergentes, e ainda, Coordenação de Pós-Graduação, 

Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização (CoPPExI), Núcleo de Apoio 

Pedagógico e Experiência (NAPED), Núcleo de Inovação Tecnológica e Acadêmica 

(NITA), Núcleo de Internacionalização (NINTER), Núcleo de Experiência Discente 

(NED), Núcleo de Responsabilidade Social e Acessibilidade (NRSA), Laboratórios 
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de Informática, Biblioteca, convênios iinstitucionais etc., essencialmente no 

Município de Parnaíba, onde este Curso é oferecido. 

 

 

5. IDENTIFICAÇÃO E ASPECTOS PEDAGÓGICOS FUNDAMENTAIS DO 

CURSO DE DIREITO 

 

Trata-se de apresentar aqui informações que permitam a perfeita 

identificação do Curso de Direito da FAHESP enquanto empreendimento 

educacional, tanto no que respeita às questões registrais e burocráticas, quanto no 

que se refere ao perfil de sua identidade pedagógica essencial. 

 

5.1 IDENTIFICAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CURSO DE DIREITO 

 

Aqui estão relacionados dados meramente identificadores do Curso de 

Direito ofertado pela Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí 

– FAHESP, quais sejam: 

a) Denominação: Curso de Direito (Bacharelado); 

b) Modalidade: presencial  

c) Vagas ofertadas: 120 (cento e vinte) vagas anuais; 

d) Endereço: Avenida Evandro Lins e Silva, nº 4435, Bairro Sabiazal, 

CEP 64.212-790, Parnaíba-PI. www.iesvap.edu.br 

e) Integralização: Mínima 5 anos e Máximo 10 anos. 

f) Regime de Matrícula: crédito 

g) Carga horária total: 3.700 (três mil e setecentos) horas. 

 

5.2 FORMAS DE ACESSO AO CURSO DE DIREITO 

 

O ingresso no curso de Direito da FAHESP se dá de acordo com a 

legislação vigente e previsões internas: 

a) Processo Seletivo na modalidade ENEM - criado em 1998 pelo 

Ministério da Educação, e que serve para medir o desempenho do aluno concluinte 

do ensino médio. São aceitos candidatos que realizaram as provas nos último dois 

anos. Nessa forma de acesso, não há aplicação de prova; 
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b) Processo seletivo convencional: em atendimento a legislação e 

normas publicadas em edital específico; 

c) Transferência – processo seletivo para alunos de outras instituições 

de ensino superior, transferidos para o mesmo curso ou de outras áreas afins, ou 

ainda de outras áreas, com o mínimo de duas disciplinas iguais ou equivalentes, 

obedecendo ao número de vagas fixadas em edital especifico; há também a 

possibilidade, em havendo vagas, transferência interna de estudantes da própria 

IES nas mesmas condições previstas para os alunos de outras IES; 

d) Transferência ex-ofício: nos termos da legislação vigente 

independentemente da época do ano e existência de vagas; 

e) Portadores de diploma de nível superior– processo seletivo para 

graduados em cursos de outras áreas afins, ou ainda de outras áreas, com o 

mínimo de duas disciplinas iguais ou equivalentes, obedecendo ao número de 

vagas fixadas em edital especifico;  

 

5.3 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO 

Em um período de grandes transformações sociais, em que o 

conhecimento passa por rápidas mudanças e a informação logo se torna obsoleta, 

o Ensino Superior também precisa se adaptar às demandas sociais e acadêmicas. 

A Política de Ensino para Graduação proposta pela FAHESP, se apoia em 

conceitos fundamentais para a consolidação de uma linha de ação dialética, 

participativa e integrada, apoiando-se em uma teoria que propicie uma educação 

transformadora, emancipatória e que colabore para uma sociedade mais justa.  

Assim, esta IES está comprometida em formar sujeitos autônomos 

capazes de intervirem nas complexas relações sociais da vida contemporânea, o 

que se constitui numa das principais responsabilidades da educação superior. Sua 

política de ensino abarca o desenvolvimento da qualificação para atuar de forma 

responsável e integrada no enfrentamento das problemáticas que constituem a vida 

humana em sociedade. As qualificações científicas, técnicas e culturais que 

perpassam a formação do bacharel em direito devem permitir ao egresso a atuação 

em seu entorno de maneira transformadora. 

A FAHESP tem como missão desenvolver e disseminar competências a 

partir do ensino, pesquisa e extensão que formem profissionais capazes de 

transformar o Brasil a partir de suas regiões. Com base nessa missão, os objetivos 
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da Faculdade estão concentrados em oferecer aos alunos, uma sólida base de 

conhecimentos, conceitos, postura ética e práticas profissionais, para que possam 

capacitá-los para desenvolver suas habilidades e competências. 

Essas definições previstas no PDI são atendidas pelo curso de Direito, cujos 

objetivos convergem para a formação de profissionais que possam atender às 

necessidades de demanda de profissionais especializados na área.  

A concepção didático-pedagógica do curso de graduação, descrita no 

PDI, preocupa-se em promover, de maneira integrada, o ensino superior para a 

capacitação profissional dos seus alunos, a investigação de iniciação científica e 

intelectual, bem como a educação geral dos membros do seu corpo social, como 

meios de alcançar o desenvolvimento pessoal e da comunidade onde os cursos 

estão inseridos. 

A Faculdade é o lócus responsável pela excelência na produção de 

conhecimento. Assim, é conclamada a definir novas abordagens resultantes da 

investigação científica, buscando atingir um elevado padrão de qualidade no 

ensino, na pesquisa e na extensão, com o propósito de atingir a formação de 

profissionais capacitados e que possuam as habilidades e competências exigidas 

no mundo atual. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional do Instituto de Educação 

Superior do Vale do Parnaíba prevê as políticas de funcionamento e contém o 

planejamento para a implantação dos cursos previstos para a unidade. Prevê, 

também que, as atividades educacionais no ensino de graduação deverão 

proporcionar o oferecimento de cursos, com seus meios e recursos, para que o 

educando possa desenvolver-se como sujeito do processo educacional, 

desenvolvendo seu projeto de vida. 

 A concepção didático-pedagógica do curso de graduação da FAHESP, 

descrita no PDI, preocupa-se em promover, de maneira integrada, o ensino superior 

para a capacitação profissional dos seus alunos, a investigação de iniciação 

científica e intelectual, bem como a educação geral dos membros do seu corpo 

social, como meios de alcançar o desenvolvimento pessoal e da comunidade onde 

os cursos estão inseridos. 

Através da RESOLUÇÃO CNE/CES N° 5, DE 17 DE DEZEMBRO DE 

2018, foram instituídas as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Direito que, atualmente reajustadas a partir da RESOLUÇÃO 
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CNE/CES nº 2, de 19 de abril de 2021 (DCN do Curso de Direito), as quais ensejam 

a flexibilidade curricular e a liberdade das Instituições elaborarem seu Projeto 

Político Pedagógico de acordo com as demandas sociais e aos avanços científicos 

e tecnológicos. 

 Assim, a fim de assegurar a plena articulação entre o PPC e o PDI, a 

elaboração desse Projeto Pedagógico contou com a participação dos professores 

que formam o Núcleo Docente Estruturante e da coordenação do curso da 

FAHESP, em diversas reuniões nas quais foram discutidos: os conteúdos das 

ementas com sua adaptação ao programa e a atualização da bibliografia. Cabe o 

registro que as seguintes políticas institucionais estarão contempladas no âmbito 

do curso de Direito: 

1) Políticas de Ensino: valorização da aprendizagem contextualizada 

por meio das metodologias ativas e da diversidade de cenários de aprendizagem, 

articulação teoria e prática. São realizados projetos, fóruns e aplicações práticas 

que levam o estudante a pesquisar e descobrir soluções, aplicáveis à realidade 

profissional. O Material Didático e as questões avaliativas passam por processo de 

validação pelo NDE, que também é responsável pela análise dos Planos de Ensino 

e Aprendizagem, realizada semestralmente. O ensino adota metodologia coerente 

com os princípios que regem a filosofia da FAHESP/IESVAP, fundamentada em 

pressupostos teóricos que favorecem a formação do indivíduo reflexivo, crítico, 

ético, participativo e motivado para as atividades de pesquisa e de extensão. 

Nestas últimas, cria-se um espaço no qual alunos, professores e técnico-

administrativos se unem para, simultaneamente, impor a si mesmos e promover a 

responsabilidade social por meio de ações conjuntas e contínuas, conforme 

compromisso formalmente assumido no PDI pela Instituição. As ações da 

Coordenação Acadêmica são acompanhadas através de indicadores de 

desempenho, objetivando o aperfeiçoamento dos processos acadêmicos e do 

relacionamento com alunos, professores e a sociedade 

2) Políticas de Pesquisa/Iniciação Científica: construção do 

pensamento científico, valorização das inovações científicas e tecnológicas e 

utilização das bases e métodos científicos no processo ensino-aprendizagem. 

Projetos de pesquisa com bolsas de Iniciação científica. Nesta ambiência, avançam 

as descobertas científicas e o desenvolvimento tecnológico sustentável, 

contribuindo com a sociedade globalizada em todas as suas matrizes. Qualquer 



  

 

 

47 

 

FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. | IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba SA. 

Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435 bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 

CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

universidade se vale disso para a construção de sua imagem e sustentação de seus 

propósitos como lócus de reflexão, de crítica, de adequado entendimento da 

realidade existencial, de comprometimento com o bem-estar comum e com a 

implantação de melhores condições de vida da humanidade. 

3) Políticas de Extensão: valorização da aprendizagem com inserção 

na realidade da comunidade interna e externa por meio de pactuações e troca de 

conhecimento. Programas, projetos, eventos e serviços. Por meio das políticas de 

extensão, a FAHESP/IESVAP busca promover o desenvolvimento e a integração 

social, estimulando o exercício da cidadania ativa, o desenvolvimento sustentável, 

o resgate e o desenvolvimento artístico e cultural e a promoção do intercâmbio 

entre a instituição e a comunidade. Ao “ir além da sala de aula”, a Universidade 

possibilita a troca de conhecimentos entre a academia e a comunidade, propicia 

aos alunos a vivência de situações reais e lhes dá a possibilidade de contribuir para 

o desenvolvimento de pessoas e grupos sociais no seu entorno. O Curso de Direito 

estabelece que a participação em atividades extensionistas e em programas e 

projetos de responsabilidade social e extensão, em programas de intercâmbio, de 

monitoria, de ligas acadêmicas e outras atividades voltadas para o aprimoramento 

profissional e pessoal é considerada como Atividade Curricular Complementar. 

A Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí entende 

que extensão corresponde aos processos educativos, culturais e científicos que 

articulam o ensino com a pesquisa. Assim, caracteriza-se como uma via de mão 

dupla pautada no desenvolvimento sustentável da comunidade local e regional, 

assegurando que o meio acadêmico encontre na sociedade a oportunidade de 

elaboração das práxis e do conhecimento científico. Além disso, constituem 

atividades de enriquecimento, promovendo a ampliação do universo cultural dos 

discentes e diversificando os espaços educacionais. 

As atividades de extensão têm como base o interesse local e regional e 

a construção de parcerias, mediante a elaboração de instrumentos de contratos e 

convênios, tendo como prioridade o desenvolvimento de atividades acadêmicas de 

aprofundamento de temas que envolvam, a um só tempo, interesse local e 

interesse acadêmico de docentes e discentes, marcados pela interdisciplinaridade. 

Esta política se concebe como um mecanismo acadêmico de formação 

que articula a produção científica e sua transmissão com a aplicação e 

transferência dos resultados. Isto se faz num processo educativo, acadêmico, 
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científico, cultural e comunitário que relaciona a iniciação científica e o ensino de 

forma indissociável. Enfim, é a extensão que viabiliza e operacionaliza a relação 

transformadora entre IES e a Sociedade - Sociedade e IES. 

4) Políticas de Gestão: perpassa toda as atividades acadêmicas e 

administrativas. 

5) Políticas de Apoio aos Discentes e Docentes. 

6) Políticas de Responsabilidade Socioambiental. 

7) Políticas de Inclusão Social e Educacional. 

8) Bolsas e Incentivos: PROUNI, FIES, Santander Universidades, 

PRAVALER, Quero Bolsa, Bradesco Financiamentos, Bolsas de monitoria, Bolsas 

de iniciação científica, etc. 

 

5.3.1 Operacionalização das Políticas 
 

As políticas institucionais e suas formas de operacionalização estão 

devidamente implantadas, garantindo os referenciais de qualidade do Curso de 

Direito, de modo que este vem concretizando dinamicamente as diretrizes 

pedagógicas e alcançado as metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento 

Institucional vigente, demonstrando a articulação entre a gestão institucional e a 

gestão do curso. Neste sentido, é bom ressaltar que a IES além de implantar de 

forma coerente com as políticas constantes dos documentos oficiais (PDI e PPCs) 

todas as práticas previstas pela Diretriz Curricular aplicável e nas orientações do 

Ministério da Educação para o Curso, vai além, buscando agir proativamente, 

aprimorando-as e atualizando periodicamente sua organização pedagógica e 

curricular a partir das exigências sociais e do mercado de trabalho identificadas na 

região. 

Daí restar claro que gestão do curso e gestão institucional articulam-

se permanentemente, balizadas pelas prerrogativas e normas que lhes cabem, 

conforme previsões contidas na legislação estatal e regramentos internos (PDI, 

PPC, Regimento Interno e demais Regulamentos). 

A articulação da gestão do curso com a gestão institucional ocorre 

mediante o desenvolvimento das seguintes ações: 

a) realização de semana de desenvolvimento pedagógico antes do início 

do semestre letivo, com reunião com os professores do curso para discussão dos 
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planos de ensino das disciplinas, políticas institucionais etc.; a prática de 

metodologia ativas no processo de ensino-aprendizagem e de avaliações 

fenomenológicas e formativas, são sempre temas recorrentes, dentre outros 

constantes dos referidos planos, tais como esclarecimentos sobre dados de 

identificação, ementários, objetivos, conteúdos programáticos, metodologia de 

ensino-aprendizagem, metodologia de avaliação, bibliografias e cronograma; 

b) levantamento junto aos registros acadêmicos da frequência, dos 

índices de evasão, dos trancamentos, dos resultados das avaliações, dentre outros 

aspectos, com o intuito de acompanhar o desempenho do discente; 

c) levantamento junto aos docentes dos níveis de facilidades e 

dificuldades encontradas na administração das aulas; 

d) promoção de reuniões com profissionais da área, dos setores público 

e privado da região; 

e) realização de reuniões sistemáticas com discentes; 

f)    realização de avaliações sistemáticas do desempenho docente, 

tanto de cunho quantitativo quanto qualitativo por meio dos dados enviados pela 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), NPS e emissão de relatórios periódicos; 

g) revisão sistemática do projeto pedagógico do Curso como um todo 

com a participação dos segmentos envolvidos no processo; 

h) revisão sistemática dos procedimentos acadêmicos e administrativos 

utilizados pelo curso; 

i)    revisão dos meios de comunicação utilizados para os públicos 

internos e externos; 

j) organização de atividades extracurriculares, tais como palestras 

seminários, workshops etc. para promover a integração do corpo docente e 

discente e enriquecer o currículo do curso; 

k) articulação das atividades acadêmicas desenvolvidas para o curso no 

sentido de propiciar a melhor qualidade do ensino. 

 

5.4 CONCEPÇÃO DO CURSO 

 

O Curso de Direito foi concebido de modo a atender à legislação estatal 

que se lhe aplica e também à missão que lhe cabe frente à FAHESP, orientado, 

portanto, pelo seu PDI e regramentos gerais. 
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O presente PPC visa proporcionar a formação profissional e contribuir 

para a formação pessoal dos futuros profissionais, com o desiderato de, 

conformando-se aos balizamentos estabelecidos pelo Estado e pela FAHESP, 

atender às demandas sociais em todos os sentidos. Caracteriza-se, portanto, por 

buscar incessantemente proporcionar contexto acadêmico que permita a interação 

eficaz de pesquisa, ensino e extensão, além de privilegiar o dinamismo e a 

flexibilidade para que as necessidades individuais de seus estudantes, no que se 

refere ao desenvolvimento de habilidades e competências, sejam satisfeitas, dentro 

de uma formação contínua e diversificada, capaz de permitir o diálogo entre as 

diversas áreas do saber, tanto acadêmico quanto comunitário. 

A concepção pedagógica do Curso de Direito é harmônica com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais pertinentes e com PDI 2020 - 2024, vez que estes 

fornecem os balizamentos a nortearem, essencialmente, os seguintes: 

a) no que respeita ao processo de ensino-aprendizagem, este é 

baseado no estudante, tendo o professor como facilitador e mediador; 

b) em consonância com o referido na alínea anterior, serão usadas as 

práticas de metodologias ativas como ponto forte do direcionamento das atividades 

educacionais, vez que se destaca no processo o protagonismo do estudante, visto 

como sujeito autônomo e produtor do próprio conhecimento, porém, assistido em 

seu esforço; 

c) aprendizado orientado para a aplicação social; 

d) transversalidade, interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e 

transdisciplinaridade serão caracterizações sempre buscadas ao longo do 

processo de ensino-aprendizagem e nas práticas de pesquisa e extensão; 

e) a integração curricular será informada pelos princípios da alínea 

anterior; 

f) a formação será orientada pela busca constante do desenvolvimento 

de competências e habilidades, atitudes cada vez mais complexas, servindo as 

avaliações como instrumento de retroalimentação do processo de ensino-

aprendizagem, possuindo caráter diagnóstico e formativo para o estudantes.  

 

5.5 PRINCÍPIOS E DIRETRIZES PEDAGÓGICAS 

 



  

 

 

51 

 

FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. | IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba SA. 

Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435 bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 

CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

A Matriz Curricular do Curso de Direito, na modalidade presencial, com 

carga horária total de 3.700 horas, sendo 220 horas referentes às Atividades 

Curriculares Complementares, segue as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Direito (Resolução CNE/CES 5, de 17 de dezembro de 2018 e alterações 

posteriores); os Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância 

(MEC, 2007); e a legislação que regulamenta a profissão. A matriz curricular do 

curso foi concebida de modo a construir formação acadêmica que possibilite o 

egresso a atuar em diversos ramos do Direito no século XXI.  

O Curso é organizado em forma de matriz de crédito integrativa, que tem 

como princípios fundamentais a flexibilidade dos componentes curriculares, a 

interdisciplinaridade, a articulação e a contextualização teórico-prática dos 

conteúdos e o desenvolvimento das competências da formação profissional e 

cidadã, como forma de proporcionar ao estudante o desenvolvimento de 

competências e assim atender suas expectativas e possibilitar-lhe a inserção no 

mundo de trabalho. 

A flexibilização curricular e a interdisciplinaridade se caracterizam, 

principalmente, pela oferta de Atividades Curriculares Complementares (ACC) e 

pelos Projetos de Extensão, com o objetivo de aplicar em situações da prática 

profissional os conhecimentos de formação geral e específica construídos nas 

diferentes disciplinas, por meio da articulação entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão. 

A acessibilidade metodológica é caracterizada pela eliminação de 

barreiras nos métodos e técnicas de aprendizagem e de estudos a distância e 

presenciais, nas atividades de aplicação no campo profissional, além das ações 

comunitárias e de responsabilidade social. Os professores são capacitados para a 

interação e a mediação do conhecimento, a avaliação e a inclusão educacional; 

promovendo processos de diversificação curricular, flexibilização do tempo e a 

utilização de recursos a fim de viabilizar a aprendizagem de estudantes com 

deficiência. São disponibilizados também o Programa de Nivelamento, o Suporte 

Técnico e Pedagógico, através do NAPED (Núcleo de Apoio Pedagógico e 

Experiência Docente) e o Apoio Psicopedagógico, por meio do Núcleo de 

Experiência Discente (NED). 

A concepção pedagógica que dá suporte ao PPC norteia um processo 

de aprendizagem com foco no aluno concebendo-o como sujeito de seu 
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aprendizado, em permanente busca por autonomia e independência em relação ao 

professor. A metodologia definida caracteriza a atuação de professores como 

mediadores da aprendizagem. O PPC foi construído colaborativamente e é 

sistematicamente avaliado por seu corpo docente que congrega profissionais 

atuantes no mundo do trabalho, no magistério superior e com ampla experiência na 

utilização de recursos educacionais digitais. Esses profissionais procuram 

contribuir para manutenção dos temas e estudos  

do curso sempre atualizados, trazendo as inovações e pesquisas da área 

profissional para discussão com os estudantes. A fim de que os objetivos definidos 

no PPC sejam alcançados e o conhecimento possa ser construído ao longo da 

trajetória de estudos do aluno, a organicidade curricular do Curso busca promover 

a interdisciplinaridade, como requisito para a consolidação de saberes 

especializados e a sua aplicação na prática profissional. 

As disciplinas que compõem a estrutura curricular permitem ao aluno ter 

contato com conhecimentos atualizados de formação geral, que o habilitam a 

construir uma ampla e crítica visão da realidade social e de seu cotidiano. 

Concomitantemente, o aluno tem acesso a disciplinas práticas, garantindo a 

aplicação dos conhecimentos adquiridos às exigências do mercado e às situações 

encontradas na vida profissional. 

O Projeto Pedagógico do Curso foi construído com total observância às 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito. Ele está, 

plenamente, adequado à legislação da educação superior e aos atos normativos 

do MEC e do CNE. O currículo do Curso de Direito foi desenvolvido na perspectiva 

da educação continuada, sendo concebido como realidade dinâmica, flexível, 

propiciando integração entre a teoria e prática, o diálogo entre as diferentes 

ciências e saberes, e as atividades facilitadoras da construção de competências. 

A organização do currículo seguiu os princípios de: 

a) flexibilização; 

b) interdisciplinaridade; e 

c) contextualização. 

 

A flexibilização curricular possibilita a ampliação dos horizontes do 

conhecimento e o desenvolvimento de visão crítica mais abrangente, pois permite 

ao aluno ir além de seu campo específico de atuação profissional, oferecendo 
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condições de acesso aos conhecimentos, habilidades e atitudes formativas em 

outras áreas profissionais.  

A flexibilização traz a possibilidade de suavizar a estrutura curricular do 

Curso, favorecendo ao aluno a realização de percursos formativos diferenciados, 

possibilitando a escolha dentre as múltiplas atividades acadêmicas que são 

oferecidas pela Instituição de Educação Superior, tais como: visitas técnicas, 

cursos de extensão, vídeos, dentre outras. 

A flexibilização curricular permite também a adaptação às diferenças 

individuais, respeitando os diversos ritmos de aprendizagem, integrando as 

dessemelhanças locais e os distintos contextos culturais, garantindo um currículo 

que funcione como um fluxo articulado de aquisição de saber, num período finito 

de tempo, tendo como base a diversidade e o dinamismo. 

A interdisciplinaridade propicia o diálogo entre os vários campos do 

conhecimento e a integração do saber, visando a superar uma organização 

curricular tradicional, que coloca as disciplinas como realidades estanques, 

fragmentadas, isoladas e dificulta a apropriação do conhecimento pelo aluno. A 

interdisciplinaridade favorece visão contextualizada e percepção sistêmica da 

realidade, permitindo compreensão mais abrangente do saber. 

A interdisciplinaridade integra o saber, propiciando a compreensão da 

relevância e do significado dos problemas estudados, favorecendo, 

consequentemente, os processos de intervenção e busca de soluções. Expressa 

ainda a necessidade de reconstruir o pensamento em novas bases, recuperando 

dimensões como a criatividade, a imaginação e a capacidade de lidar com a 

incerteza. A interdisciplinaridade não significa uma justaposição de saberes, nem 

implica uma comunicação reduzida entre as disciplinas. Envolve a elaboração de 

um contexto mais geral, no qual as disciplinas em contato são modificadas, 

passando a depender claramente uma das outras. Promove, portanto, intercâmbios 

mútuos e recíprocas integrações entre as disciplinas. 

O ensino baseado na interdisciplinaridade tem grande poder 

estruturador, pois, as definições, os contextos e os procedimentos que são 

estudados pelos alunos são organizados em torno de unidades mais globais, que 

agregam estruturas de conceitos e metodologias compartilhadas por várias 

disciplinas e atividades acadêmicas, capacitando os alunos para enfrentar 

problemas que transcendem os limitem da disciplina concreta e para detectar, 
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analisar e solucionar novas questões. Além disso, a interdisciplinaridade favorece 

a realização de transferências das aprendizagens adquiridas em outros contextos 

e amplia a motivação para aprender. 

Adicionalmente, as disciplinas do Curso estão inter-relacionadas e se 

integram em função dos objetivos do curso e do perfil do egresso.  

A contextualização busca a adequação do currículo às características 

dos alunos e do ambiente socioeconômico e cultural, permitindo relacionar as 

atividades curriculares com o cotidiano dos alunos e com o contexto social. Para 

atender a esse princípio, buscou-se adequar o processo de ensino e aprendizagem 

à realidade local e regional, articulando as diferentes ações curriculares às 

características, demandas e necessidades de cada contexto. Desenvolveram-se 

estratégias para articular o processo de ensino à realidade dos alunos, propiciando 

uma aprendizagem referida aos diferentes âmbitos e dimensões da vida pessoal, 

social e cultural dos discentes. 

Nessa perspectiva, as práticas curriculares implementadas estão 

pautadas no conhecimento das características dos alunos, buscando respeitar suas 

personalidades e suas identidades. 

O princípio da contextualização permite, ainda, pensar um currículo de 

forma abrangente, com ampla rede de significações, e não apenas como um lugar 

de transmissão e reprodução do saber.  

A contextualização envolve o estabelecimento de relação de 

reciprocidade entre o aluno e o objeto de conhecimento, favorecendo 

aprendizagem significativa, uma vez que está baseada nos diferentes âmbitos e 

dimensões da vida pessoal, social e cultural dos alunos. 

Estes três princípios ganham dimensão na estrutura curricular do Curso 

de Direito, que segue o que preconizam as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Direito, as quais estabelecem para a organização curricular do curso de graduação 

em Direito a necessidade de contemplar conteúdos relacionados com a formação 

geral, a formação técnico-jurídica e a formação prático-profissional. 

Uma das principais prioridades da coordenação do Curso de Direito, 

além das atividades previstas nos atos normativos do MEC, do CNE e da IES, será 

exercer a interdisciplinaridade, objetivando a formação do profissional capaz de 

colocar em ação os conhecimentos e valores adquiridos para desempenhar com 
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eficácia e eficiência as competências profissionais adequando às necessidades do 

mundo de trabalho contemporâneo. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana estão 

inclusas como conteúdos disciplinares e nas atividades complementares em 

consonância com a Resolução CNE/CES n.º 4, de 13 de julho de 2005, Resolução 

CNE/CES nº 5/2018, Resolução CNE/CES nº 757/2020 e RESOLUÇÃO Nº 2, DE 

19 DE ABRIL DE 2021. Grifa-se algumas disciplinas com conteúdo abordando a 

referida temática: Projeto de Extensão, Direitos Humanos e Diversidade, Direito 

Digital, Clínica de Direitos Humanos e Métodos Alternativos de Solução de 

Conflitos.    

A Disciplina Libras está inserida na estrutura curricular do Curso de 

Direito como disciplina eletiva, conforme preconiza o Decreto 5.626/2005. 

O Curso de Direito Bacharelado contempla, ainda, os Direitos Humanos 

e as Políticas de Educação Ambiental, conforme a determinação da Lei nº 9.795, 

de 27 de abril de 1999 e do Decreto Nº 4.281, de 25 de junho de 2002. Há 

integração da educação ambiental às disciplinas do curso de modo transversal, 

contínuo e permanente. Grifa-se algumas disciplinas com conteúdo abordando as 

referidas temáticas: Direito ambiental, Educação Ambiental e Sustentabilidade, 

ECA e Estatuto do Idoso, Teoria Geral do Direito Do trabalho, Teorias e 

Fundamentos da Constituição, Responsabilidade Civil, Direitos Humanos, Projetos 

Integradores, Direito Digital e Formas Consensuais de Solução de Conflitos  

 

5.6 OBJETIVOS DO CURSO DE DIREITO DA FAHESP 

 

Considerando-se a perspectiva educacional e social e em harmonia com 

o disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais e com o compromisso institucional 

estampado no PDI da FAHESP, os objetivos do Curso de Direito foram articulados 

tendo como perspectiva o perfil do egresso, as diretrizes curriculares nacionais e 

as demandas sinalizadas no contexto econômico, social, cultural, político e 

ambiental. Englobam, além da formação para o exercício profissional, a formação 

de um ser humano com visão holística, apto para a interpretação de um papel 

socialmente atuante, informado sobre as questões globais e locais que permeiam 

o seu meio cultural, social e econômico. 
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O objetivo geral do curso pode ser sintetizado da seguinte forma:  

Formar bacharéis em Direito com elevado preparo científico e 

tecnológico e com sólida visão humanística, capacitando-os para o exercício das 

profissões jurídicas, com a valorização da postura ética e cidadã, compromissados 

com a defesa da democracia, com a responsabilidade socioambiental e com a 

realização da Justiça. 

Os objetivos específicos do Curso de Direito, sob a perspectiva desta 

IES, podem ser referidos a partir dos ângulos próprios do ensino, da pesquisa e da 

extensão, bem como do perfil pretendido para os egressos do Curso.  

E, para que o objetivo geral seja alcançado, os seguintes objetivos 

específicos serão desenvolvidos: 

• Formar bacharéis em Direito para atuar numa sociedade complexa e 

projetada juridicamente, para ser livre, justa e solidária, de modo que eles sejam 

capazes de entender o momento histórico e de oferecer respostas que atendam às 

demandas sociais; 

• Formar bacharéis que sejam capazes de refletir, conceber, 

interpretar o Direito com visão crítico-dialético, democrática e humanística, 

comprometendo-se com a realização da Justiça em todas as suas dimensões; 

• Formar bacharéis que sejam capazes de enfrentar profissionalmente 

questões jurídicas novas, através da prática crítica e criativa do Direito; 

• Formar bacharéis que sejam capazes de compreender e operar com 

o Direito, não como algo dado, completo e acabado, mas como objeto cultural e 

contextualizado, resultante da dialética do processo histórico-social; 

• Formar bacharéis que sejam capazes de atuar no mundo 

globalizado, hegemonicamente capitalista, sem abrir mão da visão ética 

emancipatória, construtiva e transformadora do pensamento e das práticas jurídico-

políticas; 

• Formar bacharéis que, pelo conhecimento da realidade social, sejam 

capazes de contribuir com o aprimoramento da ordem jurídica e com a socialização 

da proteção jurídica em benefício da maior parcela possível da população; 

• Desenvolver, juntamente com o conhecimento teórico, habilidades 

práticas que permitam a conjugação eficaz do domínio das teorias e técnicas 

forenses com a solução de questões complexas surgidas no cotidiano do exercício 

da profissão; 
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• Formar bacharéis capazes de utilizar os conhecimentos doutrinários, 

normativos e jurisprudenciais, de forma harmoniosa e coerente; 

• Incentivar e viabilizar a atuação do aluno junto à comunidade local e 

regional, como forma de, não apenas prover o atendimento das necessidades 

comunitárias, mas também de tomar consciência da importância do Direito como 

instrumento de transformação e evolução social; 

 Formar bacharéis, com adequada compreensão jurídica dos 

problemas e desafios enfrentados pela sociedade local e regional, capazes de 

exercer a atividade profissional pertinente, contribuindo com a sua superação; 

• Desenvolver e estimular a adoção de atitudes democráticas e 

humanistas na implementação dos diversos aspectos da organização curricular do 

curso, propiciando condições concretas para que os acadêmicos percebam como 

é possível aliar competência profissional e compromisso ético com a melhoria da 

Ordem Estabelecida; 

• Formar bacharéis que sejam capazes de contribuir com uma maior 

efetividade do direito processual, entendido o processo não apenas dentro da 

jurisdição estatal, mas diante das mais diversas formas de acesso à justiça, com 

especial destaque para técnicas de conciliação, mediação e arbitragem como 

alternativas à jurisdição oficial; 

• Fornecer ao bacharel o instrumental teórico-filosófico que lhe permita 

criticar e construir o próprio saber jurídico, capacitando-o a adaptar-se a futuros 

novos ramos do Direito; outros. 

 

Estes objetivos do curso explicitam os compromissos com a formação 

integral, tecnológica, humana e científica, bem como com as demandas do setor 

produtivo da região de inserção da IES. 

a) Atender às necessidades das novas áreas de atuação no mercado 

de trabalho, dentro dos princípios de ética, justiça social, liberdade, respeito 

irrestrito aos direitos humanos e cooperação. 

b) Desenvolver atividades de ensino e pesquisa de forma a atender às 

necessidades de aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e 

aprender a ser;  
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c) Desenvolver atividades de extensão, relacionando as atividades de 

ensino com as demandas da sociedade, assegurando o cumprimento do 

compromisso social da IES e, em especial, do Curso de Direito;  

d) Efetivar a relação entre os componentes curriculares, o ensino, a 

pesquisa e a extensão por meio do Projeto Integrador, que será adotado como 

instrumento metodológico capaz de garantir que o Curso de Direito seja 

caracterizado por meio de práticas socializáveis a fim de garantir a aprendizagem 

significativa; 

e) Efetivar, em especial através do Projeto Integrador, a 

indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão, empoderando o discente na 

construção de sua autonomia e na emancipação da sociedade; 

f) Realizar discussão multidisciplinar dos temas transversais, 

possibilitando aos discentes o debate científico acerca especialmente da educação 

ambiental, direitos humanos, políticas de gênero e relações étnico-raciais. 

g) Promover ações de mobilidade nacional e internacional, através de 

convênios entre IES para o intercâmbio de conhecimentos e incentivo à inovação. 

Para tal, a Instituição disponibiliza para o aluno estrutura curricular 

coerente com o perfil do egresso, organização didático-pedagógica consistente 

com os fundamentos da formação, corpo docente qualificado e experiente, 

infraestrutura plenamente adequada e ambiente acadêmico estimulante e 

contextualizado para a construção do conhecimento, reflexão e inovação. 

Todas as atividades acadêmicas realizadas pelos alunos, inclusive as 

atividades supervisionadas, deverão constar dos Planos de Ensino, bem como 

serem descritas pelos professores no sistema de registro acadêmico da IES.   

Neste contexto, o Curso de Graduação em Direito atende, integralmente, 

aos requisitos legais, bem como aos padrões de qualidade definidos pelo MEC. 

 

5.7 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO: COMPETÊNCIAS,  

HABILIDADES E ATITUDES. 

 

O Curso de Direito da FAHESP/IESVAP  é pautado na busca da 

excelência, tendo como foco o desenvolvimento pessoal e profissional do 

estudante, concebido de modo a integrar, de maneira indissociável, a formação 

humana e cidadã e a qualificação para o exercício profissional, com o compromisso 
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de assegurar aos profissionais formados, a capacidade de manter-se 

permanentemente em desenvolvimento, a fim de garantir-lhes a trabalhabilidade. 

Assim, busca-se a formação de um profissional de conhecimentos 

interdisciplinares, capaz de atuar de forma crítica e consciente sobre as diversas 

demandas profissionais a ele apresentadas, agindo como um agente transformador 

na sociedade. 

O Perfil do Egresso, articulado a partir dos objetivos do Curso de Direito, 

contempla o contexto educacional, as aspirações de formação humanística, os 

pilares acadêmicos expressos no PDI e o desenvolvimento das competências e 

habilidades requeridas para o exercício profissional. O Curso de Direito da 

FAHESP/IESVAP busca formar bacharéis aptos a integrar a técnica-jurídica e a 

prática no exercício profissional, numa visão humanista, realizando atividades na 

advocacia e nas diferentes carreiras jurídicas, bem como capacitá-los para atuar 

como pesquisador e consultor. Assim, o perfil contempla as seguintes 

características: 

 Sólida formação científica e técnica na área de advocacia pública e 

privada, de modo que o profissional seja capaz de perceber, identificar e 

acompanhar as mudanças contextuais da realidade na qual está inserido, fazendo 

as intervenções necessárias baseadas em princípios éticos e de cidadania e uma 

sólida visão humanística. 

 Cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, comprometidos 

com os direitos humanos e a justiça social, preparados para atender às demandas 

da sociedade local e aos anseios de transformação social, aceitando a diversidade 

e o pluralismo cultural. 

 Habilidade de refletir a variedade e mutabilidade de demandas 

sociais, ambientais e profissionais, adequando-se à complexidade e velocidade 

do mundo contemporâneo. 

 Visão inter e multidisciplinar, holística e, ao mesmo tempo, 

especializada de seu campo de trabalho, possibilitando o entendimento da 

dinâmica das diversas interações com os processos que as originam e que delas 

decorrem. 
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 Capacidade de utilizar, criticamente, o instrumental teórico-prático 

oferecido em seu Curso, sendo, portanto, competente para se posicionar de um 

ponto de vista ético-político sobre o exercício profissional. 

 Capacidade de interpretar e aplicar o Direito com o fim de construir 

a paz social e o respeito à dignidade humana e à vida de todos os seres, bem 

como de sua aplicabilidade a todos, indistintamente. 

Desse modo, o Curso de Direito ofertado pela FAHESP assegura aos 

seus egressos condições para desenvolverem o domínio de todas as 

competências, habilidades e atitudes, elencadas nas Diretrizes Nacionais 

vigentes e que guardam perfeita relação com o cumprimento da Missão institucional 

e principalmente atendem as necessidades locais, regionais e nacionais, sendo 

ampliado em função de novas demandas pelo mundo do trabalho, tais como: 

a) leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos 

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

b) interpretação e aplicação do Direito, com adequada atuação técnico-

jurídica, em diferentes instâncias, administrativas ou judiciais, com a 

devida utilização de processos, atos e procedimentos; 

c) conduta pautada pela ética e preocupação com questões sociais e 

ambientais; 

d) capacidade de diagnosticar, analisar, contextualizar problemas; 

e) pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e 

de outras fontes do Direito. 

f) adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, 

administrativas ou judiciais, com a devida utilização de processos, 

atos e procedimentos; 

g) correta utilização da terminologia jurídica ou da ciência do Direito.  

h) utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e 

de reflexão crítica; 

i) julgamento, tomada de decisões, negociação e mediação de 

conflitos;  

j) domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e 

aplicação do Direito. 

k) trabalho integrado, interdisciplinar e colaborativo  com 

aprimoramento do saber ser e conviver. 
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Nota-se, portanto, que tais habilidades e competências se encontram 

perfeitamente harmonizadas com aquelas que a FAHESP busca de uma maneira 

geral propiciar para que seus estudantes desenvolvam, como permite inferir o 

disposto no seu PDI 2020 - 2024, e que, de resto, orientam este Curso de Direito: 

a) conduta pautada pela ética e preocupação com as questões sociais 

e ambientais; 

b) capacidade de atuar de forma crítica, autônoma e criativa; 

c) atuação propositiva na busca de soluções para as questões 

apresentadas pela sociedade; 

d) capacidade de comunicação e expressão em múltiplos códigos e 

linguagens, em particular na Língua Portuguesa; 

e) capacidade de diagnosticar, analisar, contextualizar problemas e 

mediar conflitos; 

f) busca de constante aprimoramento científico e técnico a partir da 

capacidade de articular elementos empíricos e conceituais inerentes ao 

conhecimento; 

g) domínio de técnicas essenciais a produção e aplicação do 

conhecimento; 

h) trabalho integrado e contributivo em equipes multiprofissionais com 

aprimoramento do saber ser e conviver. 

Desta forma, é essencial que os estudantes do Curso de Direito 

desenvolvam competências nos seguintes campos: 

a) leitura compreensiva e produção de textos jurídicos e 

correlacionados, permitindo a produção individual, autônoma e criativa de 

conhecimento a partir de postura crítica, bem como a comunicação/partilha deste 

conhecimento; 

b) elaboração de raciocínios e argumentações técnico-científicos, 

fundados em componentes de viés jurídico, social, ético e outros pertinentes aos 

casos concretos, emitidos por escrito ou verbalizados; 

c) julgamento e decisão, a partir de tomada de postura lícita e ética, 

informada pelos princípios constitucionais aplicáveis aos casos e aos seus 

desdobramentos infraconstitucionais, quando existentes. 

De tudo quanto foi dito, pode-se inferir inequivocamente o perfil dos 

egressos que vinha desde há muito sendo dado a conhecer, mas que aqui 
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buscaremos sintetizar: Bacharéis em Direito, de formação generalista, aptos a, 

no exercício de suas atividades profissionais, sociais e/ou técnico-científicas, 

contribuir de forma autônoma, proativa e criativamente para a resolução de 

problemas referentes à sua área do saber e o desenvolvimento da Ciência Jurídica, 

do Direito e da Sociedade como um todo. Pretende-se que sejam atores sociais, 

cuja postura ética e humanística seja sua marca indelével, qualquer que seja a 

carreira (jurídica ou não) que venham a seguir. 

 

5.8 METODOLOGIA E PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

 

O modelo pedagógico está em consonância com as mais modernas 

tendências em educação jurídica, baseado na autonomia, aprendizagem de 

adultos, crítico-reflexiva e centrada no estudante, que é o sujeito ativo da 

aprendizagem, tendo o professor como mediador do processo de ensino-

aprendizagem. Assim, o curso utiliza estratégias ancoradas em métodos ativos de 

ensino-aprendizagem, preferencialmente em pequenos grupos, onde a motivação, 

a problematização, a interdisciplinaridade e a vivência prática permitem uma 

individualização da experiência educacional do aluno. 

As estratégias de ensino-aprendizagem adotadas promovem o “aprender a 

aprender” sempre levando em consideração a integração do ensino, pesquisa e 

extensão, as diretrizes curriculares do curso, os objetivos do curso e o perfil do 

egresso, inclusive em relação aos aspectos referentes a acessibilidade pedagógica 

e atitudinal. Privilegiam o desenvolvimento do raciocínio crítico-reflexivo, 

considerando o conhecimento prévio sobre o tema e a busca de solução para os 

problemas e situações jurídicas que o estudante enfrentará no exercício 

profissional. Além disso, incentiva o desenvolvimento das habilidades de 

metacognição e o “aprender fazendo”, por meio da integração teoria-prática, desde 

o início do curso, nas disciplinas. 

O perfil do profissional a ser formado apresenta relação com a metodologia 

de ensino aplicada a partir do desenvolvimento das competências previstas nos 

componentes curriculares. O corpo docente é alvo permanente de um Programa de 

Formação e Desenvolvimento, e o corpo discente é preparado e estimulado para 

aprendizagem por meio de metodologias inovadoras. Nesse contexto, o papel de 
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um núcleo de assessoria pedagógica é fundamental, tanto para os professores 

quanto para os estudantes. 

O curso de Direito da FAHESP, por meio do Núcleo de Apoio 

Pedagógico e Experiência Docente (NAPED) e do NED (Núcleo de Experiência 

Discente), oferece a formação continuada e orientações para os referenciais 

pedagógicos adotados e elaboração dos planos de ensino. São disponibilizados 

acompanhamentos pedagógicos individuais e coletivos, para os discentes e 

docentes, com vistas a aprimorar o uso das metodologias ativas de ensino-

aprendizagem, dos sistemas de avaliação dos estudantes e do próprio currículo. 

A proposta curricular é orientada para o desenvolvimento das 

competências profissionais a serem adquiridas pelos estudantes e centrada na 

aplicação do conhecimento em contraposição à sua simples aquisição. A aplicação 

do conhecimento não acontece por meio de pura transmissão de informação, mas 

por meio de interação com o ambiente, possibilitada pela autonomia que é oferecida 

ao estudante. Apostar nesse modelo é acredita que a aprendizagem significativa é 

fundamental e que é um processo ativo, construído, cumulativo, auto orientado e 

orientado para o desenvolvimento de competências. Acreditamos que esse tipo de 

aprendizagem promove segurança e autoconfiança entre os estudantes, aspectos 

emocionais importantes para o futuro profissional. 

As estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas no curso têm a 

finalidade de desenvolver um conjunto de competências e habilidades nos 

estudantes, capazes de transformá-los ao longo do tempo em profissionais 

capacitados para enfrentar os desafios da realidade de saúde e as modificações da 

sociedade. Estas estratégias pressupõem o emprego de Metodologias Ativas de 

Ensino Aprendizagem que exigem a participação do estudante na busca do 

conhecimento e do desenvolvimento das competências que se pretende para este 

profissional. Assim, foca-se em desenvolver no estudante a autonomia, 

curiosidade, espírito científico, metacognição, autogestão de seu aprendizado, 

responsabilidade, estímulo à construção de sua própria história, respeito à sua 

bagagem cultural anterior, iniciativa, intuição e capacidade de questionamento. 

O professor assume um papel de mediador nesse processo, 

estruturando cenários de aprendizagem que permitam aos estudantes vivenciar, 

dar significados e problematizar a prática profissional. Em cada componente 

curricular, os conteúdos são abordados majoritariamente por meio de metodologias 
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ativas, fazendo uso de recursos fornecidos pela área fundamental, associados à 

abordagem dialética dos fenômenos, como forma de superar o ensino tradicional 

baseado numa visão fragmentada de conhecimentos, sob ótica unidisciplinar. O 

objetivo é a efetividade da análise interdisciplinar contextualizada e baseada em 

problemas da realidade local, regional e nacional. 

O processo de ensino e aprendizagem emerge da realidade, passando 

da transmissão pura e simples do saber para o questionamento e a consequente 

reelaboração deste saber por meio da interdisciplinaridade e do desenvolvimento 

de atividades de responsabilidade social.  

Neste contexto, as metodologias de ensino utilizadas no 

desenvolvimento das atividades do curso de Direito da FAHESP,  permitem a 

formação de indivíduos ativos no processo de ensino e aprendizagem, utilizando a 

interdisciplinaridade, inserção oportuna em projetos de responsabilidade social e 

atividades culturais, possibilitando a formação de sujeitos autônomos e cidadãos. 

Para viabilizar esse modelo, a matriz curricular do curso foi estruturada 

para permitir ao aluno a reflexão sobre o modelo curricular interdisciplinar, 

possibilitando estabelecer relações de análise e interpretação de conteúdos 

propiciando um conhecimento abrangente e contextualizado. Desta forma, é 

possível reintegrar o mundo do conhecimento à sua maneira de agir, pensar e sentir 

a visão interdisciplinar coletivamente, dentro e fora da faculdade, superando o 

modelo fragmentado e compartimentado de estrutura curricular fundamentada no 

isolamento de conteúdo. 

O ensino é ministrado de forma a integrar teoria e prática, permitindo ao 

discente compreender o Direito nas suas relações com a sociedade. Tal integração 

é obtida por meio da oferta das atividades presentes no PROJETO DE EXTENSÃO 

e nas disciplinas de estágio supervisionado, cujo objetivo é preparar o aluno 

estagiário para a prática profissional. As disciplinas de estágio supervisionado, 

almejando preparar os alunos para situações cotidianas da vida profissional, 

utilizam, dentre seus instrumentos didático-metodológicos, a análise de 

problemática simulada de vivências humanas na esfera pública e na esfera privada, 

associados a atendimentos de casos reais, no próprio escritório modelo situado no 

Núcleo de Práticas Jurídicas e/ou nos balcões de atendimento à comunidade, além 

das audiências simuladas. 
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Sendo assim, os cenários de aprendizagem devem ser significativos e 

significantes para os estudantes e produtores de problematização da prática 

profissional, ou seja, os estudantes devem aprender a partir da problematização de 

um significado (ação-reflexão-ação). Nesse sentido, os estudantes são 

corresponsáveis pelo aprendizado e estimulados a terem posturas proativas e 

interativas. Portanto, a prática profissional deve ser apreendida como estruturante 

do processo de formação do estudante e, desta forma, constituir-se num referencial 

orientador diferenciado para as decisões pedagógicas durante todo o curso, 

inclusive no primeiro período curricular. 

As atividades curriculares maximizam a inserção paulatina dos 

estudantes na estrutura de serviços jurídicos oficial e privada por meio de uma 

aproximação gradativa de acordo com os diferentes graus de complexidade, 

garantindo sua aprendizagem correlacionada aos seus futuros ambientes de 

trabalho. O processo ensino-aprendizagem é desenvolvido em variados cenários 

de práticas profissionais para que os estudantes possam perceber a múltipla 

causalidade dos conflitos e necessidades jurídicas, envolvendo ainda as temáticas 

transversais significativas, tais como éticas, pertinentes à dignidade humana 

(diversidade cultural, direitos fundamentais, legislação protetiva, ações afirmativas 

etc.), tanto pela perspectiva individual quanto coletiva dos vários ângulos 

disciplinares, o que favorece a compreensão holística do ser humano e o 

desenvolvimento da competência para atuar de maneira inter, multi ou 

transdisciplinar. 

As atividades teóricas e práticas são permeadas de forma integrada e 

interdisciplinar desde o início do curso e durante toda a formação dos estudantes, 

através da curricularização das atividades de extensão. O trabalho pedagógico 

confere ênfase à interdisciplinaridade e favorece, ao planejar os componentes 

curriculares, o redimensionamento das relações entre diferentes conteúdos para 

que a fragmentação dos conhecimentos possa ser superada. Os professores, 

durante o planejamento dos componentes curriculares, compreendem a 

interdisciplinaridade não como um desfavorecimento das disciplinas específicas, 

mas como uma rede de interdependência entre os diversos saberes relevantes em 

que movimentos dialógicos de campos específicos incidem na constituição de 

novos conhecimentos. 
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Nesse perspectiva, a autonomia intelectual do discente é fomentada por 

meio do desenvolvimento de pesquisa bibliográfica e análise de casos reais - cases, 

cuja metodologia é capaz de integrar ensino, pesquisa e extensão. No currículo 

pleno, por meio dos componentes curriculares PROJETO DE EXTENSÃO, TC I e 

II, fomenta-se a pesquisa científica, que é desenvolvida ao longo de todo o curso, 

tendo como desfecho a realização do trabalho final de curso, que deve 

contextualizar o tema-problema com o meio ambiente de vivência do aluno. O 

aluno-pesquisador, dotado de capacidade crítico-reflexiva (des)construtiva do 

Direito, é capaz de interpretá-lo a partir da sua (in)efetividade e como instrumento 

de tutela à pessoa humana. 

Segundo Paulo Freire (in Pedagogia da Autonomia, 1996), “não há 

docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das 

diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro. 

Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”. 

Para tanto, são adotadas as seguintes práticas didático-pedagógicas, a 

fim de garantir a acessibilidade metodológica, dentre outras: 

• Aulas teóricas com exposições dialogadas problematizadas e 

contextualizadas – utilização de cases para contextualizar a realidade do Direito, 

garantindo a (des)construção do que está posto; 

• Apresentação de seminários, mesas redondas e debates; 

• Trabalhos individuais, em grupos e seminários que levem o aluno a 

ser sujeito do processo de ensino-aprendizagem, tendo o professor como o 

facilitador desse processo, favorecendo a discussão coletiva e as relações 

interpessoais; 

• Metodologias ativas e inovadoras diversas; 

• Visitas técnicas; 

• Atividades de estudo acadêmico orientado; 

• Elaboração e participação em projetos de iniciação científica e 

extensão; 

• Realização de pesquisas bibliográficas e empíricas com cunho 

científico; 

• Programa de monitoria; 

• Programa de nivelamento; 
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• Desenvolvimento do estágio curricular supervisionado e 

extracurricular; 

• Participação em eventos científicos; 

• Participação em atividades solicitadas pela sociedade e em 

atividades desenvolvidas na comunidade; 

• Grupos de Leitura Supervisionado – GRULES;  

• Atividades práticas supervisionadas - APS; 

• Avaliação integradora; 

• Projeto de extensão, associando o ensino, a pesquisa e a extensão; 

• Trabalho de Curso; e, 

• Atividades Complementares. 

A FAHESP/IESVAP apresenta oferta de acessibilidade metodológica 

garantindo a inexistência de barreiras nos métodos e técnicas de estudo, dentro de 

sua política de responsabilidade social e inclusão. Para tanto, a IES possui o Núcleo 

de Responsabilidade Social e Acessibilidade e, o Núcleo de Experiência Discente, 

setores responsáveis por entender o caminho percorrido pelos alunos com 

necessidades especiais até a faculdade e quais recursos a Instituição poderá 

disponibilizar para auxiliá-lo em seu crescimento intelectual e como pessoa. O 

curso prevê metodologias como flexibilização curricular, diversificação de 

avaliação, utilização de recursos a fim de viabilizar a aprendizagem de estudantes 

com deficiência, entre outras metodologias que se fizerem necessárias. 

Nesse sentido, o professor, como mediador desse processo, deverá 

associar, em seu planejamento, links, filmes, textos diversos, artigos e precedentes 

de tribunais superiores, assim como propor atividades avaliativas como trabalhos 

de pesquisa, simulações jurídicas, questionários de reflexão, debates jurídicos, 

resolução de casos práticos, entre outras estratégias de ensino e aprendizagem 

que buscam favorecer a autoaprendizagem. Seguindo a proposta de desenvolver 

no estudante um maior protagonismo, com a aplicação do método da sala de aula 

invertida, os recursos pedagógicos são disponibilizados previamente para os 

alunos, favorecendo a análise/estudo prévio, para que os encontros de trabalho 

(aulas) sejam mais produtivos. 

As práticas educacionais devem privilegiar a discussão, o julgamento e 

a validade das informações, apoiando-se em dados dos desenvolvimentos teóricos 

havidos até então, no posicionamento assumido pela jurisprudência e na 
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metodologia científica, de modo que os estudantes possam realizar sua crítica de 

todo o conhecimento que lhes é apresentado e possam se posicionar. Com efeito, 

não se trata de abandonar a transmissão das informações, mas de construir uma 

nova perspectiva de construção do conhecimento. Nessa nova perspectiva leva-se 

em conta o contexto da informação, a proximidade com a realidade de práticas 

profissionais dos futuros profissionais do Direito, a valorização do conhecimento 

prévio do estudante, as conexões entre os diversos conteúdos e as interações entre 

os atores do processo de ensino-aprendizagem (estudantes, professores e 

pesquisadores). 

O corpo docente deve estimular a participação dos estudantes nos 

projetos de extensão, de pesquisa e culturais, visando contribuir para um ensino 

crítico, reflexivo e criativo. O processo de “aprender a aprender aprendendo” deve 

incidir nos momentos curriculares por meio da articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão. A pesquisa fornece elementos educacionais para a atividade de ensino 

e, ao mesmo tempo, questiona a realidade do mundo. 

Para conseguir desenvolver com êxito a proposta descrita, o corpo 

docente recebe capacitação permanente, sendo estimulado para a utilização de 

metodologias ativas de ensino em sala de aula, orientando o aluno para ser um 

sujeito ativo no processo de ensino e aprendizagem, com a utilização de recursos 

como estudo de caso, problematização, seminários, estudo dirigido e atividades 

que possibilite a construção de conhecimentos. Nesse sentido, a FAHESP oferece 

ao seu Corpo Docente oportunidade de contínuo aperfeiçoamento didático-

pedagógico através de seu Programa de Formação e Desenvolvimento Docente, 

ofertando continuamente oficinas diversificadas de métodos ativos de eficiência 

comprovada, cujo conteúdo pode ser alterado a partir do estudo e prática 

desenvolvidos pelos docentes a partir das oficinas oferecidas pela IES ou por 

iniciativa individual, com cooperação e sob supervisão do NAPED. 

Nas metodologias de ensino em sala de aula, utilizam-se técnicas e 

recursos variados, tais como exposições dialogadas com ênfase na participação 

dos discentes, aulas em vídeo, grupos de estudo orientados pelo docente (leitura e 

discussão em grupo), seminários, uso de plataformas educacionais, aprendizagem 

baseada em equipes (TBL), sala de aula invertida, e estudos de casos. 

Os momentos de aulas práticas são realizados em ambientes 

diversificados como: NPJ, Biblioteca, comunidade (vivências e extensão diversas 
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etc.), ambiente forense, ligados à advocacia, ao funcionamento do Estado etc. 

Outros recursos pedagógicos são utilizados como a apresentação de filmes 

seguida de debate, dramatizações e simulações em que os estudantes assumem 

as várias posições de uma situação real (autores, réus, advogados, juízes, 

promotores de justiça, defensores, peritos, oficiais de justiça etc.). 

 

Inovações Metodológicas no Curso 

 

O Curso Direito da FAHESP/IESVAP possui uma grande área de 

atuação e elevado índice de empregabilidade entre acadêmicos e egressos no 

mercado do trabalho, proporcionado por metodologias diferenciadas e inovadoras, 

entre elas: 

 

a) Projetos de Extensão - Desenvolvidos ao longo do Curso, capacitam o 

acadêmico, de forma interdisciplinar, a compreender e interagir de modo 

prático com questões técnicas, científicas, econômicas, financeiras e 

sociais, ampliando os horizontes em busca de soluções para questões de 

dimensões regionais e ou globalizadas no que diz respeito aos diferentes 

modos de organização. Dessa maneira, o acadêmico: desenvolve a 

capacidade de sistematizar e praticar os conhecimentos e habilidades do 

curso; articula as competências das unidades curriculares juntamente com a 

busca de soluções por meio de projetos associados à prática profissional; 

desenvolve atividade de pesquisa e extensão vinculados à responsabilidade 

social e ambiental; entrega soluções para a situação problema (produto); 

desenvolve espírito empreendedor; constrói conhecimento coletivo e 

inovador. 

 

b) Práticas Pedagógicas que estimulam a ação discente em uma relação 

teoria-prática no Curso - Tendo como objetivo o desenvolvimento das 

competências e habilidades no perfil do egresso, algumas práticas 

pedagógicas que estimulam a ação discente para a relação teoria prática 

são utilizadas em destaque: 

-Atividades, projetos e cursos de extensão. 

- Atividades Curriculares Complementares. 
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- Programa de iniciação científica. 

- Avaliação institucional progressiva. 

- Preparação por competências, focada no conhecimento, habilidades e 

atitudes. 

-- Metodologias ativas de aprendizagem: seminários, estudos de casos, 

estudo em pequenos grupos, feedback formativo, mapas conceituais, 

simulação de júri e audiência, visitas técnicas, problematização, dentre 

outros. 

 

c) Práticas Tecnológicas que preparam o egresso para trabalhar com 

recursos tecnológicos construindo uma sala de aula inovadora - Tendo 

como objetivo o desenvolvimento de competências tecnológicas o curso 

contempla disciplinas, como o Direito Cibernético, tecnologia e gestão do 

conhecimento, startups jurídicas, gestão e empreendedorismo, 

desenvolvimento de habilidades gerais e as Práticas Jurídicas, que 

trabalham o uso da tecnologia na área jurídica, visando preparar os 

discentes para trabalhar com novas gerações promovendo ganhos nos 

processos de trabalho. Além de disponibilizar o acesso a diversas 

plataformas digitais como a AIA, Canvas, Minha biblioteca, EBSCO, 

UPTODATE, Grupo de discussão de artigos, incentivo ao desenvolvimento 

de projetos inovadores, via NITA, bem como utilizar no Estágio Curricular 

obrigatório, o corredor avaliativo com espelho espião, incentivando o 

protagonismo e a autonomia do discente. Tudo isso como o objetivo de 

preparar os egressos para o mercado de trabalho, cada vez mais 

tecnológico, as disciplinas possuem um aspecto social de atendimento à 

demandas da comunidade. 

 

5.9 ESTRUTURA CURRICULAR    

 

A Matriz Curricular do Curso de Direito, na modalidade de créditos e 

presencial, com carga horária total de 3.700 horas, sendo 220 horas referentes às 

Atividades Curriculares Complementares, segue as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Direito (Resolução CNE/CES 5, de 17 de dezembro de 

2018 e alterações posteriores); os Referenciais de Qualidade para a Educação 
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Superior a Distância (MEC, 2007); e a legislação que regulamenta a profissão. O 

Curso tem tempo de integralização mínima 5 anos e máximo 10 anos. 

O Curso é organizado em forma de matriz de créditos integrativa, que 

tem como princípios fundamentais a flexibilidade dos componentes curriculares, a 

interdisciplinaridade, a articulação e a contextualização teórico-prática dos 

conteúdos e o desenvolvimento das competências da formação profissional e 

cidadã, como forma de proporcionar ao estudante o desenvolvimento de 

competências e assim atender suas expectativas e possibilitar-lhe a inserção no 

mundo de trabalho. 

A flexibilização curricular e a interdisciplinaridade se caracterizam, 

principalmente, pela matriz de créditos, pela oferta de Atividades Curriculares 

Complementares (ACC) e pelos Projetos de Extensão, com o objetivo de aplicar 

em situações da prática profissional os conhecimentos de formação geral e 

específica construídos nas diferentes disciplinas, por meio da articulação entre o 

ensino, a pesquisa e a extensão. 

A acessibilidade metodológica é caracterizada pela eliminação de 

barreiras nos métodos e técnicas de aprendizagem e de estudos a distância e 

presenciais, nas atividades de aplicação no campo profissional, além das ações 

comunitárias e de responsabilidade social. Os professores são capacitados para a 

interação e a mediação do conhecimento, a avaliação e a inclusão educacional; 

promovendo processos de diversificação curricular, flexibilização do tempo e a 

utilização de recursos a fim de viabilizar a aprendizagem de estudantes com 

deficiência.  

São disponibilizados também o Programa de Nivelamento, o Suporte 

Técnico e Pedagógico, através do NAPED (Núcleo de Apoio Pedagógico e 

Experiência Docente) e o Apoio Psicopedagógico, por meio do Núcleo de 

Experiência Discente (NED). 

A concepção pedagógica que dá suporte ao PPC norteia um processo 

de aprendizagem com foco no aluno concebendo-o como sujeito de seu 

aprendizado, em permanente busca por autonomia e independência em relação ao 

professor. A metodologia definida caracteriza a atuação de professores como 

mediadores da aprendizagem.  

O PPC foi construído colaborativamente e é sistematicamente avaliado 

por seu corpo docente que congrega profissionais atuantes no mundo do trabalho, 
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no magistério superior e com ampla experiência na utilização de recursos 

educacionais digitais. Esses profissionais procuram contribuir para manutenção 

dos temas e estudos 

 do curso sempre atualizados, trazendo as inovações e pesquisas da área 

profissional para discussão com os estudantes.  

A fim de que os objetivos definidos no PPC sejam alcançados e o 

conhecimento possa ser construído ao longo da trajetória de estudos do aluno, a 

organicidade curricular do Curso busca promover a interdisciplinaridade, como 

requisito para a consolidação de saberes especializados e a sua aplicação na 

prática profissional. 

As disciplinas que compõem a estrutura curricular permitem ao aluno ter 

contato com conhecimentos atualizados de formação geral, que o habilitam a 

construir uma ampla e crítica visão da realidade social e de seu cotidiano. 

Concomitantemente, o aluno tem acesso a disciplinas práticas, garantindo a 

aplicação dos conhecimentos adquiridos às exigências do mercado e às situações 

encontradas na vida profissional. 

A matriz curricular apresenta eixos temáticos de integração estrutural 

que perpassam os semestres de formação, contemplando o conhecimento 

indispensável na consolidação do novo perfil desejado. O planejamento de ensino 

acontece por meio de “intra” e “inter” eixos, baseando-se nas competências a serem 

desenvolvidas e, consequentemente, nos métodos, projetos, articulação entre a 

teoria e prática e do sistema de cooperação entre as unidades curriculares (multi e 

interdisciplinaridade) que devem ser realizados. 

Os eixos são identificados por área de atuação e desdobramento do 

exercício profissional. Tais eixos não propõem o esgotamento do conhecimento, 

mas sim a permissão da exploração e da busca por seus significados na prática 

profissional. O Curso de Direito é estruturado em eixos temáticos que promovem a 

articulação teórico- prática descritos a seguir: 

 

Eixo de Formação Geral 

 

Objetiva integrar o estudante no campo, estabelecendo as relações do 

Direito com outras áreas do saber abrangendo, entre outros, oferecer ao graduando 

os elementos fundamentais do Direito, em diálogo com as demais expressões do 
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conhecimento filosófico e humanístico, das ciências sociais e das novas tecnologias 

da informação e estudos que envolvam conteúdos essenciais sobre Antropologia, 

Cultura Africana e Indígena, Ciência Política, Economia, Ética, Filosofia, História, 

Psicologia e Sociologia. 

 O referido eixo capacita o aluno por meio da formação sócio-político-

econômica, para o posterior estudo das regulamentações jurídicas específicas 

quanto às suas raízes e a sua evolução no tempo, assim como quanto às 

consequências práticas da sua aplicação às relações sociais cotidianas. Também 

habilita o estudante para a reflexão em torno dos princípios gerais, de ordem 

epistemológica, lógica e ética, legitimadores do desenvolvimento teórico e da 

operacionalização das instituições jurídicas, positivadas, enfatizando a atuação na 

advocacia com senso ético e de justiça. 

 

Eixo de Formação Técnico-jurídica 

Abrange além do enfoque dogmático, o conhecimento e a aplicação, 

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

estudadas 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 Teoria do 

Direito, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito 

Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito Internacional, 

Direito Processual, Direito Previdenciário, Direito Digital, Formas Consensuais de 

Solução de Conflitos para a perfeita aprendizagem da prática profissional. 

 

Eixo de Formação prático-profissional 

Objetiva a integração entre a prática e os conteúdos teóricos 

desenvolvidos nos demais Eixos, especialmente nas atividades relacionadas com 

o Estágio Curricular Supervisionado, realizado através da Prática Jurídica; Trabalho 

de Conclusão, Ética Jurídica e Deontologia Jurídica, Projeto de Extensão, além das 

Atividades Complementares, enfatizando a atuação como intérprete do direito na 

área privada, bem como na seara pública. 

A formação acadêmica é complementada pelas Atividades Curriculares 

Complementares que visam promover a discussão dos temas de interesse global 
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como: desenvolvimento sustentável; direitos humanos; história e cultura afro-

brasileira e dos povos indígenas brasileiros; abordados não somente em seminários 

e atividades desenvolvidas pelo Curso de Direito (Semana Jurídica, avaliações 

integradas, entre outros), mas principalmente nas disciplinas do eixo fundamental 

e profissional tais como Direito Ambiental (sustentabilidade) e Direitos Humanos e 

Diversidade (história e cultura afro-brasileira). 

Tendo em vista a diversificação curricular, prevê o PPC conteúdos e 

componentes curriculares visando desenvolver conhecimentos de importância 

regional, nacional e internacional, bem como definir ênfases em determinados 

campos do Direito e articular novas competências e saberes necessários aos novos 

desafios que se apresentem ao mundo do Direito, tais como: Direito Ambiental, 

Direito Eleitoral, Direitos Humanos, Direito do Consumidor, Direito Agrário, Direito 

Cibernético, Startups Jurídicas e Legislação Específica, Gestão e 

Empreendedorismo, Desenvolvimento de Habilidades Gerais, Tecnologia e gestão 

do conhecimento e outras. 

A Formação prático-profissional objetiva a integração entre a prática e 

os conteúdos teóricos desenvolvidos nas demais perspectivas formativas, 

especialmente nas atividades relacionadas com a prática jurídica e o Trabalho de 

Conclusão, além de abranger estudos referentes ao letramento digital, práticas 

remotas mediadas por tecnologias de informação e comunicação. 

Além de conteúdos curriculares obrigatórios, está prevista a oferta de 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, como eletiva, Atividades Complementares e 

práticas inovadoras que respeitam à diversidade e individualidade de cada 

estudante. 

A estrutura curricular do curso de Direito da FAHESP se fundamenta e 

se organiza para contemplar os aspectos de inovação e flexibilidade, 

interdisciplinaridade e acessibilidade metodológica, entendidos como a construção 

de um currículo não segmentado ou linear, mas, ao contrário, integrado, moderno 

e inovador proporcionando instrumentos, utensílios e ferramentas com recursos de 

tecnologia que auxiliam no aprendizado. 

Nessa direção, o currículo do Curso de Direito da FAHESP está 

estruturado no sentido vertical e horizontal, por meio de disciplinas que se integram, 

com temas transversais e práticas, presentes desde a primeira até a última fase do 

curso. Além disso, o aluno tem a oportunidade de vivenciar experiências em 
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diversos cenários de ensino-aprendizagem que ensejam a formação de 

profissionais com a competência e a qualidade exigida para acompanhar as 

transformações sociais da atualidade a partir de práticas extensionistas. 

Como se depreende do que foi dito até aqui, deseja-se formar 

profissionais-cidadãos que compreendam o Direito em sua tríplice dimensão: como 

fato, como valor e como norma, e que se realiza em ambiente social e histórico-

cultural marcado pela mudança e pelo inesperado. Do formando espera-se, 

portanto, que saiba localizar o Direito e a si mesmo em meio ao mundo da vida, 

relacionando os conhecimentos auferidos ao longo dos estudos do Direito como 

objeto da Ciência Jurídica, aos conhecimentos produzidos por outras ciências, em 

uníssono com o disposto na Res. CNE/CES 05/2018. 

A IES, por sua vez, juntamente com o NDE preocupa-se em investir em 

um Programa Permanente de Formação e Desenvolvimento Docente, a fim de 

preparar o Corpo Docente para a mudança paradigmática em relação à concepção 

pedagógica baseada no desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes, 

a partir do uso de metodologias ativas. Isto porque, a vivência acadêmica e a 

literatura especializada relatam que as transformações curriculares costumam 

provocar a utilização de táticas isoladas, como por exemplo, usar pontualmente um 

“novo” instrumento de avaliação, usar uma “nova” metodologia (ativa), normalmente 

sem uma estratégia clara definida. 

Nesse sentido, o NDE do Curso de Direito e a própria FAHESP adotaram 

como estratégia a indução do movimento de mudança pretendido ancorada em um 

sólido Programa de Formação e Desenvolvimento Docente, a fim de superar 

mudanças superficiais sem a necessária transformação da práxis docente. 

Essa linha argumentativa fundamentou a elaboração das estruturas 

curriculares com Matrizes sequenciais ainda organizadas por períodos, portanto, 

sem rompimento abrupto com o modelo tradicional, contudo, flexibilizadas em sua 

essência de modo a atender aos princípios básicos para construção de um bom 

currículo de Direito conformado aos ideais institucionais e do próprio Curso. 

Os conteúdos que compõem as disciplinas dessas estruturas são 

condizentes com as Diretrizes Curriculares Nacionais (2018 e 2021) e com o PDI 

2020 - 2024, permitindo a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de 

habilidades e competências em níveis crescentes de complexidade. Destacamos 

aqui algumas questões relevantes: 
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a) incremento das atividades práticas no âmbito das disciplinas teóricas 

processuais, a fim de melhorar a interação teoria-prática, e, ainda, contribuir para o 

desenvolvimento de habilidades que resultem na competência de leitura e produção 

de textos de viés jurídico-profissional; 

b) incremento das disciplinas voltadas para o desenvolvimento de 

habilidades concernentes ao desenvolvimento da competência de leitura e 

produção de textos jurídicos, percebida como uma falha na formação do ensino 

médio, envolvendo estudo de Língua Portuguesa; Direito, Linguagem e 

Interpretação; 

c) conteúdos curriculares, habilidades e competências coerentes com 

os objetivos do curso e com o perfil do egresso; 

d) inclusão das disciplinas voltadas para a formação geral e 

interdisciplinar dos estudantes (tais como Psicologia Forense, Direitos Humanos e 

Diversidade, Relações Interpessoais, Desenvolvimento de habilidades gerais, 

Gestão e Empreendedorismo, Tecnologia e Gestão do Conhecimento e, Startups 

Jurídicas e Legislação específicas), as quais contribuem para o enfrentamento da 

complexidade social em suas múltiplas exigências para com os profissionais do 

campo jurídico; 

e) inclusão de disciplinas com base na Resolução do MEC, N. 2, de 19 

de abril de 2021, possibilitando a adequação das diretrizes curriculares do curso de 

Direito ao ambiente da pandemia COVID-19, possibilitando aos estudos referentes 

ao letramento digital, práticas remotas mediadas por tecnologia de informação e 

comunicação, além de implantação de disciplinas obrigatórias (Direito da 

Seguridade Social, Direito Financeiro, Direito Digital e Formas Consensuais de 

Solução de Conflitos);    

f)    utilização de metodologias ativas de aprendizagem que privilegiem 

o protagonismo dos estudantes na construção do conhecimento; 

g) flexibilidade de estudos, por meio de disciplinas optativas, das 

Atividades Complementares, Trabalho de Curso e Projeto de Extensão. 

 

As estruturas curriculares deste Curso de Direito foram analisadas a 

partir de referenciais como sua coerência em relação ao que se pretende como 

perfil do egresso e quanto aos objetivos do Curso, bem como no tocante à formação 

do Corpo Docente, dimensionamento da carga horária necessária ao 
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desenvolvimento de atividades consubstanciadas em atividades diversificadas, de 

modo que os conteúdos curriculares expressassem isto claramente. 

Tal abordagem introdutória permite que se compreenda melhor tanto a 

forma de seu desenvolvimento e complementação com atividades extraclasse, 

quanto a metodologia empregada para a realização das diversas atividades 

(comprometida com a interdisciplinaridade, com o desenvolvimento do espírito 

científico e com a formação de sujeitos autônomos conscientes de sua condição de 

cidadãos), além do funcionamento do sistema institucional de apoio ao discente, 

que engloba atividades de nivelamento, apoio extraclasse, psicológico, 

psicopedagógico e de sedimentação de aprendizagem, dentre outros aspectos. 

Vale salientar que questões relevantes referidas aos conteúdos 

curriculares, mas específicas, sempre receberão tratamento aprofundado no 

momento da apresentação de cada plano de ensino elaborado pelo respectivo 

professor da disciplina em respeito a dinâmica necessária e a autonomia de 

cátedra, disponibilizados tais documentos aos estudantes antes do início do 

semestre letivo e com eles discutidos tão logo se dê sua abertura. 

Esta exposição, portanto, visa apenas abarcar alguns pontos 

significativos para a compreensão da lógica pedagógica que orienta não só a 

organização curricular apresentada, mas este PPC como um todo, onde se 

contemplam as disposições contidas na Res. CNE/CES 05/2018 e suas alterações, 

posteriores, especialmente as havidas no seu Art. 5o, a partir da Resolução 

CNE/CES 2/2021, no que se refere aos Eixos de Formação referenciais e sua 

interligação, conforme exposto linhas atrás.  

Todo o esforço desta IES se dirige a formação de Bacharéis em Direito 

que, por seu labor acadêmico, tenham construído uma sólida base de 

conhecimentos e saberes fundamentais a compreensão crítica e reflexiva do 

fenômeno jurídico para além de sua dimensão legal e positiva. Ao longo dessa 

jornada, pretende-se subsidiar aos egressos um processo de auto (re)construção 

pessoal e profissional, de modo que ao final do Curso se caracterizem por sua 

qualidade de sujeitos autônomos e criativos, capazes de enfrentar assim as velhas 

ou novas questões que assolam a sociedade e os juristas na busca do 

desenvolvimento da cidadania, aptos a integrar em sua vida profissional teoria e 

prática de maneira criativa e proativa. 
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5.9.1 Conteúdos Curriculares 

 

Os conteúdos curriculares das Matrizes do Curso de Direito foram 

determinados a partir do perfil pretendido para a formação de seus egressos,    

atendendo ao estabelecido nos Art. 2º, 3º, 4º e 5º da RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 

5, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018 c/c as alterações da Resolução CNE/CES nº 2, 

de 19 de abril de 2021 (DCN do Curso de Direito); com o mais profundo e amplo 

respeito à diversidade e individualidade, seguindo as pautas estabelecidas pelos 

estudos com este mister realizados e em total observância a legislação vigente.  

A carga horária está adequada em hora-relógio (3.700 horas), sendo 

contemplados a bibliografia atualizada em acervo físico e digital, além da 

acessibilidade metodológica.  

A carga horária citada e destinada às unidades curriculares, bem como 

o conteúdo das mesmas, atende às exigências legais e oportuniza o 

desenvolvimento de um profissional que reúne habilidades e competências exigidas 

pelo mercado de trabalho, mas que se complementam com atividades curriculares 

complementares, como ações e projetos de extensão e estágios extracurriculares, 

que lhe propicia desenvolver-se como pessoa e cidadão e aprofundar 

conhecimentos na área em que deseja atuar. 

A partir das competências definas para o egresso, foram definidos os 

conteúdos das disciplinas que integram os eixos temáticos e que compõem o 

currículo do curso. 

 As ementas e os programas das unidades curriculares foram definidos 

pelos professores do Curso, em Colegiado, como proposta inicial, passando pelo 

crivo do NDE, visando assegurar sua adequação aos objetivos propostos e garantir 

a formação do profissional definido no perfil do egresso. Esses programas levam 

em conta as competências a serem desenvolvidas pelo currículo e as interrelações 

entre as unidades curriculares que integram a matriz curricular, sendo atualizados 

sempre que necessária à sua adequação às novas realidades de mercado, face às 

mutações cada vez mais frequentes.  

A partir dos programas, são elaborados os Planos de Ensino e 

Aprendizagem pelos professores, disponibilizados no Portal Acadêmico e no 

CANVAS no início do período letivo. Esses Planos de Ensino e Aprendizagem são 

aprovados pelo NDE, que verificam se as atividades planejadas e o sistema de 
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avaliação garantem o cumprimento da carga horária, o alcance dos objetivos e o 

desenvolvimento das competências.  

A bibliografia utilizada pelo Curso é revisada, semestralmente, pelo NDE 

e referendada em relatório de adequação e pelos professores do Curso, em 

reuniões ordinárias, de modo a manter atualizado o acervo disponível para os 

alunos do curso, de acordo com a política de expansão e atualização do acervo 

físico e virtual praticada pela FAHESP/IESVAP. Dada a importância do 

aprofundamento teórico e de promover a autonomia de estudos dos estudantes, as 

Unidades de Aprendizagem apontam para Leituras Complementares, extraídas de 

outras fontes complementares. 

Nos Projetos de Extensão, os discentes são estimulados a analisar os 

conteúdos de forma global, visando o desenvolvimento do seu espírito crítico e 

multidisciplinar e a formação integral do indivíduo, propiciando-lhe o acesso à 

discussão de conhecimentos de formação geral e a oportunidade de inserção nos 

diferentes contextos de complexidade concernentes a sua escolha profissional, 

aplicando-os em projetos de responsabilidade social. Ainda, os projetos 

proporcionarão experiências acadêmicas de integração de ensino, pesquisa e 

extensão. 

Ao apropriar-se da perspectiva de integração curricular a 

FAHESP/IESVAP se propõe a trabalhar com temas geradores que se articulam 

com as disciplinas e demais atividades dos fluxos acadêmicos, que integram o 

currículo. A formação acadêmica é complementada pelas Atividades Curriculares 

Complementares que visam uma maior integração entre os corpos docente e 

discente; flexibilizar o currículo pleno do curso; proporcionar ao discente maior 

aperfeiçoamento crítico-teórico e técnico-instrumental; aprofundar os graus de 

multiprofissionalidade e de interdisciplinaridade; diversificar e enriquecer a 

formação humanística; desenvolver no discente a competência de resolver 

problemas, de construir suas próprias oportunidades e de manter-se em processo 

de atualização de conhecimento; possibilitar ao discente autonomia na ampliação 

de seu universo cultural e enriquecimento de seu processo formativo e promover a 

indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

Acessibilidade Atitudinal e Pedagógica 
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É objetivo da FAHESP/IESVAP proporcionar aos educandos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação ambiente propício à aquisição de igualdade de oportunidade e de 

participação no processo de aprendizagem. As políticas públicas adotadas pela 

instituição promovem a acessibilidade programática e orientam a comunidade 

acadêmica para o reconhecimento das necessidades diversas dos alunos, ao 

respeitar estilos e ritmos de aprendizagem com vistas a assegurar uma educação 

de qualidade a todos, por meio de adaptações curriculares e metodologias de 

ensino compatíveis com a realidade, arranjos organizacionais diversificados e, 

sempre que necessário, o uso de tecnologias assistidas. 

 Para a FAHESP/IESVAP, a acessibilidade atitudinal corresponde ao 

compromisso que a universidade assume em remover barreiras para promover a 

percepção da comunidade acadêmica quanto à necessidade de conviver sem 

preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações, adotando as seguintes 

atitudes em prol da inclusão escolar e social: 

- Para alunos com deficiência física, proporciona-se acessibilidade 

arquitetônica por meio de: livre circulação dos estudantes nos espaços de uso 

coletivo (eliminação de barreiras arquitetônicas) através de elevadores e rampas 

com corrimãos para facilitar a circulação de cadeirantes (portas e banheiros 

adaptados com espaço suficiente para permitir o acesso e a circulação de cadeiras 

de rodas, além de barras de apoio nas paredes dos banheiros. 

- Com vistas a promover a acessibilidade metodológica/pedagógica 

para alunos com deficiência visual, a Biblioteca da FAHESP/IESVAP encontra-se 

equipada com recursos apropriados aos deficientes visuais, tais como teclado em 

braile, obras em braile, assentos apropriados e outros equipamentos/recursos 

próprios de tecnologias assistidas, para que as pessoas com deficiência visual se 

apropriem de ferramentas facilitadoras para a sua aprendizagem.  

Para alunos com deficiência auditiva, a FAHESP/IESVAP também 

promove a acessibilidade metodológica/pedagógica e nas comunicações, desde o 

acesso até a conclusão do Curso, disponibilizando intérpretes de língua brasileira 

de sinais que fazem a mediação, inclusive por ocasião da realização de provas ou 

sua revisão. Admite-se flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o 

conteúdo semântico. Informações aos professores são veiculadas por meio do 

Núcleo de Experiência Discente (NED), para que se esclareça a especificidade 
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linguística dos surdos. Além disso, a disciplina de LIBRAS faz parte da matriz 

curricular, como optativa. 

Para os professores, alunos e funcionários, são proporcionados, além 

de ajudas técnicas: programa de capacitação para a educação inclusiva, 

constando, especialmente, da oferta de informações sobre as características 

essenciais necessárias ao aprendizado de pessoas com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, incluindo pessoas 

com transtorno do espectro autista; Cursos, seminários e/ou eventos similares, 

ministrados por especialistas; e Cursos para o aprendizado/entendimento da língua 

brasileira de sinais. 

Para as comunidades acadêmica e profissional, a oferta de campanhas 

de sensibilização e esclarecimentos acerca da diversidade, promovidas pelo NED, 

envolvem a parceria da Faculdade com as corporações profissionais e entidades 

de classe (sindicatos, associações, federações, confederações etc.), com o objetivo 

de realizar ações integradas Escola-Empresa-Sociedade Civil, organizadas para o 

reconhecimento dos direitos das pessoas com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, como direitos humanos 

universais, estreitando o vínculo de interação Escola-Empresas para a oferta de 

estágios profissionais, incluindo perspectivas de empregos permanentes, com 

adequadas condições de atuação dos alunos, com vistas inseri-los no mercado do 

trabalho. 

 

Adequação dos Conteúdos Curriculares aos Requisitos Legais 

Quanto à adequação dos Conteúdos Curriculares às exigências da 

Resolução nº 2, de 15/6/2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Educação Ambiental, destaca-se que tais diretrizes são contempladas de 

modo interdisciplinar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, incluindo-se, 

também, os projetos e ações de Responsabilidade Social, que levam à divulgação 

e produção de conhecimentos e à pluralidade étnico-racial, sustentabilidade e 

preservação do meio ambiente. 

Ressaltam-se, na sequência, as unidades curriculares que congregam 

conteúdos que atendem aos requisitos legais: 
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I. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações 

Étnico- Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana 

e Indígena, nos termos da Lei nº 9.394/96, com a redação dada pelas leis nº 

10.639/2003 e n° 11.645/2008, e da Resolução CNE/CP n° 1/2004, fundamentada 

no Parecer CNE/CP nº 3/2004.  

Disciplinas:  direitos humanos e diversidade, relações interpessoais e 

clínica de direitos humanos.  

 

II. Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista, conforme disposto na Lei nº 12.764, de 27/12/2012. Conteúdos: Proteção 

dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, Autismo no Congresso 

Nacional e Inclusão de Autistas no Mercado de Trabalho. 

Disciplinas:  Direitos Humanos e Diversidade e Direito Civil - Pessoa 

Natural; 

 

III. Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, 

conforme disposto no Parecer CNE/CP n° 8, de 06/03/2012, que originou a 

Resolução CNE/CP n° 1, de 30/05/2012.  

Disciplinas:  teoria geral do direito, direito constitucional, direito 

internacional, responsabilidade civil, direitos difusos e coletivos, direitos humanos 

e diversidade, psicologia forense, direito previdenciário  e seguridade social. 

 

IV. Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 

1999, e Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002).  

Disciplinas:  direito ambiental e agrário, direito constitucional, educação 

ambiental e sustentabilidade. 

 

V. Libras (Decreto nº 5.626/2005). Conteúdo: Libras.  

Disciplina: Libras. 

 

Os discentes do Curso de Direito também são estimulados e orientados 

a participar de eventos de cunho cultural e/ou acadêmico-científico fora da 

FAHESP/IESVAP. Os professores disponibilizam informações sobre eventos que 

estão acontecendo. Da mesma forma os estudantes podem sugerir atividades 
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complementares, contudo os professores devem atestar a validade e a pertinência 

da referida atividade. 

Também há, a preocupação de desenvolver nestes alunos, a 

consciência da necessária participação em eventos na área de formação, como 

caminho para a permanente busca de aperfeiçoamento e atualização. 

Internamente, a FAHESP/IESVAP promove, a cada ano, o Congresso 

Internacional Transdisciplinar - CONITRA - onde os acadêmicos e docentes de toda 

a comunidade acadêmica, são incentivados a produzirem trabalhos acadêmicos 

que são apresentados, bem como publicados através de anais. O Curso de Direito 

promove, anualmente, eventos de natureza acadêmico- científica, como o Simpósio 

Jurídico, onde os alunos são estimulados a divulgar suas produções. 

A contabilização da carga horária, indispensável à integralização 

curricular, encontra-se disciplinada no Regimento Geral da FAHESP/IESVAP, à luz 

da legislação educacional, em especial a Resolução CNE/CES nº 3, de 02 de julho 

de 2007; Resolução CNE/CES nº 02/2007 (Graduação, Bacharelado, Presencial) e 

compreende um conjunto de atividades acadêmicas, desenvolvidas sob o 

planejamento, orientação, supervisão e avaliação de docentes. 

Adiante apresenta-se os componentes curriculares presentes na Matriz 

do Curso de Direito 2022.1 que compõem cada um dos eixos de formação 

fundamental, profissional e prática. 

  

Tabela 2: Componentes curriculares e eixos de formação  
 

EIXO DE FORMAÇÃO FUNDAMENTAL Horas  

Ciência Política e TGE 60 

Direito, Linguagem e Interpretação 30 

Ética, Deontologia Jurídica e Gestão da Advocacia 30 

Psicologia Forense 30 

Teoria Geral do Direito 60 

Educação Ambiental e Sustentabilidade 30 

Tecnologia e Gestão do Conhecimento 30 

Gestão e Empreendedorismo 30 

Direitos Humanos e Diversidade 30 

História do Direito 30 

Relações Interpessoais 30 

Desenvolvimento e habilidades gerais 30 

CARGA HORÁRIA DESTE EIXO                                                                                  420 

 

EIXO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL  
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Direito Constitucional – Teoria da Constituição 60 

Direito Constitucional – Direitos Fundamentais 60 

Direito Constitucional – Organização do Estado e seus Poderes 60 

Controle de Constitucionalidade 30 

Direito Civil – Pessoais Naturais 60 

Direito Civil - Obrigações 60 

Direito Civil - Teoria Geral dos Contratos 60 

Direito Civil - Contratos em Espécie e Resp. Civil 60 

Direito Civil - Dir. das Coisas 60 

Direito Civil - Dir. de Família 60 

Direito Civil - Direito das Sucessões 60 

Criminologia 30 

Direito Criminal – Teoria do Crime 60 

Direito Criminal – Teoria da Pena 60 

Direito Criminal – Crimes contra a pessoa a crimes contra a org. do 
trabalho 

60 

Direito Criminal – Crimes contra o sentimento religioso a crimes contra 
a administração pública 

60 

Legislação Penal Extravagante 30 

Teoria Geral do Processo  60 

Direito Processual Civil – Processo de Conhecimento 60 

Direito Processual Civil – Instrução Processual 60 

Direito Processual Civil – Processo de Execução 60 

Direito Processual Civil – Tutelas Provisórias 60 

Direito Processual Penal – Normas Preliminares 60 

Direito Processual Penal – Persecução Penal 60 

Direito Processual Penal – Nulidades e Recursos 30 

Direito do Trabalho – Relações Privadas 30 

Direito do Trabalho – Relações Coletivas 60 

Direito Processual do Trabalho  60 

Direito Tributário Geral 60 

Direito Tributário – Normas específicas 60 

Direito Internacional Público 30 

Direito Internacional Privado 30 

Direito Administrativo Geral 60 

Direito Administrativo – Contratos públicos e Responsabilidade Fiscal 30 

Direito Empresarial Geral 30 

Direito Empresarial – Falência e Recuperação Empresarial 60 

Direito Previdenciário e Seguridade Social 60 

Conceitos Básicos de Prática Forense 30 

Startups Jurídicas e Legislação específica 30 

Mediação, Conciliação e Arbitragem 30 

Direito Médico e da Saúde 30 

Direito Ambiental e Agrário 60 

Direito Cibernético 30 

Direito Eleitoral 30 

Eletiva l 30 

Eletiva ll 60 
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Trabalho de Curso I   30 

Trabalho de Curso II  30 

CARGA HORÁRIA DESTE EIXO 2.760 

EIXO DE FORMAÇÃO PRÁTICA  

Projeto de Extensão l 60 

Projeto de Extensão lI 60 

Projeto de Extensão lII 60 

Projeto de Extensão lV 60 

Projeto de Extensão V 60 

Projeto de Extensão Vl 60 

Projeto de Extensão VlI 30 

CARGA HORÁRIA DESTE EIXO 390 

EIXO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO  

Clínica de Direitos Humanos 60 

Prática Civil e Consumerista 60 

Prática Criminal e Tribunal do Júri 60 

Prática Trabalhista e Previdenciária 60 

Métodos alternativos de soluções de conflitos 90 

CARGA HORÁRIA DESTE EIXO 330 

Atividades Complementares (longo do Curso) 220 

CARGA HORÁRIA TOTAL   3.700 

 

Como se depreende do que foi dito até aqui, deseja-se formar 

profissionais-cidadãos que compreendam o Direito em sua tríplice dimensão: como 

fato, como valor e como norma, e que se realiza em ambiente social e histórico-

cultural marcado pela mudança e pelo inesperado. Do formando espera-se, 

portanto, que saiba localizar o Direito e a si mesmo em meio ao mundo da vida, 

relacionando os conhecimentos auferidos ao longo dos estudos do Direito como 

objeto da Ciência Jurídica, aos conhecimentos produzidos por outras ciências, em 

uníssono com o disposto no art. 3º da Res. CNE/CES 05/2018. 

O Trabalho de Curso atende ao Art. 11 Resolução CNE/CES 5/2018 e 

suas alterações (DCN do Curso de Direito) e será feito sob orientação docente, 

atividade obrigatória como requisito para a graduação e regido por regulamento 

próprio. 

Para garantia da flexibilidade curricular no âmbito do curso de Direito, na 

definição da estrutura curricular do curso, especial atenção se deu a: busca pela 

articulação da teoria e prática desde os momentos mais precoces do curso, quando 

o aluno é inserido em atividades ativas de aprendizagens e de práticas 

extensionistas, para vivenciar realidades distintas; na garantia do ensino centrado 
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na produtividade dos alunos; na viabilização de uma formação articulada e holística, 

mas principalmente integrada à realidade cultural, econômica e social do Brasil e, 

em especial, do Piauí; no fomento à permeabilidade de informações, 

conhecimentos, saberes e práticas entre os componentes curriculares; na 

promoção da interdisciplinaridade. Para que isto seja possível é necessário, 

entretanto, entender que a flexibilidade curricular depende de estruturas flexíveis 

exercitadas na IES e no curso de Direito que englobam a flexibilização espacial 

(salas de aula especialmente desenhadas para a metodologia, por exemplo) e a 

flexibilização temporal (cronogramas diferenciados e flexíveis de aprendizado). 

Assim, estão implementados nos conteúdos curriculares: 

- disciplinas com base na Resolução do MEC, N. 2, de 19 de abril de 

2021, possibilitando a adequação das diretrizes curriculares do curso de Direito ao 

ambiente da pandemia COVID-19, possibilitando aos estudos referentes ao 

letramento digital, práticas remotas mediadas por tecnologia de informação e 

comunicação, além de implantação de disciplinas obrigatórias (Direito da 

Seguridade Social, Direito Financeiro, Direito Digital e Formas Consensuais de 

Solução de Conflitos);     

- disciplinas voltadas para a formação geral e interdisciplinar dos 

estudantes (tais como Psicologia Forense, Direitos Humanos e Diversidade, 

Educação das relações étnico-raciais, Ensino de História e cultura afro-brasileira, 

africana e indígena, relações Interpessoais, desenvolvimento de habilidades gerais, 

gestão e empreendedorismo, tecnologia e gestão do Conhecimento e, Startups 

Jurídicas, Educação Ambiental e Legislação específicas), as quais contribuem para 

o enfrentamento da complexidade social em suas múltiplas exigências para com os 

profissionais do campo jurídico, induzindo o estudante a adquirir conhecimento 

atualizado e inovador.  

- de Formação prático profissional, que objetiva a integração entre a 

prática e os conteúdos teóricos desenvolvidos nas demais perspectivas formativas, 

especialmente nas atividades relacionadas com a prática jurídica e do Trabalho de 

Conclusão do Curso, além de abranger estudos referentes ao letramento digital, 

práticas remotas mediadas por tecnologias de informação e comunicação.   

Com a consciência da realidade e visando lançar luzes sobre os 

conhecimentos humanísticos fundamentais para o preparo do espírito técnico-

científico dos ingressantes, decidiu-se por este Curso propondo disciplinas que, 
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pela essência de seus conteúdos, permitem esclarecer o alcance do Direito, 

voltadas para a compreensão do Direito como fenômeno social, histórico, cultural e 

político. 

O Estágio Supervisionado, com 330h, atende ao Art. 6º da Resolução 

CNE/CES 5/2018 e suas alterações (DCN do Curso de Direito). As Atividades 

Complementares (220h) atendem ao Art. 13 e 14 da Resolução CNE/CES 5/2018 

e suas alterações (DCN do Curso de Direito), com estudos e práticas 

independentes presenciais e/ou a distância, a saber: monitorias, estágios, 

programas de extensão, estudos complementares, participação em cursos, 

seminários, conferências, congressos e outros. 

Como elemento curricular obrigatório, constam ainda as “Atividades 

Complementares”, as quais, como se viu, em consonância com o disposto na 

Resolução CNE/CES nº 5, de 17 de dezembro de 2018 e suas alterações pela 

CNE/CES nº 2, de 19 de abril de 2021, que conforme o art. 8o, caput, destinam-se 

a possibilitar o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos, 

competências e atitudes do estudante através de experiências e vivências 

realizadas fora do ambiente acadêmico. Os discentes do Curso de Direito também 

são estimulados e orientados a participar de eventos de cunho cultural e/ou 

acadêmico-científico fora da FAHESP/IESVAP. Os professores disponibilizam 

informações sobre eventos que estão acontecendo. Da mesma forma os 

estudantes podem sugerir atividades complementares, contudo os professores 

devem atestar a validade e a pertinência da referida atividade. Também há, ainda, 

a preocupação de desenvolver nestes alunos, a consciência da necessária 

participação em eventos na área de formação, como caminho para a permanente 

busca de aperfeiçoamento e atualização. A contabilização da carga horária, 

indispensável à integralização curricular, encontra-se disciplinada no Regimento 

das Atividades Complementares do Curso de Direito, à luz da legislação 

educacional, em especial a Resolução CNE/CES nº 3, de 02 de julho de 2007; 

Resolução CNE/CES nº 02/2007 (Graduação, Bacharelado, Presencial) e 

compreende um conjunto de atividades acadêmicas, desenvolvidas sob o 

planejamento, orientação, supervisão e avaliação de docentes. 

 
5.9.2 Matriz Curricular 
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Abaixo, apresenta-se a Matriz Curricular o Curso de Direito. 

 

Tabela 3: Matriz curricular 2022.1 do Curso de Direito Bacharelado 
 

MATRIZ CURRICULAR - 2022.1 

CURSO DE DIREITO 

Modalidade: Presencial           

Grau: Bacharelado           

Curso: Direito            

Turno: Noturno           

Carga Horária: 3.700h           

Vigência: 2022/1           
Integralização: Mínimo de 05 anos e 

Máximo de 10 anos.           
Total de Vagas: 120 vagas 

anuais           

            

1º Período 

Ordem Disciplina TIPO 

INSTI 

TUCIO 

NAIS 

 Carga Horária  

Crédit

o 

Orient

ação  

Pedagó

gica 

(Antec

edida 

por) 

 Teórica   Prática  
 online 

A  

 online 

S  
 Estágio   Total  

1 Teoria Geral do Direito PR   60 0 0 0 0 60 4   

2 História do Direito PR   30 0 0 0 0 30 2   

3 Relações Interpessoais PR   30 0 0 0 0 30 2   

4 Psicologia Forense PR   30 0 0 0 0 30 2   

5 Ciência Política e TGE PR   60 0 0 0 0 60 4   

6 Criminologia PR   30 0 0 0 0 30 2   

7 

Direito, Linguagem e 

Interpretação 
PR   30 0 0 0 0 30 

2   

8 
Conceitos Básicos de 

Prática Forense 
PR   30 0 0 0 0 30 2 

  

9 
Desenvolvimento de 

Habilidades Gerais 
PR   30 0 0 0 0 30 2 

  

Total 330 0 0 0 0 330 22   

 

2º Período 

Orde

m 
Disciplina TIPO 

INSTI 

TUCIO 

NAIS 

 Carga Horária  

Crédit

o 

Orient

ação  

Pedag

ógica 

(Antec

edida 

por) 

 Teórica   Prática  
 online 

A  

 online 

S  
 Estágio   Total  

10 

Direito Constitucional - 

Teoria da Constituição 
PR   60 0 0 0 0 60 4 

  

11 

Startups Jurídicas e 

Legislação Específica 
PR   30 0 0 0 0 30 2 

  

12 Projeto de Extensão I PR IE 0 60 0 0 0 60 4   
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13 

Direito Civil  – Pessoas 

Naturais 
PR   60 0 0 0 0 60 4 

  

14 

Teoria Geral do 

Processo 
PR   60 0 0 0 0 60 4 

  

15 

Direito Criminal - Teoria 

do Crime 
PR   60 0 0 0 0 60 4 

  

Total 270 60 0 0 0 330 22   

 

3º Período 

Orde

m 
Disciplina TIPO 

INSTI 

TUCIO 

NAIS 

 Carga Horária  

Crédit

o 

Orient

ação  

Pedag

ógica 

(Antec

edida 

por) 

 Teórica   Prática  
 online 

A  

 online 

S  
 Estágio   Total  

16 

Direito Constitucional - 

Direitos Fundamentais 
PR   60 0 0 0 0 60 4 

  

17 

Direito Civil  – 

Obrigações 
PR   60 0 0 0 0 60 4 

  

18 

Direito Processual Civil 

- Processo de 

Conhecimento 

PR   60 0 0 0 0 60 4 

  

19 

Direito Criminal - Teoria 

da Pena 
PR   60 0 0 0 0 60 4 

  

20 Projeto de Extensão II PR IE 0 60 0 0 0 60 4   

21 

Mediação, Conciliação e 

Arbitragem 
PR   30 0 0 0 0 30 2 

  

Total 270 60 0 0 0 330 22   

4º Período 

Orde

m 
Disciplina TIPO 

INSTI 

TUCIO 

NAIS 

 Carga Horária  

Crédit

o 

Orient

ação  

Pedag

ógica 

(Antec

edida 

por) 

 Teórica   Prática  
 online 

A  

 online 

S  
 Estágio   Total  

22 

Direito Constitucional - 

Organização do Estado e 

seus Poderes 

PR   60 0 0 0 0 60 4   

23 
Direito Civil – Teoria 

Geral dos Contratos 
PR   60 0 0 0 0 60 4 

  

24 
Direito Processual Civil 

- Instrução Processual 
PR   60 0 0 0 0 60 4 

  

25 
Direito Médico e da 

Saúde 
PR   30 0 0 0 0 30 2 

  

26 
Ética, Deontologia e 

Gestão da Advocacia 
PR   30 0 0 0 0 30 2 

  

27 Projeto de Extensão III PR IE 0 60 0 0 0 60 4   

28 

Direito Criminal - 

Crimes contra a Pessoa a 

Crimes contra a 

Organização do 

Trabalho 

PR   60 0 0 0 0 60 4 

  

Total 300 60 0 0 0 360 24   

5º Período 
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Orde

m 
Disciplina TIPO 

INSTI 

TUCIO 

NAIS 

 Carga Horária  

Crédit

o 

Orient

ação  

Pedag

ógica 

(Antec

edida 

por) 

 Teórica   Prática  
 online 

A  

 online 

S  
 Estágio   Total  

29 

Direito Civil - Contratos 

em espécie e 

Responsabilidade Civil 

PR   60 0 0 0 0 60 4 

  

30 
Direito Processual Civil 

- Processo de Execução 
PR   60 0 0 0 0 60 4 

  

31 

Direito Criminal - 

Crimes contra o 

Sentimento Religioso à 

Crimes contra a 

Administração Pública 

PR   60 0 0 0 0 60 4 

  

32 
Controle de 

Constitucionalidade 
PR   30 0 0 0 0 30 2 

  

33 
Direito Processual Penal 

- Normas Preliminares 

PR 
  60 0 0 0 0 60 4 

  

34 Projeto de Extensão IV PR IE 0 60 0 0 0 60 4   

35 
Direito do Trabalho - 

Relações Privadas 

PR 
  30 0 0 0 0 30 2 

  

Total     300 60 0 0 0 360 24   

6º Período 

Orde

m 
Disciplina TIPO 

INSTI 

TUCIO 

NAIS 

 Carga Horária  

Crédit

o 

Orient

ação  

Pedag

ógica 

(Antec

edida 

por) 

 Teórica   Prática  
 online 

A  

 online 

S  
 Estágio   Total  

36 

Direito Civil - Direito 

das Coisas 
PR   60 0 0 0 0 60 

4   

37 

Direito Processual Civil 

- Tutelas Provisórias  
PR   60 0 0 0 0 60 

4   

38 

Direito Processual Penal 

- Persecução Penal  
PR   60 0 0 0 0 60 

4   

39 

Direito Administrativo 

Geral  
PR   60 0 0 0 0 60 

4   

40 Projeto de Extensão V PR IE 0 60 0 0 0 60 4   

41 

Clínica de Direitos 

Humanos 
PR   0 0 0 0 60 60 

4   

Total 240 60 0 0 60 360 24   

7º Período                     

Orde

m 
Disciplina TIPO 

INSTI 

TUCIO 

NAIS 

 Carga Horária  

Crédit

o 

Orient

ação  

Pedag

ógica 

(Antec

edida 

por) 

 Teórica   Prática  
 online 

A  

 online 

S  
 Estágio   Total  

42 
Direito Civil – Direito de 

família  
PR   60 0 0 0 0 60 4 

  

43 
Direito Processual Penal 

- Nulidades e Recursos  
PR   30 0 0 0 0 30 2 
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44 Projeto de Extensão VI PR IE 0 60 0 0 0 60 4   

45 
Tecnologia e gestão do 

conhecimento 
PR IE 30 0 0 0 0 30 

2   

46 

Direito Administrativo - 

Contratos Públicos e 

Responsabilidade Fiscal  

PR   30 0 0 0 0 30 2 

  

47 
Direito do Trabalho - 

Relações Coletivas 
PR   60 0 0 0 0 60 4 

  

48 
Prática Cível e 

Consumerista   

PR 
  0 0 0 0 60 60 4 

  

49 Trabalho de Curso I  PR   30 0 0 0 0 30 2   

Total 240 60 0 0 60 360 24   

8º Período   
      

  

Orde

m 
Disciplina TIPO 

INSTI 

TUCIO 

NAIS 

 Carga Horária  

Crédit

o 

Orient

ação  

Pedag

ógica 

(Antec

edida 

por) 

 Teórica   Prática  
 online 

A  

 online 

S  
 Estágio   Total  

50 

Direito Civil  – direito 

das sucessões 
PR   60 0 0 0 0 60 4 

  

51 

Direito Empresarial 

Geral  
PR   30 0 0 0 0 30 2 

  

52 Trabalho de Curso II  PR   30 0 0 0 0 30 2   

53 Direito Tributário Geral  PR   60 0 0 0 0 60 4   

54 

Educação Ambiental e 

Sustentabilidade 
PR IE 30 0 0 0 0 30 

2   

55 Projeto de Extensão VII PR IE 0 30 0 0 0 30 2   

56 

Direito Processual do 

Trabalho 
PR   60 0 0 0 0 60 4 

  

57 

Prática Criminal e 

Tribunal do Júri 
PR   0 0 0 0 60 60 4 

  

Total 270 30 0 0 60 360 24   

 

9º Período   

      

  

Orde

m 
Disciplina TIPO 

INSTI 

TUCIO 

NAIS 

 Carga Horária  

Crédit

o 

Orient

ação  

Pedag

ógica 

(Antec

edida 

por) 

 Teórica   Prática  
 online 

A  

 online 

S  
 Estágio   Total  

58 

Direito Empresarial - 

Falência e Recuperação 

Empresarial 

PR 

  60 0 0 0 0 60 4 

  

59 

Direitos Humanos e 

Diversidade 

PR 
IE 30 0 0 0 0 30 2 

  

60 Eletiva I PR   30 0 0 0 0 30 2   

61 

Direito Tributário - 

Normas Específicas 
PR   60 0 0 0 0 60 4 

  

62 

Direito Previdenciário e 

Seguridade Social  
PR   60 0 0 0 0 60 4 

  

63 

Prática Trabalhista e 

Previdenciária 
PR   0 0 0 0 60 60 4 
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64 

Legislação Penal 

Extravagante 
PR   30 0 0 0 0 30 

2   

65 

Direito Internacional 

Público 
PR   30 0 0 0 0 30 2 

  

Total 300 0 0 0 60 360 24   

10º Período   
      

  

Orde

m 
Disciplina TIPO 

INSTI 

TUCIO 

NAIS 

 Carga Horária  

Crédit

o 

Orient

ação  

Pedag

ógica 

(Antec

edida 

por) 

 Teórica   Prática  
 online 

A  

 online 

S  
 Estágio   Total  

66 

Direito Ambiental e 

Agrário 
PR   60 0 0 0 0 60 4 

  

67 Eletiva II PR   60 0 0 0 0 60 4   

68 

Direito Internacional 

Privado 
PR   30 0 0 0 0 30 2 

  

69 Direito Eleitoral PR   30 0 0 0 0 30 2   

70 

Gestão e 

Empreendedorismo 
PR IE 30 0 0 0 0 30 2 

  

71 Direito Cibernético PR   30 0 0 0 0 30 2   

72 

Métodos Alternativos de 

Soluções de Conflitos 
PR   0 0 0 0 90 90 6 

  

Total 240 0 0 0 90 330 22   

 

 

 

 

 

           

 MATRIZ CURRICULAR EM NÚMEROS   

 Período ON.S ON.A  Teórica   Prática   Estágio   AC  TOTAL  CH   

 Primeiro 0 0 330 0 0 0 330 22   

 Segundo 0 0 270 60 0 0 330 22   

 Terceiro 0 0 270 60 0 0 330 22   

 Quarto 0 0 300 60 0 0 360 24   

 Quinto 0 0 300 60 0 0 360 24   

 Sexto 0 0 240 60 60 0 360 24   

 Sétimo 0 0 240 60 60 0 360 24   

 Oitavo 0 0 270 30 60 0 360 24   

 Nono 0 0 300 0 60 0 360 24   

 Décimo 0 0 240 0 90 0 330 22   

 Total Geral 0 0 2760 390 330 220 3.700 232   

 

Percentual da carga 

horária total 
0,0% 0,0% 74,59% 10,54% 8,92% 5,95% 100%   

  
 

 
Percentual ON.S + 

ON.A 0,0%         

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 3.700 

Atividades Teóricas 2.760 

Projeto de Extensão  390 

Estágio Supervisionado 330 
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Atividades Complementares 220 

Eletivas           

Cód Disciplina TIPO 

INSTI 

TUCIO 

NAIS 

 Carga Horária  

Crédit

o 

Orient

ação  

Pedag

ógica 

(Antec

edida 

por)  Teórica   Prática  

 On -

line   Outros     Total  

1 LIBRAS PR IE 60  0  0  0    60 4   

2 

Direito Urbanístico e 

Proteção do Patrimônio 

Histórico e Cultural PR IE 60  0  0  0    60 

4 

 

3 Direito do Consumidor PR IE 30  0  0  0    30  2  

4 Medicina legal PR IE 30  0  0  0    30  2  

 
 
    

 RESUMO CH  

 Atividades Teóricas  (74,59%) 2.760  

 Projeto de Extensão  (10,54%) 390  

 Estágio Supervisionado (8,91%) 330  

 Atividades Complementares (5,94%) 220  

 Carga Horária Total do Curso (100,00%) 3.700,00  

 

As atividades extraclasse constarão do Plano de Ensino das disciplinas 

que possuírem esta modalidade e nele terão seus respectivos processos de 

execução e avaliação descritos.  

 

5.9.3 Coerência do currículo com as DCN’s  e legislações pertinentes 

 

O curso de Direito atende à Resolução CNE/CES nº 05, 17/12/2018 e 

demais legislações pertinentes, uma vez que: 

a) A carga horária do curso é de 3.700 horas aulas - Obedecendo o 

estabelecido na Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, Bacharelado, 

Presencial), RESOLUÇÃO Nº 5, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018 (revogou a 

Resolução CNE/CES nº 9, de 29 de setembro de 2004 e Resolução CNE/CES nº 

3, de 14 de julho de 2017, e demais disposições em contrário), no Parecer 

CNE/CES nº 8/2007, homologado por Despacho do Senhor Ministro de Estado da 

Educação, publicado no DOU de 13 de junho de 2007 e nos Pareceres CNE/CES 
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nº 213/2008 e CNE/CP nº 2/2009, homologados por Despachos do Senhor Ministro 

de Estado da Educação, publicados no DOU de 11 de março de 2009. 

b) Libras está sendo oferecida como disciplina Eletiva, no 10º período 

- Atende ao Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005. 

c) O tempo mínimo de integralização é de 5 anos (10 semestres) e 

máximo 10 anos (20 semestres); 

d) Os objetivos do curso e o perfil do egresso atendem ao estabelecido 

nos Art. 2º, 3º, 4º e 5º da RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 5, DE 17 DE DEZEMBRO DE 

2018 c/c as alterações da Resolução CNE/CES nº 2, de 19 de abril de 2021 (DCN 

do Curso de Direito); 

e) O Estágio Supervisionado, com 330h, atende ao Art.6º da Resolução 

CNE/CES 5/2018 e suas alterações (DCN do Curso de Direito);   

f) As Atividades Complementares (220h) atendem ao Art. 13 e 14 da 

Resolução CNE/CES 5/2018 e suas alterações (DCN do Curso de Direito), com 

estudos e práticas independentes presenciais e/ou a distância, a saber: monitorias, 

estágios, programas de extensão, estudos complementares, participação em 

cursos, seminários, conferências, congressos e outros. 

g) O Trabalho de Conclusão de Curso atende ao Art. 11 Resolução 

CNE/CES 5/2018 e suas alterações (DCN do Curso de Direito) e será feito sob 

orientação docente, atividade obrigatória como requisito para a graduação; 

h) Está previsto no conteúdo da disciplina  DIREITOS HUMANOS E 

DIVERSIDADE, o tema Educação das Relações Étnico-Raciais, ofertado como 

temas de estudo. O tema ainda é contemplado como forma transversal nas 

Atividades Complementares e junto às atividades do PROJETO DE EXTENSÃO 

(Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004); 

Registre-se ainda, que a temática é tema-transversal objeto do 

PROJETO DE EXTENSÃO I ao VII, senão vejamos: 

 
Tabela 4: PROJETO DE EXTENSÃO I ao VII 

 

1º 

Responsabilidade 
social numa 
abordagem 

multidisciplinar e 
interdisciplinar 

Visita técnica 
com relatório 

Socialização: Painel 
Integrado 
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2º 

Responsabilidade 
social numa 
abordagem 

multidisciplinar e 
interdisciplinar 

Cartilha 
informativa 

Socialização: Painel 
Integrado 

3º 

Responsabilidade 
social numa 
abordagem 

multidisciplinar e 
interdisciplinar 

Resenha 
Crítica 

Socialização: Painel 
Integrado 

4º 

Responsabilidade 
social numa 
abordagem 

multidisciplinar e 
interdisciplinar 

Resenha 
Crítica 

Socialização: Painel 
Integrado 

5º 

Responsabilidade 
social numa 
abordagem 

multidisciplinar e 
interdisciplinar 

Documentário 
Socialização: Painel 

Integrado 

6º 

Responsabilidade 
social numa 
abordagem 

multidisciplinar e 
interdisciplinar 

Resenha 
Crítica 

Socialização: Painel 
Integrado 

7º 

Responsabilidade 
social numa 
abordagem 

multidisciplinar e 
interdisciplinar 

Documentário 
Socialização: Painel 

Integrado 

 

Nas atividades do PROJETO DE EXTENSÃO, o corpo discente é 

instigado a promover atividades de responsabilidade social contemplando as 

disciplinas dos períodos cursados e cursando, articulando a teoria e a prática de 

forma multidisciplinar e interdisciplinar, devendo eleger um público alvo a ser 

contemplado com o produto final do projeto. 

i) As Políticas de Educação Ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 

1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002) são estudadas de forma 
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transversal contínua e permanente dada a sua natureza de DIREITOS HUMANOS 

FUNDAMENTAIS, e é objeto da disciplina EDUCAÇÃO AMBIENTAL E 

SUSTENTABILIDADE, DIREITO DO TRABALHO, DIREITO CONSTITUCIONAL, 

bem como é objeto de estudos do PROJETO DE EXTENSÃO. 

A Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999 (regulamentada pelo Decreto nº 

4.281, de 25 de junho de 2002), que dispõe sobre a educação ambiental, institui a 

Política Nacional de Educação Ambiental em seu Artigo1º define que: Entende-se 

por Educação Ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum 

do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. E em seu 

Artigo 2º: A educação ambiental é um componente essencial e permanente da 

educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os 

níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal (Art. 9º, II – 

Educação Superior) e não formal. 

Desta forma estabelece-se como Política Institucional a inserção de 

temáticas relacionadas com a Educação Ambiental, no ementário e em atividades 

de todos os cursos além da participação docente e discente em eventos 

institucionais correlacionados com a temática. 

Visando o cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Ambiental, conforme: 

Art. 16. A inserção dos conhecimentos concernentes à Educação 

Ambiental nos currículos da Educação Básica e da Educação Superior pode 

ocorrer: 

 

I.Pela transversalidade, mediante temas relacionados com o meio 
ambiente e a sustentabilidade socioambiental; 

II.Como conteúdo dos componentes já constantes do currículo; 
III.Pela combinação de transversalidade e de tratamento nos 

componentes curriculares. 

 

A clara integração da educação ambiental de modo transversal 

apontadas no PDI, são concebidas de modo a estimular a contínua e permanente 

interface com as disciplinas do curso, que são tratadas transversalmente ao longo 

do Curso.  Em especial, nas disciplinas DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO 

AMBIENTAL E AGRÁRIO e EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE. 
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j) Está previsto no conteúdo da disciplina DIREITOS HUMANOS E 

DIVERSIDADE a temática Direitos Humanos ofertado como temas de estudo. O 

tema ainda é contemplado como forma transversal ao Curso, seja na análise da 

interdisciplinaridade no plano vertical do Curso, seja no plano horizontal de cada 

semestre cursado pelo aluno (Resolução CNE/CP N° 01 de 30 de maio de 2012). 

Na Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012, o Ministério da Educação – 

através do Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação - estabeleceu as 

diretrizes nacionais para a Educação em Direitos Humanos, a serem observadas 

pelos sistemas de ensino e suas instituições. 

k) Seguindo as diretrizes da Resolução CNE/CES 5/2018 e suas 

alterações pela Resolução CNE/CES 2/2021, acrescenta-se a disciplina optativa de 

DIREITO DIGITAL, como item de incorporação de conteúdos contemporâneos.  

l) Em conformidade com a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, 

que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno 

do Espectro Autista, a FAHESP/IESVAP, em observância da legislação brasileira, 

estabeleceu seu Plano de Atendimento ao aluno com TEA, para que possa ter seus 

direitos garantidos quanto ao ensino e aprendizagem. Para tanto, busca promover 

as condições para a inclusão do estudante em todas as atividades acadêmicas; 

desenvolver política e material específico para o uso do estudante no núcleo de 

acessibilidade e na sala de aula. 

m) Em conformidade com a legislação pertinente e com a Agenda 2030 

para o desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, a FAHESP/IESVAP busca 

garantir uma educação de qualidade, inclusiva e equitativa, para tanto sua estrutura 

arquitetônica assegura condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou 

mobilidade reduzida, de modo que o estudante seja incluído em todas as atividades 

acadêmicas. Tudo regulamentado na política e ações de acessibilidade e inclusão 

para pessoas com deficiência, idosos e neuro diversos da FAHESP/IESVAP.   

n) O aumento crescente de acadêmicos Portadores de Necessidades 

Educacionais Especiais que estão chegando ao ensino superior demonstra a 

importância do fortalecimento e consolidação da política da educação inclusiva. 

Esta concepção pressupõe que a acessibilidade deve vir formulada de políticas 

institucionais no âmbito pedagógico e da gestão, assegurando aos acadêmicos, 

condições plenas de participação e aprendizagem no âmbito da IES. 
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No sentido de garantir aos futuros alunos a acessibilidade no que diz 

respeito aos dispositivos legais e normativos, a FAHESP promove a inclusão plena, 

identificando a realidade no âmbito local a que está inserida, estabelecendo metas 

e identificando potencialidades e vulnerabilidades tanto sociais, econômicas ou 

culturais, organizando estratégias para o enfrentamento das fragilidades 

encontradas. 

Por meio da gestão da IES se desenvolvem ações de formação 

continuada para a inclusão, envolvendo corpo docente e discente. Promove 

acessibilidade aos acadêmicos portadores de necessidades educacionais 

especiais identificando as várias formas de deficiência, dificuldades de 

aprendizagem, transtornos, assim como habilidades/ superdotação de seu corpo 

discente. 

Direciona o atendimento necessário aos PNEEs quanto a organização 

de práticas inclusivas no processo de seleção em relação à elaboração de edital, 

durante a realização do vestibular e na correção das provas, contemplando a 

acessibilidade em todo o processo, desde o planejamento até execução. Os 

Objetivos são: 

- Buscar a qualidade permanente no atendimento psicopedagógico ao 

discente; 

- Incrementar a institucionalização da política de acessibilidade e 

inclusão, com a construção e desenvolvimento de políticas de inclusão 

e acessibilidade. 

Desta forma a IES busca atuar, de forma colaborativa com os 

professores dos diferentes cursos, visando à definição de estratégias pedagógicas 

que favoreçam o acesso do estudante ao currículo e sua interação no grupo; o 

enriquecimento curricular, a compactação curricular, e/ou a aceleração de conteúdo 

ou de estudos, quando aplicável, sendo assim os recursos de educação inclusiva e 

acessibilidade incluem: 

Tabela 5: política de ações compatíveis com os referenciais de acessibilidade 

adotados na educação superior 

DEFICIÊNCIA 
FÍSICA 

- Infraestrutura. Os projetos arquitetônicos e urbanísticos da concebidos 

e implementados, atendendo os princípios do desenho universal; 
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- Promover as condições para a inclusão do estudante em todas as 

atividades acadêmicas; 

DEFICIÊNCIA 
AUDITIVA 

- Currículo, comunicação E informação. A garantia de pleno acesso, 

participação e aprendizagem dá-se por meio da disponibilização de 

materiais didáticos e pedagógicos acessíveis; de equipamentos de 

tecnologia assistida e de serviços de guia-intérprete e de tradutores e 

intérpretes de Libras; 

DEFICIÊNCIA 
VISUAL 

- Promover as condições para a inclusão do estudante em todas as 

atividades acadêmicas; 

SURDO 
CEGUEIRA 

- Currículo, comunicação E informação. A garantia de pleno acesso, 

participação e aprendizagem dá-se por meio da disponibilização de 

materiais didáticos e pedagógicos acessíveis; de equipamentos de 

tecnologia assistida e de serviços de guia-intérprete e de tradutores e 

intérpretes de Libras; 

- Promover as condições para a inclusão do estudante em todas as 

atividades acadêmicas; 

- As atividades se desenvolvem em três momentos didático-

pedagógicos: AEE em Libras (exploração em Libras do conteúdo 

trabalhado em sala); AEE de Libras (ensino de Libras, incluindo a criação 

de sinais para termos científicos conforme a necessidade, em analogia 

a conceitos existentes), ensino da Língua Portuguesa na modalidade 

escrita, como segunda língua 

- Ensino do método de linguagem Tadoma, Libras adaptada ao surdo-

cego (utilizando o tato), alfabeto manual, alfabeto moon (substitui as 

letras por desenhos em relevo), sistema pictográfico, que usa símbolos 

e figuras para designar os objetos e ações, entre outros 

TRANSTORNO
S GLOBAIS DE 
APRENDIZAGE
M 

- Promover as condições para a inclusão do estudante em todas as 

atividades acadêmicas; 

- Preparar material específico para o uso do estudante no núcleo de 

acessibilidade e na sala de aula; 

SÍNDROME DE 
ASPERGER 
OU AUTISMO 
LEVE 

- Promover as condições para a inclusão do estudante em todas as 

atividades acadêmicas; 

- Desenvolver política. 

- Preparar material específico para o uso do estudante no núcleo de 

acessibilidade e na sala de aula . 
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Esta política torna as ações compatíveis com os referenciais de 

acessibilidade adotados na educação superior, bem como sistematizando os 

aspectos: 

- Acessibilidade atitudinal - Remoção das barreiras de preconceito em 

relação ao outro. A FAHESP implementa ações e projetos relacionados à 

acessibilidade em toda sua amplitude, com a participação do Núcleo de Apoio 

Discente e Acessibilidade, que é um indicativo da existência da acessibilidade 

atitudinal. 

- Acessibilidade arquitetônica - Eliminação das barreiras ambientais 

físicas, apresentada por meio da existência de rampas de acesso, banheiros 

adaptados, piso tátil, estacionamento priorizado, indicadores em braile, etc. 

- Acessibilidade metodológica - Relacionada à atuação docente em sala 

de aula com promoção de processos de diversificação curricular, flexibilização e 

utilização de recursos para viabilizar a aprendizagem de alunos PNE. 

- Acessibilidade nas comunicações – Remoção de barreiras na 

comunicação interpessoal, escrita e virtual. Presença de intérprete na sala de aula 

em consonância com a Lei de Libras – e Decreto de Acessibilidade, laboratórios de 

informática, etc. 

- Acessibilidade Digital – Eliminação de barreiras de comunicação digital, 

equipamentos e programas adequados, de conteúdo e apresentação da 

informação em formatos alternativos. Acervo em formato acessível ao estudante 

especial. 

Caso seja verificada a dificuldade do discente em aprender e 

acompanhar o grupo, são oferecidos recursos adequados, reestruturação curricular 

e metodologias diferenciadas, assim como uma última alternativa, outra opção de 

curso como demonstração a concretização da inclusão. 

Sendo evidenciada a necessidade do treinamento de profissionais 

envolvidos no processo ensino-aprendizagem, como coordenadores, professores e 

demais funcionários com especialistas em cada área, é oferecido suporte para o 

atendimento ao aluno. 

O processo ensino aprendizagem demanda o envolvimento interpessoal 

professor aluno, bem como com muitos outros funcionários dentro do âmbito 

acadêmico, embora tenha o público alvo definido como discente, o envolvimento 

de demais atores do processo da educação superior se faz necessária, tanto da 
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esfera administrativa, quanto à esfera diretorial, e todos aqueles que estão direta 

ou indiretamente integrados à vivência do estudante da FAHESP. 

São direcionados instrumentos técnicos em formato devolutivo para as 

coordenações de curso, para direcionamento de metodologia a ser utilizada em 

sala de aula pelos docentes daquele curso. Assim, como direcionamento em 

formato relatório para a Coordenação Acadêmica ao final de cada semestre com 

as demandas apresentadas ao Núcleo e as atividades por ele efetivadas.  

A FAHESP possui um programa de apoio à participação de alunos em 

eventos de diversas naturezas, internos e externos, tais como: cursos, programas 

de capacitação, oficinas, visitas técnicas, seminários, projetos de voluntariado, 

dispensa de aulas, dentre outros, destinando, anualmente, uma verba específica 

no seu orçamento para essas atividades.  

Os projetos são analisados e aprovados em termos da pertinência, 

importância e viabilidade para o curso e para o aluno. Após aprovação são 

encaminhados à Direção Acadêmica para adequação orçamentária e 

operacionalização, em conjunto com os proponentes. No caso de apresentação de 

trabalho em congressos ou outros eventos similares, o aluno expositor deve 

apresentar previamente à Direção Acadêmica, para aprovação, e posteriormente 

poderá realizar o envio à comissão organizadora do congresso. 

A Biblioteca está à disposição dos alunos para catalogar e divulgar 

trabalhos de conclusão de curso, dissertações, monografias, teses, entre outros. 

Além disso, dispõem de acesso livre à internet e os alunos podem utilizar o site 

onde há um espaço para divulgação de seus trabalhos e de seus projetos de 

extensão.  

 

5.9.4 Adequação da metodologia de ensino à concepção do curso 

 

Visando à formação crítico reflexiva do corpo discente capaz de 

(des)construir os dogmas do Direito, o ensino no Curso é ministrado com a 

utilização de instrumentos didático-pedagógicos participativos. Mesmo a tradicional 

aula expositiva cede espaço ao diálogo entre professor e aluno, elevando-o à 

categoria de agente ativo de sua formação. 

Nas indicações bibliográficas, atenta-se para o fato que as ciências sociais 

aplicadas são dinâmicas e possuem pluralidade significativa. Com isso, o professor 
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busca indicar obras que oportunizam ao discente conhecer diversas visões e 

interpretações do Direito de modo que o aluno seja capaz de interpretá-lo em sua 

realidade de (in)efetividade dos direitos humanos fundamentais.  

O professor, em sua atividade cotidiana de ensino, utilizará de recursos 

fornecidos pela área fundamental, associados à abordagem dialética dos 

fenômenos, como forma de superar o ensino tradicional baseado numa visão 

fragmentada de conhecimentos, sob ótica unidisciplinar. O objetivo é a efetividade 

da análise interdisciplinar contextualizada a realidade local, regional e nacional. 

O ensino é ministrado de forma a integrar teoria e prática, permitindo ao 

discente compreender o Direito nas suas relações com a sociedade. Tal integração 

é obtida por meio da oferta das atividades presentes no PROJETO DE EXTENSÃO 

e nas disciplinas de estágio supervisionado, cujo objetivo é preparar o aluno 

estagiário para a prática real. As disciplinas de estágio supervisionado, almejando 

preparar os alunos para situações cotidianas da vida profissional, utilizam, dentre 

seus instrumentos didático-metodológicos, a análise de problemática simulada de 

vivências humanas na esfera pública e na esfera privada. 

A autonomia intelectual do discente é fomentada por meio do 

desenvolvimento de pesquisa bibliográfica e análise de casos reais - cases, cuja 

metodologia é capaz de integrar ensino, pesquisa e extensão. No currículo pleno, 

por meio dos componentes curriculares PROJETO DE EXTENSÃO, TC I e II, 

fomenta-se a pesquisa científica, que será desenvolvida ao longo de todo o curso, 

tendo como desfecho a realização do trabalho final de curso, que deve 

contextualizar o tema-problema com o meio ambiente de vivência do aluno. O 

aluno-pesquisador, dotado de capacidade crítico-reflexiva (des)construtiva do 

Direito, será capaz de interpretá-lo a partir da sua (in)efetividade e como 

instrumento de tutela à pessoa humana. 

Segundo Paulo Freire (in Pedagogia da Autonomia, 1996), “não há docência 

sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os 

conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende 

ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”. 

Para tanto, são adotadas as seguintes práticas didático-pedagógicas, a fim 

de garantir a acessibilidade metodológica, dentre outras: 

- Aulas teóricas com exposições dialogadas problematizadas e 

contextualizadas; 
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 - utilização de cases para contextualizar a realidade do Direito, garantindo 

a (des)construção do que está posto; 

- Apresentação de seminários, mesas redondas e debates; 

- Trabalhos individuais, em grupos e seminários que levem o aluno a ser 

sujeito do processo de ensino-aprendizagem, tendo o professor como o 

facilitador desse processo, favorecendo a discussão coletiva e as relações 

interpessoais; 

- Metodologias ativas e inovadoras diversas; 

- Visitas técnicas; 

- Atividades de estudo acadêmico orientado; 

- Elaboração e participação em projetos de iniciação científica e extensão; 

- Realização de pesquisas bibliográficas e empíricas com cunho científico; 

- Programa de monitoria; 

- Programa de nivelamento; 

- Desenvolvimento do estágio curricular supervisionado e extracurricular; 

- Participação em eventos científicos; 

- Participação em atividades solicitadas pela sociedade e em atividades 

desenvolvidas na comunidade; 

- Grupos de Leitura Supervisionado – GRULES;  

- Atividades práticas supervisionadas - APS; 

- Avaliação integradora; 

- Projeto de extensão, associando o ensino, a pesquisa e a extensão; 

- Trabalho de Curso; e, 

- Atividades Complementares. 

 

A FAHESP/IESVAP apresenta oferta de acessibilidade metodológica 

garantindo a inexistência de barreiras nos métodos e técnicas de estudo, dentro de 

sua política de responsabilidade social e inclusão. Para tanto, a IES prevê a 

implantação do Núcleo de Acessibilidade, setor responsável por entender o 

caminho percorrido pelos alunos com necessidades especiais até a faculdade e 

quais recursos a Instituição poderá disponibilizar para auxiliá-lo em seu crescimento 

intelectual e como pessoa. O curso prevê metodologias como flexibilização 

curricular, diversificação de avaliação, utilização de recursos a fim de viabilizar a 
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aprendizagem de estudantes com deficiência, entre outras metodologias que se 

fizerem necessárias.  

 

5.9.5  Coerência dos procedimentos de avaliação dos processos de ensino e 

aprendizagem com a concepção do curso 

 

i)  Quanto às Disciplinas: 

 

A avaliação do desempenho dos estudantes será predominantemente de 

caráter diagnóstico, formativo e somático, utilizando-se como instrumentos e 

parâmetros a observação de trabalhos individuais e em grupo.  

São adotados como critérios de avaliação a frequência às aulas (no mínimo 

75% da carga horária) e o aproveitamento, no total de 100 pontos distribuídos, que 

constará de: 

A avaliação do processo de ensino aprendizagem será realizada em 2 

etapas, sendo: 

I – N1 -  a 1ª (primeira) etapa de avaliação será composta de: 

a) 30 pontos: aplicação de avaliação sem consulta com desenvolvimento de 

questões modelo ENADE e OAB. 

 

a) 20 pontos: aplicação de atividades diversas ligadas à disciplina e que 

faça sentido de acordo com a disciplina. 

 

II – N2 - a 2ª (segunda) etapa de avaliação será composta de: 

a) 20 pontos: aplicação de avaliação sem consulta com desenvolvimento de 

questões modelo ENADE e OAB. 

 

b) 10 pontos: aplicação da Avaliação Institucional de Progresso. 

 

b) 20 pontos: aplicação de atividades diversas ligadas à disciplina e que 

faça sentido de acordo com a disciplina. A critério da Instituição, a 

aplicação da Avaliação Interdisciplinar. 

 

ii) Dos Critérios de Aprovação na disciplina 
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A frequência às atividades escolares é obrigatória em no mínimo 75% 

(setenta e cinco por cento), na modalidade presencial da carga horária prevista, 

assim como das horas destinadas para Atividade Prática Supervisionada – APS. 

Para todos os alunos ingressantes e veteranos, a nota mínima aprovativa é 

de 70 pontos, caso a pontuação obtida seja igual ou superior a 40 e inferior a 70 e 

frequência mínima de 75%, o mesmo poderá prestar o Exame Final abrangendo 

todo o conteúdo lecionado e aplicado em data definida no Calendário Acadêmico. 

iii) Quanto ao Estágio: 

 

As avaliações das atividades de estágio seguem regramentos contidos no 

REGULAMENTO DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. 

O Estágio, na FAHESP/IESVAP, é uma atividade curricular devidamente 

regulamentada, o que pressupõe sua integração ao Projeto Pedagógico do Curso 

e é realizado em duas modalidades: o Estágio Obrigatório, que faz parte do 

currículo de um curso, constituindo-se em uma disciplina, vinculada à estrutura 

curricular, e o Estágio Curricular não obrigatório, sendo uma opção pessoal que o 

aluno faz visando enriquecer a sua formação profissional. 

Além das aulas de Prática Jurídica, no Estágio Curricular Supervisionado o 

discente participa de atividades reais e simuladas de atendimento e orientação 

jurídica à comunidade, assistência de audiências, realização de audiências e júri 

simulados, análise de autos findos, visitas técnicas orientadas, pesquisas 

legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais, utilização de métodos de gestão 

consensual dos conflitos e etc. Tais atividades se desenvolvem no Núcleo de 

Prática Jurídica e através dos convênios mantidos pela instituições, tudo com o fim 

de ampliar conhecimentos e fomentar o aprendizado dos discentes. 

 

iv) Quanto às Atividades Complementares: 

 

As atividades complementares, em conformidade com o REGULAMENTO 

DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE DIREITO serão 

computadas no sistema RM. A Somatória das Atividades Complementares será 

realizada semestralmente, contabilizando apenas as atividades realizadas em cada 

um dos respectivos semestres, não possibilitando o acúmulo de pontuações de 

atividades realizadas em períodos anteriores à contabilização.  A Coordenação do 
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Curso de Direito, através do setor de Atividades Complementares, receberá as 

comprovações das atividades realizadas em cada semestre acadêmico até o dia 

25 do último mês semestral.  O cômputo das Atividades Complementares poderá 

corresponder até 1 (um) ano anterior ao semestre de apresentação das atividades 

para contagem semestral. A realização dessas atividades não se confunde com a 

Prática Jurídica ou com a do Trabalho de Curso - TC. 

 

v) Quanto ao Trabalho de Curso:  

 

O Trabalho de Curso (regido por regulamento próprio) visa a evidenciar 

capacidade de reflexão autônoma e crítica, razão pela qual está sendo ofertado nos 

períodos finais – 7º e 8º períodos, com carga horária de 60h/a ao todo – momento 

em que os discentes adquirem maturidade intelectual e contam com uma boa 

escrita e argumentação, fomentadas por meio das atividades realizadas no 

desenvolvimento do componente curricular PROJETO DE EXTENSÃO (I a VII). 

Visando a acompanhar o Trabalho de Curso, está instituída a coordenação 

do Trabalho de Conclusão de Curso e Pesquisa, como estrutura de apoio para 

execução desta atividade, promovendo a articulação entre professores-

orientadores e discentes-orientandos, observando a regulamentação específica 

(REGULAMENTO DO TC).  

As temáticas escolhidas pelos alunos deverão seguir as linhas de pesquisa 

do curso, bem como considerar a contextualização do local onde está sendo 

aplicado o caso jurídico, contribuindo para as discussões de melhoria da qualidade 

de vida da comunidade. 

O TC é precedido de projeto de pesquisa, submetido ao exame de 

qualificação perante banca examinadora. No decorrer dessa atividade, o 

acadêmico é orientado pelo Professor de Trabalho de Curso I e II. Posteriormente, 

o acadêmico passa à elaboração do TC propriamente dito, devidamente 

acompanhado por um orientador, oriundo do corpo docente, que se responsabiliza 

pelos encontros periódicos e pelo acompanhamento das etapas de elaboração do 

trabalho, zelando pelo seu ineditismo, originalidade e cientificidade.  

Após o depósito, o cronograma escolar prevê a defesa do TC perante 

banca examinadora formada por membros do corpo docente. A defesa é aberta ao 

público interno e externo, sendo etapa indispensável à aprovação final do 



  

 

 

107 

 

FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. | IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba SA. 

Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435 bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 

CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

acadêmico. Após a defesa do TC, o discente entrega cópia do trabalho de curso, 

devidamente corrigido, para compor o acervo bibliográfico institucional em 

repositórios virtuais, fomentando a construção coletiva do conhecimento. Todas as 

atividades dos TC’s são organizadas sob coordenadoria própria. 

A política de indispensabilidade do TC é fundamental para que o acadêmico 

supere desafios e compreenda a importância da pesquisa para demonstrar ao final 

de sua trajetória a consolidação dos conteúdos apreendidos e que o demonstre de 

forma que manifeste a sua formação para a prática da efetividade dos direitos 

humanos fundamentais. 

Além das normas gerais de graduação, a IES conta com Regulamento de 

TC que tem como objetivo facilitar a tarefa dos discentes no momento de 

elaboração do trabalho de curso e uniformizar a formatação dos trabalhos 

acadêmicos, sendo observadas as diversas orientações da ABNT. O tipo de 

trabalho científico a ser desenvolvido no TC  será artigo científico. 

O registro acadêmico, tanto do projeto quanto do TC propriamente dito, é 

feito com o arquivamento das atas, elaboradas em modelos próprios, documentos 

complementares como termos de compromisso e autorização e, posteriormente 

com o envio do trabalho físico encadernado para a biblioteca  da instituição, tudo 

em coerência com o Regulamento de TC, bem como, sua publicação em repositório 

virtual desta IES. 

Toda a organização das atividades dos TC’s serão organizadas pela 

Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e 

Internacionalização (CoPPExI), via coordenação do Trabalho de Curso e Pesquisa. 

 

vi) Quanto ao Projeto de Extensão 

 

O Projeto de Extensão é uma disciplina transversal, sustentável e pautada 

no protagonismo do aluno, fazendo uma interação dialógica entre a IES e a 

sociedade local, de forma interdisciplinar, interprofissional, indissociável com 

ensino, pesquisa e extensão. Nele o aluno será avaliado pelos produtos que realizar 

ao longo do semestre, como as leituras, produção científica, relatórios de visita 

técnicas, realização de Seminários e outras atividades previstas no plano de 

trabalho semestral do componente curricular.  
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A Extensão Acadêmica Curricular (EAC) é uma atividade acadêmica 

obrigatória para a conclusão do curso de graduação da FAHESP, devendo ser 

realizada, presencialmente e/ou na forma híbrida, em grupos, de acordo com 

direcionamento da coordenação do Programa, e sob a orientação de um(a) 

professor(a) que componha o corpo docente da instituição. 

A Extensão Acadêmica Curricular (EAC) tem como objetivo incentivar os 

discentes a desenvolverem competências e habilidades quanto à: (i) à iniciação 

científica e pesquisa acadêmica, (ii) extensão universitária e, consequentemente, 

fomentar a formação crítica e possibilitar a integração dos currículos e cursos do 

FAHESP/IESVAP.  

Nos termos do art. 6º de seu regulamento, a Extensão Acadêmica 

Curricular da FAHESP é transversal, sustentável e pautada no protagonismo do 

aluno e deverá se apoiar nos seguintes pilares:  

I. Tecnologia, empreendedorismo e Inovação;  

II. Transformação da sociedade; 

III. Trabalho por projeto. 

É considerado projeto de extensão o conjunto de ações de média e longa 

duração, de caráter educativo, cultural, científico, artístico e tecnológico, que 

envolva docentes e discentes, desenvolvido junto às comunidades, e que visem o 

processo de integração e de autonomia dessas comunidades. 

O produto da Extensão Acadêmica Curricular (EAC) deverá ser 

apresentado sob a forma de relatório final escrito e apresentação oral, sendo que 

estes poderão ser substituídos, a critério do docente responsável, por um artigo, 

ensaio científico ou relato de caso. As atividades de extensão deverão ser 

elaboradas com base em conteúdos disciplinares, interdisciplinares e/ou 

transdisciplinares. 

A avaliação da disciplina Projeto de Extensão, incluindo a identificação da 

ação de intervenção, será realizada pelo(a) professor(a) responsável pela disciplina 

de Projeto de Extensão e deverá considerar: 

I. a adequação do plano de intervenção e do relatório final aos modelos 

propostos no regulamento;  

II. a apresentação oral para banca avaliadora, composta, no mínimo, 

pelo docente da disciplina e representante dos beneficiários e/ou do cenário no qual 

a intervenção foi realizada, segundo critérios do instrumento descritos no Anexo II;  
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III. a autoavaliação e avaliação formativa do discente, conforme critérios 

do Anexo III; 

IV. o cumprimento deste regulamento e de outras normativas 

institucionais pertinentes. 

Os discentes deverão entregar 01 (uma) via impressa e uma versão digital 

do relatório final de intervenção ao professor responsável em até 15 (quinze) dias 

antes do final do período letivo. 

Será aprovado em Projeto de Extensão o aluno que alcançar média igual 

ou superior a 70 (setenta) pontos e frequência igual ou superior a 75% (setenta e 

cinco por cento) da carga horária da disciplina. 

Os critérios de referência relativos às avaliações, para fins de aprovação 

na disciplina de Projeto de Extensão, serão aplicados conforme instrumentos 

descritos no regulamento que define as diretrizes gerais para oferecimento de  

extensão acadêmica curricular (EAC). 

A referida disciplina impacta na formação do aluno e na docência através 

do comprometimento com as demandas da sociedade, com as exigências da 

realidade: regionalismos e singularidades da missão institucional.            

 

5.9.6  Flexibilização curricular 

 

A adoção de dinâmica curricular integradora, considerando a 

interdisciplinaridade, ocorre tanto entre as disciplinas quanto com as outras 

atividades que configurarão a formação e que até agora foram consideradas 

complementares ao ensino, tais como: estágio, monitoria e extensão. 

Essas atividades ajudarão o acadêmico a (re)construir seus saberes e seus 

limites, a fim de se integrar plenamente ao processo formativo. Assim, de modo 

articulado, a estrutura curricular deve possibilitar o engajamento dos acadêmicos 

na busca de soluções para problemas correspondentes a sua área de formação e 

de vivência local, regional e nacional. O Curso de Direito da FAHESP/IESVAP 

prima pela construção de saberes interdisciplinares e contextualizados com a 

realidade de vivência de seus alunos. 

A flexibilização dos componentes curriculares estará também presente nos 

estudos independentes, nas atividades complementares, cursos de extensão, 
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projetos de responsabilidade social e os grupos de estudos disciplinados em 

REGULAMENTO PRÓPRIO. 

I. Conteúdos curriculares integradores: são conteúdos, compostos na 

matriz curricular, que integram conteúdo das demais disciplinas do 

semestre, articulando ensino, pesquisa e extensão, articulando teoria e 

prática. 

II. Estudos independentes: são as atividades que, sob iniciativa do 

acadêmico e/ou recomendadas pelo professor, complementam a sua 

formação. Constituem um componente curricular aberto e flexível, 

devendo ocorrer com a orientação do professor, mas fora do horário 

regular das aulas. Poderão ser constituídos por grupos de estudo, 

participação em eventos culturais, científicos, tecnológicos, 

comunicações escritas ou orais e outros. 

III. Desenvolvimento de atividades complementares: como estudos e 

práticas estudantis/acadêmico/culturais independentes, possibilitam 

enriquecimento das propostas do currículo institucionalizado, 

contribuindo para a flexibilização curricular e participação social, 

integralizadores do currículo. 

IV. Cursos de extensão: têm a finalidade de proporcionar o 

enriquecimento da comunidade com o aproveitamento prático dos 

conteúdos teóricos assimilados. 

V. Projetos de responsabilidade social: oportunizam ao acadêmico 

aquisição de competências e o desenvolvimento de habilidades 

específicas da futura profissão. 

VI.  Grupos de estudos: têm por objetivo o desenvolvimento da iniciação 

científica na metodologia interdisciplinar e transdisciplinar de forma a 

associar o ensino, pesquisa-extensão, tendo ainda, como objetivos: I - 

contribuir e participar do desenvolvimento regional e nacional na 

formação de recursos humanos qualificados; II - consolidar a 

concepção de programa de pós-graduação integrado à graduação; III - 

flexibilizar o currículo, conforme estabelece o artigo 53 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); IV - promover a 

interdisciplinaridade e a contextualização presente também na LDB 

de1996; V - incentivar à qualificação contínua dos docentes; VI - 

intercambiar com outras instituições, nacionais e internacionais, 

estimulando o desenvolvimento de projetos em comum; VII - divulgar a 

produção científica, mediante relatórios, publicações regulares, 

promoção de eventos; VIII - apoiar a participação de docentes e alunos 

em congressos e reuniões similares; XI - difundir os programas de 

iniciação científica, cultural e artística; e X - incentivar, por meio da 

Iniciação Científica, o diálogo e a reflexão crítica e investigativa entre 

professores-pesquisadores, alunos de graduação e pós-graduação 

contribuindo para a formação de recursos humanos em pesquisa.  
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Há que se registrar a grande importância dada ao PROJETO DE 

EXTENSÃO, integrado no currículo no Curso de Direito da FAHESP/IESVAP. O 

PROJETO  DE EXTENSÃO será semestralmente aprovado pelo NDE a fim de 

resguardar temáticas inerentes ao contexto-social em que o Curso está inserido, 

bem como, garantir a discussão da (des)construção dos direitos humanos 

fundamentais na localidade de inserção do Curso.  

Registre-se que as disciplinas ELETIVAS serão ofertadas a fim de garantir, 

em mais uma unidade curricular, a vivência do corpo discente com o seu entorno 

social e, para tanto, elegeu-se como conteúdo: Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS), Direito Urbanístico e proteção do Patrimônio Histórico e Cultural, Direito 

Econômico e Financeiro, Processo Constitucional e Medicina Legal.   

 

5.10 EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA 

 

 

1º Período   
  

Ciência Política e Teoria Geral do Estado – 60h  1o   

Ementa   

Ciência Política e Teoria Geral do Estado. Ciência política e as demais ciências sociais. O 
objeto de estudo da ciência política. Evolução das Instituições e do Pensamento Político. 
A política e sua relação com a ética. A política como relação de poder e a política como 
governo. Metodologia da investigação em ciência política. Origem do Estado e seus 
elementos Constitutivos. Formas de Governo. Sistemas de Governo. Democracia, 
cidadania e representação política.  

Bibliografia Básica   
BITTAR, Eduardo C. B. Teoria do Estado: filosofia política e teoria da democracia. 5. ed. São Paulo: 
Atlas, 2016. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597007947/. 
Acesso em: 10 maio 2022. 
  
FILOMENO, José Geraldo Brito. Teoria geral do estado e da constituição. 10. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2016.  
  
GUERRA, Sidney. Curso de Direitos Humanos. 6.ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553618446/. Acesso em: 10 maio 
2022..   

Bibliografia Complementar   
CUNHA, Paulo Ferreira da. Teoria geral do Estado e ciência política. São Paulo: Saraiva Jur, 2018. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553601912/. Acesso em: 
10 maio 2022. 
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FRIEDE, Reis. Curso de ciência politica e teoria geral do estado: teoria constitucional e relações 
internacionais. 5. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2013. 
 
GAMBA, João Roberto Gorini. Teoria geral do Estado e ciência política. São Paulo: Atlas, 2019. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597021707/. Acesso em: 
10 maio 2022. 
 
MALUF, Sahid. Teoria geral do estado. 35. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553610020/. Acesso em: 10 mai. 2022.  
  
MELO, Débora Sinflorio da, S. e Felipe Scalabrin. Ciência e teoria geral do Estado. Porto Alegre; 
SAGAH, 2017. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595021891/. Acesso em: 10 maio 2022. 

 

  

Conceitos Básicos de Prática Forense – 30h  1º  

Ementa   

Introdução à prática forense. A advocacia digital: programas e aplicativos para 
processamento forense (PJE, E-Proc, etc). A triagem processual: elementos de 
identificação da causa. A construção do processo: documentos, provas, 
elementos imprescindíveis à petição inicial. A diligência forense: rotina de 
despacho com autoridade policial, autoridade judiciária e ministério público. A 
audiência de conciliação, instrução e julgamento: aspectos comportamentais, 
limites e prerrogativas do advogado. Oratória Forense.   

Bibliografia Básica   
BARROSO, Darlan; BARROSO, Carol. Coleção Prática Forense Civil. 2 ed. Editora Saraiva, 2020. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553618200/. Acesso em: 
10 maio 2022. 
 
ORSI, Renata, et al. Coleção Prática Forense Trabalhista. 2 ed. Editora Saraiva, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553618149/. Acesso em: 10 maio 2022.  
 
MARQUES, Fernando; BARROSO, Darlan. Coleção Prática Forense - Prática Penal. 3 ed. Editora 
Saraiva, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555595307/. Acesso em: 10 maio 2022.  

Bibliografia Complementar   
CHACON, Luís Fernando R. Manual de Prática Forense Civil. 8 ed. Editora Saraiva, 2021. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555595192/. Acesso em: 10 maio 
2022.  
 
NUCCI, Guilherme de Souza. Prática Forense Penal. 13 ed. Grupo GEN, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559640980/. Acesso em: 10 maio. 2022.  
 
SANCHEZ, Alessandro, et al. Col. Prática Forense Empresarial. 2 ed. Editora Saraiva, 2020. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553619429/. Acesso em: 10 maio 
2022.  
 



  

 

 

113 

 

FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. | IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba SA. 

Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435 bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 

CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

BOLDRIN, Roberta, et al. Coleção Prática Forense Tributária. 3 ed. Editora Saraiva, 2020. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553618743/. Acesso em: 10 maio 
2022.  
 
OLIVEIRA, Marcos; OLIVEIRA, Daniel. Coleção Prática Forense Administrativa. 2 ed. Editora Saraiva, 
2020. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553618163/. Acesso 
em: 10 maio 2022.  

  
  

Criminologia – 30h  1o   

Ementa   

Fundamentos Gerais da Criminologia. História da Criminologia e do Pensamento 
Criminológico. As Escolas Criminológicas. As tipologias criminológicas. 
Vitimologia e Vitimização: síndromes. Criminologia e vitimologia corporativa. 
Criminologia e Crime organizado. Prevenção Criminal. Aspectos Criminológicos 
das drogas. Responsabilidade Penal. Fatores Sociais de Criminalidade. 
Criminologia Cultural. Terrorismo e Criminologia. A nova criminologia da reação 
social: interacionismo. Personalidade e Crime. Aspectos criminológicos da 
violência contra a mulher. Transtornos Psicóticos e criminologia. Temas 
Contemporâneos em Criminologia.   

Bibliografia Básica   
CLEBER, Masson Vinicius Marçal. Crime Organizado. 5. ed.  Rio de Janeiro: Forense, 2020. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530993054/. Acesso em: 
10 maio 2022. 
 
FILHO, Nestor Sampaio Penteado. Manual Esquemático de Criminologia. 11. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555595291/. Acesso em: 10 maio 2022 
 
GONZAGA, Christiano. Manual de Criminologia. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555591705/. Acesso em: 10 maio 2022. 
  

 Bibliografia Complementar   
  
CARVALHO, Salo de. Penas e medidas de segurança no Direito Penal Brasileiro: 3 ed. São Paulo: 
Saraiva Educação, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555592122/. Acesso em: 10 maio 2022.   
 
CARVALHO, Salo de. Antimanual de criminologia. 6.ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2015. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502618428/. Acesso em: 
10 maio 2022.     
 
MAÍLLO, Alfonso Serrano; PRADO, Luiz Regis, Criminologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530987008/. Acesso em: 
10 maio 2022.   
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NUCCI, Guilherme de S. Criminologia . São Paulo: Grupo GEN, 2021. E-book. 9786559641437. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559641437/. Acesso em: 
10 maio 2022. 
 
VEIGA, Marcelo. Criminologia. (Coleção Método Essencial) . Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2022. E-
book. 9786559645749. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559645749/. Acesso em: 10 maio 2022. 

  
  

Desenvolvimento de Habilidades Gerais – 30h  1º  

Ementa   

Busca desenvolver as habilidades do profissional jurídico voltados à sua 
capacitação empreendedora, com foco na preparação pessoal para os atributos 
do mercado. Introdução aos conceitos fundamentais da Economia Política. 
Economia e Direito. Noções sobre a Teoria dos Jogos e a Economia da 
Informação. Aplica ações de conhecimentos gerais em marketing pessoal, 
marketing de rede, uso e desenvolvimento de tecnologias de informação. 
Escrita proativa (visual law), uso e/ou desenvolvimento de aplicativos voltados 
à demandas da advocacia.  

Bibliografia Básica   
TAJRA, Sanmya; RIBEIRO, Joana. Inovação na Prática. Editora Alta Books, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555201574/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
TEIXEIRA, Tarcisio. Direito Digital e Processo Eletrônico. 5 ed. Editora Saraiva, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555591484/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval D.; GARCIA, Manuel Enriquez. Fundamentos de 
economia 6 ed. Editora Saraiva, 2018. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553131747/. Acesso em: 10 maio 2022.  

Bibliografia Complementar   
CASAS, Alexandre Luzzi L. Marketing Digital. Barueri: Atlas, 2021. E-book. 9786559771103. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559771103/. Acesso em: 
01 set. 2022. 
 
LEE, Nancy, R.; KOLLER, Philip. Marketing social. Editora Saraiva, 2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788571440319/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 9 ed. Grupo GEN, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559641192/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
ROCHA, Marcos, e Nanci Trevisan. Marketing nas mídias sociais (Coleção Marketing nos Tempos 
Modernos). Editora Saraiva, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788571440883/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
ZENONE, Luiz C. Marketing social. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2006. E-book. 
9788522128617. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522128617/. Acesso em: 10 maio 2022. 
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Direito, Linguagem e Interpretação – 30h  1o   

Ementa   

Perspectivas da lógica formal: princípios e conteúdo básico – termo, proposição 
e argumentação. Argumentação jurídica e a nova retórica. Argumentação e 
discurso jurídico. Análise do discurso: historicidade, atravessamento, discursivo 
e assujeitamento. Efeitos de sentido e condições de produção do 
discurso jurídico. Vocabulário jurídico. Redação jurídica: o tipo descritivo e o 
tipo narrativo. Estratégias de leitura, interpretação e produção textual. 
Recursos retóricos. Hermenêutica jurídica.   

Bibliografia Básica   
ELTZ, Magnum K. de, F. et al. Hermenêutica e argumentação jurídica. Porto Alegre; SAGAH, 2018. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595024090/. Acesso em: 
01 set. 2022.  
 
PETRI, Maria José C. Manual de linguagem jurídica. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2016. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547216801/. Acesso em: 01 set. 2022.  
 
VALVERDE, Alda da Graça Marques; TAVARES JUNIOR, Nelson Carlos; FETZNER, Néli Luiza 
Cavalieri. Linguagem e argumentação jurídica. 6.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530991487/. Acesso em: 01 set. 2022. 
  

Bibliografia Complementar   
CORRÊA, Leda. Direito e argumentação. São Paulo: Manole, 2008. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520446492/. Acesso em: 10 maio 2022.  
 
DAMIÃO, Regina Toledo. Curso de português jurídico. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2020. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597025576/. Acesso em: 10 maio 
2022. 
 
FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Argumentação jurídica. 2.ed. São Paulo: Manole, 2016. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520451267/. Acesso em: 
10 maio 2022. 
 
MAXIMILIANO, Carlos. - Hermenêutica e aplicação do Direito. 22.ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2020. (Coleção Fora de Série) Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530991425/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
MEDEIROS, João Bosco. Português forense: língua portuguesa para curso de direito. 9. ed. São 
Paulo: Atlas, 2018. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597017489/. Acesso em: 10 maio 2022. 

 

  

História do Direito - 30h  1o   

Ementa   

Princípios gerais da história do direito. Relação entre Ciência e História. 
Questões centrais do Direito Antigo, Direito Romano e Medieval, Direito 
Moderno, Direito Contemporâneo. Histórico de instituições jurídicas 
fundamentais: o Estado, a Família e a Estrutura Familiar e o Trabalho. História 
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do Direito brasileiro, desde o Brasil Colonial até o Brasil Republicano, passando 
pelo Brasil Imperial. O direito no período militar. O direito no Brasil democrático 
e social.  

Bibliografia Básica   
LOPES, José Reinaldo de Lima; QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo; ACCA, Thiago dos Santos. Curso de 
História do Direito. 4.ed. São Paulo: Método, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597027563/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
MACIEL, José Fábio R. Manual de História do Direito. 9.ed. São Paulo: Saraiva, 2019. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553611355/. Acesso em: 10 maio 
2022.  
 
SCALQUETTE, Rodrigo A. Lições sistematizadas de História do Direito. 2.ed. São Paulo: Almedina, 
2020. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584935758/. 
Acesso em: 10 maio 2022.   

Bibliografia Complementar   
BITTAR, Eduardo C. História do Direito Brasileiro - leituras da Ordem Jurídica Nacional. 4.ed. São 
Paulo: Atlas, 2017. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597013597/. Acesso em: 10 maio 2022.  
 
CASTRO, Flávia Lages de. História do direito: geral e do Brasil. 13. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2020. 
 
CICCO, Cláudia de. História do direito e do pensamento jurídico. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
 
LOPES, José Reinaldo de Lima. O Direito na História. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2018. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597019247/. Acesso em: 10 maio 2022.  
 
PALMA, Rodrigo F. História do Direito. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 2018.   

  

Psicologia Forense – 30h  1º  

Ementa  

Aplicação da Psicologia na área jurídica. Conceito e histórico da Psicologia 
Jurídica. Interface entre Psicologia e Direito. Contribuições da Psicologia ao 
Direito Penal. Violência e criminalidade na ótica psicológica. A Psicologia 
Jurídica e as questões da violência contra a mulher.  Psicologia Jurídica e o 
Direito de Família. Psicologia Jurídica e as questões da infância e juventude. A 
contribuição da psicologia para processo de mediação e justiça restaurativa.  

Bibliografia Básica  
FIORELLI, José Osmir; MANGINI, Rosana Cathya Ragazzoni. Psicologia jurídica. 11. ed. São Paulo: 
Atlas, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597027990/. Acesso em: 10 maio 2022.   
 
GOMIDE, Paula Inez Cunha; STAUT JUNIOR, Sérgio Said . Introdução a psicologia forense. 
Curitiba: Juruá, 2016.  
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SERAFIN, Antonio de, P. e Fabiana Saffi. Psicologia e Prática Forenses. 2.ed. São Paulo: Manole, 
2014. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555761344/. 
Acesso em: 10 maio 2022.  

Bibliografia Complementar  
BARROS, Daniel Martins de; CASTELLANA, Gustavo Bonini (org.). Psiquiatria forense: interfaces 
jurídicas, éticas e clínicas. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582716052/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
HUSS, Matthew T. Psicologia Forense. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo A, 2011. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536325545/. Acesso em: 10 maio 
2022  
 
GONÇALVES, Hebe Signorini. Psicologia jurídica no Brasil.. 3. ed. Rio de Janeiro: NAU, 2021 
 
PAULO, Beatrice Marinho (coord.). Psicologia na prática jurídica: a criança em foco. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502175907/. Acesso em: 10 maio 2022.   
 
PUTHIN, Sarah Reis et al. Psicologia jurídica. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595025783/. Acesso em: 10 maio 2022. 

  

Relações Interpessoais – 30h   1º  

Ementa   

Relacionamentos humanos a partir de uma visão ética, compreendendo e 
convivendo com a diversidade. Formação profissional jurídica humanizada: 
interação com os diversos campos do conhecimento e a aplicação da justiça a 
partir do convívio. Compreensão das diversas espécies de personalidades: 
escuta ativa, diálogo e formas de abordagem na atuação jurídica e social. 
Características da Reflexão das Ciências Sociais (Sociologia e Antropologia) 
sobre o Direito.  

Bibliografia Básica   
MINICUCCI, Agostinho. Relações humanas: psicologia das relações interpessoais. 6.ed. São Paulo: 
Atlas, 2001. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522484997/. 
Acesso em: 10 maio 2022.    
 
MYERS, David G. Psicologia Social. 10.ed. Porto Alegre: ArtMed, 2014. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553390/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
OLIVEIRA, Carolina Bessa Ferreira, D. et al. Fundamentos de sociologia e antropologia. São Paulo: 
SAGAH, 2018. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023826/. Acesso em: 10 maio 2022. 

Bibliografia Complementar   
ÁLVARO, José L. Psicologia Social. Porto Alegre: ArtMed, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553390/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
LEITE, Luciano S. Psicologia Comportamental. São Paulo: Saraiva, 2020. (Minha Biblioteca)  
 
LOPES, Daiane, D. et al. Psicologia social. São Paulo: SAGAH, 2018.  
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PRETTE, Almir Del; PRETTE, Zilda A. P. Del. Psicologia das relações interpessoais: vivência para o 
trabalho em grupo. 7 . ed. Petrópolis: Vozes, 2008. 
 
TORRES, Cláudio, V. e Elaine Rabelo Neiva. Psicologia Social. São Paulo: SAGAH, 2011. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536326528/. Acesso em: 10 maio 
2022. 

  

 Teoria Geral do Direito – 60h  1o   

Ementa   

Epistemologia e direito. Zetética, Dogmática e o problema da cientificidade do 
conhecimento (jurídico). Teoria da Norma Jurídica. Teoria do Ordenamento Jurídico. 
Teoria do Direito como enciclopédia e as grandes dicotomias da Teoria do Direito. 
Conceito e critérios distintivos de norma jurídica. Direito e fato social. Direito, religião, 
moral. Jusnaturalismo, positivismo jurídico, teorias críticas. Neopositivismo e 
Neoconstitucionalismo. Direito objetivo e direito subjetivo. Fontes do Direito. 
Estrutura lógica das normas. Tendências contemporâneas do direito. Direitos 
Humanos e formação para a cidadania. A Filosofia e sua contribuição ao cenário 
jurídico. Filosofia Jurídica Contemporânea  

Bibliografia Básica   
ADEODATO, João Maurício. Filosofia do direito: uma crítica à verdade na ética e na ciência. 6. ed. São 
Paulo: Saraiva Jur, 2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553609833/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão e dominação. 10. 
ed. São Paulo: Atlas, 2018. 
 
NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito. 43. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530992118/. Acesso em: 10 maio 2022. 

Bibliografia Complementar   
DWORKIN, Ronald. O império do direito. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2014. 
 
GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Introdução ao estudo do direito: teoria geral do direito - didática diferenciada. 
5. ed. Rio de Janeiro: Método, 2017. 
 
KANT, Immanuel. Introdução ao estudo do direito: doutrina do direito. 2. ed. São Paulo: Edipro, 2007. 
 
KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530994198/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
MACHADO, Hugo de Brito. Introdução ao estudo do direito. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
 
MASCARO, Alysson Leandro. Introdução ao estudo do direito. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

  
 

2º Período   
  

Direito Civil – Pessoas Naturais - Teoria Geral do Direito Civil – 60h  2º  
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Ementa  

Noções introdutórias e históricas do direito civil. Direito Civil e a Constituição 
de 1988 - Constitucionalização do Direito Civil. Princípios do Código Civil de 
2002 - A Dignidade da pessoa Humana como princípio fundamental. DAS 
PESSOAS: Das pessoas naturais: da personalidade e capacidade (Estatuto da 
Pessoa com Deficiência - Lei 13.146/2015 e Proteção dos Direitos da Pessoas 
com Transtorno do Espectro Autista - Lei 12.764/2012); direitos da 
personalidade, da ausência.  Das pessoas jurídicas: disposições gerais, 
associações, fundações. Do domicilio. DOS BENS: Das diferentes classes de 
bens: dos bens considerados em si mesmo, dos bens reciprocamente 
considerados, dos bens públicos. DOS FATOS JURÍDICOS: do negócio jurídico: 
disposições gerais, da representação, da condição, do termo e do encargo. Dos 
defeitos do negócio jurídico, da invalidade do negócio jurídico. Dos atos 
jurídicos lícitos. Dos atos ilícitos; Prescrição e decadência. Da prova.  

Bibliografia Básica   
GABURRI, Fernando. Direito civil para sala de aula: teoria geral do direito civil. 4. ed. Curitiba: 
Juruá, 2017.  
 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: parte geral. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2021. 
v. 1. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555596212/. Acesso 
em: 10 maio 2022. 
 
MELO, Nehemias Domingos. Liçoes de direito civil: teoria geral das pessoas dos bens e dos 
negócios jurídicos. 3. ed. São Paulo: Rumo Legal, 2016. 

Bibliografia Complementar   
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral do direito civil. 35. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2018. 
 
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: parte geral. 23. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2021. v.1. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555595659/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições do direito civil: introdução ao direito civil, teoria geral 
de direito civil. 33. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. v. 1. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559644469/. Acesso em: 10 maio 2022  
 
TARTUCE, Flávio. Direito civil: lei de introdução e parte geral. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2021. v. 1. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559643639/. 
Acesso em: 10 maio 2022. 
 
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: parte geral. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2021. v. 1. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559772650/. Acesso em: 10 maio 
2022. 

   

Direito Constitucional – Teoria da Constituição – 60h  2º  

Ementa   
Constituição e seus elementos. A teoria da constituição. Histórico das 
constituições brasileiras. A importância das constituições dos Estados 
membros. Classificação das constituições. Poder constituinte. 
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Constitucionalismo. Interpretação constitucional e Hermenêutica. Teoria das 
Normas constitucionais: aplicabilidade e efetividade. Jurisprudências e Súmulas 
do STF relacionadas.   

Bibliografia Básica   
BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 9. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553617562/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 25. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2021. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555594928/. Acesso em: 
10 maio 2022.  
 
NEGRI, Andre del. Teoria da constituição e direito constitucional. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 
2016.  

Bibliografia Complementar   
CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 
2003. 
 
CORVAL, Paulo Roberto dos Santos. Teoria constitucional e execeção permanente: uma categoria 
para a teoria constitucional no século XXI. Curitiba: Juruá, 2009. 
 
BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2017. 
 
MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 16. ed. 
rev. e atual. São Paulo: Saraiva Jur, 2021.  
 
MORAES, Guilherme Peña de. Curso de direito constitucional. 12. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 
2020. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597027648/. 
Acesso em: 10 maio 2022. 

   

Direito Criminal – Teoria do Crime – 60h  2º  

Ementa   

Noções de história e filosofia do Direito Penal: princípios gerais contidos na 
Parte Geral do Código Penal.  Princípios norteadores e limitadores do Direito 
Penal. Garantismo penal. Teoria da Norma: conceito, características, espécies, 
interpretação. Norma penal do mandato em branco. Concurso ou conflito 
aparente de normas. Analogia em Direito Penal. Lei penal: conceitos; fontes; 
classificações; lei penal no tempo; lei penal no espaço; crime e contravenção 
penal; elementos e circunstâncias da norma penal. Conceito analítico de crime. 
Teoria do fato típico: elementos e causas de exclusão. Erro de tipo. Inter 
criminis: consumação e tentativa. Ilicitude: causas de exclusão de 
antijuridicidade. Teoria da culpabilidade: elementos e causas de exclusão.  

Bibliografia Básica   
CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte geral, arts. 1º a 120. 24. ed. São Paulo: Saraiva 
Jur, 2020. v.1. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559640478/. Acesso em: 10 maio 2022 
 
GRECO, Rogério. Codigo penal comentado. 11. ed. Niterói: Impetus, 2017. 
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PRADO, Luiz Regis. Tratado de direito penal brasileiro. 4. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense, 2021. 3 v. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559640478/. Acesso em: 10 maio 2022  

Bibliografia Complementar   
GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Curso de direito penal: parte geral (arts. 1º a 120). 3. ed. São 
Paulo: Saraiva Jur, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555595666/. Acesso em: 10 maio 2022  
 
MASSON, Cleber. Direito penal: parte geral Arts. [1°a 120]. 15. ed. Rio de Janeiro: Método, 2021. 
 
MIRABETE, Julio F. Manual de Direito Penal - Parte Geral - Vol. 1. São Paulo: Atlas, 2021. E-book. 
9788597028102. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597028102/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito penal: parte geral (arts. 1 a 120 do Código Penal). 
4. ed. rev. atual. e reform. Rio de Janeiro: Forense, 2020. v. 1. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530993658/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
REALE JÚNIOR, Miguel. Fundamentos de direito penal. 5. ed. rev., atual. e reform. Rio de Janeiro: 
Forense, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530991609/. Acesso em: 10 maio 2022. 

   

Projeto de Extensão I – 60h  2º  

Ementa   

A extensão na qualificação do processo formativo do estudante. Projeto de 
Extensão e responsabilidade social numa abordagem multidisciplinar e 
interdisciplinar. Procedimentos pedagógicos, metodológicos e técnico-
científicos de projetos e atividades de extensão universitária, articulados ao 
ensino de graduação e à iniciação científica/Pesquisa.  

 Bibliografia Básica   
 PRADO, Fernando Leme do. Metodologia de projetos. São Paulo: Saraiva, 2011. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502133297/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho científico: projetos 
de pesquisa, pesquisa bibliográfica, teses de doutorado, dissertações de mestrado, trabalhos de 
conclusão de curso.  9. ed. São Paulo: Atlas, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597026559/. Acesso em: 10 maio. 2022.   
 
SERVILHA, Claudia; MEZAROB, Orides. Manual de Metodologia da Pesquisa no Direito. 8.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553611560/. Acesso em: 10 maio 2022. 

Bibliografia Complementar   
BITTAR, Eduardo C.B. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática da monografia para 
concursos de direito. São Paulo: Saraiva, 2015. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622470/. Acesso em: 10 maio 2022 
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HENRIQUES, Antônio; MEDEIROS, João Bosco. Metodologia Científica da Pesquisa Jurídica. 9.ed. 
São Paulo: Saraiva, 2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597011760/. Acesso em: 10 maio 2022.  
 
FLICK, Uwe. Introdução à Metodologia de Pesquisa: um guia para iniciantes. Porto Alegre: Penso, 
2013. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848138/. 
Acesso em: 10 maio 2022. 
 
MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. 8.ed. São Paulo: Atlas 
2016. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597008821/. 
Acesso em: 10 maio 2022  
 
SAMPIERI, Roberto, H. et al. Metodologia de Pesquisa. 5.ed. Porto Alegre: Penso, 2013. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848367/. Acesso em: 10 maio 
2022.  

  

 Startups Jurídicas e Legislação Específica  - 30h  2º  

Ementa   

Estuda as startups jurídicas como elemento de inovação empresarial a serviço da 
advocacia e dos serviços jurídicos. Compreensão geral de startup, instrumentos 
regulatórios, acessos à financiamentos. Aspectos cíveis, criminais, trabalhistas e 
tributários em startups.   

Bibliografia Básica   
FEIGELSON, Bruno; NYBØ, Erik F.; FONSECA, Victor C. Direito das startups . São Paulo: Editora Saraiva, 
2018. E-book. 9788553600311. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553600311/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
TEIXEIRA, Tarcisio; LOPES, Alan Moreira. Startups e inovação: direito no empreendedorismo. 2 ed. 
Editora Manole, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520461976/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
ANDRADE FILHO, Edmar de Oliveira. Fundamentos de Direito para Negócios - Instituições de Direito 
Público e Direito Privado. Grupo GEN, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597024401/. Acesso em: 10 maio 2022.  

Bibliografia Complementar   
ROQUE, Pamela R. Estudos Aplicados de Direito empresarial - LLC em Direito Empresarial. Disponível 
em: Minha Biblioteca, Grupo Almedina (Portugal), 2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584935215/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
CARVALHO, André Castro. Manual de Compliance. 3 ed. Grupo GEN, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559640898/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
IBGC. Governança Corporativa e Integridade Empresarial. 1 ed. 2017. Saint Paul Publishing, 2017. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580041347/. Acesso em: 10 
maio 2022.  
 
CHAGAS, Edilson Enedino. D. Esquematizado - D. Empresarial.  8 ed. Editora Saraiva, 2021. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555595499/. Acesso em: 10 maio 2022.  



  

 

 

123 

 

FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. | IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba SA. 

Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435 bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 

CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

 
SILVEIRA, Renato de Mello J. Compliance, direito penal e lei anticorrupção. 1 ed. Editora Saraiva, 
2015. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502622098/. Acesso 
em: 10 maio 2022.  

  

Teoria Geral do Processo – 60h  2º  

Ementa   

Introdução à Teoria Geral do Processo. Conceitos Gerais: Necessidade, Bem, 
Utilidade, Interesse, Pretensão, Resistência e Lide. Solução dos Conflitos de 
Interesse: autodefesa, autocomposição, métodos alternativos de solução de 
conflitos. Poder Judiciário e as Funções Essenciais à Justiça. Ação, Jurisdição, 
Competência. Conceitos Gerais de Processo: Valores e Normas Fundamentais. 
Princípios, Natureza do Processo. A Dinâmica do Processo. Prova. Sentença. 
Recurso. Coisa Julgada. Execução. Litisconsórcio. Intervenção de 
terceiros.  Prazos (preclusões). Nulidades processuais.  

Bibliografia Básica   
ALVIM, José Eduardo Carreira. Teoria geral do processo. 23. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559643011/. Acesso 
em: 10 maio 2022 
 
BUENO, Cassio Scarpinella. Manual do direito processual civil. 7. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2021. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622111/. Acesso 
em: 10 maio 2022. 
 
TESHEINER, José Maria Rosa; THAMAY, Rennan Faria Krüger. Teoria geral do processo. 6. ed. Rio 
de Janeiro: Saraiva Jur, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555594744/. Acesso em: 10 maio 2022. 

Bibliografia Complementar   
ALMEIDA, Roberto Moreira. Teoria geral do processo: civil, penal e trabalhista. 4. ed. São Paulo: 
Método, 2013. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-
4910-5/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
LIMA, Fernando Antonio Negreiros. Teoria geral do processo judicial. 2. ed. São Paulo: Atlas, 
2015. 
 
MANCUSO, Rodolfo Camargo. Teoria geral do processo. Rio de Janeiro: Forense, 2018. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530980788/. Acesso 
em: 10 maio 2022 
 
RODRIGUES, Horácio Wanderley; LAMY, Eduardo de Avelar. Teoria geral do processo. 6. ed. São 
Paulo: Atlas, 2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597021073/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
SOUZA, André Pagani de et al. Teoria geral do processo contemporâneo. 5. ed. São Paulo: Atlas, 
2021. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559770052/. 
Acesso em: 10 maio 2022. 
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3º Período   
  

 Direito Civil – Obrigações – 60h  3º  

Ementa   

Teoria das Obrigações: da relação jurídica obrigacional. Noção, conceito, elementos 
essenciais, obrigações pessoais e reais. Fontes. Modalidades das obrigações: 
Obrigações Civis e naturais, obrigação de dar, restituir, pecuniária, fazer e de não 
fazer, alternativas, cumulativas e facultativas, divisíveis e indivisíveis, solidárias. 
Outras formas de classificação das obrigações: Obrigações de Meio e Resultado, 
instantânea, diferida e continuada, líquidas e ilíquidas. Pagamento. Consignação. 
Sub-rogação. Imputação no pagamento. Novação. Dação em Pagamento. 
Compensação. Transação e compromisso. Confusão. Remissão das dívidas. 
Pagamento indevido. Mora. Inexecução das obrigações: da Mora, das Perdas e 
Danos, Clausula Penal e das Arras. Transferência das obrigações: Cessão de crédito, 
débito e contrato.  

Bibliografia Básica   
NADER, Paulo. Curso de direito civil: obrigações. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. 
 
OLIVEIRA, Jose Maria Lopes de. Curso de direito civil: direito das obrigações e atos unilaterais. São 
Paulo: Atlas, 2015. 
 
NEVES, Jose Roberto de Castro. Direito das obrigações: atualizado de acordo com o Código de 
Processo Civil de 2015. 7. ed. Rio de Janeiro: LMJ, 2018.  

Bibliografia Complementar   
FARIAS, Cristiano Chaves de. Curso de direito civil: obrigações. 15. ed. Salvador: JusPodivm, 2021. 
 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: teoria geral das obrigações. 17. ed. São Paulo: 
Saraiva Jur, 2020. v. 2. (Minha Biblioteca)  
 
LÔBO, Paulo. Direito civil: obrigações. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2021. 
 
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: obrigações. 21. ed. 
São Paulo: Saraiva Jur, 2020. v. 2. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622319/. Acesso em: 01 set. 2022. 
 
PEREIRA, Caio Mário da Silva; GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Instituições de direito civil: 
teoria geral das obrigações. 32. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. v. 2. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530990619/. Acesso em: 01 set. 2022.  

   

Direito Constitucional – Direitos Fundamentais – 60h  3º  

Ementa   

Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. Direitos Fundamentais em espécie: 
vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade. Direitos Sociais. Vedação ao 
Retrocesso Social. Mínimo Existencial e Reserva do Possível. Direitos Sociais 
Coletivos. Nacionalidade. Direitos Políticos. Partidos Políticos. Direitos Políticos: 
positivos e negativos. Princípio da Anterioridade eleitoral. Fidelidade partidária. 
Regras Constitucionais sobre Direitos Humanos. Jurisprudências e Súmulas do 
STF relacionadas.  

Bibliografia Básica   
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BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 9. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555596700/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
BULOS, Uadi Lammego. Curso de direito constitucional. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
 
NEGRI, Andre del. Teoria da constituição e direito constitucional. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 
2016.  

Bibliografia Complementar   
CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 
2003. 
 
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 41. ed. rev., atual. e ampl. 
Rio de Janeiro: Forense, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530991845/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 16. ed. 
rev. e atual. São Paulo: Saraiva Jur, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555593952/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
MOTTA, Sylvio. Direito constitucional. Teoria, jurisprudência e questões. 29. São Paulo: Gen, 
2020. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530993993/. 
Acesso em: 10 maio 2022. 
 
PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito constitucional descomplicado: caderno de 
questões. 16. ed. São Paulo: Método, 2017. 

  

 Direito Criminal – Teoria da Pena – 60h  3º  

Ementa   

Sanções penais e medidas de segurança.  Princípios norteadores. Penas privativas de 
liberdade. Penas restritivas de direitos. Pena de multa. Substituição e conversão de 
penas. Detração penal. Dosimetria da pena. Circunstâncias judiciais, atenuantes e 
agravantes. Causas de diminuição e de aumento de pena. Reincidência. Concurso de 
crimes. Crime continuado. Crime complexo. Unificação das penas. A suspensão 
condicional da pena e o livramento condicional. Revogação e seus efeitos. Efeitos da 
condenação. Reabilitação. Extinção da punibilidade. Prescrição penal.  

Bibliografia Básica   
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. São Paulo: Saraiva Educação, 2021. v. 1. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555597172/. Acesso em: 10 
maio 2022. 
 
GRECO, Rogério. Codigo penal comentado. 11. ed. Niterói: Impetus, 2017. 
 
NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito penal: parte geral (arts. 1 a 120 do Código Penal). 4. ed. 
rev. atual. e reform. Rio de Janeiro: Forense, 2020. v. 1. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530993658/. Acesso em: 10 maio 2022. 

Bibliografia Complementar   
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ANDREUCCI, Ricardo A. Manual de Direito Penal - verificado. São Paulo: Editora Saraiva, 2019. E-book. 
9788553616329. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553616329/. 
Acesso em: 10 maio 2022. 
 
CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte geral, arts. 1º a 120. 24. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 
2020. v.1. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553619184/. Acesso 
em: 10 maio 2022. 
 
GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Curso de direito penal: parte geral (arts. 1º a 120). 3. ed. São Paulo: 
Saraiva Jur, 2019. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555595666/. 
Acesso em: 10 maio 2022.  
 
PRADO, Luiz Regis. Tratado de direito penal brasileiro. 4. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense, 2021. 3 v. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559640447/. Acesso em: 01 maio 2022. 
 
REALE JÚNIOR, Miguel. Fundamentos de direito penal. 5. ed. rev., atual. e reform. Rio de Janeiro: 
Forense, 2020. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530991609/. 
Acesso em: 10 maio 2022. 

   

Direito Processual Civil – Processo de Conhecimento – 60h  3º  

Ementa   

Processo de conhecimento e o desenvolvimento dos atos processuais: normas 
processuais aplicáveis ao procedimento ordinário, sumário e 
sumaríssimo,  características comuns e peculiares a cada tipo de processo e de 
procedimento e o papel dos órgãos estatais destinados à solução dos conflitos 
existentes. Petição inicial. Conceito, conteúdo e estrutura. Requisitos. Despacho 
inicial. Resposta do réu. Contestação e reconvenção. Revelia. Providências 
preliminares. Julgamento conforme o estado do processo. Teoria Geral da 
Prova: conceito. Meios de prova. Ônus da prova. Procedimento da prova. Provas 
em espécies. Audiência de instrução e julgamento. Conciliação. Sentença. 
Extinção do processo. Coisa julgada. Procedimentos especiais.  

Bibliografia Básica   
DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte 
geral e processo do conhecimento. 22. ed. Salvador: JusPodivm, 2020. 
 
NEGRAO, Theotonio et al. Código de processo civil e legislação processual em vigor: de acordo 
com as Leis 13.728,de 31.10.2018 e 13.793, de 3.1.2019.. 50. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. 
 
WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil: cognição 
jurisdicional (processo comum de conhecimento e tutela provisória). 16. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2016. 

Bibliografia Complementar   
ALVIM, José Eduardo Carreira. Teoria geral do processo. 23. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530987800/. Acesso em: 
10 maio 2022. 
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CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 25. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2014. 
v. 1. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522486823/. Acesso 
em: 10 maio 2022. 
 
LOURENÇO, Haroldo. Processo civil sistematizado. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 
Método, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559640133/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
SÁ, Renato Montans de. Manual de direito processual civil. 6. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2021. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555596175/. Acesso em: 
10 maio 2022. 
 
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2021. 3 
v. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559642373/. Acesso 
em: 10 maio 2022.  

   

Mediação, Conciliação e Arbitragem – 30h  3º  

Ementa   

Introdução às formas alternativas de solução de conflitos. Conceito de Lide. 
Negociação e Conciliação. Técnicas de Mediação e Arbitragem. Princípio da 
autonomia da vontade. Convenção de Arbitragem. Cláusula compromissória. 
Compromisso arbitral. Árbitro. Processo arbitral. Tutelas de urgência. Sentença 
arbitral. Invalidades da sentença arbitral.   

Bibliografia Básica   
SCAVONE JÚNIOR, Luiz Antônio. Arbitragem: mediação, conciliação e negociação. 10. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2020. (Minha Biblioteca) Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530990152/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. 6. ed. São Paulo: Método, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530990152/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Manual de Mediação e Arbitragem. 3. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555598087/. Acesso em: 10 maio 2022. 

Bibliografia Complementar   
BAZERMAN, Max H.; NEALE, Margareth A. Negociando racionalmente. 2. ed. São Paulo: Atlas, 
1998. (reimpressão 2016) Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010497/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 7. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2021. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559772575/. Acesso em: 
10 maio 2022. 
 
FERREIRA, Gonzaga. Negociação: como usar a inteligência e a racionalidade. 2. ed. São Paulo: 
Atlas, 2013. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522474981/. 
Acesso em: 10 maio 2022. 
 



  

 

 

128 

 

FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. | IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba SA. 

Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435 bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 

CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

SALLES, Carlos de; LORENCINI, Marcos Antônio Lopes; SILVA, Paulo Eduardo da (coord.). 
Negociação, mediação e arbitragem: curso e métodos adequados de solução de controvérsias. 
3. ed. São Paulo: Forense, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559640089/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
ROCHA, Caio César Vieira; SALOMÃO, Luis Felipe (coord.). Arbitragem e mediação: a reforma da 
legislação brasileira. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2017. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597012798/. Acesso em: 10 maio 2022.  

  
  
  

Projeto de Extensão II – 60h  3º  

Ementa   

A extensão na qualificação do processo formativo do estudante. Projeto de 
Extensão e responsabilidade social numa abordagem multidisciplinar e 
interdisciplinar. Procedimentos pedagógicos, metodológicos e técnico-
científicos de projetos e atividades de extensão universitária, articulados ao 
ensino de graduação e à iniciação científica/Pesquisa.  

 Bibliografia Básica   
 PRADO, Fernando Leme do. Metodologia de projetos. São Paulo: Saraiva, 2011. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502133297/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho científico: projetos 
de pesquisa, pesquisa bibliográfica, teses de doutorado, dissertações de mestrado, trabalhos de 
conclusão de curso.  9. ed. São Paulo: Atlas, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597026559/. Acesso em: 10 maio. 2022.   
 
SERVILHA, Claudia; MEZAROB, Orides. Manual de Metodologia da Pesquisa no Direito. 8.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553611560/. Acesso em: 10 maio 2022.  

Bibliografia Complementar   
BITTAR, Eduardo C.B. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática da monografia para 

concursos de direito. São Paulo: Saraiva, 2015. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622470/. Acesso em: 10 maio 2022 

 

HENRIQUES, Antônio; MEDEIROS, João Bosco. Metodologia Científica da Pesquisa Jurídica. 

9.ed. São Paulo: Saraiva, 2019. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597011760/. Acesso em: 10 maio 2022.  

 

FLICK, Uwe. Introdução à Metodologia de Pesquisa: um guia para iniciantes. Porto Alegre: 

Penso, 2013. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848138/. 

Acesso em: 10 maio 2022. 

 

MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. 8.ed. São Paulo: Atlas 

2016. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597008821/. Acesso 

em: 10 maio 2022  
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SAMPIERI, Roberto, H. et al. Metodologia de Pesquisa. 5.ed. Porto Alegre: Penso, 2013. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848367/. Acesso em: 10 

maio 2022.  

 

4º Período   
  

Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos – 60h  4º  

Ementa   

Dos Contratos. Definição e princípios fundamentais. Da formação dos contratos 
pelo Código Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor e via digital. Dos efeitos 
dos Contratos: da estipulação em favor de terceiro, da promessa de fato de 
terceiro, dos vícios redibitórios, da evicção, dos contratos aleatórios, do 
contrato preliminar, do contrato com pessoa a declarar. Classificação, 
exteriorização e objeto do Contrato. Teorias relativas à relação contratual. 
Extinção dos contratos. Atos unilaterais (com exceção de “títulos de crédito”).    

Bibliografia Básica   
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: contratos e atos unilaterais. 17. ed. São 
Paulo: Saraiva Jur, 2020. v. 3. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553617258/. Acesso em: 10 maio 2022 
 
GOMES, Orlando. Contratos. 27. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019.  
 
TARTUCE, Flávio. Direito civil: teoria geral dos contratos e contratos em espécie. 16. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2021. v. 3. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530993849/. Acesso em: 10 maio 2022 

Bibliografia Complementar   
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: contratos. 4. ed. 
São Paulo: Saraiva Jur, 2021. v. 4. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555593051/. Acesso em: 10 maio 2022  
 
MARTINS, Fran. Curso de direito comercial: Contratos e obrigações comerciais. 19. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2019. v. 3. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530986421/. Acesso em: 10 maio 2022 
 
NADER, Paulo. Curso de direito civil: contratos. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. v. 3. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530979621/. Acesso em: 
10 maio 2022. 
 
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: contratos. 24. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2020. v. 3. (Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530990534/. Acesso em: 10 maio 2022.) 
 
RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. (Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530992637/. Acesso em: 10 maio 2022 

  

Direito Constitucional – Organização do Estado e seus Poderes – 60h  4º  
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Ementa   

Organização Político-Administrativa da República Federativa do Brasil. Da 
União. Dos Estados. Do Distrito Federal. Dos Territórios. Dos Municípios. Dos 
Bens. Repartição de Competências. Dos Poderes: Legislativo, Executivo, 
Judiciário. Dos Crimes Comuns e de Responsabilidade.  Do processo de 
Impeachment. Controle Externo e Tribunais de Contas. Funções Essenciais à 
Justiça. ADCT. Da ordem econômica constitucional. Do direito econômico 
administrativo. Da ordem econômica internacional. Noções sobre a 
Constituição Estadual e Leis Orgânicas Municipais. Jurisprudências e Súmulas 
do STF relacionadas.  

Bibliografia Básica   
BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 9. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553617562/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
MARTINS, Flavio. Curso de direito constitucional. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. 
 
MORAES, Alexandre de. Direito constitucional: 37. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2021. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597027648/. Acesso em: 
10 maio 2022. 

Bibliografia Complementar   
CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 
2003. 
 
MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 16. ed. 
rev. e atual. São Paulo: Saraiva Jur, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555593952/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
PADILHA, Rodrigo. Direito constitucional. 4. ed. São Paulo: Método, 2014. 
 
PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito constitucional descomplicado: caderno de 
questões. 16. ed. São Paulo: Método, 2017. 
 
PIRES, Antonio Fernando. Manual de direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Método, 2016. 

   

Direito Criminal – Crimes contra a Pessoa à Crimes contra a Organização do 
Trabalho – 60h  

4º  

Ementa   

Teoria Geral da Parte Especial. Dos Crimes contra a pessoa. Dos Crimes contra 
a Liberdade Individual. Dos Crimes Contra o Patrimônio. O princípio da 
insignificância. Escusas absolutórias. Dos Crimes contra a Propriedade Imaterial. 
Crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. Dos Crimes 
contra a Organização do Trabalho.   

Bibliografia Básica   
CUNHA, Rogerio Sanches. Manual de direito penal: parte especial (Arts. 121 ao 361). 12. ed. 
Salvador: JusPodivm, 2020. 
 
ESTEFAM, André. Direito penal: parte especial (Arts. 121 a 234-B). 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
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GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte especial artigos 121 a 212 do código penal. 14 . ed. 
Niterói: Impetus, 2017.  

Bibliografia Complementar   
CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte especial. 21. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2021. v. 2. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555594850/. Acesso em: 
10 maio 2022 
 
GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Curso de direito penal: parte especial. 5. ed. São Paulo: Saraiva 
Jur, 2021. v. 2. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555593808/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
JESUS, Damásio de; ESTEFAM, André. Direito penal: parte especial. 36. ed. São Paulo: Saraiva, 2020. 
v. 2. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553619863/. Acesso 
em: 10 maio 2022. 
 
NUCCI, Guilherme Sousa. Curso de direito penal: parte geral: arts. 121 a 212 do código penal. 5. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. 
 
PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro: parte geral e parte especial. 18. ed. rev., 
atual. e reform. Rio de Janeiro: Forense, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559640478/. Acesso em: 10 maio 2022. 

   

Direito Médico e da Saúde – 30h  4º  

Ementa   

Da responsabilidade ético-profissional da medicina. Responsabilidade Civil e 
Criminal do médico. Normas deontológicas da medicina. Procedimento 
Administrativo Disciplinar Médico. Aspectos empresariais do serviço médico. 
Planos de Saúde e Relações de Consumo. Assistência Médico-Hospitalar dos 
Entes Públicos: deveres e responsabilidades. Políticas Públicas e o Sistema Único 
de Saúde. Relações médico-paciente à luz do Código de Defesa do Consumidor. 
Direitos do Paciente. Colisão de Direitos Fundamentais na atuação médica. Erro 
médico. Aspectos civis e criminais da Eutanásia, Distanásia, Mistanásia, 
Ortotanásia e Cuidados Paliativos.  

Bibliografia Básica   
FAIAD, Carlos Eduardo Araújo. Ortotanásia: limite da responsabilidade criminal do médico. São 
Paulo: Manole, 2020 Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555760378/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
FRANÇA, Genival Veloso de. Direito Médico. 17.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020 Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530992316/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
PRATA, Henrique M. Cuidados Paliativos e Direitos do Paciente Terminal. São Paulo: Manole, 2017 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520453513/. Acesso em: 
10 maio 2022.  

Bibliografia Complementar   
BERGSTEIN, Gilberto. A informação na relação Médico-Paciente. São Paulo: Saraiva, 2020. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502203082/. Acesso 
em:10 maio 2022. 
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CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 14.ed. São Paulo: Atlas, 2020.  
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559770823/. Acesso em: 
10 maio 2022. 
 
COHEN, Claudio, e Reinaldo Ayer de Oliveira. Bioética, direito e medicina. São Paulo: Manole, 
2020Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520458587/. Acesso 
em: 10 maio 2022. 
 
MORAES, Maria Celina, B.; GUEDES, Gisela Sampaio da Cruz (coords.). Responsabilidade Civil de 
Profissionais Liberais. Rio de Janeiro: Forense, 2017. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530972394/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
MARTINS-COSTA, Judith; MÖLLER, Letícia Ludwig. Bioética e responsabilidade. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-
5606-6/. Acesso em: 10 maio 2022.  

   

Direito Processual Civil – Instrução Processual – 60h  4º  

Ementa   

Das providências preliminares e do saneamento. Da fase instrutória do 
procedimento comum. Provas. Sentença, coisa julgada e a Ação Rescisória. 
Estudo dos processos nos tribunais: a teoria geral dos recursos e os recursos 
em espécie.  

Bibliografia Básica   
CAMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2021. 
 
GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Curso de direito processual civil: teoria geral. 18. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2021. 
 
HARTMANN, Rodolfo Kronemberg. Curso completo do novo processo civil. 4. ed. Niterói: Impetus, 
2017.  

Bibliografia Complementar   
ALVIM, José Eduardo Carreira. Teoria geral do processo. 23. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559643011/. Acesso em: 
10 maio 2022. 
 
CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 25. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2014. v. 
1. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522486823/. Acesso em: 
10 maio 2022. 
 
GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Curso de direito processual civil: processo de conhecimento e 
procedimentos especiais. 17. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555593563/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
SÁ, Renato Montans de. Manual de direito processual civil. 6. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2021. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555592757/. Acesso em: 
10 maio 2022. 
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THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2021. 3 
v. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559642373/. Acesso em: 
10 maio 2022. 

   

Ética, Deontologia e Gestão da Advocacia – 30h  4º  

Ementa   

Ética do profissional do Direito. Estudo do Estatuto da Advocacia e da Ordem 
dos Advogados do Brasil e seu Regulamento Geral. Da Ordem dos Advogados 
do Brasil: origem, composição, fins, organização e eleições. O dever ético 
profissional e as relações com o cliente. Ética do advogado. Processo Disciplinar. 
Deontologia nas demais carreiras jurídicas: Magistratura, Ministério Público e 
Defensoria Pública. Da gestão na Advocacia. Aspectos Gerais da Gestão na 
Advocacia: gestão financeira e gestão de pessoas. Marketing e publicidade na 
Advocacia: limites e possibilidades. Negociação e precificação. A importância da 
cultura do Empreendedorismo Jurídico.  

Bibliografia Básica   
BITTAR, Eduardo C. B. Curso de ética jurídica: ética geral e profissional. 14.ed. São Paulo: Saraiva, 
2017. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553608058/. Acesso 
em: 10 maio 2022. 
 
COSTA, Elcias Ferreira da. Deontologia jurídica: ética das profissões jurídicas. Rio de Janeiro: 
Forense, 2013. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-
5629-5/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
LÔBO, Paulo. Comentários ao estatuto da advocacia e da OAB. 13. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2021. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553617333/. Acesso em: 
10 maio 2022. 

Bibliografia Complementar   
CHACON, Luis Fernando R. Gestão para advogados: gestão de carreira + gestão de escritórios - 
métodos simples para alcançar sucesso profissional. São Paulo: Saraiva, 2014. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502220034/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
CRISSOSTOMO, Alessandro, L. et al. Ética. São Paulo: SAGAH, 2018. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595024557/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
GONZAGA, Alvaro de Azevedo. Ética profissional - Sintetizado. 2.ed.  São Paulo: Método, 2019. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530987107/. Acesso em: 
10 maio 2022. 
 
MAMEDE, Gladston. A Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522492282/. Acesso em: 
10 maio 2022. 
 
SÁ, Antônio Lopes de. Ética profissional. 10.ed. São Paulo: Atlas, 2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597021653/. Acesso em: 10 mio 2022.  

   
   

Projeto de Extensão III – 60h  4º  
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Ementa   

A extensão na qualificação do processo formativo do estudante. Projeto de 
Extensão e responsabilidade social numa abordagem multidisciplinar e 
interdisciplinar. Procedimentos pedagógicos, metodológicos e técnico-
científicos de projetos e atividades de extensão universitária, articulados ao 
ensino de graduação e à iniciação científica/Pesquisa.  

 Bibliografia Básica   
 PRADO, Fernando Leme do. Metodologia de projetos. São Paulo: Saraiva, 2011. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502133297/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho científico: projetos 
de pesquisa, pesquisa bibliográfica, teses de doutorado, dissertações de mestrado, trabalhos de 
conclusão de curso.  9. ed. São Paulo: Atlas, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597026559/. Acesso em: 10 maio. 2022.   
 
SERVILHA, Claudia; MEZAROB, Orides. Manual de Metodologia da Pesquisa no Direito. 8.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553611560/. Acesso em: 10 maio 2022.  

Bibliografia Complementar   
BITTAR, Eduardo C.B. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática da monografia para 
concursos de direito. São Paulo: Saraiva, 2015. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622470/. Acesso em: 10 maio 2022 
 
HENRIQUES, Antônio; MEDEIROS, João Bosco. Metodologia Científica da Pesquisa Jurídica. 9.ed. 
São Paulo: Saraiva, 2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597011760/. Acesso em: 10 maio 2022.  
 
FLICK, Uwe. Introdução à Metodologia de Pesquisa: um guia para iniciantes. Porto Alegre: Penso, 
2013. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848138/. Acesso 
em: 10 maio 2022. 
 
MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. 8.ed. São Paulo: Atlas 2016. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597008821/. Acesso em: 
10 maio 2022  
SAMPIERI, Roberto, H. et al. Metodologia de Pesquisa. 5.ed. Porto Alegre: Penso, 2013. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848367/. Acesso em: 10 maio 
2022.  

  
  

Projeto de Extensão III – 60h  4º  

Ementa   

A extensão na qualificação do processo formativo do estudante. Projeto de 
Extensão e responsabilidade social numa abordagem multidisciplinar e 
interdisciplinar. Procedimentos pedagógicos, metodológicos e técnico-
científicos de projetos e atividades de extensão universitária, articulados ao 
ensino de graduação e à iniciação científica/Pesquisa.  

 Bibliografia Básica   
 PRADO, Fernando Leme do. Metodologia de projetos. São Paulo: Saraiva, 2011. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502133297/. Acesso em: 10 maio 2022. 
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MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho científico: projetos 
de pesquisa, pesquisa bibliográfica, teses de doutorado, dissertações de mestrado, trabalhos de 
conclusão de curso.  9. ed. São Paulo: Atlas, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597026559/. Acesso em: 10 maio. 2022.   
 
SERVILHA, Claudia; MEZAROB, Orides. Manual de Metodologia da Pesquisa no Direito. 8.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553611560/. Acesso em: 10 maio 2022.  

Bibliografia Complementar   
BITTAR, Eduardo C.B. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática da monografia para 

concursos de direito. São Paulo: Saraiva, 2015. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622470/. Acesso em: 10 maio 2022 

 

HENRIQUES, Antônio; MEDEIROS, João Bosco. Metodologia Científica da Pesquisa Jurídica. 

9.ed. São Paulo: Saraiva, 2019. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597011760/. Acesso em: 10 maio 2022.  

 

FLICK, Uwe. Introdução à Metodologia de Pesquisa: um guia para iniciantes. Porto Alegre: 

Penso, 2013. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848138/. 

Acesso em: 10 maio 2022. 

 

MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. 8.ed. São Paulo: Atlas 

2016. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597008821/. Acesso 

em: 10 maio 2022  

 

SAMPIERI, Roberto, H. et al. Metodologia de Pesquisa. 5.ed. Porto Alegre: Penso, 2013. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848367/. Acesso em: 10 

maio 2022.  
 

   
5º Período   

  
  

Controle de Constitucionalidade – 30h  5º  

Ementa   

Teoria Geral do Controle de Constitucionalidade. Sistemas Constitucionais. 
Modelos Constitucionais. Controle de Constitucionalidade Concentrado. Ações 
do Controle Concentrado: ADI, ADC, ADO, ADPF e ADI Interventiva. 
Representação Interventiva e Representação de Inconstitucionalidade. Tutela 
dos Interesses difusos e coletivos. Controle de Constitucionalidade Difuso. 
Cláusula de Reserva de Plenário.  Remédios Constitucionais. Súmula Vinculante. 
Mutação Constitucional. Jurisprudências e Súmulas do STF relacionadas.  

Bibliografia Básica   
BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 9. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555596700/. Acesso em: 10 maio 2022. 
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LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 25. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2021.  
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553621596/. Acesso em: 
10 maio 2022. 
 
MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 16. ed. 
rev. e atual. São Paulo: Saraiva Jur, 2021.  Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620506/. Acesso em: 10 maio 2022.  

Bibliografia Complementar   
MORAES, Alexandre de. Direito constitucional: 37. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2021. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559771868/. Acesso em: 
10 maio 2022. 
 
MORAES, Guilherme Peña de. Curso de direito constitucional. 12. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 
2020. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559772827/. Acesso 
em: 10 maio 2022. 
 
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 41. ed. rev., atual. e ampl. Rio 
de Janeiro: Forense, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559644599/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 18. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva Jur, 
2020. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555593082/. Acesso 
em: 10 maio 2022. 
 
MOTTA, Sylvio. Direito constitucional. Teoria, jurisprudência e questões. 29. ed. São Paulo: Forense, 
2020. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530993993/. Acesso 
em:10 maio 2022. 

  

 Direito Civil – Contratos em Espécie e Responsabilidade Civil – 60h  5º  

Ementa   

1ª Parte: Contratos em espécie. Modalidades contratuais: doação, compra e venda, 
permuta, locação, prestação de serviços, empreitada, transporte, empréstimo, 
contratos bancários, comissão, corretagem, seguro, incorporação. Contratos 
inominados. 2ª Parte: Responsabilidade Civil - Elementos ou Pressupostos da 
Responsabilidade Civil: ato ilícito; conduta do agente; dano; culpa e risco; nexo de 
causalidade. Classificação da Responsabilidade Civil quanto à culpa: subjetiva ou 
objetiva. Responsabilidade Civil Contratual e Extracontratual ou Aquiliana. A 
Responsabilidade Civil no Código de Defesa do Consumidor. Danos Morais Coletivos e 
Danos Sociais ou Difusos. Responsabilidade Civil por Danos Ambientais. Das 
Excludentes da obrigação de indenizar.  

Bibliografia Básica   
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: contratos e atos unilaterais. 17. ed. São Paulo: 
Saraiva Jur, 2020. v. 3. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555596144/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
TARTUCE, Flávio. Direito civil: teoria geral dos contratos e contratos em espécie. 16. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2021. v. 3. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530993849/. 
Acesso em: 10 maio 2022. 
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CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2020. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559770823/. Acesso em: 10 maio 2022. 

Bibliografia Complementar   
PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil. 33. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. v. 1. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530990367/. Acesso em: 10 maio 
2022. 
 
RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade civil. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530986087/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: contratos. 4. ed. São 
Paulo: Saraiva Jur, 2021. v. 4. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555593051/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: contratos. 24. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. 
v. 3. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559643387/. Acesso em: 10 
maio 2022. 
 
RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559641994/. Acesso em: 10 maio 2022.  

  

 Direito Criminal – Crimes contra o Sentimento Religioso a Crimes contra a 
Administração Pública – 60h   

5º  

Ementa   

Continuidade do estudo da Parte Especial do Código Penal em conjunto com a 
legislação extravagante pertinente. Crimes contra a propriedade imaterial. Crimes 
contra a organização do trabalho. Crimes contra o sentimento religioso. Crimes contra 
os costumes. Crimes contra a família. Crimes contra a incolumidade pública. Crimes 
contra a paz pública. Crimes contra a fé pública. Crimes contra a administração 
pública. Crimes Hediondos. Crimes equiparados a hediondo.  

Bibliografia Básica   
GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Curso de direito penal: parte especial. 5. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 
2021. v. 2.  Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622685/. Acesso 
em: 10 maio 2022. 
 
JESUS, Damásio de; ESTEFAM, André. Direito penal: parte especial. 36. ed. São Paulo: Saraiva, 2020. v. 3. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502619302/. Acesso em: 10 maio 
2022. 
 
PRADO, Luiz Regis. Tratado de direito penal brasileiro: parte especial. 2. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2017. 3 v. 718 p. ISBN 978-85-203-7110-7.  Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559640478/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 

Bibliografia Complementar   
CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte especial. 21. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2021. v. 2. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555596045/. Acesso em: 10 maio 
2022. 
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MIRABETE, Julio F. Manual de Direito Penal - Parte Geral - Vol. 1. São Paulo: Atlas, 2021. E-book. 
9788597028102. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597028102/. 
Acesso em: 10 maio 2022. 
 
ANDREUCCI, Ricardo Antonio. Manual de direito penal. 14. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva Jur, 2020.  
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553616329/. Acesso em: 10 maio 
2022. 
 
GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Curso de direito penal: parte especial (arts. 121 a 361). 5. ed. São Paulo: 
Saraiva Jur, 2021. v. 2. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622685/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
REALE JÚNIOR, Miguel. Fundamentos de direito penal. 5. ed. rev., atual. e reform. Rio de Janeiro: Forense, 
2020. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530991609/. Acesso em: 
10 maio 2022. 

  

 Direito do Trabalho – Relações Privadas  - 30h – 5º P  

Ementa   

Relações individuais de trabalho. Abordagem histórica e sociológica. Sistemas e 
paradigmas de regulação. Autonomia e fontes. Principiologia. OIT. Relações de 
trabalho. Relação de emprego e elementos constitutivos. Jornada de trabalho. 
Períodos de descanso. Salário e Remuneração. O empregado. O avulso. Trabalho rural. 
O empregador. Empresa e grupo econômico. O contrato de trabalho: elementos. 
Nulidades. Trabalho temporário. As novas modalidades de relação de trabalho com a 
reforma trabalhista.   

Bibliografia Básica   
LEITE, Carlos Henrique. Curso de direito do trabalho. 13. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622944/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
MARTINEZ, Luciano. Curso de direito do trabalho: relações individuais, sindicais e coletivas do trabalho. 
12. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622128/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
RENZETTI, Rogério. Manual de Direito do Trabalho. 6 ed. Grupo GEN, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559641079/. Acesso em: 10 maio 2022. 

Bibliografia Complementar   
CASSAR, Vólia Bomfim. CLT organizada: Consolidação das Leis do Trabalho. 6. ed. Rio de Janeiro: Método, 
2020.  Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559646036/. Acesso em: 
10 maio 2022. 
 
CALVO, Adriana. Manual do direito do trabalho. 5. ed. Saraiva. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.  
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620285/. Acesso em: 10 maio 
2022. 
 
RESENDE, Ricardo. Direito do Trabalho. 8 ed. Grupo GEN, 2020.  Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530989552/. Acesso em: 10 maio 2022. 
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MACHADO, Costa (org.). CLT interpretada artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 12. ed. Barueri: 
Manole, 2021. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555767391/. 
Acesso em: 10 maio 2022. 
 
FALCÃO, Susana Ferreira dos Santos D. Casos Práticos - Direito do Trabalho - 4 Ed. Grupo Almedina 
(Portugal), 2020. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9789724084367/. 
Acesso em: 10 maio 2022. 

   
  

 Direito Processual Civil – Processo de Execução – 60h  5º  

Ementa   

Cumprimento de sentença e execução. Teoria geral da execução. Responsabilidade 
patrimonial na execução. Execução provisória e execução definitiva; execução de 
título judicial e extrajudicial. Sujeitos na execução. Competência para execução. 
Requisitos para a realização da execução. Liquidação de sentença. Penhora, avaliação 
e expropriação de bens. Remição. Defesa do executado: Impugnação e Embargos do 
devedor; Embargos à Arrematação e à adjudicação; embargos de retenção. Execuções 
especiais. Insolvência Civil. Suspensão e extinção do processo de execução   

Bibliografia Básica   
BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: volume único. 7. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 
2021. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555592603/. Acesso em: 
10 maio 2022. 
 
GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Curso de direito processual civil: execução, processos nos tribunais e 
meios de impugnação das decisões. 14. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622777/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Direito processual civil: esquematizado. 11. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 
2020. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555590043/. Acesso em: 
10 maio 2022.  

Bibliografia Complementar   
CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 7. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2021. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559772575/. Acesso em: 10 maio 
2022. 
 
LOURENÇO, Haroldo. Processo civil sistematizado. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559640133/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
RIBEIRO, Marcelo. Processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530985738/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
SÁ, Renato Montans de. Manual de direito processual civil. 6. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2021. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555592757/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: procedimentos especiais. 55. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2021. v. 2. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559643073/. Acesso em: 10 maio 2022.  
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 Direito Processual Penal – Normas Preliminares – 60h  5º  

Ementa   

Introdução histórica do Direito Processual Penal e noções preliminares. Interpretação 
constitucional do processo penal. Do garantismo. Função do Processo Penal - Direito 
de punir do Estado e Direito à liberdade do indivíduo. Princípios orientadores do 
Direito Processual Penal. Sistemas processuais. Fontes e formas de interpretação do 
Processo Penal. Eficácia da lei processual no tempo. Eficácia da lei processual no 
espaço. Da persecução penal. Fase pré-processual: o inquérito policial. Da ação penal. 
Da ação civil “ex delicto”. Excludente de ilicutide. Sentença penal condenatória e 
absolutória. Sujeitos processuais. Da jurisdição e competência. Questões preliminares 
e prejudiciais. Das questões e dos processos incidentes.   

Bibliografia Básica   
CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 28. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620704/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
ANDREUCCI, Ricardo A. Curso básico de processo penal. 2. ed. São Paulo: 2015.  Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502626129/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 28. ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Atlas, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559770526/. Acesso em: 10 maio 2022.  

Bibliografia Complementar  
AVENA, Norberto. Processo penal. 13. ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Método, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559645084/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 20. ed. rev. atual. e ampl. Rio de 
Janeiro: Forense, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530993474/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
MARCÃO, Renato. Curso de processo penal. 7. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555594485/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito processual penal. 18.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530993627/. Acesso em: 10 maio 
2022. 
 
JUNIOR, Aury Celso Lima Lopes. Fundamentos do processo penal. 7. ed. São Paulo. Sariva, 2021 Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620582/. Acesso em: 10 maio 2022. 

 

 

Projeto de Extensão IV – 60h  5º  

Ementa   

A extensão na qualificação do processo formativo do estudante. Projeto de 
Extensão e responsabilidade social numa abordagem multidisciplinar e 
interdisciplinar. Procedimentos pedagógicos, metodológicos e técnico-
científicos de projetos e atividades de extensão universitária, articulados ao 
ensino de graduação e à iniciação científica/Pesquisa.  

 Bibliografia Básica   
 PRADO, Fernando Leme do. Metodologia de projetos. São Paulo: Saraiva, 2011. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502133297/. Acesso em: 10 maio 2022. 
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MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho científico: projetos 
de pesquisa, pesquisa bibliográfica, teses de doutorado, dissertações de mestrado, trabalhos de 
conclusão de curso.  9. ed. São Paulo: Atlas, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597026559/. Acesso em: 10 maio. 2022.   
 
SERVILHA, Claudia; MEZAROB, Orides. Manual de Metodologia da Pesquisa no Direito. 8.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553611560/. Acesso em: 10 maio 2022.  

Bibliografia Complementar   
BITTAR, Eduardo C.B. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática da monografia para 

concursos de direito. São Paulo: Saraiva, 2015. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622470/. Acesso em: 10 maio 2022 

 

HENRIQUES, Antônio; MEDEIROS, João Bosco. Metodologia Científica da Pesquisa Jurídica. 

9.ed. São Paulo: Saraiva, 2019. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597011760/. Acesso em: 10 maio 2022.  

 

FLICK, Uwe. Introdução à Metodologia de Pesquisa: um guia para iniciantes. Porto Alegre: 

Penso, 2013. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848138/. 

Acesso em: 10 maio 2022. 

 

MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. 8.ed. São Paulo: Atlas 

2016. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597008821/. Acesso 

em: 10 maio 2022  

 

SAMPIERI, Roberto, H. et al. Metodologia de Pesquisa. 5.ed. Porto Alegre: Penso, 2013. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848367/. Acesso em: 10 

maio 2022.  
 

 

 

 

6º Período   
  

 Clínica de Direitos Humanos – 60h  6º  

Ementa   

Promover a formação acadêmica integrada às múltiplas demandas sociais, e de novas 
formas organizativas do exercício profissional, bem como da efetivação do acesso à 
justiça. Estimular uma formação humanista, comprometida com a sociedade e a 
consciência jurídica crítica. Estabelecer a articulação da teoria com a prática na 
atividade forense e a participação em atividades de extensão universitária. 
Compreender os temas inerentes as atividades e fomentar a humanização do Direito, 
instigando a busca de métodos inovadores para a solução dos problemas jurídicos.  

Bibliografia Básica   
BRANDÃO, Cláudio (coord.). Direitos humanos fundamentais em perspectiva. São Paulo: Atlas, 2014.  
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522488339/. Acesso em: 10 maio 
2022. 
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DORETO, Daniella T.; MELLO, Flaviana Aparecida D.; LIMA, Andreia da S.; et al. Direitos Humanos e 
Legislação Social. Porto Alegre: SAGAH, 2021. E-book. 9786556901305. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786556901305/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
SIQUEIRA JUNIOR, Paulo Hamilton. Direitos humanos: liberdades públicas e cidadania. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2016. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502636514/. 
Acesso em: 10 maio 2022.  

Bibliografia Complementar   
 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca; ALMEIDA, Guilherme Assis de. Curso de filosofia do direito. 15. ed. 

Rio de Janeiro: Atlas, 2021. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597026528/. Acesso em: 10 maio 2022. 

 

GUERRA, Sidney. Curso de direitos humanos. 6. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2020. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553618446/. Acesso em: 10 maio 2022. 

 

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Manual de direitos humanos. 3. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2014. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522488605/. Acesso em: 10 maio 

2022. 

 

FILHO, Artur R. I L.; OST, Sheila B.; BONETE, Wilian J.; et al. Ética e Cidadania. Porto Alegre: 

SAGAH, 2018. E-book. 9788595024816. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595024816/. Acesso em: 10 maio 2022. 

 

WOLKMER, Antônio Carlos. Pluralismo jurídico: fundamentos de uma nova cultura do direito. 4. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2015. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502228375/. Acesso em: 10 maio 2022.  

  

Direito Administrativo Geral – 60h  6º  

Ementa   

Estuda a origem histórica, os fundamentos e métodos do Direito 
Administrativo. Sistema Administrativo Brasileiro: Sistema Misto 
Administrativo-Judicial. Codificação do Direito Administrativo.  Estado e 
Administração-governo. Analisa as relações jurídicas em que a Administração é 
parte, bem como os sujeitos, objeto e conceito do Direito Administrativo, 
apontando e analisando seus Princípios normativos e ferindo as questões 
pertinentes à sua interpretação. Cuida das matérias atinentes à Administração 
Pública e o Estado democrático de Direito, explicitando o alcance conceitual de 
função e serviço público, agentes administrativos e políticos, bem como de 
poder de polícia e outros poderes da Administração. Faz o contraponto entre a 
liberdade do cidadão e o controle da Administração, desdobrando-se pelo 
processo e ato administrativos. Focaliza a Administração direta e indireta, 
prerrogativas e verticalidade, além de bens públicos. Conceitua e analisa a 
Administração Pública, o ato administrativo, os poderes da Administração, os 
servidores, cargos, concursos e serviços públicos, bem como as questões 
próprias da execução destes, tais como ser centralizada ou descentralizada, 
direta ou indireta etc.   

Bibliografia Básica   
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ALMEIDA, Fabrício Bolzan D. Manual de direito administrativo. São Paulo: Editora Saraiva, 2022. E-
book. 9786553620421. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620421/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
FILHO, José dos Santos C. Manual de Direito Administrativo. Barueri [SP]: Atlas, 2022. E-book. 
9786559771837. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559771837/. Acesso em: 10 maio. 2022. 
 
PIETRO, Maria Sylvia Zanella D. Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. 
9786559643042. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559643042/. Acesso em: 10 maio 2022.  

Bibliografia Complementar   
ABRAHAM, Marcus. Lei de responsabilidade fiscal comentada. 3. ed. rev.atual. e ampl. Rio de 
Janeiro: Forense, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530992248/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
NOHARA, Irene Patrícia D. Direito Administrativo. Barueri [SP]: Atlas, 2022. E-book. 
9786559771325. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559771325/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
MAZZA, Alexandre. Manual de direito administrativo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2021. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597025262/. Acesso em: 
10 maio 2022. 
 
COUTO, Reinaldo; CAPAGIO, Álvaro do C. Curso de Direito Administrativo. São Paulo : SaraivaJur, 
2022. E-book. 9786553620452. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620452/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende de. Licitações e contratos administrativos: teoria e prática. 9. 
ed. rev., atual e reform. São Paulo: Método, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559643288/. Acesso em:10 maio 2022.   

  

 Direito Civil – Direito das Coisas – 60h  6º  

Ementa   

Direitos das Coisas. Da posse: Objeto; natureza; modalidades; modos aquisitivos; 
perda e efeitos da posse. Função social da posse e da propriedade. Da propriedade: 
Fundamento jurídico do domínio; Propriedade Imóvel; Propriedade móvel. Formas de 
aquisição e perda da propriedade; usucapião; Direitos de vizinhança; Condomínio: 
geral e edilício; direitos reais de fruição, garantia (hipoteca, penhor e anticrese) e 
aquisição; direitos reais sobre coisas alheias: superfície, servidões, usufruto, uso, 
habitação, direito do promitente comprador.  

Bibliografia Básica   
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito das coisas. 16. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 
2021. v. 5. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555590531/. Acesso 
em: 10 maio 2022. 
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GAGLIANO, Pablo S.; FILHO, Rodolfo Mario Veiga P. Novo Curso de Direito Civil - Direitos Reais - Vol. 5. 
São Paulo: SaraivaJur, 2022. E-book. 9786553622272. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622272/. Acesso em:10 maio 2022. 
 
TARTUCE, Flávio. Direito Civil: Direito das Coisas. v.4. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. 
9786559643486. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559643486/. 
Acesso em: 10 maio 2022.  

Bibliografia Complementar   
RIZZARDO, Arnaldo. Condomínio Edilício e Incorporação Imobiliária. Rio de Janeiro : Forense, 2021. E-
book. 9788530992170. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530992170/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530990886/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
VENOSA, Sílvio de S. Direito Civil: Direitos Reais. v.4. Barueri [SP]: Atlas, 2022. E-book. 9786559772780. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559772780/. Acesso em: 10 
maio 2022. 
 
PEREIRA, Caio Mário da S. Instituições de Direito Civil: Introdução ao Direito Civil - Teoria Geral de 
Direito Civil. v.I. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. 9786559644469. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559644469/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
NADER, Paulo. Curso de direito civil: direito das coisas. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. v.4. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530968700/. Acesso em: 10 
maio 2022. 

  

 Direito Processual Civil – Tutelas Provisórias – 60h  6º  

Ementa   

Disciplina em que se estuda o as tutelas provisórias previstas no Código de Processo 
Civil e sua aplicação nos mais diversos tipos de procedimento e Jurisdição, bem como, 
procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e voluntária. Tutela de execução: 
noções gerais. Responsabilidade patrimonial: fraudes do devedor. Títulos executivos. 
Ação monitória. Execução das obrigações de entregar coisa, fazer ou não-fazer e 
pagar quantia certa. Defesas na execução e Embargos de Terceiros. Insolvência civil. 
Tutela da urgência e tutela da evidência.  

Bibliografia Básica   
BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: volume único. 7. ed. São Paulo: Saraiva 
Jur, 2021. (https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622111/)  
  
CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 7. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2021. 
(https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559772575/)  
  
GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Direito processual civil: esquematizado. 11. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 
2020. (https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555597103/)  

Bibliografia Complementar   
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ALVIM, Eduardo Arruda; GRANADO, Daniel Willian; FERREIRA, Eduardo Aranha. Direito processual civil. 
6. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2019. 
(https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553611416/)  
  
MARCATO, Antônio Carlos. Procedimentos especiais. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2021. 
(https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597026221/)  
  
SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de direito processual civil: procedimentos especiais codificados e da 
legislação esparsa, jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária, processo nos tribunais e juizados 
especiais. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. v. 3. 
(https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547212452/)  
  
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2021. 3 v. 
(https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559642373/)  
  
VEZZONI, Marina. Direito processual civil. 2. ed. Barueri: Manole, 2016. (Minha Biblioteca)  

   

Direito Processual Penal – Persecução Penal – 60h  6º  

Ementa   

Análise das provas no processo penal. Atos de comunicação processual - 
citações, notificações e intimações. Medidas cautelares no processo penal. Atos 
processuais do juiz - despachos e decisões. Das questões prejudiciais. Dos 
processos incidentes. Do incidente de falsidade. Da insanidade mental do 
acusado. A sentença penal e sua estrutura. Ritos processuais em espécie - 
procedimentos comum, ordinário, sumário e sumaríssimo e procedimentos 
especiais. Tribunal do Júri.   

Bibliografia Básica   
NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 20. ed. rev. atual. e ampl. Rio de 
Janeiro: Forense, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530993474/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
MESSA, Ana F. Curso de Direito Procesual Penal. 3. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2017. E-book. 
9788547211264. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547211264/. Acesso em: 02 set. 2022. 
 
RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 28. ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Atlas, 2020. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559770526/. Acesso em: 10 maio 
2022. 

Bibliografia Complementar   
AVENA, Norberto. Processo penal. 13. ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Método, 2021. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559645084/. Acesso em: 10 maio. 
2022. 
 
CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 28. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021. 
(https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620704/)  
 
MARCÃO, Renato. Curso de processo penal. 7. ed. São Paulo: Sraiva Jur, 2021. 
(https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555594485/)  
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NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito processual penal. 18.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530993627/. Acesso em: 
10 maio 2022. 
 
NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 20. Ed. Ver. Atual. E ampl. Rio 
de Janeiro: Forense, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530993474/. Acesso em: 10 maio 2022. 

  
 

Projeto de Extensão V – 60h  6º  

Ementa   

A extensão na qualificação do processo formativo do estudante. Projeto de 
Extensão e responsabilidade social numa abordagem multidisciplinar e 
interdisciplinar. Procedimentos pedagógicos, metodológicos e técnico-
científicos de projetos e atividades de extensão universitária, articulados ao 
ensino de graduação e à iniciação científica/Pesquisa.  

 Bibliografia Básica   
 PRADO, Fernando Leme do. Metodologia de projetos. São Paulo: Saraiva, 2011. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502133297/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho científico: projetos 
de pesquisa, pesquisa bibliográfica, teses de doutorado, dissertações de mestrado, trabalhos de 
conclusão de curso.  9. ed. São Paulo: Atlas, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597026559/. Acesso em: 10 maio. 2022.   
 
SERVILHA, Claudia; MEZAROB, Orides. Manual de Metodologia da Pesquisa no Direito. 8.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553611560/. Acesso em: 10 maio 2022.  

Bibliografia Complementar   
BITTAR, Eduardo C.B. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática da monografia para 

concursos de direito. São Paulo: Saraiva, 2015. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622470/. Acesso em: 10 maio 2022 

 

HENRIQUES, Antônio; MEDEIROS, João Bosco. Metodologia Científica da Pesquisa Jurídica. 

9.ed. São Paulo: Saraiva, 2019. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597011760/. Acesso em: 10 maio 2022.  

 

FLICK, Uwe. Introdução à Metodologia de Pesquisa: um guia para iniciantes. Porto Alegre: 

Penso, 2013. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848138/. 

Acesso em: 10 maio 2022. 

 

MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. 8.ed. São Paulo: Atlas 

2016. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597008821/. Acesso 

em: 10 maio 2022  

 

SAMPIERI, Roberto, H. et al. Metodologia de Pesquisa. 5.ed. Porto Alegre: Penso, 2013. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848367/. Acesso em: 10 

maio 2022.  
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7º Período   
  

Direito Administrativo – Contratos Públicos e Responsabilidade Fiscal - 30h  7º  

Ementa   

Disciplina que cuida dos processos e contratos da Administração em espécie, 
com especial enfoque para as licitações, bem como para as parcerias público-
privadas e outros institutos jurídicos. Cuida de analisar as limitações da 
propriedade privada, a intervenção na propriedade e a atuação no domínio 
econômico pelo Estado. Trata de questões fundamentais pertinentes ao 
Estatuto da Cidade e à Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei de Improbidade 
Administrativa. Responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas 
pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. 
Acordo de leniência. Compliance. Fere as matérias relativas à responsabilidade 
civil do Estado e ao controle da Administração Pública, especialmente o papel 
dos Tribunais de Contas, do Poder Legislativo, os remédios constitucionais e os 
privilégios da Administração Pública em juízo. Expõe a organização 
administrativa brasileira e tece análise crítica sobre o novo modelo de 
administração gerencial, caracterizado pelas Agências Reguladoras. Cuida do 
Municipalismo. Analisa a Lei de Responsabilidade Fiscal e o controle 
orçamentário.   

Bibliografia Básica   
ALMEIDA, Fabrício Bolzan de. Manual de direito administrativo. 4. Ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2021. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620421/. Acesso em: 
10 maio 2022. 
 
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo.34. ed. Ver. Atual. E ampl. São 
Paulo: Atlas, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559771837/. Acesso em: 10 maio  2022. 
 
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 33. Ed. Ver. Atual e ampl. São Paulo: Atlas, 
2020. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559643042/. Acesso 
em: 10 maio 2022. 

Bibliografia Complementar   
MAZZA, Alexandre. Manual de direito administrativo. 11. Ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555593266/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
COUTO, Reinaldo. Curso de direito administrativo. 4. Ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553615919/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
NOHARA, Irene. Direito administrativo. 10. Ed. São Paulo: Atlas, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559771325/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
SPITZCOVSKY, Celso. Direito administrativo esquematizado. 4. Ed. Ver. E atual. São Paulo: Saraiva Jur, 2021. 
(https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555596250/)  
 
OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo. 8. Ed. São Paulo. GEN. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530993962/. Acesso em: 10 maio 2022. 
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 Direito Civil – Direito de Família – 60h  7º  

Ementa   

Direito de Família, partindo da análise da evolução histórica da família como 
fenômeno social e jurídico. A proteção legal à família. Casamento e Relações 
conjugais. União Estável e Concubinato. Regras de ordem pessoal e patrimonial. 
Regime patrimonial do casamento. Dissolução do vínculo conjugal e da sociedade 
conjugal. A filiação dentro e fora do casamento. Poder Familiar e Autoridade 
Parental. Alimentos e Alimentos Gravídicos. Da Adoção: regime legal (Lei 
12.010/2009), adoção à brasileira, adoção póstuma, adoção internacional, 
Procedimento da Adoção. Bem de Família. Tutela, curatela e a tomada de decisão 
apoiada.  

Bibliografia Básica   
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil. 10. Ed. São Paulo: 
Saraiva Jur, 2020. V. 6. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622258/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. 18. Ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2021. V. 6. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555596106/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
TARTUCE, Flávio. Direito civil: direito da família. 16. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. V. 5. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530993818/. Acesso em: 10 maio 2022. 

Bibliografia Complementar   
LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias. 9. Ed. São Paulo: Saraiva, 2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555596281/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
MADALENO, Rolf. Manual de direito de família. 3. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530990183/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil. 28. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. V. 5. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559643417/. Acesso em: 10 
maio. 2022. 
 
TEPEDINO, Gustavo; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Direito de família. Rio de Janeiro: Forense, 020. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559643936/. Acesso em: 10 
maio 2022. 
 
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: direito de família e sucessões. 20. Ed. São Paulo: Atlas, 2020. V. 5. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559773039/. Acesso em: 10 
maio 2022. 

  

 Direito do Trabalho – Relações Coletivas – 60h  7º  

Ementa   
Relações coletivas. Liberdade e autonomia sindical. Estrutura sindical. Sindicatos, 
federações, confederações, centrais sindicais. Contribuições sindicais. Proteção 
contra atos antissindicais. Greve. Negociação, acordos e convenções.  

Bibliografia Básica   
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito do trabalho. São Paulo: Saraiva Jur, 2021. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622944/. Acesso em: 10 maio 2022 
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. 
RENZETTI, Rogério. Manual de Direito do Trabalho. 6 ed. Grupo GEN, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559641079/. Acesso em: 10 maio 2022.  
 
MARTINEZ, Luciano. Curso de direito do trabalho: relações individuais, sindicais e coletivas do trabalho. 
12. Ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622128/. Acesso em: 01 set. 2022. 

Bibliografia Complementar   
MACHADO, Costa (org.). CLT interpretada artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 12. Ed. Barueri: 
Manole, 2021. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555767391/. 
Acesso em: 10 maio 2022. 
 
CALVO, Adriana. Manual de direito do trabalho. 5. Ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620285/. Acesso em: 01 set. 2022. 
 
CASSAR, Vólia Bomfim. CLT organizada: Consolidação das Leis do Trabalho. 6. Ed. Rio de Janeiro: 
Método, 2020. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559646036/. 
Acesso em: 01 set. 2022. 
 
RESENDE, Ricardo. Direito do trabalho. 8. Ed. São Paulo: Método, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530989552/. Acesso em: 10 maio. 2022. 
 
FALCÃO, Susana Ferreira dos Santos D. Casos Práticos – Direito do Trabalho – 4 Ed. Grupo Almedina 
(Portugal), 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9789724084367/.  

  

 Direito Processual Penal – Nulidades e Recursos – 30h  7º  

Ementa   
Estudo aprofundado das nulidades do processo penal. Princípios das nulidades 
processuais. Classificação das nulidades: relativa e absoluta, recursos, revisão 
criminal, habeas corpus e execução penal.   

Bibliografia Básica   
LOPES JUNIOR, Aury Celso Lima. Fundamentos do processo penal. 7. Ed. São Paulo. Saraiva, 2021 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620582/. Acesso em: 

10 maio 2022. 
 
MESSA, Ana F. Curso de Direito Processual Penal. 3. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2017. E-book. 
9788547211264. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547211264/. Acesso em: 02 set. 2022. 
 
RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 28. Ed. Ver. Atual e ampl. São Paulo: Atlas, 2020. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559770526/. Acesso em: 10 maio 2022. 

Bibliografia Complementar   
AVENA, Norberto. Processo penal. 13. Ed. Ver. Atual e ampl. São Paulo: Método, 2021. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559645084/. Acesso em: 10 maio. 
2022. 
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CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 28. Ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620704/. Acesso em: 10 

maio. 2022. 
 
MARCÃO, Renato. Curso de processo penal. 7. Ed. São Paulo: Sraiva Jur, 2021. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555594485/. Acesso em: 10 maio. 2022. 
 
NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito processual penal. 18.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530993627/. Acesso em: 01 
set. 2022. 
 
NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 20. Ed. Ver. Atual. E ampl. Rio de 
Janeiro: Forense, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530993474/. Acesso em: 10 maio 2022. 

  

 Prática Cível e Consumerista – 60h  7º  

Ementa   

Prática Forense e Prática Jurídica. Posicionamento profissional do operador do 
Direito. Assistência jurídica à comunidade. Práticas simuladas e reais nos planos 
jurídicos típicos do Direito Civil e Direito do Consumidor. Reconhecer os meios 
alternativos de solução de litígios: Mediação, Conciliação e Arbitragem. 
Conhecer o Processo Eletrônico e a efetividade da prestação jurisdicional, 
reconhecendo as tecnologias de comunicação e informação, utilizando-as como 
aliadas nas práticas jurídicas e judiciárias. Enfrentar novos paradigmas definidos 
pelo Direito Digital, solucionando conflitos decorrentes dos meios digitais, tais 
como: aplicação da LGPD; comércio eletrônico; herança digital; provas digitais, 
entre outros. Estimular práticas de estudo independente, visando uma 
progressiva autonomia profissional e intelectual do aluno.  

Bibliografia Básica   
CHACON, Luis Fernando Rabelo. Manual de prática forense civil. 7. Ed. São Paulo: Saraiva Jur, 
2020. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553623187/. 
Acesso em: 10 maio 2022. 
  
AGUIRRE, João Ricardo Brandão; SÁ, Renato Montans de. Prática civil. 10. Ed. São Paulo: Saraiva 
Jur, 2020. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622951. 
Acesso em: 10 maio 2022. 
 
ARAUJO Jr.; Gediel Claudino de. Prática no Direito do Consumidor, (2nd edição). Grupo GEN, 
2020.. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597026498/). 
Acesso em: 10 maio 2022. 

Bibliografia Complementar   
SÁ, Renato Montans de; AGUIRRE, João. Prática civil. 10. Ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2020. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622951/) Acesso 

em: 10 maio 2022.  
 
ALMEIDA, Fabrício Bolzan de. Direito do consumidor esquematizado. 9. Ed. São Paulo: Saraiva Jur, 
2021. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622166/) 
Acesso em: 10 maio 2022.  
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TARTUCE, Flávio; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito do consumidor: direito 
material e processual. 10. Ed. São Paulo: Método, 2021. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559641826/)) Acesso em: 10 

maio 2022.  
 
KHOURI, Paulo R. Roque A. Direito do consumidor: contratos, responsabilidade civil e defesa do 
consumidor em juízo. 7. Ed. São Paulo: Atlas, 2021. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597026443/. Acesso em: 10 

maio 2022.  
 
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Direito do consumidor. 10 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530992941/. Acesso 

em: 10 maio 2022  
 

  

Trabalho de Curso I – 30h  7º  

Ementa   

Componente curricular eminentemente prático, destinado a aprofundar a 
compreensão das técnicas e normas empregadas no desenvolvimento de projetos 
de pesquisa. Destina-se a capacitar os estudantes a elaborarem seus projetos de 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e outros, estando atrelada à Disciplina 
Trabalho de Curso II, fase de execução acadêmica do projeto aqui desenvolvido.   

Bibliografia Básica   
HENRIQUES, Antonio; MEDEIROS, João Bosco. Metodologia científica na pesquisa jurídica. 9. ed. São 
Paulo: Atlas, 2017. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597011760/. Acesso em: 10 maio 2022. 
  
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 9. ed. 
São Paulo: Atlas, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597026580/. Acesso em: 10 maio 2022. 
  
NUNES, Rizzatto. Manual da monografia jurídica: como se faz: uma monografia, uma dissertação, 
uma tese. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522465989/. Acesso em: 10 maio 2022. 

Bibliografia Complementar   
BITTAR, Eduardo C. B. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e pratica da monografia para os 
cursos de direito. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622470/. Acesso em: 10 maio 2022 

  
LOZADA, Gisele; NUNES, Karina da S. Metodologia Científica. Porto Alegre: Grupo A, 
2019. E-book. 9788595029576. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595029576/. Acesso em: 02 set. 
2022. 
  
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2018. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559771653/. Acesso em: 10 

maio 2022 
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MEDEIROS, João Bosco; TOMASI, Carolina. Redação de artigos científicos. São Paulo: Atlas, 2016. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597026641/. Acesso em: 

10 maio 2022 

  
QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo. Monografia jurídica: passo a passo. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6298-2/. Acesso 

em: 10 maio 2022 

  
 
 

Projeto de Extensão VI – 60h  7º  

Ementa   

A extensão na qualificação do processo formativo do estudante. Projeto de 
Extensão e responsabilidade social numa abordagem multidisciplinar e 
interdisciplinar. Procedimentos pedagógicos, metodológicos e técnico-
científicos de projetos e atividades de extensão universitária, articulados ao 
ensino de graduação e à iniciação científica/Pesquisa.  

 Bibliografia Básica   
 PRADO, Fernando Leme do. Metodologia de projetos. São Paulo: Saraiva, 2011. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502133297/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho científico: projetos 
de pesquisa, pesquisa bibliográfica, teses de doutorado, dissertações de mestrado, trabalhos de 
conclusão de curso.  9. ed. São Paulo: Atlas, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597026559/. Acesso em: 10 maio. 2022.   
 
SERVILHA, Claudia; MEZAROB, Orides. Manual de Metodologia da Pesquisa no Direito. 8.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553611560/. Acesso em: 10 maio 2022.  

Bibliografia Complementar   
BITTAR, Eduardo C.B. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática da monografia para 

concursos de direito. São Paulo: Saraiva, 2015. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622470/. Acesso em: 10 maio 2022 

 

HENRIQUES, Antônio; MEDEIROS, João Bosco. Metodologia Científica da Pesquisa Jurídica. 

9.ed. São Paulo: Saraiva, 2019. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597011760/. Acesso em: 10 maio 2022.  

 

FLICK, Uwe. Introdução à Metodologia de Pesquisa: um guia para iniciantes. Porto Alegre: 

Penso, 2013. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848138/. 

Acesso em: 10 maio 2022. 

 

MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. 8.ed. São Paulo: Atlas 

2016. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597008821/. Acesso 

em: 10 maio 2022  
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SAMPIERI, Roberto, H. et al. Metodologia de Pesquisa. 5.ed. Porto Alegre: Penso, 2013. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848367/. Acesso em: 10 

maio 2022.  
 

 

8º Período   
  

Direito Civil – Direito das Sucessões – 60h  8º  

Ementa   

Direito das sucessões: noções gerais. Abertura da sucessão. Aceitação e 
Renúncia da Herança. Herança jacente e herança vacante. Petição de Herança. 
Herança necessária. Excluídos da Sucessão: Deserdação e Indignidade. Sucessão 
legítima. Ordem de vocação hereditária. Herdeiros Necessários. Sucessão por 
cabeça e por estirpe. Representação. Da Sucessão Testamentária. Testamento. 
Legado. Codicilo. Do Inventário e da Partilha.  

Bibliografia Básica   
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito das sucessões. 15. Ed. São Paulo: 
Saraiva Jur, 2021. V. 7Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555590654/. Acesso em: 02 set. 2022. 
 
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: direito das 
sucessões. 8. Ed. São Paulo: Saraiva Jur,2021. V. 7. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622234/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
TARTUCE, Flávio. Direito civil: direito de FamíliaRio de Janeiro: Forense, 2021 5 v. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530993818/. Acesso em: 02 set. 2022. 

Bibliografia Complementar   
CARVALHO, Luiz Paulo Vieira de. Direito das sucessões. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2019 Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597017328/. Acesso em: 02 set. 
2022. 
 
NADER, Paulo. Curso de direito civil: direito das sucessões. 7. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. 
V. 6.  Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530968748/. 
Acesso em: 02 set. 2022. 
 
PEREIRA, Caio Mário da Silva; MOREIRA, Carlos Roberto Barbosa. Instituições de direito civil: 
direito das sucessões. 27. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. V. 6. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530990572/. Acesso em: 02 set. 2022. 
 
RIZZARDO, Arnaldo. Direito das sucessões. 11. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019 Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530984762/. Acesso em: 02 set. 2022. 
 
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: sucessões. 18. Ed. São Paulo: Atlas, 2018. V. 6 Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597014846/. Acesso em: 02 set. 
2022. 

  

 Direito Empresarial Geral – 30h  8º  
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Ementa   

Disciplina que cuida de analisar a evolução do Direito Empresarial e de seus 
institutos básicos, focalizando a empresa e os empresários. Analisa as empresas que 
giram sob os diversos tipos de sociedade e o empresário unipessoal, no que se refere 
a suas características, funcionamento, obrigações, responsabilidades, 
relacionamentos, formas de constituição, metamorfoses e dissolução. Operações 
societárias. Analisa ainda a escrituração e os registros públicos pertinentes aos seus 
interesses segundo disposições legais, bem como o estabelecimento comercial, 
aspectos fundamentais da propriedade intelectual e industrial, a teoria da 
desconsideração da personalidade jurídica, os prepostos. Títulos de Créditos: 
Aspectos Gerais, Título ao Portador, Título Nominal, Título Nominativo, Letra de 
Cambio, Nota Promissória, Duplicata e Cheque e os principais títulos impróprios. 
Protesto. Ações de cobrança do crédito e meios de defesa do devedor.  

Bibliografia Básica   
NEGRÃO, Ricardo. Curso de Direito Comercial e de Empresa V 2 – Títulos de crédito e Contratos 
Empresariais. 10 ed. Editora Saraiva, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622203/. Acesso em: 02 set. 2022. 
 
CAMPINHO, Sérgio. Curso de direito comercial: direito de empresa. 17. Ed. São Paulo: Saraiva Jur, 
2020. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620780/. Acesso 
em: 02 set. 2022. 
 
MAMEDE, Glastone. Manual de direito empresarial. 14. Ed. São Paulo: Atlas, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559770151/. Acesso em: 02 set. 2022. 

Bibliografia Complementar   
BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito societário. 18. Ed. São Paulo: Atlas, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559772810/. Acesso em: 02 set. 2022. 
 
CHAGAS, Edilson Enedino. D. Esquematizado – Direito Empresarial. 8 ed. Editora Saraiva, 2021. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553621558/. Acesso em: 02 
set. 2022. 
 
SACRAMONE, Marcelo B. Manual de D. Empresarial. 2 ed. Editora Saraiva, 2021.. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553618248/. Acesso em: 02 set. 2022. 
 
FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de direito comercial. 21. Ed. São Paulo: Atlas, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597024890/. Acesso em: 02 set. 2022. 
 
VIDO, Elisabete. Curso de direito empresarial. 8. Ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555598452/. Acesso em: 02 set. 2022. 

  

 Direito Tributário: Parte Geral – 60h  8º  

Ementa   

Atividade financeira do Estado. Orçamento público. Receita Pública. Despesa 
Pública. Estudo das relações jurídicas entre os entes dotados de competência 
impositiva e/ou administrativa-arrecadatória e aqueles que são compelidos às 
prestações, positivas ou negativas, relativas à exigência, fiscalização e arrecadação 
dos tributos. Conceituação do Direito Tributário e delineamento de sua relação com 
as Ciências Econômicas e das Finanças. Sistema Tributário Nacional e legislação 
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tributária. Obrigação tributária. Lançamento Tributário. Responsabilidade 
Tributária. Crédito tributário: suspensão, extinção e exclusão. Dívida Ativa. 
Garantias e privilégios do crédito tributário. O poder de tributar e suas limitações: 
isenções, imunidades e capacidade contributiva; a questão do mínimo existencial. 
Dos conflitos de competência tributária, dentre outras matérias em 
desdobramentos fundamentais das temáticas elencadas.  

Bibliografia Básica   
HARADA, Kiyoshi. Direito financeiro e tributário. 30. Ed. São Paulo: Atlas, 2021. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559770038/. Acesso em: 02 set. 2022. 

 

SABBAG, Eduardo de Moraes. Direito tributário. 8. Ed. São Paulo: Método, 2021. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559640317/. Acesso em: 02 set. 2022. 

 

PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo. 11. Ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2020 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555594706/. Acesso em: 02 

set. 2022. 

Bibliografia Complementar   
ABRAHAM, Marcus. Curso de Direito Financeiro Brasileiro. 6 ed. Grupo GEN, 2020Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530990596/. Acesso em: 02 set. 2022. 
 
PISCITELLI, Tathiane. Direito Financeiro. 7 ed. Grupo GEN, 2021Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597022728/. Acesso em: 02 set. 2022. 
 
SCHOUERI, Luis Eduardo. Direito tributário. 10. Ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2021Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555592696/. Acesso em: 02 set. 2022. 
 
COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 17. Ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2020. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530988357/. 
Acesso em: 02 set. 2022. 
 
BALEEIRO, Aliomar; DERZI, Misabel Abreu Machado. Direito tributário brasileiro: CTN comentado. 
14. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018 Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530980726/. Acesso em: 02 set. 2022. 

  

Educação Ambiental e Sustentabilidade – 30h  8o   

Ementa   

Introdução ao estudo das ciências do ambiente. Ecologia e biodiversidade. 
Organização dos ecossistemas. Ciclos biogeoquímicos. Recursos naturais. Saúde 
coletiva e meio ambiente. Poluição e impacto ambiental. Caracterização ambiental 
regional. Políticas de educação ambiental. Legislação ambiental.   

Bibliografia Básica   
MILLER, G., T.; SCOTT, E. Spoolman. Ciência Ambiental. 3.ed. São Paulo:  Cengage Learning Brasil, 2021. 
Trad. 16ª edição norte-americana. (Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555583922/. Acesso em: 02 set. 2022.).   
 
SARLET, Wolfgang, I.; FENSTERSEIFER, Tiago. Curso de Direito Ambiental. Rio de Janeiro: Forense, 2020. 
(Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559643783/. Acesso em: 02 
set. 2022.)  



  

 

 

156 

 

FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. | IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba SA. 

Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435 bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 

CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

 
VESILIND, P., A. et al. Introdução à engenharia ambiental. 2.ed. São Paulo:  Cengage Learning Brasil, 
2021. Trad. 3ª edição norte-americana. (Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522127689/. Acesso em: 02 set. 2022.). 

Bibliografia Complementar   
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 22.ed. São Paulo: Atlas, 2021. (Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597027402/. Acesso em: 02 set. 2022.)  
 
BARSANO, Paulo, R.; BARBOSA. Rildo Pereira. Meio ambiente - guia prático e didático. 3.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2019. (Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536532257/. 
Acesso em: 02 set. 2022.)  
 
ODUM, Eugene, P.; BARRET, Gary W. Fundamentos de ecologia.  São Paulo:  Cengage Learning Brasil, 
2019. Trad. 5ª edição norte-americana. (Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126125/. Acesso em: 02 set. 2022.)  
 
PHILIPPI JUNIOR, Arlindo; PELICIONI, Maria Cecília F. Educação Ambiental e Sustentabilidade. Barueri: 
Manole, 2014. E-book. 9788520445020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520445020/. Acesso em: 02 set. 2022. 
 
SANTOS, Ana Silvia P.; OHNUMA JR., Alfredo A. Engenharia e meio ambiente: aspectos conceituais e 
práticos. São Paulo: Saraiva, 2021. (Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521637523/. Acesso em: 02 set. 2022.) 

    

Prática Criminal e Tribunal do Júri – 60h  8º  

Ementa   

Prática Forense e Prática Jurídica. Posicionamento profissional do operador do 
Direito. Assistência jurídica à comunidade. Práticas simuladas e reais nos 
planos jurídicos típicos do Direito Criminal e Tribunal do Júri. Enfrentar novos 
paradigmas definidos pelo Direito Digital, solucionando conflitos decorrentes 
dos meios digitais, tal como: cibercrimes; Estimular práticas de estudo 
independente, visando uma progressiva autonomia profissional e intelectual 
do aluno.  

Bibliografia Básica   
MARQUES, Fernando; TASOKO, Marcelle; SOUTO, Priscila. Prática penal. 3.ed. São Paulo: Saraiva 
Educação, 2021. (Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555595307/. Acesso em: 02 set. 2022.)  
 
NUCCI, Guilherme de Souza. Prática forense penal. 14. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense, 2022. (Disponível em: Minha Biblioteca, (14th edição). Grupo GEN, 2022.)  
 
NOVAES, Felipe; BELLO, Rodrigo. Manual de prática penal.  7. ed. rev. e atual.e ampl. São Paulo: 
Método, 2021. (Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559640348/. Acesso em: 02 set. 2022.) 

Bibliografia Complementar   
MESSA, Ana Flávia. Prática penal para exame da OAB. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2020.  
(Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555591767/. Acesso 
em: 02 set. 2022..)  
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SILVA, Pedro Ramos Lyra da. Coleção Defensoria Pública - Ponto a Ponto - Prática Penal. São 
Paulo: Saraiva Jur, 2020. (Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553618903/. Acesso em: 02 set. 2022.)  
 
AVENA, Norberto. Processo penal. 13. ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Método, 2021. 
(Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530992767/. Acesso 
em: 02 set. 2022.)  
 
NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 20. ed. rev. atual. e ampl. 
Rio de Janeiro: Forense, 2021. (Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530993474/. Acesso em: 02 set. 2022.)   
 
NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito processual penal. 18.ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2021. (Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530993627/. 
Acesso em: 02 set. 2022.) 

   

 Direito Processual do Trabalho – 60h  8º  

Ementa   

Introdução ao Direito Processual do Trabalho. A Justiça do Trabalho e o Ministério 
Público do Trabalho. Fontes e Princípios do Processo do Trabalho. Competências. 
Atos Processuais e Prazos. Partes e Terceiros. A Ação Trabalhista. Procedimento. 
Petição inicial. Defesa. Provas. Audiência e conciliação. Sentença e coisa julgada. 
Recursos. Execução.   

Bibliografia Básica   
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 20. ed. São Paulo: Saraiva 
Jur, 2022. (Minha Biblioteca) Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555596663/. Acesso em: 02 set. 2022. 
 
ROMAR, Carla Teresa Martins. Direito processual do trabalho esquematizado. 3. ed. São Paulo: 
Saraiva Jur, 2022. (Minha Biblioteca) Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553621527/. Acesso em: 02 set. 2022. 
 
SANTOS, Enoque Ribeiro dos. Curso de direito processual do trabalho. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2020. 
(Minha Biblioteca) Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597025040/. Acesso em: 02 set. 2022. 

Bibliografia Complementar   
PEREIRA, Leone. Manual de processo do trabalho. 7. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2020. (Minha 
Biblioteca) Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553618262/. 
Acesso em: 02 set. 2022. 
 
PAMPLONA FILHO, Rodolfo; SOUZA, Tércio Roberto Peixoto. Curso de direito processual do trabalho. 
2. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2020. (Minha Biblioteca) Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553616213/. Acesso em: 02 set. 2022. 
 
PINHEIRO, Paulo S. Curso Direito Processual do Trabalho. Grupo Almedina, 2020. (Minha Biblioteca) 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9789724085432/. Acesso em: 02 
set. 2022. 
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SANDES, Fagner. Direito e Processo do Trabalho. Disponível em: Minha Biblioteca, São Paulo: Saraiva, 
2020. (Minha Biblioteca)  Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555591682/. Acesso em: 02 set. 2022. 
 
ZAINAGHI, Domingos S. Curso de legislação social: direito do trabalho. Editora Manole, 2020. (Minha 
Biblioteca) Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555762846/. 
Acesso em: 02 set. 2022. 

  
 

  

Trabalho de Curso II – 30h  8º  

Ementa   

Componente curricular no qual se realiza formalmente a integração entre os 
conhecimentos auferidos no Trabalho de Curso I. Nesta disciplina, as principais 
questões metodológicas, cujo conhecimento é necessário à elaboração de um 
TC, são revisadas e retiradas as dúvidas individualmente. Além disto, são 
realizadas as orientações individuais e/ou em grupo, quando possível, a fim de 
que bem se desenvolva o projeto de pesquisa elaborado no período anterior.  

Bibliografia Básica   
HENRIQUES, Antonio; MEDEIROS, João Bosco. Metodologia científica na pesquisa jurídica. 9. ed. 
São Paulo: Atlas, 2017. (Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597011760/. Acesso em: 02 set. 2022.)  
 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 
9. ed. São Paulo: Atlas, 2021. (Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597026580/. Acesso em: 02 set. 2022.)  
 
RAMOS, Albenides. Metodologia da pesquisa científica: como uma monografia pode abrir o 
horizonte do conhecimento. São Paulo: Atlas, 2009. E-book. 9788522465989. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522465989/. Acesso em: 02 set. 2022. 

Bibliografia Complementar   
BITTAR, Eduardo C. B. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e pratica da monografia para os cursos 
de direito. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. (Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547204143/. Acesso em: 02 set. 2022.)  
 
LAKATOS, Eva M. Técnicas de Pesquisa. São Paulo: Atlas, 2021. E-book. 9788597026610. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597026610/. Acesso em: 02 set. 2022. 
 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2022. (Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559771653/. Acesso em: 02 set. 2022.)  
 
MEDEIROS, João Bosco; TOMASI, Carolina. Redação de artigos científicos. São Paulo: Atlas, 2016. 
(Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597026641/. Acesso em: 02 set. 
2022.)  
 
QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo. Monografia jurídica: passo a passo. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 
(Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6298-2/. Acesso em: 02 
set. 2022.) 
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9º Período   

  

Direito Empresarial – Falência e Recuperação Empresarial – 60h  9º  

Ementa   

Disciplina voltada para o estudo e interpretação do procedimento falimentar, 
desde suas origens e evolução, até sua atual composição baseada na Lei 
11.101/2005. Cuida de compreender de forma prática e objetiva, todos os 
elementos que embasam uma ação falimentar, bem como o procedimento 
processual envolvido, tais como a legitimidade passiva e ativa, requisitos 
essenciais, normas específicas, entre outros. Analisa o procedimento da 
Recuperação Judicial e Extrajudicial das empresas, esmiuçando seu 
procedimento e seus requisitos essenciais, bem como as disposições penais 
contidas na Lei de Falências, para que se obtenha uma real compreensão de 
todo o tema debatido.  

Bibliografia Básica   
CAMPINHO, Sérgio. Curso de direito comercial: falência e recuperação de empresa. 12. ed. São 
Paulo: Saraiva Jur, 2022. (Minha Biblioteca) Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620797/. Acesso em: 02 set. 2022. 
 
MAMEDE, Gladstone. Direito empresarial brasileiro: falência e recuperação de empresas. 13. 
ed. São Paulo: Atlas, 2022. v. 4. (Minha Biblioteca) Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559771707/. Acesso em: 02 set. 2022. 
 
MARTINS, Fran. Curso do direito comercial: empresa, empresários e sociedades. 42. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2019. v. 1. (Minha Biblioteca), Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530986384/. Acesso em: 02 set. 2022. 

Bibliografia Complementar   
NEGRÃO, Ricardo. Curso de direito comercial e de empresa: recuperação de empresas, falência 
e procedimentos concursais administrativos. 14. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2020. v. 3. (Minha 
Biblioteca) Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553616176/. 
Acesso em: 02 set. 2022. 
 
SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. 2. 
ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2021. (Minha Biblioteca) Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555595925/. Acesso em: 02 set. 2022. 
 
TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: falência e recuperação de empresas. 9. ed. 
São Paulo: Saraiva Jur, 2021. (Minha Biblioteca) Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555595628/. Acesso em: 02 set. 2022. 
 
AYOUB, Roberto, L. A Construção Jurisprudencial da Recuperação Judicial de Empresas. 4 ed. 
Grupo GEN, 2021. (Minha Biblioteca) Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530991357/. Acesso em: 02 set. 2022. 
 
SALOMAO, Felipe L. Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência - Teoria e Prática. 5 ed. Grupo 
GEN, 2020. (Minha Biblioteca) 
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 Direitos Humanos e Diversidade – 30h  9º  

Ementa   

Fundamentos e construção histórica dos direitos humanos. Respeito à dignidade da 
pessoa humana e à diversidade. A liberdade a igualdade como direitos fundamentais 
à realização da cidadania. Estudo da Antropologia Jurídica. Estudo das relações étnico-
raciais, ensino de história e cultura afro-brasileira, africanas, indígenas e minorias 
(ações afirmativas e estudo de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do 
espectro autista).   

Bibliografia Básica   
COMPARATO, Fábio K. A afirmação histórica dos direitos humanos. 13.ed. São Paulo: Saraiva, 2019. 
(Minha Biblioteca) Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553607884/. Acesso em: 02 set. 2022. 
 
GUERRA, Sidney. Curso de Direitos Humanos. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2020. (Minha Biblioteca) 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553618446/. Acesso em: 02 set. 
2022. 
 
MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais. 12.ed. São Paulo: Atlas, 2021. (Minha 
Biblioteca) Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597026825/. Acesso 
em: 02 set. 2022. 

Bibliografia Complementar   
OLIVEIRA, Fabiano Melo G. Direitos Humanos. 12.ed. São Paulo: Atlas, 2016. (Minha Biblioteca) 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530968908/. Acesso em: 02 set. 
2022. 
 
MIRANDA, Shirley Aparecida D. Diversidade e ações afirmativas: combatendo as desigualdades sociais. 
São Paulo: Autêntica, 2010. (Minha Biblioteca) 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582178157/. Acesso em: 02 set. 2022. 
 
RAYO, José T. Educação em Direitos Humanos. 2.ed. Porto Alegre: ArtMed, 2003. (Minha Biblioteca) 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536317779/. Acesso em: 02 set. 
2022. 
 
SCARANO, Renan Costa, V. et al. Direitos humanos e diversidade. Ponta Grossa, PR: Athena, 2018. 
(Minha Biblioteca) Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595028012/. Acesso em: 02 set. 2022. 
 
VALENÇA, Ferraz, C. e Leite, Glauber Salomão (Coord.). Direito à Diversidade. São Paulo: Atlas, 2015. 
(Minha Biblioteca) Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522496532/. Acesso em: 02 set. 2022.  

  

 Direito Internacional Público - 30h  9º  

Ementa   

Sociedade Internacional. Norma Internacional. Relações do direito interno e o 
direito internacional público. Fundamentos e Fontes do Direito internacional 
público. O Estado na ordem jurídica internacional. Direitos e deveres. 
Responsabilidade Internacional. Teoria Geral das Organizações Internacionais. A 
Organização das Nações Unidas. Proteção internacional do indivíduo. Solução de 
controvérsias no direito internacional público.  
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Bibliografia Básica   
ACCIOLY, Hildebrando; SILVA, Geraldo E. do Nascimento e. Manual de direito internacional público. 
25. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2021. (Minha Biblioteca) Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555594836/. Acesso em: 02 set. 2022. 
 
GUERRA, Sidney. Curso de direito internacional público. 14. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2022. (Minha 
Biblioteca) Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553623316/. 
Acesso em: 02 set. 2022. 
 
REZEK, José Francisco. Direito internacional público: curso elementar. 18. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 
2022. (Minha Biblioteca) Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555596403/. Acesso em: 02 set. 2022. 

Bibliografia Complementar   
MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso direito internacional público. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2021. (Minha Biblioteca) Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559641307/. Acesso em: 02 set. 2022. 
 
RAMOS, André de C. Direito Internacional dos Refugiados . São Paulo: Saraiva, 2021. (Minha 
biblioteca). Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555597578/. 
Acesso em: 02 set. 2022. 
 
LESSA, Antonio C. História das Relações Internacionais do Brasil (Coleção Temas Essenciais em RI). 
2 ed. Editora Saraiva, 2020. (Minha Biblioteca) Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788571441293/. Acesso em: 02 set. 2022. 
 
TEIXEIRA, Carla N. Manual de Direito Internacional Público e Privado. 5 ed. Editora Saraiva, 2019.  
(Minha Biblioteca) Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553616787/. Acesso em: 02 set. 2022. 
 
PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Direito Constitucional Internacional. 19 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2021. (minha biblioteca). Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555595789/. Acesso em: 02 set. 2022. 

  
 

 Direito Previdenciário e Seguridade Social – 60h  9º  

Ementa   

Prática forense e Prática Jurídica. Posicionamento profissional do operador do 
Direito. Assistência jurídica à comunidade. Práticas simuladas e reais nos planos 
jurídicos típicos do Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. Realização e 
conhecimento desenvolvimento diante de procedimentos de conciliação, mediação 
e arbitragem, dentre outros. Enfrentar novos paradigmas definidos pelo Direito 
Digital, solucionando conflitos decorrentes dos meios digitais, tais como: aplicação 
da LGPD; comércio eletrônico; teletrabalho; entre outros. Estimular práticas de 
estudo independente, visando uma progressiva autonomia profissional.  

Bibliografia Básica   
BATISTA, LAZZARI, J. Direito Previdenciário. 2 ed. Grupo GEN, 2021. (Minha Biblioteca) Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530990756/. Acesso em: 02 set. 2022. 
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de, CASTRO, Carlos Alberto P. Manual de Direito Previdenciário. 24 ed. Grupo GEN, 2020. (Minha 
Biblioteca) Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530992224/. 
Acesso em: 02 set. 2022. 
 
GOES, Hugo. Manual de Direito Previdenciário. 16 ed. Grupo GEN, 2020. (Minha Biblioteca) Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530990800/. Acesso em: 02 set. 2022.  

Bibliografia Complementar   
SANTOS, Marisa Ferreira D. Esquematizado - Direito Previdenciário. 11 ed. Editora Saraiva, 2021. 
(Minha Biblioteca) Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555593303/. Acesso em: 02 set. 2022. 
 
AGOSTINHO, Theodoro. Manual de Direito Previdenciário. Editora Saraiva, 2020. (Minha Biblioteca) 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555592399/. Acesso em: 02 
set. 2022. 
 
ZAINAGHI, Domingos S. Curso de legislação social: direito do trabalho. Editora Manole, 2020. (Minha 
Biblioteca) Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555762846/. 
Acesso em: 02 set. 2022. 
 
ROCHA, Daniel Machado da. Comentários à Lei de Benefícios da Previdência Social - Lei 8.213/1991. 
19 ed. Grupo GEN, 2021.  (Minha Biblioteca) Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597026993/. Acesso em: 02 set. 2022. 
 
SANTOS, Marisa Ferreira D. Sinopses Jurídicas v 25 - Direito previdenciário - verificado. 15 ed. Editora 
Saraiva, 2020.  (Minha Biblioteca) Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555592429/. Acesso em: 02 set. 2022. 

 

 Direito Tributário – Normas Específicas 60h  9º  

Ementa   

Disciplina que estuda a matriz constitucional dos tributos, tecendo breve histórico 
de seu desenvolvimento. Analisa seus fundamentos normativos, bem como 
aspectos materiais, formais, territoriais, quantitativos e subjetivos, focalizando os 
tributos em espécie e outros institutos: taxas; impostos; contribuições de melhoria; 
contribuições especiais; empréstimos compulsórios. Impostos Federais, Estaduais e 
Municipais. Descreve as formas de classificação possíveis e de lançamento, tratando 
ainda das questões pertinentes à repartição de receita tributária. Cuida do Processo 
administrativo fiscal e do processo judicial de cobrança de tributos, focalizando seus 
principais institutos e pontos fundamentais à sua compreensão e domínio.  

Bibliografia Básica   
HARADA, Kiyoshi. Direito financeiro e tributário. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2021. (Minha Biblioteca) 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559770038/. Acesso em: 02 
set. 2022. 
 
SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2022. (Minha biblioteca). 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620469/. Acesso em: 02 
set. 2022. 
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PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo. 13 ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2022. (Minha 
Biblioteca) Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553623255/. 
Acesso em: 02 set. 2022. 

Bibliografia Complementar   
SCHOUERI, Luis Eduardo. Direito tributário. 11. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2022. (Minha Biblioteca) 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555596366/. Acesso em: 02 
set. 2022. 
 
COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 22 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2020. (Minha Biblioteca) Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530993900/. Acesso em: 02 set. 2022. 
 
BALEEIRO, Aliomar; DERZI, Misabel Abreu Machado. Direito tributário brasileiro: CTN comentado. 
14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. (Minha Biblioteca) Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530980726/. Acesso em: 02 set. 2022. 
 
COSTA, Regina Helena. Código tributário nacional comentado em sua moldura constitucional. Rio 
de Janeiro: Forense, 2021. (Minha Biblioteca) Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530990428/. Acesso em: 02 set. 2022. 
 
NUNES, Cléucio S. Curso completo de direito processual tributário. 4 ed. Editora Saraiva, 2020. 
(Minha Biblioteca) Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555591729/. Acesso em: 02 set. 2022. 

  

 Legislação Penal Extravagante – 30h  9º  

Ementa   

Lei de Abuso de autoridade (4.898/65); A Lei de Prisão Temporária (7.960/89); A Lei 
dos Juizados Especiais Criminais (9.099/95); A Lei dos Crimes Hediondos (8.072/90) e 
suas alterações; A Lei que tipifica os delitos de Tortura (9.455/97); A Lei de Drogas 
(11.343/06); A Lei de Identificação Criminal (Lei 12.037/09) e suas alterações pela Lei 
12.654/12; A Lei do Crime Organizado (12.850/13); Crimes contra a ordem de 
consumo (Lei 8078/90). A Lei dos delitos de Lavagem de Dinheiro (9.613/98), alterada 
pela Lei 12.683/98; A Lei das Interceptações Telefônicas (9.296/96); Crimes do 
Estatuto do Desarmamento (10.826/03); Aspectos penais da Lei dos Crimes 
Ambientais (9.605/98). Lei Maria da Penha (11.340/06); Crimes previstos no Estatuto 
da Criança e do Adolescente – ECA – (8.069/90). A Lei de Execução Penal (7.210/84). 
Crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro (9.503/97). Crimes em licitação e 
contratos (Lei 14133/21).  

Bibliografia Básica   
ANDREUCCI, Ricardo Antônio de. Legislação Penal Especial 15ª edição. 2021. Saraiva. (Minha Biblioteca).  
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555594645/. Acesso em: 02 set. 
2022. 
 
GONÇALVES, Vitor Eduardo Rios. JUNIOR, José Paulo Baltazar. Legislação Penal Especial Esquematizado. 
7ª edição. 2021. Saraiva. (Minha Biblioteca). Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555594959/. Acesso em: 02 set. 2022. 
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CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. Legislação Penal Especial. 15ª Edição. 2020. Saraiva.  Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553619245/. Acesso em: 10 maio 2022. 

Bibliografia Complementar   
GONÇALVES, Vitor Eduardo Rios. Legislação Penal Especial. Sinopses Jurídicas. Volume 24. Tomo II, 4ª 
Edição. Saraiva. 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555592290/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
PRADO, Luis Régis. Direito Penal Econômico. 9ª ed. 2021. Grupo GEN. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559641192/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
CURY, Rogério. Direito Penal Econômico. 8ª ed. 2020. Almedina. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786556270531/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
MARCÃO, Renato. Curso de execução penal. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620834/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
RODRIGUES, Anabela Miranda. Direito penal econômico. 2. ed. 2020. Almedina. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9789724085531/. Acesso em: 10 maio 2022 

  

 Prática Trabalhista e Previdenciária – 60h  9º  

Ementa   

Prática Forense e Prática Jurídica. Posicionamento profissional do operador do 
Direito. Assistência jurídica à comunidade. Práticas simuladas e reais nos planos 
jurídicos típicos do Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. Realização e 
conhecimento desenvolvido diante de procedimentos de conciliação, mediação e 
arbitragem, dentre outros. Enfrentar novos paradigmas definidos pelo Direito 
Digital, solucionando conflitos decorrentes dos meios digitais, tais como: aplicação 
da LGPD; comércio eletrônico; teletrabalho; entre outros. Estimular práticas de 
estudo independente, visando uma progressiva autonomia profissional  

Bibliografia Básica   
PEREIRA, Leone. Prática jurídica trabalhista. 11. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555598384/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa; JORGE NETO, Francisco Ferreira. Prática jurídica 
trabalhista. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597026870/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
CASTRO, Carlos Alberto P. Manual de Direito Previdenciário. 24 ed. Grupo GEN, 2020.  Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530992224/. Acesso em: 10 maio 2022. 

Bibliografia Complementar   
ORSI, Renata, et al. Coleção Prática Forense Trabalhista. 2 ed. Editora Saraiva, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553618149/. Acesso em: 02 set. 2022. 
 
FALCÃO, Susana Ferreira dos Santos D. Casos Práticos - Direito do Trabalho - 4 Ed. Grupo Almedina  
2020. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9789724084367/. Acesso 
em: 10 maio 2022. 
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ROCHA, Daniel Machado da. Comentários à Lei de Benefícios da Previdência Social - Lei 8.213/1991. 
Disponível em: Minha Biblioteca, (19th edição). Grupo GEN, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9789724084367/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
ALENCAR, Hermes A. Cálculo de Benefícios Previdenciários: Teses Revisionais. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2022. E-book. 9786553623026. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553623026/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
ZAINAGHI, Domingos S. Curso de legislação social: direito do trabalho. Editora Manole, 2020. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555762846/. Acesso em: 10 
maio 2022. 

  
  

10º Período 

  

Direito Ambiental e Agrário – 60h  10º  

Ementa  

Estuda a relação Direito Agrário/Direito Ambiental com ênfase no uso da 
propriedade balizado pelos princípios fundamentais do Direito Ambiental e 
proteção ao ambiente, tomando como referencial a legislação brasileira 
aplicável. Analisa os meios jurídicos de proteção ambiental na esfera nacional e 
internacional. Bens ambientais. Tutela jurídica dos bens ambientais. Sujeito e 
objeto do Direito ambiental. Obrigações ambientais. Licenciamento ambiental. 
Tutela jurídica do Direito Ambiental. Aspectos das ações ambientais. Sob a 
perspectiva do Direito Agrário, estuda temas relevantes, tais como princípios e 
fontes do Direito Agrário, imóvel rural, função social da propriedade rural, 
legitimação da posse agrária, regularização de terras, áreas de preservação 
permanente, de uso restrito e de destinações especiais, reforma agrária, 
empresa rural e tributos e obrigações ambientais associados à propriedade 
rural.   

Bibliografia Básica   
FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 21. ed. São Paulo: 
Editora Saraiva, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553616923/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
SIRVINSKAS, Luís Paulo. Direito ambiental. 18. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620438/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
RIZZARDO, Arnaldo. Direito do Agronegócio. 5 ed. Grupo GEN, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620438/. Acesso em: 10 maio 2022. 

Bibliografia Complementar   
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597027402/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
SARLET, Ingo Wolfgang: FRENSTERSEIFER, Tiago. Curso de direito ambiental. Rio de Janeiro: 
Forense, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559643783/. Acesso em: 02 set. 2022. 
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PRADO, Luis Regis. Direito penal do ambiente: crimes ambientais. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2019. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530986919/. 
Acesso em: 10 maio 2022. 
 
RODRIGUES, Marcelo Abelha. Direito ambiental esquematizado. 8. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 
2021. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553618842/. 
Acesso em: 10 maio 2022. 
 
TRENNEPOHL, Terence. Manual de direito ambiental. 8. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2020.  
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622982/. Acesso 
em: 10 maio 2022. 

  
  

 Direito Cibernético – 30h  10º  

Ementa   

Trata das relações de informação e suas novas tecnologias. Estuda os mecanismos 
de governança na internet no Brasil e no Mundo. Analisa as legislações em vigor que 
atuam na regulação dos espaços digitais. Inovação tecnológica. Cibercrimes e 
Responsabilidade Civil. Lei Geral de Proteção de Dados, Acessibilidade e 
Conectividade. Processo Eletrônico e a efetividade da prestação jurisdicional. 
Tecnologia e relações de trabalho. Relações Privadas e Herança Digital. Ética e 
Tecnologia. Inteligência Artificial e seu impacto no Direito.  

Bibliografia Básica   
PECK, Patricia. Direito Digital. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2016. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555598438/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
HOFFMANN-RIEM, Wolfgang. Teoria Geral do Direito Digital. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo 
GEN, 2020. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530992262/. 
Acesso em: 10 maio 2022. 
 
TEIXEIRA, Tarcisio. Direito Digital e Processo Eletrônico. Disponível em: Minha Biblioteca, (5th 
edição). Editora Saraiva, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555591484/. Acesso em: 10 maio 2022. 

Bibliografia Complementar   
FIORILLO, Celso Antonio P. Princípios constitucionais do direito da sociedade da informação: a 
tutela jurídica do meio ambiente digital, 1ª edição. Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Saraiva, 
2014. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502230644/. Acesso 
em: 10 maio 2022. 
 
PECK, Patrícia. Proteção de dados pessoais. Disponível em: Minha Biblioteca, (2nd edição). Editora 
Saraiva, 2020. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553613625/. 
Acesso em: 10 maio 2022. 
 
SILVA, Alice Marinho Corrêa, D. et al. Computação, Comércio Eletrônico e Prestação De Serviços 
Digitais: Sua Tributação pelo ICMS e ISS. Disponível em: Minha Biblioteca, (2nd edição). Grupo 
Almedina (Portugal), 2017. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584933037/. Acesso em: 10 maio 2022. 
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PEREIRA, GONÇALVES, Victor H. Marco Civil da Internet Comentado. Disponível em: Minha 
Biblioteca, Grupo GEN, 2016. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584933037/. Acesso em: 10 maio 2022. 
 
PALFREY, John, e Urs Gasser. Nascidos na Era Digital. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo A, 2017. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536325354/. Acesso em: 10 
maio 2022.  

  

Direito Eleitoral – 30h  10º  

Ementa   

Direito Eleitoral: Disciplina que estuda a organização partidária, os direitos e 
garantias dos partidos, dos eleitores e dos candidatos, direitos políticos, princípios 
do Direito Eleitoral, o processo eleitoral brasileiro, a Justiça Eleitoral e suas 
competências, o processo judicial eleitoral. Ministério Público Eleitoral. Elegibilidade 
e inelegibilidade. Campanha eleitoral, financiamento e prestação de contas. 
Diplomação. Ilícitos eleitorais e responsabilidade eleitoral. Ações eleitorais.  

Bibliografia Básica   
GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 17 ed. Grupo GEN, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559772056/. Acesso em: 02 set. 2022. 
 
 VASCONCELOS, Clever; da SILVA, Marco Antonio da Silva. Direito eleitoral.  2 ed. Editora Saraiva, 
2020.  Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555591064/. Acesso 
em: 02 set. 2022. 
 
VELLOSO, Carlos Mário da Silva; AGRA, Walber de Moura. Elementos de Direito Eleitoral. 7 ed. 
Editora Saraiva, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555590944/. Acesso em: 10 maio 2022. 

Bibliografia Complementar   
GOMES, José Jairo. Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral. 5 ed. Grupo GEN, 2021. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555590944/. Acesso em: 02 set. 2022. 
 
GONÇALVES, Luiz Carlos D. Santos. Direito Eleitoral, 3ª edição. Grupo GEN, 2018.  Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597017540/. Acesso em: 02 set. 2022. 
 
LENZA, Pedro. ESQUEMATIZADO - DIREITO CONSTITUCIONAL. 25 ed. Editora Saraiva, 2021. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553621596/. Acesso em: 02 
set. 2022. 
 
THAMAY, Rennan; JUNIOR, Vanderlei G.; JR., Clóvis Smith F. Precedentes Judiciais. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2021. E-book. 9786555598469. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555598469/. Acesso em: 02 set. 2022. 
 
GOMES, José Jairo. Recursos Eleitorais. 6 ed. Grupo GEN, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559772964/. Acesso em: 02 set. 2022..  

  

 Direito Internacional Privado – 30h  10º  

Ementa   
Disciplina que cuida do estudo introdutório do Direito Internacional Privado (DIPr): 
princípios, objetivos, delimitação e denominação. Fontes do Direito Internacional 
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Privado. Evolução histórica e doutrina do Direito Internacional Privado. Elementos 
de conexão. Nacionalidade. Direito Civil Internacional e Contratos Internacionais; 
Contratos Internacionais; Direito Processual Internacional. Ordem Pública. 
Aplicação da lei estrangeira no Direito Internacional Privado brasileiro. A fraude à 
lei. Retorno e devolução. Qualificação em Direito Internacional Privado. Condição 
jurídica do estrangeiro: princípios gerais, vistos, concessão e espécie; normas 
coercitivas.  

Bibliografia Básica   
DOLINGER, Jacob; TIBÚRCIO, Carmen. Direito internacional privado. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2020. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530988616/. Acesso 
em: 10 maio 2022. 
 
MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional privado. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2021. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530990947/. Acesso 
em: 02 set. 2022. 
 
RECHSTEINER, Beat Walter. Direito internacional privado: teoria e prática. 20. ed. São Paulo: Saraiva 
Jur, 2019. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553623217/. 
Acesso em: 02 set. 2022. 

Bibliografia Complementar   
BASSO, Maristela. Curso de direito internacional privado. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2020. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597023060/. Acesso em: 02 set. 2022. 
 
RAMOS, André de Carvalho. Curso de direito internacional privado. 2. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 
2021. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555595352/. Acesso 
em: 02 set. 2022. 
 
TEIXEIRA, Carla Noura. Manual de direito internacional público e privado. 5. ed. São Paulo: Saraiva 
Jur, 2020. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553616787/. 
Acesso em: 02 set. 2022. 
 
MOTA, Helena. Casamento e Património nas Relações Privadas. Internacionais. Disponível em: 
Minha Biblioteca, Grupo Almedina, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9789724085418/. Acesso em: 02 set. 2022. 
 
GRILLO, Marcelo G. Franco. Instituições de Direito Público e Privado. Grupo GEN, 2019. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597023527/. Acesso em: 02 set. 2022. 

  

 Métodos Alternativos de Soluções de Conflitos – 90h  10º  

Ementa   

Prática Forense e Prática Jurídica. Posicionamento profissional do operador do 
Direito. Assistência jurídica à comunidade. Práticas simuladas e reais nos planos 
jurídicos. Reconhecer os meios alternativos de solução de litígios: Mediação, 
Conciliação e Arbitragem. Conhecer o Processo Eletrônico e a efetividade da 
prestação jurisdicional, reconhecendo as tecnologias de comunicação e informação, 
utilizando-as como aliadas nas práticas jurídicas e judiciárias. Enfrentar novos 
paradigmas definidos pelo Direito Digital, solucionando conflitos decorrentes dos 
meios digitais, tais como: aplicação da LGPD; comércio eletrônico; herança digital; 
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provas digitais, entre outros. Estimular práticas de estudo independente, visando 
uma progressiva autonomia profissional e intelectual do aluno.  

Bibliografia Básica   
SCAVONE JÚNIOR, Luiz Antônio. Arbitragem: mediação, conciliação e negociação. 10. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530990152/. Acesso em: 02 set. 2022. 
 
TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. 6. ed. São Paulo: Método, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530992330/. Acesso em: 02 set. 2022. 
 
PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Manual de Mediação e Arbitragem. 3. ed. são Paulo. Editora 
Saraiva, 2020. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555598087/. 
Acesso em: 02 set. 2022. 

Bibliografia Complementar   
BAZERMAN, Max H.; NEALE, Margareth A. Negociando racionalmente. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1998. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010497/. Acesso em: 02 
set. 2022. 
 
CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 7. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2021. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559772575/. Acesso em: 02 
set. 2022. 
 
FERREIRA, Gonzaga. Negociação: como usar a inteligência e a racionalidade. 2. ed. São Paulo: Atlas, 
2013. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522474981/. Acesso 
em: 02 set. 2022. 
 
SALLES, Carlos de; LORENCINI, Marcos Antônio Lopes; SILVA, Paulo Eduardo da (coord.). Negociação, 
mediação e arbitragem: curso e métodos adequados de solução de controvésias. 3. ed. São Paulo: 
Forense, 2020. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559640089/. 
Acesso em: 02 set. 2022. 
 
ROCHA, Caio César Vieira; SALOMÃO, Luis Felipe (coord.). Arbitragem e mediação: a reforma da 
legislação brasileira. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2017 Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597012798/. Acesso em: 02 set. 2022 

  

 Gestão e Empreendedorismo – 30h  10º  

Ementa   

Fundamentos de administração. Estudos dos conceitos de empreendedorismo. 
Características, tipos e habilidades do empreendedor. Formas de 
empreendedorismo (Oportunidade X Necessidade). Gestão empreendedora, 
Liderança e Motivação. Órgãos e instituições de apoio à geração de 
empreendimentos inovadores; elaboração de planos de negócios.     

Bibliografia Básica   
BERNARDI, Luiz A. Manual de Plano de Negócios: Fundamentos, Processos e 
Estruturação, 2ª edição. São Paulo: Grupo GEN, 2014. E-book. 9788522489183. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522489183/. Acesso 
em: 02 set. 2022.  
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DORNELAS, José. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 6. ed. São Paulo: Atlas, 
2016. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786587052083/. Acesso em: 10 
maio 2022. 

 

SORDI, José Osvaldo de. Gestão por processos: uma abordagem da moderna administração. 3. ed. 
são Paulo. Editora Saraiva, 2012. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547223090/. Acesso em: 10 maio 2022. 

Bibliografia Complementar   
CAETANO, Rodrigo; PARO, Pedro. Empreendedorismo Consciente. Rio de Janeiro: 
Editora Alta Books, 2020. E-book. 9786555201550. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555201550/. Acesso em: 02 set. 
2022. 
  
LENZI, Fernando C. A Nova Geração de Empreendedores : guia para elaboração de um 
plano de negócios. São Paulo: Grupo GEN, 2009. E-book. 9788522470358. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522470358/. Acesso em: 02 set. 
2022.  
 

SERIO, Luiz Carlos D.; VASCONCELLOS, Marcos Augusto D. Estratégia e 
competitividade empresarial: inovação e criação de valor. São Paulo: Editora Saraiva, 
2009. E-book. 9788502110786. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502110786/. Acesso em: 02 set. 
2022. 
  
SALIM, Cesar. Introdução ao Empreendedorismo. São Paulo. Grupo GEN, 2009. E-book. 
9788595154414. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595154414/. Acesso em: 02 set. 
2022. 
  
SILVA, Ricardo da S E.; LESSA, Bruno de S.; FERREIRA, Adriana G.; VELHO, Adriana G.; 
ANASTÁCIO, Mari R. Empreendedorismo social. Porto Alegre: Grupo A, 2019. E-book. 
9788533500204. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788533500204/. Acesso em: 02 set. 
2022. 

 

 

Quadro 2: Disciplinas Eletivas 

 

 Disciplinas Eletivas Sugeridas 

Disciplinas CH 

Semanal 

Carga Horária 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 4 60 

Direito Urbanístico e proteção do Patrimônio Histórico e 

Cultural 

4 60 
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Direito do Consumidor 2 30 

Medicina Legal 2 30 

 

EMENTAS DISCIPLINA ELETIVAS  

 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 

Ementa:  

As necessidades especiais e suas dificuldades. Desenvolvimento da comunicação 

em língua de sinais. Reconhecer as diversidades de surdos, o trabalho e a função 

do intérprete de língua de sinais. Identificará parâmetros da gramática na língua de 

sinais para avaliação diferenciada. Organização e fortalecimento de estudos 

teóricos e práticos da língua brasileira de sinais (libras). Inserção da temática de 

educação inclusiva. 

Bibliografia BÁSICA: 

SANTANA, Ana Paula. Surdez e linguagem: aspectos e implicações 

neurolinguisticas. 4. ed. São Paulo: Plexus, 2007. 

QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais 

brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004 

GESSER, Audrei. Libras? que língua e essa?: crenças e preconceitos em torno 

da língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola Editorial, 2009. 

Bibliografia COMPLEMENTAR: 

GOLDFELD, Marcia. A criança surda: linguagem e cognição numa perspectiva 

sociointeracionista. 7. ed. São Paulo: Plexus, 2002. 

HONORA, Marcia; FRIZANCO, Mary Lopes Esteves; SARUTA, Flaviana Borges da 

Silveira. Livro ilustrado de língua brasileira de sinais: desvendando a 

comunicação usada pelas pessoas com surdez. São Paulo: Ciranda cultural, 2008. 

v.1 

BRANDAO, Flávia. Dicionário ilustrado de LIBRAS. São Paulo: Global, 2011. 

EX.02 

CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte; MAURICIO, Aline 

Cristina L. Novo Deit-Libras: dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da língua 

de sinais brasileira de A a H. 3. ed. São Paulo: EDUSP, 2013. 1 v. 

CAPOVILLA, Fernando César et al. Dicionário língua de sinais do Brasil: a libras 

em suas mãos sinais de A a D. São Paulo: EDUSP, 2017. 1 v. 
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Direito do Consumidor 

EMENTA   

O Conceito de Consumidor. A Abrangência das normas do Código de Defesa do 

Consumidor frente ao Consumidor por Equiparação. O Conceito de Fornecedor. A 

Relação Jurídica de Consumo. Direitos e Deveres na Relação Jurídica de 

Consumo. Da Desconsideração da Pessoa Jurídica. Das Práticas Abusivas. 

Qualidade e Segurança dos Produtos e Serviços. Responsabilidade pelo Fato do 

Produto e do Serviço: Vício e Defeito. Decadência e Prescrição. Da Oferta. Da 

Publicidade: princípios. Dos Bancos de Dados e Cadastros. A proteção contratual: 

do contrato de adesão e das cláusulas abusivas. As compras feitas fora do 

estabelecimento comercial: o prazo de reflexão e arrependimento. A Defesa do 

Consumidor em Juízo: o caráter coletivo da proteção processual do CDC.  

BIBLIOGRAFIA BASICA 

ALMEIDA, João Batista. Manual de direito do consumidor. 6. ed. 2015 São 

Paulo: Saraiva. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502616837/. Acesso em: 02 

set. 2022. 

FILOMENO, José Geraldo B. Direitos do Consumidor. 15 ed. São Paulo: Grupo 

GEN, 2018. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597017069/. Acesso em: 02 

set. 2022. 

KROURI, Paulo Roberto Roque Antônio. Direito do consumidor: contratos, 

responsabilidade civil e defesa do consumidor em juízo. 7. ed. São Paulo: Atlas, 

2020. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597026443/. Acesso em: 02 

set. 2022. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FILHO, Sergio C. Programa de Direito do Consumidor. 6 ed. São Pulo: Grupo 

GEN, 2022. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559772766/. Acesso em: 02 

set. 2022. 

MARQUES, Claudia L. Direito do Consumidor - 30 anos de CDC. São Paulo: 

Grupo GEN, 2020. Disponível em: 
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530992156/. Acesso em: 02 

set. 2022. 

MENDES, Laura S. Série IDP - Linha de pesquisa acadêmica - Privacidade, 

proteção de dados e defesa do consumidor: linhas gerais de um novo direito 

fundamental, 1ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2014. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502218987/. Acesso em: 02 

set. 2022. 

NUNES, Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 14. ed.  São Paulo: Saraiva, 

2021. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555593525/. Acesso em: 02 

set. 2022. 

TARTUCE, Flávio; NEVES, Daniel Amorim A. Manual de Direito do consumidor: 

direito material e processual - volume único. 10 ed. São Paulo: Grupo GEN, 2021. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559640270/. 

Acesso em: 02 set. 2022. 

 

Direito Urbanístico e Proteção do Patrimônio Histórico e Cultural 

EMENTA:  Direito Urbanístico e seu Campo de atuação. Ordem urbanística na 

Constituição de 1988: instrumentos de aplicabilidade para o cumprimento da função 

social da propriedade urbana. Mecanismos constitucionais e contemporâneos de 

intervenção urbanística na propriedade. Estatuto da Cidade e questões 

metropolitana. Direito Urbanístico e garantia de Direitos Fundamentais. Política 

habitacional nacional. Direito de construir e seus limites. Política Nacional de 

saneamento básico e de resíduos sólidos. Sistema de Direito Registral Imobiliário. 

Parcelamento do solo urbano; 13. Regularização Fundiária Urbana. Instrumentos 

de Regularização Fundiária Urbana.  Proteção Constitucional do patrimônio 

histórico, artístico, cultural e estético. Programa Nacional do Patrimônio Imaterial – 

registro, inventário, paisagem cultural; proteção do patrimônio da humanidade. 

Tombamento e planejamento urbano. 

Bibliografia BASICA: 

MUKAI, Toshio. O Estatuto da Cidade: anotações à Lei n. 10.257/2001. São Paulo: 

Editora Saraiva, 2019. E-book. 9788553613120. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553613120/. Acesso em: 10 

maio 2022. 
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SCOPEL, Vanessa G.; GALINATTI, Anna C M.; SILVA, Marli de F.; et al. Estudo 

da Cidade. Porto Alegre: SAGAH, 2020. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786581492977/. Acesso em: 10 

maio 2022. 

VANIN, Fábio S. Direito, Urbanismo e Política Pública. São Paulo: Almedina, 

2022. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786556276366/. Acesso em: 10 

maio 2022. 

Bibliografia COMPLEMENTAR: 

CARVALHO, Jorge; OLIVEIRA, Fernanda P. Urbanismo Operativo- Guião 

Normativo. São Paulo: Almedina, 2020 Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9789724085234/. Acesso em: 02 

set. 2022. 

ALVES, Luiz R.; CARVALHO, Marcelo. Cidades. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. 

E-book. 9788502108493. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502108493/. Acesso em: 02 

set. 2022. 

GONÇALVES, Pedro H. Patrimônio 4.0. São Paulo: Editora Blucher, 2022. E-book. 

9786555065510. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555065510/. Acesso em: 10 

maio 2022. 

SOUZA, Ana Carolina M D.; BAUER, Caroline S.; FREITAS, Eduardo P.; et ai. 

História e Patrimônio Cultural. São Paulo: Almedina, 2021. E-book. 

9786556902319. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786556902319/. Acesso em: 10 

maio 2022. 

GIAMBASTIANI, Gabriel L.; GRABASCK, Jaqueline R.; SOUZA, Dulce América D.; 

et al. Teoria do Restauro e do Patrimônio. São Paulo: Almedina, 2022. E-book. 

9786556902685. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786556902685/. Acesso em: 10 

maio 2022 

 

Medicina Legal 
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FRANÇA, Genival Veloso D. Medicina legal. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2017. E-book. 9788527732284. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527732284/. Acesso em: 10 

maio 2022. 

CROCE, Delston; JÚNIOR, Delton C. Manual de medicina legal. São Paulo: 

Editora Saraiva, 2012. E-book. 9788502149533. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502149533/. Acesso em: 10 

maio 2022. 

FRANÇA, Genival Veloso D. Fundamentos de medicina legal. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. E-book. 9788527733373. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733373/. Acesso em: 10 

maio 2022. 

Bibliografia COMPLEMENTAR: 

COUTO, Rodrigo C. Perícias em medicina e odontologia legal. Rio de Janeiro: 

MedBook, 2011. E-book. 9786557830727. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786557830727/. Acesso em: 10 

maio 2022. 

TRUNCKLE, Yuri F.; OKAMOTO, Cristina A. Medicina Legal e Perícias Médicas. 

(Coleção Método Essencial). Rio de Janeiro: Método, 2022. E-book. 

9786559643226. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559643226/. Acesso em: 10 

maio 2022. 

NUCCI, Guilherme de S. Prática Forense Penal. Rio de Janeiro: Forense, 2021. 

E-book. 9786559640980. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559640980/. Acesso em: 10 

maio 2022. 

HUSS, Matthew T. Psicologia forense: pesquisa, prática clínica e aplicações. 

Porto Alegre: Artmed, 2009. E-book. 9788536325545. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536325545/. Acesso em: 10 

maio 2022. 

SERAFIM, Antônio de P.; SAFFI, Fabiana. Psicologia e práticas forenses. 3. ed. 

Barueri: Editora Manole, 2019. E-book. 9786555761344. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555761344/. Acesso em: 10 

maio 2022. 
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6. ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA DO CURSO DE DIREITO DA FAHESP 

 

O Curso de Direito da FAHESP apresenta a seguinte estrutura orgânica:  

a) Coordenação de Curso, que tem como objeto principal o 

atendimento dos aspectos acadêmicos e administrativos do curso, além de 

assessorar diretamente o corpo docente, discente e técnico administrativo 

(secretária da coordenação, supervisor de estágio, técnicos de laboratórios de 

informática, bibliotecária, auxiliares de biblioteca etc.);  

b) Colegiado do Curso, coordenado pelo Coordenador e que tem 

como objeto principal a análise e deliberação o conjunto de assuntos relacionado à 

administração acadêmica do curso, contando com representatividade garantida; 

c) Núcleo Docente Estruturante (NDE), coordenado pelo 

Coordenador de Curso e tem como objeto principal a implantação, implementação, 

adequação e avaliação do Projeto Pedagógico do Curso; 

d) Coordenação do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), subordinada à 

Coordenação de Curso, responsável pela condução das atividades de Práticas 

reais e simuladas que ocorrem no NPJ e também atividades de Estágio Curricular 

Supervisionado. 

 

6.1 COORDENAÇÃO DO CURSO 

 

As atividades de Coordenação do Curso de Direito são exercidas em 

regime de trabalho inicialmente parcial precipuamente pela Profa. Maria da Graça 

Borges de Moraes Castro, Graduada em Direito e Mestre em Teologia. A 

Coordenadora possui atualmente cerca de 18 (dezoito) anos de experiência em 

docência na educação superior, 12 (doze) anos em gestão acadêmica e magistério 

superior nesta IES, bem como 36 (trinta e seis) anos na advocacia, especialmente 

na área de consultoria penal,  processual e mediação judicial. 

As atividades de Coordenação do Curso de Direito pressupõem 

competências nos aspectos legal, mercadológico, científico, organizacional, bem 

como de liderança.  

A Coordenação deve atuar sempre voltada para a implementação do 

PPC, acompanhando pedagogicamente o desenvolvimento das atividades 
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acadêmicas ligadas ao percurso estabelecido no currículo do Curso de Direito, 

buscando sempre manter interação estreita com o NDE, com o Colegiado de Curso 

e com o Corpo Docente visando assegurar o pleno desenvolvimento do PPC, 

especialmente no tocante à implementação de atividades que fortaleçam a 

interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade e a transdiciplinaridade, bem como o 

entrelaçamento do ensino, da pesquisa e da extensão. 

Atribuições do Coordenador: 

a) articular e propor políticas e práticas pedagógicas; 

b) integrar o Corpo Docente que trabalha no Curso; 

c) discutir com docentes a importância de cada conteúdo no contexto 

curricular e a possibilidade de enfoques e desenvolvimentos inter, multi e 

transdisciplinares; 

d) discutir com as Coordenações do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) e 

do Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e 

Internacionalização - CoPPExI o papel e a melhor forma de atuação de ambos os 

órgãos acadêmicos do Curso de Direito para a realização do PPC do curso de 

maneira plena; 

e) articular a integração entre Corpos Docente e Discente, bem como 

Técnico-Administrativo; 

f) acompanhar e avaliar resultados de estratégias pedagógicas e 

auxiliar prepositivamente em novas orientações junto ao NDE e ao Colegiado de 

Curso; 

g) propor ações que visem à melhoria da qualidade do ensino de 

graduação, incluindo práticas pedagógicas inovadoras; 

h) organizar e manter atualizado um banco de dados com os programas 

das disciplinas do curso, incluindo semestre/ano de oferta, carga horária teórica, 

carga horária prática, ementa, programa, referências bibliográficas atualizadas, 

metodologia de ensino, critérios de avaliação e docente(s) responsável(eis); 

i) apresentar à Direção Acadêmica proposta de projetos de pesquisa, 

de extensão e de pós-graduação; 

j) apresentar à Direção Acadêmica proposta de programas curriculares 

e extracurriculares que visem o crescimento acadêmico do aluno; 

k) estabelecer ações, em caráter permanente, que garantam o bom 

desempenho dos estudantes nos exames e/ou concursos para ingresso no 
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mercado de trabalho, bem como a valorização do curso para todos e como um todo 

(ENADE). 

O regime de trabalho implantado para a coordenadora do curso de 

Direito da FAHESP é de tempo integral com as horas dedicadas à coordenação 

suficientes para atender a todas as necessidades do curso. 

 

6.2 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) 

 

O NDE do curso de Direito da FAHESP foi criado em rigoroso 

atendimento ao disposto na Resolução CONAES nº 1 de 17 de junho de 2010 e 

respectivo Parecer nº 4 de 17 de junho de 2010. O Núcleo Docente Estruturante – 

NDE de um curso de graduação constitui-se de um grupo de docentes, com 

atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção, 

consolidação e contínua atualização do Projeto Pedagógico do Curso.  

O NDE se reunirá com o propósito de debater a criação de inovações no 

currículo do curso, com um duplo objetivo: produzir melhoria no desempenho 

acadêmico dos estudantes da IES e criar melhores condições de entrada dos 

estudantes no mercado de trabalho. O NDE compõe-se, pelo Coordenador do curso 

como seu presidente, 05 (cinco) docentes do curso, indicados pelo Colegiado do 

curso e a nomeação através de Portaria da Direção Acadêmica, para um mandato 

de dois anos, com possibilidades de recondução. Pelo menos 60% (sessenta por 

cento) dos docentes que compõem o NDE deverão possuir titulação acadêmica 

obtida em programa de pós-graduação Stricto Sensu e ter todos os membros em 

regime de trabalho de tempo parcial ou integral, sendo pelo menos 20% em tempo 

integral. 

  

O NDE apresenta como contribuições para o desenvolvimento 

dinâmico e harmônico do Curso de Direito: 

a) contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do 

curso; 

b) zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 

atividades de ensino constantes no currículo; 

c) indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de 

pesquisa e extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do 
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mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de 

conhecimento do curso; 

d) zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

os Cursos de Graduação; 

e) integrar ao Núcleo de Experiência Discente (NED) no atendimento 

aos docentes e discentes, para consolidação do Projeto Pedagógico do 

Curso. 

Possui como competências: 

a) elaborar o Projeto Pedagógico do Curso definindo sua concepção e 

fundamentos, incluindo traçar o perfil do egresso; 

b) zelar para que o perfil do egresso esteja em conformidade com as 

Diretrizes Nacionais Curriculares em vigor; 

c) avaliar e atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso; 

d) manter diálogo constante com as Coordenações do Núcleo de 

Prática Jurídica (NPJ) e do Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, 

Inovação e Internacionalização - CoPPExI, de modo a atualizar demandas 

específicas identificadas e promover mais eficazmente a interface entre ensino, 

pesquisa e extensão; 

e) promover a integração horizontal e vertical do curso, sempre atento 

aos eixos que estabelecer para o PPC; 

O NDE reunir-se-á com o corpo docente mensalmente e 

extraordinariamente sempre que convocado pelo seu presidente. 

O funcionamento do NDE está devidamente normatizado por 

regulamento próprio e atende o disposto na legislação e Regimento da IES. 

O Núcleo Docente Estruturante – NDE do Curso de Direito - Bacharelado 

Presencial, da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí, é 

composto pelos seguintes membros: 

  

Maria da Graça B. de Moraes Castro 
Coordenadora do Curso 

(presidente) 

Rossana Carvalho e Silva Aguiar Representante do Corpo Docente 

Luíza Márcia Carvalho dos Reis 

Nelson Ferreira Marques Júnior 

Representante do Corpo Docente 

Representante do Corpo Docente 
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Tatiana Mendes Caldas Castelo 

Branco 

Representante do Corpo Docente 

Lívio Augusto de Carvalho Santos Representante do Corpo Docente 

 

 

6.3 COLEGIADO DE CURSO 

 

O Colegiado de Curso de Direito é um órgão deliberativo e consultivo em 

matéria de natureza acadêmica e disciplinar do curso que lhe dá origem, em 

conformidade com as diretrizes da instituição.  

O Colegiado do Curso de Direito é presidido pela Coordenação de Curso 

e atende às exigências regimentais estabelecidas para esse órgão deliberativo. 

Compõe-se, além do Presidente do mesmo, de membros do corpo docente e de 

representante do corpo discente do respectivo curso. 

O Colegiado de Curso reune-se, ordinariamente, pelo menos 2 (duas) 

vezes por semestre para tratar de assuntos relativos ao bom desenvolvimento do 

curso, à luz das DCNs, do Regimento Interno, do PPC e das alterações e inovações 

advindas do desenvolvimento científico e tecnológico, como também das variações 

no mercado de trabalho, e, extraordinariamente, sempre que necessário. 

É na reunião do Colegiado que as possíveis alterações no Projeto 

Pedagógico do Curso são aprovadas, após discussões e deferimento no Núcleo 

Docente Estruturante - NDE. As reuniões de Colegiado visam o desenvolvimento 

do curso, o aperfeiçoamento do desempenho do trabalho acadêmico, a integração 

dos planos de ensino, a troca de experiências, a adequação e atualização das 

ementas e programas das unidades de estudo e a partilha das preocupações 

surgidas, que interessam a todos os professores. 

As reuniões do Colegiado são convocadas pelo Presidente ou mediante 

requerimento assinado por no mínimo 2/3 (dois terços) dos membros ou pela 

direção acadêmica, na forma prevista no Regimento Interno da Instituição de 

Ensino Superior. 

A presença no recinto da reunião do Colegiado é exclusiva aos membros 

desse Colegiado, podendo ter acesso convidados e/ou demais membros da 

comunidade acadêmica, mediante prévia autorização do seu Presidente. 
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As decisões do Colegiado ocorrerão por metade mais um dos votos dos 

membros presentes, tendo cada professor direito a apenas um voto. 

O Colegiado pauta suas ações no Regimento próprio e tem como 

finalidade maior fazer cumprir o Projeto Pedagógico do Curso, cuidando para que 

os objetivos previstos sejam de fato alcançados e assegure ao aluno um perfil de 

egresso pré-estabelecido no PPC e no PDI. 

O funcionamento do colegiado está devidamente normatizado por 

regulamento próprio e atende o disposto na legislação e Regimento da IES. 

 

6.3.1. Composição do Colegiado de Curso  

 

A composição do Colegiado do Curso, deve seguir as diretrizes do 

Regimento Interno da Instituição de origem vigente, Art. 22, preconiza a seguinte 

composição para os Colegiados de Cursos da FAHESP: 

Compõem o Colegiado de Curso: o Coordenador de Curso, que é o 

Presidente; 3 (tres) representantes docentes do curso e 2 (dois) representantes do 

Corpo Discente, indicado pelo Diretório Acadêmico, com anuencia do Centro 

Acadêmico do curso, quando houver. 

Na falta do Coordenador do Curso de Direito, caso este não indique para 

representá-lo o docente auxiliar da Coordenação, o representante docente mais 

antigo no magistério da FAHESP assumirá pontualmente a Presidência do 

Colegiado de Curso. E, na falta do Diretório Acadêmico e/ou Centro Acadêmico, o 

Colegiado poderá, de forma provisória, indicar dois representantes do corpo 

discente dentre os líderes de turmas.  

O Colegiado é órgão de decisão maior no âmbito do Curso, cumprindo 

suas competências e atuando diretamente na consolidação da avaliação do Projeto 

Pedagógico do Curso. 

 

6.3.2  Competência do Colegiado De Curso  

 

Nos termos do Regimento, é de competência do Colegiado De Curso: 

I. Definir o perfil acadêmico-profissional do egresso do curso, bem como 

o perfil do ingressante;  
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II. Propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão as diretrizes 

didático-pedagógicas do curso; 

III. Propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão normas 

complementares sobre currículos e programas; 

IV. Aprovar os planos de ensino das disciplinas ministradas no curso, os 

programas e critérios para avaliação de estágio, trabalho de conclusão de curso, 

atividades de monitoria e programas de iniciação científica; 

V. Deliberar, em primeira instância, sobre questões referentes à matrícula, 

à transferência, às partes de professores, às representações de discentes e aos 

recursos interpostos sobre matérias de ordem acadêmica e disciplinar; 

VI. Elaborar o seu calendário anual de atividades e o de reuniões; 

VII. Aprovar e avaliar os planos de trabalho e o relatório anual das 

atividades do Coordenador de curso, bem como os planos de trabalho dos 

docentes;  

VIII. Propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão mudanças 

curriculares; 

IX. Propor à Reitoria a aprovação de convênios;  

X. Aprovar projetos de cursos de atualização e avaliar resultados;  

XI. Aprovar os projetos de ensino e estabelecer prioridade de execução, 

em consonância com as diretrizes didático-pedagógicas do curso e a política 

institucional da FAHESP/IESVAP;   

XII. Recomendar programas de produção científica e de pesquisa, 

inerentes às áreas do saber abrigadas pelo curso;  

XIII. Acompanhar as atividades de docência do curso, informando o 

desenvolvimento dos conteúdos programáticos das disciplinas/atividades aos 

órgãos competentes da FAHESP/IESVAP, adotando as providências de sua alçada 

para elevação dos padrões de qualidade do curso;  

XIV. Aprovar o horário de aula e atividades do curso, submetendo-o à 

consolidação da Pró-reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos;  

XV. Executar outras competências que lhe forem conferidas pelo Reitor. 

 

O Colegiado do Curso de Direito - Bacharelado Presencial, da Faculdade 

de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí, é composto pelos seguintes 

membros: 
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Maria da Graça Borges de M. Castro Coordenador do Curso (presidente) 

Luiza Márcia Carvalho dos Reis Representante do Corpo Docente 

Tatiana Mendes Caldas Castelo Branco Representante do Corpo Docente 

Lívio Augusto Carvalho dos Santos Representante do Corpo Docente 

Leandra Lima e Silva Representante do Corpo Discente 

Diogo Veras Hardy Madeira Representante do Corpo Discente 

 

6.4 CORPO DOCENTE 

 

O Corpo Docente é o principal sustentáculo de qualquer programa 

educacional. Os professores que atuam no curso reúnem competências associadas 

aos componentes das estruturas curriculares em que atuam e sua dedicação é 

adequada à proposta deste curso para garantir um bom nível de interação entre 

discentes e docentes. 

O regime de trabalho do corpo docente permite o atendimento integral e 

parcial da demanda existente, considerando a dedicação à docência, o atendimento 

aos discentes, a participação no colegiado, o planejamento didático e a preparação 

e correção das avaliações de aprendizagem, havendo documentação sobre as 

atividades dos professores em registros individuais de atividade docente, utilizados 

no planejamento e gestão para melhoria contínua, fortalecidos a partir da análise 

dos resultados da CPA e escuta continuada dos discentes. 

A seleção para compor o Quadro Docente (Anexo) levou em conta sua 

competência global, a qual é aferida a partir de fatores como qualificação 

acadêmica, experiência docente, habilidade para a comunicação, entusiasmo para 

o desenvolvimento de estratégias educacionais mais efetivas, participação em 

sociedades educacionais e técnico-científicas, exercício efetivo de atividades 

educacionais, em áreas compatíveis com as do ensino nos programas do curso, 

bem como sua experiência profissional. 

Sob a perspectiva da administração acadêmica, no que se refere ao 

Corpo Docente do Curso de Direito, é preciso reconhecer que as estratégias 

pedagógicas só têm valor se os professores efetivamente participarem como 

agentes de transformação e estiverem integrados ao desenvolvimento do currículo 
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pleno do curso, permitindo a interdisciplinaridade através do diálogo permanente e 

da práxis efetiva. Os docentes desenvolvem um papel de instigadores no processo 

de aprendizagem do discente, contribuindo para o desenvolvimento da consciência 

crítica do mesmo, buscando orientar e aprimorar as competências, habilidades e 

atitudes que o futuro profissional deverá ter, o que reforça também seu papel na 

avaliação do Curso. 

O corpo docente analisa os conteúdos dos componentes curriculares, 

abordando a sua relevância para a atuação profissional e acadêmica do discente, 

fortalecido pelos trabalhos interdisciplinares, fomenta o raciocínio crítico com base 

em literatura atualizada, para além da bibliografia proposta, proporciona o acesso 

os conteúdos de pesquisa de ponta relacionando-os aos objetivos das disciplinas e 

ao perfil do egresso,  incentiva a produção do conhecimento, por meio de grupos 

de estudo ou de pesquisa e da publicação que estão regulamentados pela 

CoPPExI. 

O corpo docente possui experiência profissional no mundo do trabalho, 

que permite apresentar exemplos contextualizados com relação a situações 

práticas, que são estruturados em métodos ativos de aprendizagem e em 

ambientes de simulação realística, aplicação da teoria ministrada em diferentes 

unidades curriculares em relação ao fazer profissional, atualizar-se com relação à 

interação conteúdo e prática, promover compreensão da aplicação da 

interdisciplinaridade no contexto laboral e analisar as competências previstas no 

PPC considerando o conteúdo abordado no exercício do direito e demais profissões 

da área jurídica. 

O corpo docente possui experiência na docência superior com suporte 

de desenvolvimento continuado para promover ações que permitem 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, que exerce liderança e é reconhecido pela sua produção. 

A FAHESP seleciona o corpo docente do curso considerando, além do 

perfil do profissional necessário à formação adequada do egresso, a aptidão para 

a produção científica. 
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A FAHESP e, em especial, o Plano de Capacitação Docente, contempla 

várias formas de estímulo à produção científica, técnica, pedagógica e cultural dos 

professores. Apoia sempre a divulgação e/ou publicação de teses, dissertações, 

monografias ou outros trabalhos acadêmicos ou profissionais, mediante, por 

exemplo, revista científica, blogs, entre outros. Além disso, disponibiliza serviços 

gráficos e infraestrutura apropriada, como salas, computadores e mobiliário, para 

que os professores elaborem, imprimam ou editem suas produções científicas. 

A Instituição oferece toda sua infraestrutura – equipamentos, pessoal e 

espaço físico – para a realização de eventos internos que também divulguem 

produções acadêmicas. A Biblioteca está sempre à disposição dos alunos, dos 

professores e tutores, para catalogarem e divulgarem trabalhos de conclusão de 

curso, dissertações, teses, entre outros.  

A IES também dispõe de acesso livre à internet. Assim, todos podem 

utilizar o site da Instituição, onde foi criado espaço para divulgação dos trabalhos e 

projetos de extensão.  

PROFESSORES                                                                                        
TITULAÇÃO 

MÁXIMA 

REGIME 
DE 

TRABALHO 

TEMPO NO 
MAG. SUP. ou 
EXP NA EDUC. 
PROFISSIONAL 

(meses) 

TEMPO 
FORA 

MAG. (Exp. 
Profissional) 

(meses) 

ANA KAROLINE CARVALHO 
DOS SANTOS 

M Parcial 0 48 

ANTONIO DE PÁDUA ROCHA 
NOBREGA NETO 

D Parcial 50 72 

ANY CAROLINA CARDOSO 
GUIMARAES VASCONCELOS 

D TI 120 96 

BRUNO CARVALHO DOS 
SANTOS 

E Parcial 13 60 

CLÉA MARA COUTINHO 
BENTO 

D Horista 228 288 

CLESIVANE DO SOCORRO 
SILVA DO NASCIMENTO 

E Horista 78 180 

EMMANUEL DA ROCHA REIS M Parcial 144 108 

KHALINA ASSUNCAO 
BEZERRA FONTENELE 

M Parcial 80 100 

LEIZ MARIA COSTA VERAS D Parcial 180 192 

LÍVIO AUGUSTO DE 
CARVALHO SANTOS 

M TI 144 120 
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LUAN KELVES MIRANDA DE 
SOUZA 

D TI 72 60 

LUIZA MARCIA CARVALHO 
DOS REIS 

M TI 196 240 

MARIA DA GRAÇA BORGES 
DE MORAES CASTRO 

M Parcial 216 312 

NELSON FERREIRA 
MARQUES JÚNIOR 

D Parcial 96 84 

PAULO ALVES DA SILVA 
PAIVA 

D Horista 204 444 

ROSSANA CARVALHO E 
SILVA AGUIAR 

M Parcial 204 408 

TATIANA MENDES CALDAS 
CASTELO BRANCO 

E Parcial 108 156 

 

 

7. ATIVIDADES ACADÊMICAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO CURSO DE 

DIREITO DA FAHESP 

 

7.1 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

A partir das Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação do 

Ministério da Educação, as Atividades Complementares passaram a figurar como 

importante componente dos cursos de graduação brasileiros, tanto na organização 

de seus programas de formação, quanto na flexibilização curricular. 

Conforme determina a Resolução CNE/CES nº 05/2018, em seu Artigo 

8º, as ACCs são componentes obrigatórios que contribuem para a formação do 

perfil do futuro profissional, possibilitando o desenvolvimento de competências, 

habilidades e conhecimento do discente. Estimulam a prática de estudos 

independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, de permanente e 

contextualizada atualização profissional específica, notadamente integrando-as às 

diversas peculiaridades regionais e culturais. Essas atividades são estatuídas por 

regulamento próprio, e têm a finalidade de enriquecer o processo de ensino-

aprendizagem, privilegiando a complementação da formação social e profissional 

nas diferentes áreas do conhecimento, podendo o estudante participar desde o seu 

ingresso no curso. Estão de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, as 
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regras do Ministério da Educação e as normas específicas da FAHESP/IESVAP e 

do Curso de Graduação em Direito. 

As atividades buscam propiciar aos alunos: o incentivo à pesquisa e 

iniciação científica, através da inclusão de atividades do tipo: participação e 

apresentação de seminários, congressos, palestras e workshops; a integração 

teoria e prática, por meio da oferta de oficinas práticas e outras atividades práticas, 

realizadas sob a orientação de professores ou profissionais, em projetos realizados 

na faculdade ou externamente; a ampliação do universo cultural e artístico, 

mediante a realização de visitas a exposições, filmes, vídeos, festivais, etc; o 

aperfeiçoamento acadêmico, propiciado pela realização de cursos que visam: 

ampliar o conhecimento geral, facilitar a atuação do aluno na profissão e/ou no 

mercado de trabalho, aprofundar o conhecimento referente à área de graduação do 

aluno; as experiências de monitoria; o contato com a realidade social, viabilizado 

pela participação nas atividades de extensão; o desenvolvimento da 

responsabilidade ambiental, propiciada pela presença em campanhas, visitas, etc; 

a preparação para o mundo do trabalho, através de uma variedade de atividades 

complementares voltadas para a prática profissional, que visam desenvolver 

competências como: empreendedorismo, iniciativa, liderança e habilidades para 

gerenciar mudanças; o desenvolvimento da responsabilidade e do compromisso 

social, por meio da participação em trabalhos voluntários, projetos comunitários e 

campanhas sociais, elaboradas e desenvolvidas pela Universidade ou por outras 

instituições sociais. 

O currículo pleno do curso atribui uma parcela de sua carga horária total 

para a realização de tais atividades, totalizando 220 horas. 

A possibilidade de frequentar cursos, seminários e outros eventos 

viabilizará ao estudante perceber a comunicação entre as diversas áreas do 

conhecimento em Ddireito. A proposta também permitirá ao discente a participação 

na formação do seu currículo, atendendo à necessidade de diversificação do 

conhecimento, no tempo disponível para a conclusão do curso, garantindo uma 

formação geral e específica. 

A carga horária das atividades complementares é distribuída em 

atividades direcionadas para o ensino, pesquisa e extensão de forma equilibrada e 

diversificada, garantindo os princípios norteadores da educação superior, 

obedecendo às políticas do Projeto Pedagógico e cumprindo os requisitos de 
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comprovação (formas de aproveitamento) por meio de certificados e/ou 

declarações que é apresentado pelo aluno, mediante deferimento do responsável 

pela gestão de atividades complementares, órgão competente para a condução, 

organização e controle de tais atividades. 

Como prática inovadora na regulação e gestão das atividades 

complementares é disponibilizada fichas de preenchimento ao aluno no site da IES 

para posterior validação do aproveitamento das horas pelo gestor. No final do 

período letivo, o gestor encaminha relatório das horas aproveitadas para a 

coordenação do curso apreciar e aprovar. Os dados apurados são encaminhados 

para a secretaria acadêmica com o objetivo de inserir no sistema eletrônico RM de 

cada estudante, onde o mesmo pode acompanhar ao longo de sua formação no 

curso.  Além disso, é de responsabilidade do gestor de atividades complementares, 

acompanhar longitudinalmente e orientar os estudantes sobre oportunidades de 

atividades oferecidas pela IES que são computadas como horas de atividades 

complementares, tais como editais de monitoria, iniciação científica, participação 

em eventos locais, nacionais e internacionais, de publicações em revistas e anais, 

ações de inovação e responsabilidade social, dentre outros. A atividade 

complementar conta ainda com uma página de acesso nas redes sociais onde são 

publicadas periodicamente as oportunidades de atividades disponíveis.  Para o 

atendimento ao aluno são disponibilizadas horas semanais com possibilidade de 

agendamento individual e em grupo em espaço específico da IES. 

As atividades complementares no curso encontram-se devidamente 

normatizadas e institucionalizadas e possuem mecanismos inovadores de gestão 

e garantia da diversidade de execução pelos discentes. 

As Atividades Complementares a serem realizadas e suas respectivas 

cargas horárias estão estabelecidas em tabela abaixo. 

 

Tabela 6: Das classes das atividades e carga horária máxima 
 

Atividades de ensino Pontuação 

Carga 

horária 

máxima 

Comprovação 
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a 

pontuar 

Monitorias em 

disciplinas pertencentes 

ao currículo do Curso. 

Cada semestre de 

monitoria equivale 

até 30h. 

50h 
Certificado e/ou 

Declaração. 

Visitas técnicas fora da 

carga horária da 

disciplina, monitoradas 

por professor da 

instituição. 

Cada visita técnica 

equivale à carga 

horária de até 02 

horas 

20h 
Apresentação do relatório 

pelo aluno. 

Estágios 

extracurriculares desde 

que exista Convênio com 

a IES 

Cada estágio 

equivale até 30h. 
20h 

Convênio do 

FAHESP/IESVAP com a 

empresa e apresentação de 

relatório pelo aluno - 

Certificado e/ou Declaração. 

Curso presencial e a 

distância, na área do 

curso ou em áreas afins; 

Cada curso equivale 

à carga horária do 

certificado. 

50h Certificado de participação. 

Intercâmbio universitário 

Cada intercâmbio 

equivale à carga 

horária constante 

na declaração. 

60h 
Certificado de participação 

da instituição e histórico. 

Cursos livres/atividades 

culturais: línguas 

estrangeiras, língua 

portuguesa, informática, 

oratória, leitura 

dinâmica, memorização, 

cursos, presencial e a 

distância, de 

Cada curso 

equivale à carga 

horária do 

certificado. 

20h Certificado de participação. 
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aperfeiçoamento 

profissional, atividades 

literárias, bem como 

qualquer atividade que 

propicie o 

desenvolvimento social 

e intelectual aos 

acadêmicos da 

instituição, com sua 

participação efetiva. 

Participação como 

ouvinte em palestras, 

conferências, 

congressos, seminários, 

simpósios, encontros e 

jornadas na área do 

curso ou em áreas afins. 

Cada participação 

equivale à carga 

horária de até 40h 

 

80h Certificado de participação. 

Atividades de 

pesquisa 
Pontuação 

Carga 

horária 

máxima 

a 

pontuar 

Comprovação 

Participação em grupos 

de pesquisa ou em 

projetos de iniciação 

científica. 

Cada semestre de 

participação 

equivale até 30h. 

60h 
Certificado emitido pela 

CoPPExI 

Artigos científicos 

escritos pelo próprio 

acadêmico, 

relacionados ao curso, e 

Cada artigo 

publicado equivale 

até 20h. 

100h 

PDF da 

revista/livro/periódico de 

onde está publicado o artigo 

OU aceite de publicação. 
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publicados em 

periódicos científicos. 

Relatório crítico-analítico 

de vídeos e outras 

produções visuais ou 

sonoras, produzidos 

com base na NBR 

10719 atualizada. 

Cada trabalho 

publicado equivale 

até 15h. 

20h 

Parecer favorável 

sinteticamente 

fundamentado da 

Coordenação de Curso. 

Participação em eventos 

científicos, internos e 

externos (semana 

acadêmica, jornada, 

congresso, simpósio, 

fórum, entre outros) nos 

quais o estudante 

participa como 

palestrante/organizador 

/ assistente 

Cada participação 

equivale à carga 

horária constante 

no certificado. 

80h Certificado de participação. 

Publicação de livros ou 

capítulos de livros 

publicados, registrando 

o nome da instituição, 

quando for o caso 

Cada publicação 

equivale até 30h. 
60h 

Capa do livro, ficha 

catalográfica e capa do 

capítulo (contendo nome 

dos autores). 

Atividades de 

extensão 
Pontuação 

Carga 

horária 

máxima 

a 

pontuar 

Comprovação 
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Participação em projetos 

de extensão 

institucionais. 

Cada semestre de 

participação 

equivale até 30h. 

60h 
Certificado emitido pela 

CoPPExI. 

Participação em projetos 

de extensão na área do 

curso ou em áreas afins. 

Cada semestre de 

participação 

equivale até 30h. 

60h Certificado de participação. 

Participação em 

audiência como ouvinte 

Cada ata equivale 

até 2h. 

 

20h 

Ata da audiência constando 

o nome do aluno ou 

certificado de participação, 

ambos com relatório feito pelo 

aluno. 

Participação em 

atividades beneficentes 

Cada participação 

equivale até 10h. 
20h Certificado de participação. 

Participação na 

comissão organizadora 

de eventos científicos e 

culturais institucionais. 

Cada participação 

equivale até 15h. 
100h 

Certificado de participação 

emitido pela CoPPExI. 

Participação em 

entidades filantrópicas 

Cada evento 

equivale à carga 

horária constante 

no certificado. 

20h Certificado de participação. 

Participação em corpo 

de jurados no Tribunal 

do Júri real ou simulado. 

Cada evento 

equivale até 20h. 

 

20h 

Certificado ou declaração 

de participação em júri 

simulado ou ata do Tribunal 

do Júri constando o nome 

do aluno como jurado. 

Organizar e conferenciar 

cursos em áreas afins 

Cada curso 

equivale à carga 

45h Certificado de participação. 
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horária do 

certificado. 

Apresentação oral de 

trabalhos em 

congressos, semanas 

acadêmicos, simpósios, 

etc. 

Cada 

apresentação 

equivale até 15h. 

45h 
Documento que comprove 

participação. 

Apresentação de 

trabalhos em eventos 

científicos (painéis e 

congêneres). 

Cada trabalho 

apresentado 

equivale até 10h. 

30h 

Comprovante de 

apresentação e anais do 

evento, se houver. 

Serviço eleitoral 

Cada oficina 

equivale à carga 

horária constante 

no certificado. 

20h Certificado de participação. 

Representação 

estudantil nos 

colegiados 

institucionais, diretórios 

acadêmicos, centros 

acadêmicos e outras 

entidades   

Cada semestre de 

representação 

equivale até 15h. 

30h 
Documento que comprove a 

representação estudantil. 

Participação como 

ouvinte em bancas de 

defesa de monografias 

de graduação e pós-

graduação, dissertações 

de mestrado e teses de 

doutorado na área do 

curso ou áreas afins. 

Cada participação 

equivale até 1h. 
4h 

Documento que comprove a 

participação como ouvinte. 
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O Curso de Direito FAHESP/IESVAP dispõe de um Setor de Gestão de 

Atividades Complementares, atrelada à Coordenação do Curso, que objetiva 

auxiliar os alunos no cumprimento de tais atividades, prestando esclarecimentos, 

orientações e planejamento das mesmas, auxiliando a Coordenação do Curso na 

catalogação de atividades, para que haja a validação das horas realizadas em cada 

uma das realizações complementares, com atendimento remoto, via e-mail 

institucional ativcomplementares.direito@iesvap.edu.br, ou presencial, com 

monitoramento pessoal das horas, realizado também pelo referido e-mail e através 

do portal do aluno na aba HISTÓRICO, sendo o mesmo divulgado através de 

Manual das Atividades Complementares, e fichas de catalogação dos dados, com 

base no Regulamento das Atividades Complementares, disposto a partir de análise 

do Núcleo Docente Estruturante e demais conselhos da IES.   

 

7.2 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO  

 

A integralização do Estágio Curricular Supervisionado, segue o disposto 

na legislação, sendo certo que, do ponto de vista conceitual, privilegia a prática 

profissional a partir de uma concepção pedagógica crítica, na qual a teoria e a 

prática representam uma unidade indissociável, evitando-se a concepção dualista 

cujo pressuposto é que a teoria prepara para a prática, sob o risco de se ter uma 

teoria que não explica nem esclarece a prática que, frequentemente, pode vir 

aparente ou efetivamente contradizê-la. 

Como se percebe, a concepção particular de que deve haver um diálogo 

constante entre teoria e prática permite estabelecer um Projeto Pedagógico do 

Curso  caracterizada por levar à construção e reconstrução do conhecimento pelos 

atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem a cada momento, 

fortalecendo-se a autonomia e a criatividade técnico-científica dos estudantes, bem 

como sua formação ética e humanística, vez que a prática implica balizamento 

deontológico das condutas profissionais e domínio das humanidades visando o 

desenvolvimento integral do homem para a sociedade.( PDE 2020-2024). 

Nesse sentido, o Estagio Curricular Supervisionado busca levar seus 

estudantes de Direito a sociedade, de modo que possam prestar sua contribuição 

mailto:ativcomplementares.direito@iesvap.edu.br
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no processo de  transformação social e de desenvolvimento dos ideais 

democráticos e de cidadania. Os caminhos e instrumentos institucionais mais 

adequados para fazê-lo são, sem dúvida, o NPJ e a CoPPExI, órgãos acadêmicos 

voltados para a realização desta tarefa, os quais funcionam em parceria. 

O Estágio Curricular Supervisionado devidamente normatizado através 

de regulamentação própria é desenvolvido a partir do 6º período e implica na 

participação do discente em práticas reais constantes dos componentes 

curriculares executado no NPJ, podendo, em parte, ser realizado através de 

convênios com outras entidades ou instituições públicas ou privadas, em escritórios 

de advocacia, em serviços de assistência judiciária implantados na instituição, nos 

órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública ou ainda 

em departamentos jurídicos oficiais, supervisionados e avaliados através da 

elaboração de relatórios encaminhados à Coordenação do Núcleo de Práticas 

Jurídicas. Permitindo, dessa forma, que o aluno experimente o “direito vivo” 

aplicado na realidade dos tribunais de justiça e a preparação para inclusão no 

mercado de trabalho.  

O Núcleo de Prática Jurídica é um agente facilitador da realização de 

atividades práticas e estágios, usando estratégias para gestão da integração entre 

ensino e mundo do trabalho, considerando as competências previstas no perfil do 

egresso, e interlocução institucionalizada da IES com o ambiente de estágio, diante 

dos insumos que geram análise e atualização das práticas do estágio. De acordo 

com a matriz curricular vigente, o Estágio Curricular obrigatório nos últimos cinco 

semestres (6º ao 10º período), de modo que realize atividades simuladas e reais. 

Em assim sendo,  elegeu-se os seguintes componentes curriculares:   Clínica de 

Direitos Humanos, Prática Cível e Consumerista, Prática Criminal e Tribunal do Júri, 

Prática Trabalhista e Previdenciária e Métodos Alternativos de Solução de 

Conflitos, as quatro primeiras com 60h cada e a última com 90h, num total de 330 

horas, cada uma seguindo a proposta a seguir: 

 

• Clínica de Direitos Humanos – 60 h – Ementa: Promover a 

formação acadêmica integrada às múltiplas demandas sociais, e de novas formas 

organizativas do exercício profissional, bem como da efetivação do acesso à 

justiça. Estimular uma formação humanista, comprometida com a sociedade e a 

consciência jurídica crítica. Estabelecer a articulação da teoria com a prática na 
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atividade forense e a participação em atividades de extensão universitária. 

Compreender os temas inerentes às atividades e fomentar a humanização do 

Direito, instigando a busca de métodos inovadores para a solução dos problemas 

jurídicos. 

  

• Prática Cível e Consumerista – 60 h – Ementa: Prática Forense e 

Prática Jurídica. Posicionamento profissional do operador do Direito. Assistência 

jurídica à comunidade. Práticas simuladas e reais nos planos jurídicos típicos do 

Direito Civil e Direito do Consumidor. Reconhecer os meios alternativos de solução 

de litígios: Mediação, Conciliação e Arbitragem. Conhecer o Processo Eletrônico e 

a efetividade da prestação jurisdicional, reconhecendo as tecnologias de 

comunicação e informação, utilizando-as como aliadas nas práticas jurídicas e 

judiciárias. Enfrentar novos paradigmas definidos pelo Direito Digital, solucionando 

conflitos decorrentes dos meios digitais, tais como: aplicação da LGPD; comércio 

eletrônico; herança digital; provas digitais, entre outros. Estimular práticas de 

estudo independente, visando uma progressiva autonomia profissional e intelectual 

do aluno. 

 

• Prática Criminal e Tribunal do Júri – 60 h – Ementa: Prática 

Forense e Prática Jurídica. Posicionamento profissional do operador do Direito. 

Assistência jurídica à comunidade. Práticas simuladas e reais nos planos jurídicos 

típicos do Direito Criminal e Tribunal do Júri. Enfrentar novos paradigmas definidos 

pelo Direito Digital, solucionando conflitos decorrentes dos meios digitais, tal como: 

cibercrimes; Estimular práticas de estudo independente, visando uma progressiva 

autonomia profissional e intelectual do aluno.  

 

• Prática Trabalhista e Previdenciária – 60 h – Ementa: Prática 

forense e Prática Jurídica. Posicionamento profissional do operador do Direito. 

Assistência jurídica à comunidade. Práticas simuladas e reais nos planos jurídicos 

típicos do Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. Realização e conhecimento 

desenvolvimento diante de procedimentos de conciliação, mediação e arbitragem, 

dentre outros. Enfrentar novos paradigmas definidos pelo Direito Digital, 

solucionando conflitos decorrentes dos meios digitais, tais como: aplicação da 
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LGPD; comércio eletrônico; teletrabalho; entre outros. Estimular práticas de estudo 

independente, visando uma progressiva autonomia profissional.  

• Métodos Alternativos de Soluções de Conflitos – 90 h – Ementa: 

Prática Forense e Prática Jurídica. Posicionamento profissional do operador do 

Direito. Assistência jurídica à comunidade. Práticas simuladas e reais nos planos 

jurídicos. Reconhecer os meios alternativos de solução de litígios: Mediação, 

Conciliação e Arbitragem. Conhecer o Processo Eletrônico e a efetividade da 

prestação jurisdicional, reconhecendo as tecnologias de comunicação e 

informação, utilizando-as como aliadas nas práticas jurídicas e judiciárias. Enfrentar 

novos paradigmas definidos pelo Direito Digital, solucionando conflitos decorrentes 

dos meios digitais, tais como: aplicação da LGPD; comércio eletrônico; herança 

digital; provas digitais, entre outros. Estimular práticas de estudo independente, 

visando uma progressiva autonomia profissional e intelectual 

As atividades inerentes à prática curricular, para fins didáticos, são 

realizadas de forma híbrida: os discentes realizam a prática jurídica simulada, bem 

como executam as atividades reais. 

As atividades reais são realizadas por meio do Núcleo de Práticas 

Jurídicas através de Assistência Jurídica que atende de maneira integral e gratuita 

às pessoas economicamente necessitadas no município e localidades adjacentes 

que pertençam à Comarca de Parnaíba-PI e cidades circunvizinhas, o que 

proporciona a pessoas carentes o acesso à justiça – efetividade ao direito humano 

fundamental do acesso à Justiça. As atividades práticas jurídicas são realizadas 

sempre sob orientação de advogados-orientadores em número compatível com as 

atividades, bem como coordenação e supervisão. Seu espaço físico tem a seguinte 

estrutura: 

- secretaria/ recepção; 

- sala da assistente social (triagem) (opcional); 

- salas de atendimento dos assistidos (escritórios modelos); 

- sala de conciliação, mediação e arbitragem; 

- laboratório de informática; 

- sala da coordenação; 

- auditório para simulação de audiências e tribunal de júri. 

- corredor avaliativo com espelho espião; 
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Esse modelo de prática oportuniza ao discente o conhecimento técnico-

jurídico, de modo crítico-reflexivo contextualizado com a realidade social, e ainda, 

permite que a FAHESP/IESVAP venha cumprir sua função social por meio das 

atividades de assistência jurídica.  As atividades do estágio curricular são 

desenvolvidas sob orientação de advogados-orientadores de modo a garantir que 

as atividades práticas sejam realizadas de forma adequada, e sempre sob 

orientação. Os próprios alunos participam dos atendimentos e confeccionam as 

peças processuais pertinentes. Os andamentos processuais também são 

realizados pelos próprios estagiários, tudo desenvolvido sob a orientação dos 

profissionais devidamente habilitados e qualificados.  

As atividades práticas, desenvolvidas no interior da IES são registradas 

e formulários e fichas de atendimento próprios, aferidas por meio de relatórios 

próprios, individualizados por atividades, e posteriormente arquivados junto ao 

Núcleo de Prática Jurídica em portifólio individual por aluno, em conformidade com 

o REGULAMENTO DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA – NPJ.  

O Núcleo de Prática Jurídica privilegia as atividades forenses, 

associadas às atividades de mediação, negociação, conciliação e arbitragem que 

são ofertadas pelo Curso de Direito.  

As práticas extensionistas são desenvolvidas junto ao entorno social do 

Município de Parnaíba, que se caracteriza pela vulnerabilidade nos direitos 

humanos e fundamentais, especialmente no que toca ao meio ambiente, ao direito 

à moradia, a violência, dentre outros. Tais práticas fomentam, também, as 

atividades de pesquisa. O objetivo final desta IES e do Curso de Direito é a oferta 

inter-relacionada do ensino, da pesquisa e da extensão, via suas atividades do NPJ. 

Trata-se de ofertar atividades sistêmicas, por meio da integração do ensino, da 

pesquisa e da extensão, conceito que se garante desde o ingresso do corpo 

discente nesse Curso. 

As atividades ofertadas pela IES na forma da extensão constituem fonte 

de pesquisa que, por sua vez, irá retroalimentar o ensino. Portanto, 

compreendemos que o ensino e a extensão são geradores de novas pesquisas, na 

medida em que identificam necessidades, anseios, aspirações e o saber que lhes 

é próprio. 

A fim de garantir a vivência e ambiência do corpo discente às Instituições 

Democráticas e outras Instituições o NPJ, através de suas atividades de práticas 
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jurídicas, fomentará as visitas técnicas nas atividades desenvolvidas pelos 

componentes curriculares – prática jurídica simulada e real, nos termos previstos 

no regulamento do NPJ, conforme exemplificação:  

 

Art. 21. São consideradas atividades de prática jurídica: 

a. Prestar assistência jurídica, por meio da prática real, compreendendo 

atividades forenses e extra forense;  

b. Prestar assistência jurídica na mediação e conciliação das partes; 

c. Promover o ajuizamento e acompanhamento de feitos através do NPJ; 

d. Realizar atividades de prática simulada de conciliação, mediação e 

arbitragem; 

e. Promover visitas orientadas, conforme definição no âmbito do curso; 

f. Promover a assistência de audiências; entre outras 

§ 1º. As atividades práticas serão compostas de atividades desenvolvidas 

no NPJ e atividades externas. 

§ 2º. As atividades práticas jurídicas desenvolvidas durante os plantões 

no NPJ consistirão em redação de peças prático profissionais, 

atendimento ao público para orientação jurídica, execução das atividades 

práticas, rotinas processuais, assistência e atuação em audiências e 

sessões nos tribunais, visitas a órgãos judiciários, prestação de serviços 

jurídicos (consultoria, assessoria, técnicas de mediação), judicialização de 

processos, sob o controle, orientação e avaliação do Advogado Professor 

Orientador do NPJ. 

§ 3º. As atividades práticas externas, desenvolvidas pelo aluno, para 

serem computadas como válidas, deverão observar as seguintes 

determinações: 

I. As visitas técnicas serão acompanhadas e supervisionadas pelo 

Advogado Professor Orientador, que fará registro através de folha de 

frequência, bem como poderá solicitar dos discentes a entrega do 

competente relatório. 

II. As audiências públicas de instrução e julgamento têm natureza 

obrigatória para fins de computação de carga horária, independente de 

outras atividades de prática jurídica realizadas. A comprovação da 

frequência dar-se-á pelo apresentação de declaração ou certidão 

fornecida pela secretaria do juízo ou servidor público competente onde o 

ato processual aconteceu e pela entrega de relatório circunstanciado, 

conforme modelo disponibilizado pelo coordenação do NPJ. 
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§ 4º. A assistência às audiências, segundo plano aprovado pela 

Coordenação do Núcleo de Prática Jurídica, tem por objetivo propiciar aos 

estagiários o contato com atos e solenidades judiciais reais. 

§5º. Cada audiência de instrução e julgamento valerá a carga horária de 

02 (duas) horas de atividade prática externa, sendo certo que o aluno só 

poderá realizar no máximo 10 (dez) audiências de instrução e julgamento, 

por cada período de estágio supervisionado obrigatório (I ao V). 

§ 6º. As atividades oferecidas pelo NPJ devem ser exclusivamente 

práticas e integram o conceito de Estágio Supervisionado.  

§ 7º. O discente deverá entregar ao Advogado Professor Orientador as 

atividades desenvolvidas internamente no plantão, conforme o fluxograma 

de atendimento elaborado pela coordenação do NPJ. 

§ 8º. Os relatórios de atividades externas deverão ser entregues à 

Secretaria do NPJ, no prazo de sete dias após a realização da atividade. 

§ 9º. A Secretaria observará, antes de passar recibo e arquivar na pasta 

do discente, se a entrega é tempestiva, recusando o recebimento caso 

não seja preenchido o requisito. 

§ 10. Para os fins deste artigo, os prazos são contados na forma do artigo 

219 do CPC. 

 

As atividades práticas, coordenadas pelo NPJ, fomentam atividades 

realizadas na forma conveniada com os órgãos jurisdicionais (TJ-PI, TJ-MA e TJ-

MA), Ministério Público Estadual e Federal, Secretaria de Segurança Pública do 

Piauí, Prefeitura Municipal de Parnaíba, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal 

Regional do Trabalho, Justiça Federal, ICMbio, OAB, Defensoria Pública, 

Associação de Proteção aos Condenados (APAC), Escritórios de advocacia, 

associações, empresas públicas e privadas, dentre outros.  

As atividades do NPJ, entendido como agregador de todas as práticas 

do Curso de Direito, podem ser visualizadas da forma abaixo.  

O Curso de Direito por meio do NPJ ofertará:  

a) o estágio supervisionado:  

b) atividades práticas via regulamento próprio;  
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c) atividades práticas jurídicas simuladas e reais ofertadas pela própria 

IES, mas também via realização de convênios;  

d) atividades práticas de arbitragem, negociação, conciliação e 

mediação, via instituição da CMEAR e, realização das atividades dos componentes 

curriculares, via convênio com o CEJUSC, realização de palestras jurídicas e 

outros; 

e) atividades de visitas orientadas a instituições jurídicas e outras; 

f) controle das atividades práticas, via atividades organizadas por 

formulários e sistematizadas em portfólios individualizados por aluno; 

g) atividades de práticas jurídicas conveniadas; 

h) atividades práticas associadas ao ensino e à pesquisa; e  

i) atividades práticas jurídicas realizadas sempre sob orientação de 

professores-orientadores em número compatível com as atividades. 

  O Estágio Curricular Supervisionado deverá ser cumprido no Núcleo de 

Prática Jurídica (NPJ) e/ou em instituições públicas ou privadas conveniadas 

(conforme carga horária definida no regulamento próprio),  contribuindo para a 

ampliação e consolidação dos conhecimentos, habilidades e atitudes 

indispensáveis à qualificação do perfil do profissional de Direito que pretende 

formar, conforme a RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 5, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018 

e alterações posteriores. 

Atividades realizadas externamente, desta natureza, integram este 

componente curricular até a proporção legal e regulamentar admitida (ver lei do 

estágio e regulamento do NPJ), mediante a apresentação de relatórios 

circunstanciados, redigidos em formulário próprio e assinados pelo acadêmico, pelo 

responsável pelo estágio e por Professor Supervisor, todos devidamente 

qualificados. 

Para o cumprimento do Estágio Curricular, a IES contará com os 

caminhos e instrumentos institucionais mais adequados somando a desenvoltura 

das atividades junto ao NPJ, que é composto por: 

- Escritório Modelo 

- Estágio Externo,  

- Núcleo de Mediação de Conflitos em parceria com o Tribunal de Justiça 

do Estado do Piauí, no momento oportuno.  



  

 

 

202 

 

FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. | IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba SA. 

Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435 bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 

CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

- Comissão de Conciliação, Mediação e Arbitragem – CMEAR (a ser 

criada em momento oportuno). 

O Escritório Prática Jurídica, será mantido pela IES, devidamente 

normatizado através de regulamentação própria, deverá ser desenvolvido a partir 

do 6º período e implicará na participação do discente em práticas reais constantes 

das componentes curriculares executado no NPJ. 

O Estágio Externo, por sua vez, pressupõe a celebração de convênios 

com escritórios de advocacia, empresas e órgãos públicos e privados, 

organizações não-governamentais e outros, permitindo multiplicar os pontos de 

inserção e atuação junto à sociedade por parte da IES, devendo ser 

supervisionados e avaliados por meio da elaboração de relatórios encaminhados à 

Coordenação do Núcleo de Práticas Jurídicas e, sendo não obrigatório, ou seja, 

não fazendo parte de componente curricular obrigatório, será computado apenas 

como atividade complementar. 

O Estágio é um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 

ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de 

educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação 

superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos 

anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de 

jovens e adultos. O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de 

integrar o itinerário formativo do educando. O estágio visa ao aprendizado de 

competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, 

objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.  

A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre 

a instituição de ensino, a parte concedente e o aluno estagiário ou seu 

representante legal, devendo constar do termo de compromisso e ser compatível 

com as atividades escolares e não ultrapassar, para os discentes da 

FAHESP/IESVAP, 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais.  

Recomendação: A jornada a ser estabelecida não deverá conflitar com 

o horário escolar. Para possibilitar que o estudante tenha tempo para o auto 

desenvolvimento, através das atividades extraclasse referentes as disciplinas 

cursadas no período.  

 A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 

02 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência. As 
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férias do estagiário é assegurada, sempre que o estágio tenha duração igual ou 

superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado, 

preferencialmente durante suas férias escolares. O período de férias deverá ser 

remunerado, quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de contraprestação. 

Os dias de recesso, relativos às férias do estagiário, serão concedidos de maneira 

proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano.  

Na hipótese de estágio não obrigatório é obrigatória a concessão, pela 

cedente, ao estagiário do auxílio-transporte.  

Estágios e o vínculo de emprego -  o estágio não cria vínculo 

empregatício de qualquer natureza, quando observados os seguintes requisitos: 

I – matrícula e frequência regular do educando em curso de educação 

superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos 

anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de 

jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino; 

II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte 

concedente do estágio e a instituição de ensino; 

III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e 

aquelas previstas no termo de compromisso. 

 

 Observação: O descumprimento de qualquer preceito contido na Lei de 

Estágio, ou de qualquer obrigação contida no termo de compromisso, 

descaracteriza o contrato de estágio e caracteriza vínculo de emprego do educando 

com a parte concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e 

previdenciária. 

 Diferentemente da CLT, a Legislação do Estágio não estabelece um 

piso mínimo para a Bolsa Estágio, o valor é definido, de comum acordo, entre as 

partes pactuantes no Contrato de Estágio. A Bolsa do estágio é compulsória, exceto 

nos casos de estágios obrigatórios. O valor da Bolsa pressupõe o cumprimento das 

atividades práticas previstas no Contrato de Estágio. Faltas e atrasos no 

cumprimento destas obrigações ensejam o desconto correspondente ao período 

não estagiado.  

O estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, 

cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção do diploma. O estágio 

não obrigatório é desenvolvido livremente como atividade opcional e, neste caso, 
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as horas de estágio serão acrescidas à carga horária regular e obrigatória, quando 

tal previsão integrar o currículo acadêmico do curso. Na ocorrência de fraude na 

entrega do relatório de estágio, o estagiário será submetido às regras disciplinares 

da Instituição, além de sua reprovação na disciplina.  

Por fim, destacamos que todos os modelos de formulários, por 

modalidades, são de preenchimento obrigatório pelo discente e podem ser obtidos, 

no formato de texto, junto à Coordenação do Curso e/ou Coordenação do Núcleo 

de Práticas Jurídicas, site institucional e ainda fazem constar no Regulamento do 

Estágio externo. 

As atividades de arbitragem, negociação e mediação compõem um 

dos pilares do Núcleo de Prática Jurídica. É sabido que o Poder Judiciário se 

encontra assoberbado de uma gama de processos em tramitação, o que torna 

impossível a assistência jurisdicional esperada por todo e qualquer cidadão. Não 

se tendo outra saída, que não seja o uso de uma alternativa à judicialização de 

demandas, através da valorização de uma justiça restaurativa. Uma alternativa para 

essa situação é o estímulo e a conscientização da sociedade a respeito da 

possibilidade de se resolver os conflitos originados no cotidiano de modo 

extrajudicial. Essa opção é mais célere e econômica tanto para as pessoas 

diretamente envolvidas no conflito, como para a sociedade como um todo. Por meio 

das atividades do Núcleo de Prática Jurídica Supervisionada os alunos 

desenvolverão atividades de conciliação,  mediação, arbitragem e negociação, 

envolvendo-se com atividades jurídicas reais de forma a melhor valia-lo para a 

atuação profissional. 

 As atividades desenvolvidas com os discentes, no estágio de mediação 

de conflitos, obedece ao que dispõe a Resolução 125 do CNJ, Código de Processo 

Civil, bem como, no que dispõe o Termo de Cooperação Técnica, devendo ser 

celebrado pela FAHESP/IESVAP e o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, além 

das disposição da lei de mediação, lei nº 13.140/2015. 

 

7.3 TRABALHO DE CURSO (TC) 

 

O Trabalho de Curso (TC) é entendido como uma produção intelectual 

dos alunos e caracteriza-se como uma fase de consolidação dos fundamentos 

científicos, técnicos e culturais do profissional em formação e deve ser considerado 
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como um exercício de formulação e sistematização de ideias e de aplicação dos 

métodos de investigação científica, sendo obrigatório para conclusão da 

graduação. 

Tendo em vista o amplo universo de ação do acadêmico em Direito, é 

importante que este seja capacitado para a realização de um trabalho científico, 

integrando a prática investigativa ao desenvolvimento da Ciência Jurídica e às 

necessidades oriundas da dinâmica social, como investigador autônomo e proativo. 

Neste contexto, o TC se destaca como um importante instrumento 

pedagógico de apoio metodológico à realização de um projeto que contribua na 

formação profissional do aluno. No âmbito acadêmico, as atividades do TC como 

mediadoras das relações teórico-práticas, possibilitam que no próprio cotidiano dos 

alunos-professores se construa um novo saber. Os procedimentos e as técnicas, 

que dão suporte ao desenvolvimento do processo de pesquisar, constituem-se 

como meios, através dos quais pode-se programar o projeto de desenvolvimento 

de uma formação intelectual rigorosa, crítica e sintonizada com o tempo, além de 

estimular a busca ativa do conhecimento. 

O trabalho de curso visa a evidenciar capacidade de reflexão autônoma 

e crítica, razão pela qual está sendo ofertado nos períodos finais – 7º e 8º períodos 

– momento em que os discentes adquirem maturidade intelectual e contam com 

uma boa escrita e argumentação, fomentadas por meio das atividades realizadas 

no desenvolvimento do componente curricular TRABALHO DE CURSO (I e II). 

Visando a acompanhar o Trabalho de Curso será instituída a 

coordenação do Trabalho de Curso e Pesquisa, como estrutura de apoio para 

execução desta atividade, promovendo a articulação entre professores-

orientadores e discentes-orientados, observando a regulamentação específica 

(REGULAMENTO DO TC). 

As temáticas escolhidas pelos alunos deverão considerar a 

contextualização do local onde está sendo aplicado o caso jurídico, contribuindo 

para as discussões de melhoria da qualidade de vida da comunidade, bem como 

as linhas de pesquisas definidas para o curso. 

O TC é precedido de projeto de pesquisa, submetido ao exame de 

qualificação perante banca examinadora. No decorrer dessa atividade, o 

acadêmico é orientado pelo Professor de Trabalho de Curso I e II. Posteriormente, 

o acadêmico passa à elaboração do TC propriamente dito, devidamente 
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acompanhado por um orientador, oriundo do corpo docente, que se responsabiliza 

pelos encontros periódicos e pelo acompanhamento das etapas de elaboração do 

trabalho, zelando pelo seu ineditismo, originalidade e cientificidade. Após o 

depósito, o cronograma escolar prevê a defesa do TC perante banca examinadora 

formada por membros do corpo docente. A defesa é aberta ao público interno e 

externo, sendo etapa indispensável à aprovação final do acadêmico. Após a defesa 

do TC, o discente entrega cópia do trabalho de curso, devidamente corrigido, para 

compor o acervo bibliográfico institucional em repositórios virtuais, fomentando a 

construção coletiva do conhecimento. Todas as atividades dos TC’s são 

organizadas sob coordenadoria própria. 

Objetivando alcançar adequada orientação aos discentes a IES entende, 

por bem, limitar o número de orientandos por professor (10 orientandos por 

professor), disponibilizando orientações nas diversas áreas do conhecimento 

jurídico. Salienta-se que a área temática de pesquisa é de livre escolha do corpo 

discente, contudo deverá transversa a temática do Curso: (in)efetividade dos 

direitos humanos fundamentais e ser contextualizada com a realidade social de 

vivência do alunado. 

No desenvolvimento dos componentes curriculares, que oportunizam a 

prática da pesquisa, os docentes responsáveis por eles exigem trabalho, projetos 

e atividades que requerem práticas de investigação utilizando-se de toda a 

metodologia requerida para um processo científico de pesquisa. 

O processo de elaboração do TC compreende os componentes 

curriculares de Trabalho de Curso I (30h) e Trabalho  de Curso II (30h). Tais 

componentes são ministrados por professor-orientador especializado nessa área, 

com uma preocupação constante de incutir o rigor técnico aliado à ousadia do 

pensar, sempre com a preocupação de traduzir com clareza e objetividade todos 

os aspectos que envolvem o trabalho, para que tenha aceitação válida junto à 

comunidade científica.  

Além das normas gerais de graduação, a IES conta com Regulamento 

de TC que tem como objetivo facilitar a tarefa dos discentes no momento de 

elaboração do trabalho de curso e uniformizar as regras acerca das 

responsabilidades de cada um dos sujeitos envolvidos, sendo observadas as 

diversas orientações da ABNT. O tipo de trabalho científico a ser desenvolvido no 

TC é artigo científico, produzido individualmente ou em dupla. 
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O registro acadêmico, tanto do projeto quanto do TC propriamente 

dito, é feito com o arquivamento das atas, elaboradas em modelos próprios, 

documentos complementares como termos de compromisso e autorização e, 

posteriormente com o envio do trabalho físico encadernado para a biblioteca  da 

instituição, tudo em coerência com o Regulamento de TC, bem como, sua 

publicação em repositório virtual desta IES. 

 

Desta forma, a organização dos TCs no Curso de Direito da 

FAHESP/IESVAP, se dá: 

a) observando uma coordenadoria própria para as atividades; 

b) com instrumentalização de suas atividades em Regulamento 

específico, prevendo o controle e avaliação das atividades por meio de formulários 

específicos a cada etapa do desenvolvimento do TC; 

c) observando Unidade Curricular de orientação a todos os alunos por 

meio do TRABALHO DE CURSO I (30h) e TRABALHO  DE CURSO II (30h), bem 

como garantindo-se a orientação de docentes com formação específica nas áreas 

de pesquisa; 

d) observando pesquisas contextualizadas com o entorno social de 

vivência do corpo discente; 

e) observando a qualificação do Projeto do TC em banca de avaliação e 

defesa do TC II(artigo) em banca de avaliação; 

f) depósito do TC (artigo) finalizado junto ao acervo bibliográfico 

institucional em repositório virtual; 

g)previsão de implantação da coordenação de TC, que dará suporte à 

coordenação de curso, no planejamento e gestão do trabalho de conclusão de 

curso, bem como fomentar a publicação discente.    

h)Implantação do repositório digital para os TC’s e a produção científica 

dos alunos, permitindo que alunos e professores possam valida-los em qualquer 

plataforma de internet.  

Quanto ao projeto, este deve ter relevância científica, técnica ou 

educacional, e também deve proporcionar ao estudante de Direito a capacidade 

de ler e interpretar artigos, comparar métodos, trabalhar em equipe, estimulando o 

desenvolvimento do pensamento científico, de postura crítica e da criatividade. 

É importante salientar que, os projetos de TC envolvendo seres 



  

 

 

208 

 

FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. | IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba SA. 

Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435 bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 

CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

humanos direta ou indiretamente deverão ser submetidos à apreciação de um 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), credenciado pela Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa (CONEP) em consonância com a resolução CNS Nº 466/12. A 

execução do projeto somente terá início após a respectiva aprovação.  

A FAHESP incentivará o seu acadêmico para que todos os projetos, 

após sua conclusão, sejam divulgados por meio da produção e publicação de 

artigos e/ou apresentação de trabalhos em congressos científicos. 

 

7.4 EXTENSÃO    

A extensão, como processo educativo, cultural e científico, tem a sua 

finalidade pautada na promoção de troca de saberes sistematizados, acadêmico e 

popular, que articula o Ensino, Iniciação Científica e a Pesquisa de forma 

indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a Instituição de Ensino 

Superior e a sociedade. 

A Extensão Acadêmica Curricular (EAC) tem como objetivo incentivar os 

discentes a desenvolverem competências e habilidades quanto à: (i) à iniciação 

científica e pesquisa acadêmica, (ii) extensão universitária e, consequentemente, 

fomentar a formação crítica e possibilitar a integração dos currículos e cursos do 

FAHESP/IESVAP.  

A Extensão Acadêmica Curricular da FAHESP é transversal, sustentável 

e pautada no protagonismo do aluno e deverá se apoiar nos seguintes pilares:  

I. Tecnologia, empreendedorismo e Inovação;  

II. Transformação da sociedade; 

III. Trabalho por projeto.  

São objetivos da Extensão Acadêmica Curricular:  

I. a interação dialógica com a comunidade acadêmica e com a sociedade, 

por meio da troca de conhecimentos, da participação e do contato com as 

questões presentes no contexto social; 
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II. a formação cidadã dos discentes, marcada e constituída pelas vivências 

proporcionadas pela sua atuação, que, de modo interprofissional e 

interdisciplinar, seja valorizada e integrada ao currículo; 

III. a produção de mudanças na instituição superior e na comunidade em 

que está inserida, a partir da construção e aplicação de conhecimentos, 

bem como por outras atividades acadêmicas e sociais; 

IV. a articulação entre ensino/extensão/pesquisa, ancorada em processo 

pedagógico único, interdisciplinar, político educacional, cultural, científico e 

tecnológico. 

A FAHESP acredita que a extensão é um processo educativo, cultural e 

científico que articula o ensino e a pesquisa social, caracterizando a 

responsabilidade social da instituição. A Extensão é uma via de mão dupla, que, 

além de se pautar no desenvolvimento sustentável da comunidade local e regional, 

assegura que a comunidade acadêmica encontre na sociedade a oportunidade de 

elaboração das práxis e do conhecimento acadêmico. 

A meta é garantir que ações conjuntas, voltadas para a solução de 

problemas sociais relevantes, sejam desenvolvidas de acordo com o conceito de 

extensão aqui exposto, e não como ações meramente assistencialistas.  

As ações são pautadas no comprometimento social, na interação com 

setores da sociedade, organizações governamentais e não governamentais 

coerentes com a missão de desenvolver programas que busquem a superação dos 

problemas sociais, locais e regionais. 

 

7.5. INICIAÇÃO CIENTÍFICA NO ÂMBITO DO CURSO 

 

        No curso de Direito a participação de acadêmicos e professores no 

desenvolvimento de projetos de Iniciação Científica será garantida no âmbito e 

normas do Programa Institucional de Iniciação Científica (PIC) que poderá se 

desenvolver em duas modalidades regidas por esta norma: I. Participação com 

bolsas para docentes e discentes; II. Participação como pesquisadores voluntários. 

                 O programa encontra-se devidamente implantado na FAHESP e possui 

regulamento próprio com normas que visam esclarecer docentes/orientadores, 

pesquisadores e discentes quanto aos procedimentos para elaboração, 
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encaminhamento de projeto e fomento de iniciação científica à Coordenação de 

Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização (CoPPExI), 

da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí (FAHESP). 

 

8. ATENDIMENTO AO DISCENTE 

 

8.1 APOIO AO DISCENTE 

 

Um dos princípios pelo qual a Instituição pauta suas ações refere-se ao 

acompanhamento sistemático do desempenho dos alunos, de forma a maximizar o 

seu rendimento e diminuir os índices de retenção e de evasão.  

Acredita-se que um adequado acompanhamento pedagógico, atividade 

importante de auxílio à Coordenação de Curso, pode garantir o sucesso no 

processo ensino-aprendizagem. 

O aumento crescente de acadêmicos com deficiência (PcD)que estão 

chegando ao ensino superior demonstra a importância do fortalecimento e 

consolidação da política da educação inclusiva. Esta concepção pressupõe que a 

acessibilidade deve vir formulada de políticas institucionais no âmbito pedagógico 

e da gestão, assegurando aos acadêmicos, condições plenas de participação e 

aprendizagem no âmbito da IES. 

No sentido de garantir aos futuros alunos a acessibilidade no que diz 

respeito aos dispositivos legais e normativos, a FAHESP promove a inclusão plena, 

identificando a realidade no âmbito local a que está inserida, estabelecendo metas 

e identificando potencialidades e vulnerabilidades tanto sociais, econômicas ou 

culturais, organizando estratégias para o enfrentamento das fragilidades 

encontradas. 

Por meio da gestão da IES se desenvolvem ações de formação 

continuada para a inclusão, envolvendo corpo docente e discente. Promove 

acessibilidade aos acadêmicos com deficiência (PcD) identificando as várias 

formas de deficiência, dificuldades de aprendizagem, transtornos, assim como 

habilidades/ superdotação de seu corpo discente. 

Direciona o atendimento necessário aos PNEEs quanto a organização 

de práticas inclusivas no processo de seleção em relação à elaboração de edital, 

durante a realização do vestibular e na correção das provas, contemplando a 
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acessibilidade em todo o processo, desde o planejamento até execução. Os 

Objetivos são: 

 

- Buscar a qualidade permanente no atendimento psicopedagógico ao 

discente; 

 

- Incrementar a institucionalização da política de acessibilidade e 

inclusão, com a construção e desenvolvimento de políticas de inclusão e 

acessibilidade. 

 

Desta forma a IES busca atuar, de forma colaborativa com os 

professores dos diferentes cursos, visando à definição de estratégias pedagógicas 

que favoreçam o acesso do estudante ao currículo e sua interação no grupo; o 

enriquecimento curricular, a compactação curricular, e/ou a aceleração de 

conteúdos ou de estudos, quando aplicável. 

A Coordenação de Curso organiza o horário de permanência dos 

docentes, com a finalidade de realizar a orientação acadêmica e a iniciação 

científica, organizando no sentido de apoiar o aluno na sua caminhada acadêmica. 

Aos docentes cabe ainda acompanhar o desempenho de seus alunos, promovendo 

assim as condições para a interação do aluno com a instituição e com a 

comunidade acadêmica, estimulando o acesso permanente ao conhecimento e a 

apropriação de competências, habilidades e atitudes necessárias para o seu 

desempenho profissional. 

Com o objetivo de promover a melhoria das relações sócio afetivas como 

apoio ao processo de aprendizagem, a FAHESP/IESVAP conta com o  atendimento 

psicopedagógico oferecido aos alunos, e é realizado a partir das necessidades 

educacionais específicas visando os recursos necessários ao aprendizado e as 

atividades desenvolvidas, especialmente em relação ao aproveitamento e postura 

dos alunos frente às mesmas. As ações acontecem em parceria com o Núcleo de 

Experiência Discente (NED), Intérprete de Libras, Professor de Apoio à 

Comunicação, Linguagem e Tecnologias Assistidas, docentes e família.  

O atendimento psicopedagógico destina-se aos alunos que apresentam 

algum tipo de dificuldade de aprendizagem e/ou são portadores de necessidades 

especiais. Durante o atendimento ou acompanhamento, são realizadas diversas 
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atividades com o objetivo de identificar a natureza da dificuldade, os bloqueios e as 

potencialidades do aluno. Através do diálogo, análise da situação individual e do 

contexto sociocultural do discente, é possível criar estratégias de apoio, motivação, 

acompanhamento e reorganização da vida escolar objetivando sanar ou minimizar 

os problemas acaso ocorrentes.  

O serviço de atendimento psicopedagógico reorienta a prática 

pedagógica e os professores, quando necessário. Desenvolve atividades 

motivacionais nas diversas turmas, colabora na resolução de conflitos de natureza 

relacional e atua como um espaço de escuta e acolhimento aos discentes e 

docentes. O discente é atendido através de encaminhamento ou solicitação. O 

aluno pode solicitar atendimento através do coordenador do curso, do Núcleo de 

Experiência Discente (NED), por meio de e-mail específico ou diretamente com a 

Psicopedagoga do curso em questão. Podem ser encaminhados também por 

professores ou coordenadores. 

Considerando, ainda, o Regimento da Instituição, o corpo discente tem 

como órgão de representação o Centro Acadêmico, com regimento próprio, por ele 

elaborado, de acordo com a legislação pertinente, que tem participação com direito 

a voz e voto nos órgãos onde se fizer representado e funciona regularmente com 

amplo apoio institucional. A Diretoria Acadêmica estimula e busca desenvolver, em 

conjunto com o Centro Acadêmico, atividades culturais e profissionais que 

estimulem as capacidades humanísticas, sociais e de educação permanente de 

seus educandos. 

Em relação aos programas de apoio financeiro, a FAHESP possui um 

programa de apoio à participação de alunos em eventos de diversas naturezas, 

internos e externos, tais como: cursos, programas de capacitação, oficinas, visitas 

técnicas, seminários, projetos de voluntariado, dispensa de aulas, dentre outros, 

destinando, anualmente, uma verba específica no seu orçamento para essas 

atividades. 

 

Os projetos são analisados e aprovados em termos da pertinência, 

importância e viabilidade para o curso e para o aluno. Após aprovação, são 

encaminhados à Direção Acadêmica para adequação orçamentária e 

operacionalização, em conjunto com os proponentes. No caso de apresentação de 

trabalho em congressos ou outros eventos similares, o aluno expositor deve 
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apresentar previamente à Direção Acadêmica, para aprovação, e posteriormente 

poderá realizar o envio à comissão organizadora do congresso. 

O Programa de Bolsas da FAHESP, está voltado especificamente para a 

capacitação de recursos humanos e para o fomento à pesquisa. 

O programa opera com base em um eficaz instrumento de estímulo aos 

agentes dos processos de ensino, pesquisa e extensão. 

Todas as concessões de bolsas, em suas diferentes modalidades, são 

concedidas impessoalmente, segundo critérios estabelecidos na Política de 

Concessão de Bolsas e Financiamento Estudantil. 

Estão previstas na FAHESP diferentes modalidades de bolsas. 

Cada modalidade de bolsa conta com critérios próprios para solicitação, 

concessão e renovação. Os critérios são definidos de acordo com as características 

de cada bolsa, condicionados ao equilíbrio financeiro e aos interesses acadêmico-

pedagógicos da instituição. As solicitações para as diferentes modalidades de 

bolsas ocorrem de acordo com o calendário acadêmico da Instituição. 

 

Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES): que 

concede empréstimo para o Ensino superior junto a Caixa Econômica 

Federal/MEC, no qual o Governo Federal oferece, aos alunos matriculados 

em cursos de graduação, financiamento de 30% a 70% das parcelas de 

semestralidade. 

 

Programa Universidade para Todos (PROUNI): que beneficia estudantes 

de baixa renda com a concessão de bolsas integrais ou parciais para 

ingresso em cursos de graduação, a partir da adesão da instituição ao 

Programa, podendo participar da seleção candidatos que tenham cursado 

o Ensino Médio completo em escola pública ou em particular na condição 

de bolsista integral, ou que apresentem aproveitamento no Exame Nacional 

do Ensino Médio referente ao ano de inscrição no PROUNI e comprovem 

carência socioeconômica, conforme critérios estabelecidos pelo Programa 

do Governo Federal. 

 

Bolsa de Monitoria: os alunos da FAHESP podem participar do Programa 

de Monitoria destinado a propiciar aos interessados a oportunidade de 
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desenvolver suas habilidades para a carreira docente, nas funções de 

ensino, investigação científica e extensão. A aprovação e a classificação 

em processo seletivo implicará em concessão de bolsa, conforme normas 

internas. 

 

Bolsa de Pesquisa: os alunos da FAHESP têm a oportunidade de 

participar de grupos de pesquisas, com a possibilidade de obtenção de 

bolsa de iniciação científica do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica - ProBIC. Desta forma, colabora para o 

desenvolvimento de trabalhos científicos, para o aprimoramento dos 

conhecimentos técnicos e para a obtenção de experiência no 

desenvolvimento de pesquisas. A seleção e concessão de bolsa seguem 

os procedimentos e normas internas. 

 

A FAHESP tem como compromisso promover a atenção integral ao aluno, 

visando oferecer e garantir condições favoráveis à sua permanência na IES, 

oportunizando a interface entre o conhecimento teórico e a experiência prática, 

assim como a inserção em atividades de extensão universitária. 

Entre as formas de estímulo à permanência adotadas pela FAHESP 

Parnaíba, incluem-se: mecanismos de nivelamento e apoio psicopedagógico. 

 

8.2 PROGRAMA DE NIVELAMENTO ACADÊMICO – PNA 

 

O Programa de Nivelamento da Instituição possibilita, ao aluno 

ingressante no curso, o acesso a revisão de conhecimentos básicos em disciplinas 

que sejam base para o conhecimento acadêmico proposto, tendo assim, a 

finalidade de contribuir para a superação das lacunas herdadas do ensino nos 

níveis anteriores, apoiando o aluno no desenvolvimento de um curso superior de 

qualidade, permitindo-lhes competir em igualdade de condições nos processos de 

ensino-aprendizado do curso de graduação. 

O Núcleo de Experiência Discente (NED), em parceria com as 

coordenações de cursos e com o professor responsável pelo Nivelamento, 

diagnostica as áreas necessárias para apoio extracurricular e define quais as 

disciplinas são necessárias para o nivelamento. Tais demandas são identificadas 
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no início dos períodos e podem ser implementadas ao longo do processo, uma vez 

que professores verifiquem novas demandas. No trabalho realizado, duas áreas 

mostraram-se necessárias no curso de Direito: português voltado para a 

interpretação de textos, para os comandos de provas, produção textual com ênfase 

em relatórios e resumos; informática básica, enfatizando a tecnologia da 

informação e comunicação – no que diz respeito ao uso de ferramentas 

tecnológicas para a aprendizagem.  

As atividades de nivelamento caracterizam-se como extracurriculares, 

ou seja, não são obrigatórias. As aulas são oferecidas em horário diverso das aulas 

regulares, estando o monitor disponível nesses horários também para 

atendimentos individuais, quando necessário. 

As aulas são desenvolvidas e orientadas por um professor que possui 

carga horária específica para tal, que planeja e acompanha tais atividades. 

O Programa é acompanhado sistematicamente por uma Coordenação 

nomeada pela Direção Acadêmica especificamente para esse fim. Com a 

supervisão da Coordenação da Curso de Graduação, e objetiva, dentre vários fins:  

 Possibilitar ao aluno a revisão dos conteúdos básicos das disciplinas 

de Biologia, Física, Matemática, Língua Portuguesa/Redação, Química e 

Informática; 

 Reduzir problemas como a evasão ou reprovação do aluno  nas 

primeiras séries do curso; 

 Possibilitar aos acadêmicos o aprimoramento e a ampliação de 

conhecimentos e/ou habilidades. 

 

8.3 NÚCLEO DE EXPERIÊNCIA DISCENTE (NED)  

 

O Núcleo de Experiência Discente (NED) é o espaço destinado a fomentar, 

orientar, assessorar e acompanhar ações pedagógicas, psicopedagógicas e/ou 

psicológicas com a finalidade de possibilitar a facilitação do processo ensino-

aprendizagem, no que tange, principalmente, à superação de dificuldades no 

contexto educacional, no campo do relacionamento interpessoal e distúrbios 

comportamentais e emocionais que afetem o desempenho acadêmico e o clima 

saudável da instituição. 
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O apoio ao discente do curso de graduação da FAHESP/IESVAP corre por 

meio do Núcleo de Experiência Discente (NED) que vai além do que é preconizado 

pelo SINAES (Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior), constituído 

por uma equipe multidisciplinar responsável por promover ações de acolhimento e 

permanência do estudante, conduzindo à acessibilidade metodológica e 

instrumental, evitando as barreiras que venham dificultar a aprendizagem nos 

diferentes métodos, teorias e técnicas. Além disso, orienta e conduz os alunos dos 

cursos de graduação e pós-graduação quanto às rotinas da vida acadêmica e 

pessoal, das vivências nos ambientes externos da IES, intermediando e 

acompanhando-os em práticas curriculares, extracurriculares, estágios não 

obrigatórios remunerados, monitoria e nivelamento. Zelando pelo atendimento 

humanizado, assegurando a equidade de condições para o acesso ao ensino.  

  O objetivo geral é constituir-se em um espaço de escuta e reflexão sobre as 

condições social, emocional e pedagógica do discente, compreendendo a dinâmica 

de seu processo de ensino aprendizagem, especialmente seu papel como 

protagonista na jornada de formação acadêmica. 

O NED possui resolução específica, aprovada pelos órgãos colegiados e 

executivos da IES, onde são detalhadas as informações sobre equipe, 

funcionamento e outros. 

 

8.4 ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS 

 

 A palavra egresso significa sair, se afastar, se retirar. Em termos 

acadêmicos a palavra egresso é usada para designar que um estudante de 

graduação ou pós-graduação concluiu ou terminou seu ciclo de estudo. Isto, porém, 

não significa que seu vínculo com a Instituição de ensino terminou. 

 Pensando nisso a FAHESP pretende disponibilizar em seu site um 

link do portal do Egresso para monitorar e auxiliar os primeiros passos de seus 

egressos. Estabelecendo com isso um ambiente, em que o formando possa manter 

o contato com a área de ensino, pesquisa e extensão. Este canal poderá 

diagnosticar o que os formandos fazem como profissionais e cidadãos e suas 

adequações aos setores em que atuam, criando uma reflexão crítica sobre a 

formação e sua relação com as necessidades do mercado de trabalho. 
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 A FAHESP pretende ainda promover encontros de egressos, 

momento nos quais os mesmos, além de se aperfeiçoarem, se encontrarão para 

um momento de confraternização.  

 Esta integração FAHESP – mercado de trabalho será fundamental 

para a IES, pois com as informações depositadas no portal do egresso, possibilitará 

reformular ou reforçar seus pilares pedagógicos, com a finalidade de melhorar a 

prestação do serviço educacional, proposto em seus ementários. 

 

8.5 OUVIDORIA 

 

A Ouvidoria é uma ferramenta utilizada exclusivamente para registrar, 

processar e agilizar as suas reclamações, sugestões, críticas ou elogios. É voltada 

para ser um interlocutor entre acadêmicos, fornecedores, funcionários e instituição, 

e redirecionar o rumo das decisões, acompanhadas das necessidades, dos valores, 

da imparcialidade, da legalidade e ética profissional. 

O objetivo da nossa Ouvidoria é promover a melhoria contínua dos 

processos de trabalho a fins de beneficiar toda comunidade acadêmica e 

administrativa. 

 

8.6  AUXÍLIO E ESTÍMULOS A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

ACADÊMICO CIENTÍFICOS 

 

A Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí instituiu 

o Programa de Auxílio à Apresentação de Trabalhos em Eventos Científicos 

visando incentivar e apoiar os docentes e discentes na apresentação de trabalhos 

em eventos, como forma de contribuir para a difusão dos conhecimentos científicos 

produzidos nesta IES. Este encontra-se devidamente normatizado por 

Regulamento próprio. 

 

8.7 INCENTIVO À PRÁTICA DE ESPORTES 

 

Consciente da importância da prática de atividades esportivas para 

saúde física e mental, bem como dos benefícios aos seus usuários, o curso de 

Direito da FAHESP oferece aos seus alunos o Programa de Esporte e Lazer. O 
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Programa de Esporte e Lazer tem como objetivo proporcionar aos graduandos o 

acesso ao esporte e lazer, além de promover um ambiente de socialização aos 

seus usuários.  

As atividades propostas pelo referido programa se constituem no 

oferecimento de facilidades para realização de esportes coletivos, como handebol, 

voleibol e futsal a todos os alunos matriculados. Dessa forma, a Instituição visa 

proporcionar aos alunos momentos de descontração, que, aliados a outras 

iniciativas, possam gerar resultados positivos na formação acadêmica dos 

integrantes do programa. 

Enfatiza-se como outro aspecto de relevância do Programa a 

possibilidade de participação dos funcionários da Instituição, contribuindo com a 

efetivação do processo de intergeracionalidade e integração entre funcionários e 

acadêmicos.  

As atividades de esportes coletivos Handebol, Voleibol e Futsal são 

realizadas na quadra poliesportiva disponível na instituição, duas vezes por semana 

cada modalidade. A tabela de horários é divulgada a todos os alunos e funcionários 

a cada início de semestre letivo pela atlética acadêmica da instituição.  

Além dessas modalidades, a IES disponibiliza mesas para a prática de 

tênis de mesa e outras atividades nos espaços de convivência. 

 

8.8 PROGRAMA DE ATENDIMENTO PARA ALUNOS EM MOBILIDADE: 

 

Mobilidade Acadêmica e Internacionalização é o processo que possibilita 

ao discente matriculado em uma instituição de ensino estudar em outra e, após a 

conclusão dos estudos, a emissão de atestado de comprovante de estudos, obter 

o registro em sua instituição de origem. 

A FAHESP entende por Mobilidade Acadêmica e Internacionalização o 

processo pelo qual o aluno desenvolve atividades em instituição de ensino distinta 

da que vem mantendo vínculo acadêmico seja ela pertencente ao Sistema Federal 

de Ensino Brasileiro seja de instituição estrangeira. 

Podem ser consideradas Instituições parceiras aquelas com a qual a IES 

possui termo de cooperação (ou similar) devidamente celebrado. 

São consideradas como atividades de Mobilidade Acadêmica e 

Internacionalização aquelas de natureza acadêmica, científica, artística e/ou 
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cultural, como cursos, estágios e pesquisas orientadas que visem à 

complementação e ao aprimoramento da formação do estudante da graduação. 

É permitido o afastamento temporário do estudante regularmente 

matriculado na FAHESP para estudar em outra instituição de ensino nacional ou 

estrangeira, prevendo que a conclusão do curso se dê na instituição de origem. São 

finalidades da Mobilidade Acadêmica: promover a mobilidade estudantil como 

forma de integração entre as comunidades nacional e internacional, visando o 

compartilhamento e a difusão de conhecimentos que favoreçam a qualificação do 

aluno; proporcionar o enriquecimento da formação acadêmico-profissional humana 

do aluno de graduação, por meio da vivência de experiências educacionais em 

instituições de ensino nacionais e estrangeiras; promover a interação do estudante 

com diferentes culturas, ampliando a visão do mundo e o domínio de outro idioma; 

favorecer a construção da autonomia intelectual e do pensamento crítico do aluno, 

contribuindo para o seu desenvolvimento humano e profissional; estimular a 

cooperação técnico-científica e a troca de experiências acadêmicas entre alunos, 

professores e instituições nacionais e internacionais; dar crédito à educação global, 

ao rompimento das barreiras geográficas do ensino e na saudável troca de saberes 

e experiências como complemento a formação profissional e acadêmica de alunos 

e colaboradores; contribuir para o processo de internacionalização do ensino de 

graduação das Instituições de Ensino pertencentes a Mantenedora. 

 

8.9 BOLSAS DE ESTUDOS E INCENTIVOS FINANCEIROS 

 

A FAHESP, através das ações de apoio ao discente concentram-se na 

perspectiva de poder colaborar com a entrada do aluno no meio acadêmico, mas 

principalmente para que possibilite a continuidade de sua trajetória até a conclusão 

do curso. Com destaque para os programas de nivelamento e a atuação do Núcleo 

de Experiência Discente (NED) é o espaço destinado a fomentar, orientar, 

assessorar e acompanhar ações pedagógicas, psicopedagógicas e/ou psicológicas 

com a finalidade de possibilitar a facilitação do processo ensino-aprendizagem, no 

que tange, principalmente, à superação de dificuldades no contexto educacional, 

no campo do relacionamento interpessoal e distúrbios comportamentais e 

emocionais que afetem o desempenho acadêmico e o clima saudável da instituição.  
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As ações de apoio financeiro aos acadêmicos serão organizadas a partir 

da Política de Assistência Social executada pelo Governo Federal e de 

responsabilidade social da Mantenedora da Instituição, no intuito de proporcionar 

condições de acesso ao ensino superior por toda a sociedade.  

Os alunos carentes de recursos financeiros, próprios ou familiares, 

podem solicitar financiamento parcial ou integral para suas semestralidades 

acessando os Programas de Créditos Educativos, respeitada a regulamentação 

própria de cada programa. O programas de créditos educativos oferecidos pela 

FAHESP, estão a seguir. 

 

8.9.1 FIES 

 

A FAHESP mediante seu cadastro no Ministério da Educação permite 

que os alunos possam ser beneficiados com o Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior (FIES).  

 

 

 

 

8.9.2 PROUNI 

 

A FAHESP está vinculada junto ao PROUNI – Programa Universidade 

para Todos Tem como finalidade a concessão de bolsas de estudos integrais e 

parciais a estudantes de baixa renda, em cursos de graduação e sequenciais de 

formação específica, em instituições privadas de educação superior. 

 

8.9.3 BOLSAS INSTITUCIONAIS 
 

Através de seu programa de monitoria  a FAHESP disponibiliza bolsas 

de estudo conforme regulamento instituído e condições de editais a serem 

publicados. Os monitores são admitidos pela FAHESP em caráter estritamente 

pedagógico e acadêmico, sem vínculo empregatício, com a finalidade subsidiar os 

estudos daqueles que demonstrem interesse e aptidão para a docência em seu 

preparo para tal mister. 
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São disponibilizadas bolsas para os alunos selecionados nos programas 

de monitoria, iniciação científica e extensão. O número de bolsistas dependerá do 

orçamento anual do curso e do número de alunos inscritos. A bolsa de monitoria é 

a modalidade de auxílio financeiro concedido àqueles alunos que participarem de 

programas de monitoria, nos seus respectivos cursos de graduação. Tem por 

objetivo incentivar os alunos que demonstrem aptidão pela carreira acadêmica, 

assegurando a cooperação do corpo discente com o corpo docente nas atividades 

do ensino. O sistema de monitoria está descrito e regulamentado em documento 

próprio da CoPPExI, de acordo com as normas gerais contidas na Lei nº 9.394/96. 

 

8.10 INCENTIVO AO ENSINO, INICIAÇÃO CIENTÍFICA E EXTENSÃO 

 

O Programa Institucional de Iniciação Científica da FAHESP, tem por 

objetivos: 

I.Despertar a vocação e desenvolver o pensamento científico mediante a 

participação de estudantes de graduação em projetos de pesquisa; 

II.Consolidar política de pesquisa para iniciação científica nos cursos de 

graduação da FAHESP, reforçando a articulação entre graduação e pós-

graduação, por intermédio da qualificação dos estudantes; 

III.Estimular pesquisadores a inserirem estudantes de graduação nas 

atividades de iniciação científica, integrando jovens em grupos de pesquisa, de 

forma a acelerar a expansão e renovação do quadro de pesquisadores e, 

consequentemente, estimular a produção científica e o envolvimento de novos 

orientadores; 

IV.Proporcionar ao estudante de graduação a aprendizagem de técnicas e 

métodos de pesquisa, bem como estimular o desenvolvimento do pensar 

cientificamente e da criatividade, decorrentes das condições criadas pelo confronto 

direto com os problemas de pesquisa; 

V. Contribuir para a formação e inserção de estudantes de graduação em 

atividades científicas, e para a formação de recursos humanos em pesquisa; 

VI. Contribuir para a formação do cidadão pleno, com condições de 

participar de forma criativa e empreendedora na sua comunidade; 

VII. Contribuir para o desenvolvimento de estudantes de graduação, 

estimulando a formação de cidadãos plenos, conscientes e participativos; o 
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despertar da vocação científica e o incentivo a talentos potenciais, mediante sua 

participação em atividades de educação científica, orientadas por pesquisador 

qualificado. 

VIII. Apoiar financeiramente os acadêmicos, docentes 

pesquisadores/orientadores envolvidos nas atividades de iniciação e pesquisa 

científica.  

O Programa comporta três categorias, nas quais os estudantes de 

graduação podem ser inseridos:  

I. Programa Institucional de Iniciação Científica (PIC) – Estudantes 

contemplados com bolsas patrocinadas pela instituição; 

II. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica (PROBIC) – 

Estudantes contemplados com bolsas patrocinadas pela instituição que atendam 

aos requisitos estabelecidos; 

III. Programa Institucional Voluntário de Iniciação Cientifica (PROVIC) – 

Estudantes voluntários, que atendam aos requisitos estabelecidos. 

 O Programa Institucional de Iniciação Científica da FAHESP terá a 

seguinte estrutura organizacional: 

f) Coordenação; 

II. Comitê Interno. 

 A gestão do Programa Institucional de Iniciação Científica da FAHESP 

é atribuição da CoPPExI através do Coordenador(a) e o Comitê Interno do 

Programa.  A coordenação do programa ficará sob a responsabilidade do(a) 

Coordenador(a) da CoPPExI da FAHESP. 

São atribuições do Coordenador(a): 

I.Participar ativamente na avaliação e no acompanhamento sistemático 

das ações do Programa; 

II.Elaborar o edital de seleção, de acordo com as normas do 

PIC/PROBIC/PROVIT da FAHESP e do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), além de divulgar e coordenar as atividades ali 

definidas; 

III.Participar da coordenação da programação da Jornada Científica da 

FAHESP; 

IV.Incentivar a participação de professores e estudantes da FAHESP nas 

atividades da Jornada Científica da FAHESP. 
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São atribuições do Comitê Interno: 

I.Participar das reuniões convocadas pela Coordenação do 

PIC/PROBIC/PROVIT; 

II.Avaliar a produção científica dos orientadores inscritos na seleção de 

acordo com normas do edital, com a prerrogativa de solicitar, a qualquer tempo, 

comprovação da referida produção; 

III.Avaliar o mérito de plano de trabalho durante o processo de seleção; 

IV.Avaliar os trabalhos finais dos estudantes vinculados ao Programa; 

V.Aprovar o edital de seleção ao Programa; 

VI.Incentivar a participação de estudantes, professores e pesquisadores da 

Universidade no Programa; 

VII.Colaborar na organização da Jornada Científica da FAHESP; 

VIII.Escolher, entre os pares, os membros do Comitê Administrativo. 

As bolsas de iniciação científica serão destinadas exclusivamente ao 

PROBIC. 

I.As bolsas de iniciação científica do PROBIC serão implementadas sob a 

forma de desconto no valor das mensalidades dos alunos participantes. 

II.Reserva-se ao PROBIC uma verba de custeio para a execução dos 

projetos aprovados. 

III.O valor da bolsa destinada ao aluno participante, e da bolsa destinada 

ao orientador/professor serão divulgados em edital publicado pela CoPPExI. 

O Programa Institucional de Iniciação Científica da FAHESP é composto 

por docentes/pesquisadores com vínculo na instituição, e por estudantes de 

graduação regularmente matriculados. 

A FAHESP possui um programa de apoio à participação de alunos em 

eventos de diversas naturezas, internos e externos, tais como: cursos, programas 

de capacitação, oficinas, visitas técnicas, seminários, projetos de voluntariado, 

dispensa de aulas, dentre outros, destinando, anualmente, uma verba específica 

no seu orçamento para essas atividades. 

Os projetos são analisados e aprovados em termos da pertinência, 

importância e viabilidade para o curso e para o aluno. Após aprovação são 

encaminhados à Coordenação Acadêmica para adequação orçamentária e 

operacionalização, em conjunto com os proponentes. No caso de apresentação de 
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trabalho em congressos ou outros eventos similares, o aluno expositor deve 

apresentar previamente à Coordenação Acadêmica, para aprovação, e 

posteriormente poderá realizar o envio à comissão organizadora do congresso. 

Normas, regras e definições quanto a prazos, condições, direitos, 

deveres e outros estão descritos no regulamento do Programa. 

 

8.11. Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa - CEP, da FAHESP/IESVAP (CEP-

FAHESP) foi idealizado para atuar como um órgão colegiado de natureza técnica-

científica, interdisciplinar e independente, responsável pela avaliação e 

acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres 

humanos realizadas na IES. Este papel está bem estabelecido nas diversas 

diretrizes éticas internacionais (Declaração de Helsinque, Diretrizes Internacionais 

para as Pesquisas Biomédicas envolvendo Seres Humanos - CIOMS) e brasileiras 

(Resolução CNS nº 466/12 e complementares), diretrizes estas que ressaltam a 

necessidade de revisão ética e científica das pesquisas envolvendo seres 

humanos, visando assegurar sua integridade, dignidade, direitos, segurança e bem-

estar, contribuindo para o desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões ético-

científicos. 

De acordo com a Resolução CNS nº 466/12, “Pesquisas envolvendo 

seres humanos devem ser submetidas à apreciação do Sistema CEP/CONEP” 

aguardando a decisão de aprovação ética, antes de iniciar a pesquisa e cabe à 

instituição onde se realizam pesquisas a constituição do CEP. 

A missão do CEP é resguardar os direitos e a dignidade dos 

participantes da pesquisa, conferindo as condições necessárias para regulamentar, 

analisar e fiscalizar a realização de pesquisa clínica e/ou experimental envolvendo 

seres humanos no âmbito do complexo compreendido pela FAHESP/IESVAP e 

comunidade em geral. 

Além disso, o CEP contribui para a qualidade das pesquisas e para a 

discussão do papel da pesquisa no desenvolvimento institucional e no 

desenvolvimento social da comunidade. Contribui ainda para a valorização do 

pesquisador que recebe o reconhecimento de que sua proposta é eticamente 

adequada. O CEP, ao emitir parecer independente e consistente, contribui ainda 
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para o processo educativo dos pesquisadores, da instituição e dos próprios 

membros do comitê. 

O CEP também deve exercer papel consultivo e, em especial, papel 

educativo para assegurar a formação continuada dos pesquisadores da instituição 

e promover a discussão dos aspectos éticos das pesquisas em seres humanos na 

comunidade. 

O Comitê de Ética em Pesquisa - CEP da FAHESP/ IESVAP (CEP-

FAHESP) deu entrada no registro de credenciamento para aprovação pela 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) em 27 de outubro de 2020, e 

neste momento aguarda o parecer de registro pela CONEP/CNS. 

 

9.  AVALIAÇÃO NO ÂMBITO DO CURSO DE DIREITO DA FAHESP 

 

9.1 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

(CPA) 

 

Dada a importância da avaliação institucional, a faculdade tem usado 

instrumentos de acompanhamento de suas atividades, que estão sempre 

subsidiando o processo de desenvolvimento da Instituição e o estabelecimento de 

políticas, diretrizes e estratégias para o cumprimento de sua missão.  

Para a FAHESP, a avaliação, no que concerne à sua estrutura, à 

organização, ao funcionamento e ao impacto sobre o processo de ensino-

aprendizagem-educação-desenvolvimento, oferecido aos discentes, constitui-se 

em elemento para reflexão e transformação da prática acadêmica tem como 

princípio básico o aprimoramento da qualidade de suas ações educativas bem 

como envolve processo interno e externo.  

A avaliação interna, processo em pleno funcionamento no Instituto e a 

avaliação externa, feita pelos órgãos do Sistema Federal de Ensino, é subsidiada 

por procedimentos de observação e por registros sucessivos e tem por objetivo 

permitir o acompanhamento sistemático e contínuo: 

- do processo de ensino-aprendizagem-educação-desenvolvimento, 

efetivado de acordo com os objetivos e metas propostos pela Instituição; 

- do desempenho da direção, dos discentes, dos docentes e dos demais 

funcionários, nos diferentes momentos e níveis do processo educacional; 
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- da participação efetiva da comunidade acadêmica nas diversas 

atividades propostas pela Instituição; 

- da execução articulada do Plano de Desenvolvimento Institucional PDI, 

Projeto Pedagógico Institucional PPI e Projeto Pedagógico do Curso PPC. 

 A avaliação institucional é realizada a partir de procedimentos 

internos e externos, objetivando a análise, a orientação e a correção, quando for o 

caso, dos procedimentos pedagógicos, administrativos, éticos e financeiros da 

Instituição. 

À partir disso,  a FAHESP caracteriza o processo avaliativo como 

progressivo e permanente, alcançando os diversos segmentos institucionais: corpo 

docente, discente, processo de gestão, cursos, órgãos suplementares e outros 

aspectos, mediante instrumentos próprios internos e externos a ele, no que diz 

respeito à avaliação dos docentes e dos Projetos Pedagógicos dos Cursos 

realizados pela Comissão Própria de Avaliação CPA, observados os dispositivos 

regimentais e as normas estabelecidas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

Os resultados são utilizados para desencadear, na IES, debates sobre a 

qualidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão praticadas no dia-a-dia 

da Faculdade. 

Através de divulgação pública dos resultados com utilização de diversos 

meios, tais como: reuniões, documentos informativos, seminários, mesas redondas 

etc fazem com que, a cada dia, a Instituição como um todo tome consciência e 

reconheça seus problemas, trabalhando para superá-los e proporcionando 

qualidade nos serviços prestados pela IES. 

 

9.2 AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Em relação ao ensino-aprendizagem, a avaliação é parte integrante do 

processo de formação, uma vez que possibilita diagnosticar lacunas a serem 

superadas, aferir os resultados alcançados – considerando os conhecimentos, 

habilidades e atitudes dos alunos a serem constituídas – e identificar mudanças de 

percurso eventualmente necessárias, conforme o contexto vivenciado. 

Tem-se verificado o interesse coletivo em privilegiar propostas de 

avaliação continuada de aprendizagem com a utilização de diferentes instrumentos 
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ao longo do semestre letivo: a avaliação sendo um processo contínuo de coleta e 

análise de dados deve ser realizada por meio de técnicas e instrumentos diversos, 

dependendo dos objetivos propostos. 

No contexto do desenvolvimento de habilidades e competências, valia-

las na formação dos futuros profissionais significa verificar não apenas se 

assimilaram os conhecimentos necessários, mas, também, o quanto e o como 

estão preparados para mobilizá-los para resolver situações-problema, reais ou 

simuladas, relacionados, de alguma forma, com o exercício profissional e de 

cidadania. 

A avaliação do processo de ensino e aprendizagem do Curso de Direito 

orienta-se pela perspectiva acima e obedece às normas previstas 

institucionalmente. O Sistema de Avaliação do Processo de Ensino e 

Aprendizagem da FAHESP inclui a avaliação dos conhecimentos, habilidades e 

atitudes do aluno, na aprendizagem desenvolvida por meio das atividades 

realizadas em aulas teóricas, teórico-práticas, e estágio. O formato de avaliação 

considerado pelo curso é equilibrado, sendo, ao mesmo tempo, formativo e 

somativo. O aluno é avaliado por meio de acompanhamento diagnóstico, contínuo 

e processual e dos resultados por ele obtidos nas provas, exercícios, projetos, 

relatórios, painéis, seminários, pesquisas bibliográficas e de campo, estudo de 

caso, entrevista, e demais atividades programadas em cada disciplina. 

Independentemente do tipo de avaliação, se teórica ou prática, se por 

meio de provas escritas ou por quaisquer outros instrumentos, o feedback oportuno 

é sempre encorajado, oportunizando que os estudantes identifiquem suas 

fraquezas e fortalezas de modo objetivo, tomando consciência dos aspectos a 

serem corrigidos ou aperfeiçoados. 

 

9.2.1 Verificação do Rendimento Escolar 
 

O rendimento escolar incide sobre aprendizado e frequência em 

conformidade com a legislação vigente.  

Em relação ao ensino-aprendizagem, a avaliação é parte integrante do 

processo de formação, uma vez que possibilita diagnosticar lacunas a serem 

superadas, aferir os resultados alcançados – considerando os conhecimentos, 

habilidades e atitudes dos alunos a serem constituídas – e identificar mudanças de 
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percurso eventualmente necessárias, conforme o contexto vivenciado. Assim, 

utiliza-se no curso de Direito diferentes instrumentos ao longo do semestre letivo, 

selecionados de acordo com os objetivos de aprendizagem.   

A verificação do aproveitamento em cada disciplina da FAHESP é feita 

por meio de pontos cumulativos. Ao longo do semestre letivo serão realizadas 2 

(duas) Avaliações Parciais, previstos em Calendário Acadêmico aprovado pelo 

Conselho Superior da FAHESP.  

A avaliação do processo de ensino e aprendizagem do Curso de Direito 

orienta-se pela perspectiva acima e obedece às normas previstas 

institucionalmente. O Sistema de Avaliação do Processo de Ensino e 

Aprendizagem da FAHESP inclui a avaliação dos conhecimentos, habilidades e 

atitudes do aluno, na aprendizagem desenvolvida por meio das atividades 

realizadas em aulas teóricas, teórico-práticas e estágio. O formato de avaliação 

considerado pelo curso é equilibrado, sendo, ao mesmo tempo, formativo e 

somativo. O aluno é avaliado por meio de acompanhamento diagnóstico, contínuo 

e processual e dos resultados por ele obtidos nas provas, exercícios, projetos, 

relatórios, painéis, seminários, pesquisas bibliográficas e de campo, estudo de 

caso, entrevista, e demais atividades programadas em cada disciplina. 

No contexto do desenvolvimento de habilidades e competências, avaliá-

las na formação dos futuros profissionais significa verificar não apenas se 

assimilaram os conhecimentos necessários, mas, também, o quanto e o como 

estão preparados para mobilizá-los para resolver situações-problema, reais ou 

simuladas, relacionados, de alguma forma, com o exercício profissional e de 

cidadania. 

As Avaliações do curso de Graduação em Direito, terão uma somatória 

total de 100 pontos, distribuídos em 2 (duas) notas semestrais: 

I. Avaliação N1: 50 pontos; 

II. Avaliação N2: 50 pontos; 

A Avaliação N1 terá valor de 50 pontos, sendo composto por:  

a) 30 pontos: aplicação de avaliação sem consulta com desenvolvimento 

de questões modelo ENADE e OAB. 

b) 20 pontos: aplicação de atividades diversas ligadas à disciplina e que 

faça sentido de acordo com a disciplina. 

A Avaliação N2 – terá valor de 50 pontos, composto por: 
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       a) 20 pontos: aplicação de avaliação sem consulta com 

desenvolvimento de questões modelo ENADE e OAB. 

       b) 10 pontos: aplicação do Teste de Progresso Institucional. 

       c) 20 pontos: aplicação de atividades diversas ligadas à disciplina e que 

faça sentido de acordo com a disciplina. A critério da Instituição, a aplicação 

da Avaliação Interdisciplinar. 

 

O Teste de Progresso Institucional é uma inovação do currículo que permite 

uma análise progressiva da aprendizagem do aluno ao longo do curso. 

 Para todos os alunos ingressantes e veteranos, a nota mínima aprovativa é 

de 70 pontos, caso a pontuação obtida seja igual ou superior a 40 e inferior a 70 e 

frequência mínima de 75%, o mesmo poderá prestar o Exame Final abrangendo 

todo o conteúdo lecionado e aplicado em data definida no Calendário Acadêmico.  

Em qualquer caso de reprovação, a Instituição poderá oferecer 

disciplinas em horário especial, inclusive fora do calendário acadêmico regular, a 

fim de oferecer oportunidade de regularização de situação acadêmica para os 

discentes. 

Ao final do período letivo, o estudante que não tiver sido assíduo na 

disciplina (cursos e/ou disciplinas presenciais), ou tendo-o sido mas obtiver menos 

de 40 (quarenta) pontos em sua nota semestral, estará automaticamente 

reprovado, sem possibilidade de realização do Exame Final; 

A Avaliação de Exame Final terá a pontuação de 100 pontos, com 

aplicação de avaliação sem consulta com desenvolvimento de questões modelo 

ENADE e OAB. O Exame Final consistirá de uma prova teórica escrita e no caso 

de não comparecimento na data e horário estabelecidos para o exame, não há 

possibilidade, sob quaisquer circunstâncias, da aplicação de uma nova avaliação. 

Após a realização do Exame Final pelo aluno a nota será somada com o 

seu resultado final e após dividida por 2, obtendo-se a média final do aluno no 

semestre. A média final obtida entre o resultado final e o Exame Final deverá ser 

60. Se o aluno alcançar média final igual ou superior a 60 está aprovado. Caso 

obtenha Média Final inferior a 60 estará reprovado na disciplina.  

Para a disciplina de Projeto de Extensão, não se aplica Exame Final, 

sendo considerado aprovado o aluno que obtiver nota maior ou igual a 70 (setenta) 



  

 

 

230 

 

FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. | IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba SA. 

Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435 bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 

CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

pontos e reprovado quando obtiver menor que 70 (setenta) pontos, conforme os 

critérios avaliativos previstos no regulamento próprio. 

A prova ou outro instrumento de avaliação deverá ser devolvida e 

discutida com os alunos, no prazo máximo de até 10 (dez) dias após a sua 

aplicação. 

O controle da frequência dos alunos é um procedimento oficial em “Diário 

Acadêmico Eletrônico”, de responsabilidade direta do professor de cada disciplina.  

A frequência às atividades escolares é obrigatória em no mínimo 75% 

(setenta e cinco por cento), na modalidade presencial da carga horária prevista, 

assim como das horas destinadas para Atividade Prática Supervisionada – APS. 

A verificação do desempenho do aluno nos estudos é de competência 

do professor, que deverá informar através do “Diário Eletrônico”, obrigatoriamente, 

os resultados da avaliação periódica, dentro dos prazos estabelecidos no 

Calendário Acadêmico.  

O aluno que não obtiver 70 (setenta) pontos do total dos 100 pontos 

distribuídos se submeterá ao Exame Especial conforme norma regimental da IES. 

O professor deverá obrigatoriamente ao final do período letivo entregar 

a Coordenação de Cursos, o Diário impresso, devidamente preenchido e assinado 

segundo normas institucionais.  

A Coordenação de Curso deve, ao final de cada semestre letivo, 

proceder ao levantamento dos alunos que apresentaram baixo rendimento, com 

vistas ao acompanhamento deles, em conjunto com o Núcleo de Experiência 

Discente (NED). 

 

c) Aproveitamento de Disciplina 

 

Define-se por aproveitamento de estudos o reconhecimento dos créditos 

de disciplina cursada em outra instituição de ensino superior, mediante análise do 

conteúdo programático, tempo de conclusão, conceito obtido e carga horária dos 

estudos realizados pelo aluno, observando-se os cumprimentos dos pré-requisitos. 

 Não serão objetos de análise para aproveitamento de estudos, 

disciplinas cursadas em cursos com nível de pós-graduação, ou seja, 

especialização, mestrado ou doutorado, para a graduação. 
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Pode solicitar aproveitamento de estudos o aluno admitido no curso de 

Direito da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí (FAHESP) 

que tenha créditos válidos em disciplinas cursadas em instituição de ensino 

superior nacional ou estrangeira. E, a solicitação deve ser efetuada na Secretaria 

Acadêmica, até dois semestres letivos após a admissão do aluno na FAHESP. 

Obedecendo ao período de solicitação está será estabelecido no Calendário 

Acadêmico anual. Devendo a solicitação ser instruída com os seguintes 

documentos, expedidos por estabelecimento de ensino superior reconhecido pelo 

MEC: 

d) Histórico Escolar (Original ou cópia autenticada) com a indicação de 

aprovação na disciplina ou certidão de aproveitamento da disciplina e 

respectivas notas de aprovação e frequência do aluno; 

ii. Programa de Disciplina ou Plano de Ensino da disciplina do curso de 

origem (original e autenticado pela Secretaria Acadêmica da IES de origem), 

contendo no mínimo, o período letivo em que disciplina foi cursada, a carga horária, 

o conteúdo programático, os critérios de avaliação e a bibliografia utilizada. 

 As disciplinas para as quais o aluno solicita aproveitamento devem ser 

cursadas regularmente até a conclusão do processo.  O aluno deve solicitar o 

aproveitamento de estudos uma única vez por disciplina, requerendo a análise das 

disciplinas cursadas com aprovação na instituição de  origem, informando 

corretamente para quais disciplinas deseja solicitar o aproveitamento e qual 

disciplina cursada é correspondente. 

Não são aceitos pedidos de aproveitamento de estudos de disciplinas 

cursadas e/ou concluídas em outra instituição de ensino superior durante o período 

em que o aluno estiver matriculado ou com a matrícula trancada na FAHESP. 

O pedido de aproveitamento de disciplina será analisado pelo 

Coordenador de Curso que deverá requerer ao professor da disciplina a que se 

vincula a respectiva atividade curricular, um parecer conclusivo sobre seu 

deferimento ou indeferimento. 

Não sendo  permitido acrescentar documentos após a entrega da 

solicitação. E, os documentos em língua estrangeira devem ser enviados junto com 

a tradução por tradutor juramentado. 
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Os pedidos de aproveitamento de estudos serão analisados para a 

verificação do conteúdo ministrado na instituição de origem e sua adequação ao 

conteúdo e carga horaria da FAHESP, ressalvando-se: 

i – a disciplina cursada na instituição de origem deve ter carga horária 

equivalente ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) da disciplina 

correspondente bem como 75% (setenta e cinco por cento) do conteúdo 

programático exigidos para conclusão de cada disciplina no curso, na forma a ser 

definida pelo Colegiado.  

Ii – a equivalência ou similaridade da nomenclatura não faz presumir a 

equivalência do conteúdo programático; 

iii – o intervalo de tempo entre a conclusão da disciplina cursada em 

outra instituição de ensino superior e a data em que ela será iniciada na 

FAHESP/IESVAP não poderá ser superior a 60 (sessenta) meses. 

As disciplinas aproveitadas serão consideradas cursadas e serão 

lançadas no Histórico Escolar, ficando o aluno isento de cumprir a(s) disciplina(s) 

dispensada(s), com direito ao abatimento financeiro proporcional correspondente.  

E, em caso de indeferimento, a(s) disciplina(s) não dispensada(s) deve(m) ser 

cursada(s) pelo aluno, sob pena de reprovação. 

Caso o aluno que solicitou aproveitamento de estudos e que 

concomitantemente tenha se matriculado na disciplina, após o deferimento da 

solicitação, tem o registro de créditos lançado no histórico escolar e a matrícula na 

disciplina é automaticamente cancelada. 

Concluída  a abertura do atendimento, este irá aguardar o pagamento 

da taxa para que seja encaminhado para a sua 1ª Etapa denominada Análise da 

Secretaria. Esta etapa é de responsabilidade do Setor de Secretaria Acadêmica. 

Um(a) Atendente pertencente ao Setor, deverá realizar a apropriação do 

atendimento obedecendo uma fila de atendimentos, para que possa dar 

continuidade ao mesmo. Este atendente  irá validar a documentação e poderá 

executar as seguintes ações:  

 Indeferir, caso existam divergências na documentação, informando 

a justificativa (o atendimento irá retornar para o aluno para que este tenha 

conhecimento do encerramento do mesmo); 
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   Alterar a situação do atendimento para Aguardando 

Complementação de Documentação, onde a solicitação de complementação será 

realizada por telefone (o atendimento fica sob a responsabilidade do atendente); 

 Encaminhar o atendimento para Análise pela Coordenação. 

 Caso a documentação esteja correta, o atendente irá realizar a cópia 

eletrônica da documentação e anexar os arquivos ao atendimento no sistema. E,  o 

prazo máximo para esta etapa do atendimento é de 5 (cinco) dias úteis. 

Somente após anexar a documentação ao atendimento, a secretaria 

deverá movimentar o atendimento encaminhando para a 2ª Etapa denominada 

Análise pela Coordenação. 

Sendo a 2ª etapa é de responsabilidade do(a) Coordenador(a) do Curso 

ao qual o(a) aluno(a) está matriculado. 

O prazo para o(a) Coordenador(a) do Curso resolver esta etapa do 

atendimento é de 10 dias úteis. Após encerramento da análise pelo Coordenador 

do Curso e o processo sendo deferido, deverá o atendimento ser encaminhado para 

a 3ª Etapa denominada Pendente de Inclusão no Sistema. 

O (a) atendente da Secretaria Acadêmica receberá o despacho e em 

sendo deferido, terá um prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para realizar a 

inclusão do Aproveitamento de Estudos no sistema. Ao finalizar o processo de 

inclusão do aproveitamento no sistema, irá finalizar o atendimento, que é 

novamente encaminhado para o aluno, para que este tenha conhecimento do 

encerramento do processo. Contudo, o prazo máximo para a finalização do 

processo de Aproveitamento de Estudo é de 20 dias úteis. 

Caso o(a) aluno(a) tenha o seu processo de Aproveitamento de Estudos 

deferido, o abatimento financeiro proporcional correspondente, somente será 

lançando à partir do mês seguinte ao da finalização do processo.  O abatimento 

financeiro proporcional correspondente não será retroagido, em hipótese alguma, 

aos vencimentos anteriores ao processo. 

No caso de transferência externa – aluno transferido de outra instituição, 

o(a) coordenador(a) do Curso procede a análise dos documentos da instituição de 

origem, dispensando-se a solicitação de aproveitamento pelo aluno.  O(a) aluno(a) 

toma ciência formalmente do despacho da Coordenação do Curso no Protocolo 

Unificado ou pelo Portal do Aluno.  E, os casos omissos serão avaliados pelo 

Colegiado de Curso. 
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10. INCLUSÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA (ACESSIBILIDADE) 

 

A FAHESP assume que as diferenças humanas são diversas e que, 

como consequência desse pressuposto, a aprendizagem deve ser adaptada às 

necessidades do educando, em vez de o educando se adaptar ao processo de 

aprendizagem. 

Uma pedagogia centrada no educando atende aos objetivos 

institucionais e está apto a lidar com as diferenças, beneficiando a sociedade como 

um todo. A experiência tem demonstrado que tal pedagogia pode reduzir 

consideravelmente a taxa de desistência e repetência e ao mesmo tempo garantir 

índices médios mais altos de rendimento escolar. 

A pedagogia que tenha como foco o educando pode impedir o 

desperdício de recursos e o enfraquecimento de esperanças, tão frequentemente 

presentes nos programas de educação de baixa qualidade, calcada na mentalidade 

educacional de que “um tamanho serve a todos”. A inclusão e a participação são 

essenciais à dignidade humana e ao pleno exercício da cidadania. Dentro do campo 

da educação, isso se reflete no desenvolvimento de estratégias que procuram 

promover a genuína equalização de oportunidades. 

A educação inclusiva proporciona um ambiente favorável à aquisição de 

igualdade de oportunidades e participação total das pessoas com deficiência no 

processo de aprendizagem. O sucesso delas requer um esforço claro, não somente 

por parte dos professores e dos profissionais da educação, mas também por parte 

dos colegas, pais, famílias e voluntários. 

A educação inclusiva deve responder às necessidades diversas do 

educando, acomodando diferentes estilos e ritmos de aprendizagem e 

assegurando uma educação de qualidade para todos, por meio de metodologias de 

ensino apropriadas, arranjos organizacionais, uso de recursos diversificados e 

parceria com as organizações especializadas. 

Atenta à sua responsabilidade social e aos indicadores e padrões de 

qualidade, estabelecidos pelo Ministério da Educação, a FAHESP adota as 

seguintes políticas para os portadores de necessidades especiais: 

I. Para alunos com deficiência auditiva, a Instituição poderá proporcionar, 

caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso: 
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a) intérpretes de língua de sinais/ língua portuguesa, especialmente 

quando da realização de provas ou sua revisão, complementando a avaliação 

expressa em texto escrito ou quando este não tenha expressado o real 

conhecimento do aluno; 

b) flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo 

semântico; 

c) aprendizado da língua portuguesa, principalmente, na modalidade 

escrita, para o uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o 

estudante estiver matriculado. 

II. Para alunos com deficiência física, a Faculdade poderá oferecer: 

a) eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante, 

permitindo o acesso aos espaços de uso coletivo; 

b) reserva de vagas em estacionamentos nas proximidades das 

unidades de serviços; 

c) rampas com corrimãos ou colocação de elevadores, facilitando a 

circulação de cadeira de rodas; 

d) portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso de 

cadeira de rodas; 

e) barras de apoio nas paredes dos banheiros; 

f) lavabos e bebedouros em altura acessível aos usuários de cadeira de 

rodas; 

g) espaços adequados às necessidades especiais nas salas de aulas, 

laboratórios gerais e específicos dos cursos e biblioteca. 

III. Para os professores e pessoal técnico, será disponibilizado programa 

de capacitação para a educação inclusiva, constando, especialmente, da oferta de: 

a) informações sobre os portadores de necessidades especiais; 

b) cursos, seminários ou eventos similares, ministrados por 

especialistas; 

c) cursos para o entendimento da linguagem dos sinais. 

IV. Para a comunidade social dispor-se-á de: 

a) campanhas de sensibilização e de motivação para a aceitação das 

diferenças; 

b) parcerias com as corporações profissionais e com as entidades de 

classe (sindicatos, associações, federações, confederações etc.) com o objetivo de 
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promover ações integradas Escola/ Empresa/ Sociedade civil organizada para o 

reconhecimento dos direitos dos portadores de necessidades especiais como 

direitos humanos universais; 

c) integração Escola/Empresas para a oferta de estágios profissionais 

com adequadas condições de atuação para os portadores de necessidades 

especiais. 

Os cursos e programas de educação superior e os projetos de extensão 

da Faculdade contribui para a redução das desigualdades sociais e regionais, 

especificamente, na cidade de Parnaíba e os que lhes são limítrofes, ampliando a 

responsabilidade social institucional. 

Os cursos, programas e projetos de educação superior da Faculdade 

contribui, ainda, para a redução das desigualdades sociais e regionais ao gerarem 

novos empregos e novas oportunidades. 

 

10.1 POLÍTICA DE ACESSIBILIDADE 

 

Pensando no compromisso com o processo de inclusão social e 

preocupada em proporcionar a acessibilidade às pessoas com deficiência, 

FAHESP criou um Núcleo de Responsabilidade Socio-sustentabilidade e 

Acessibilidade, que tem como objeto principal desenvolver e fortalecer projetos e 

ações de Responsabilidade Social a fim de gerar conhecimento e promover o 

desenvolvimento socioeconômico, ou seja, a melhoria das condições sociais da 

comunidade externa e interna. O Núcleo de Responsabilidade Socio-

sustentabilidade e Acessibilidade possui regulamento próprio que contemplam as 

normas gerais permitindo a implantação e o desenvolvimento das ações pertinentes 

ao Núcleo. 

O termo Responsabilidade Social faz deferência a execução dos deveres 

e obrigações dos sujeitos e empresas frente a sociedade. Assim as instituições 

responsáveis socialmente devem integrar-se à comunidade, procurando contribuir 

de forma ética para sua melhoria, e esta é meta principal da FAHESP/IESVAP por 

meio das atividades sociais extensionistas. 

 

Para a FAHESP/IESVAP, falar de responsabilidade social pressupõe 

falar do compromisso permanente que a instituição possui em cumprir com sua 
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missão, visão e seus valores, considerando em particular o desenvolvimento da 

humanidade, a melhoria das condições de vida dos indivíduos, as ações de 

inclusão, empreendedorismo e a promoção de ações inovadoras, que visam ao 

atendimento das demandas existentes conforme detalhado em suas diretrizes, 

linhas de atuação e programas e ações de responsabilidade social. 

Nesse cenário a instituição elencou seus indicadores de 

Responsabilidade Social a partir contexto local e regional e das ações 

desenvolvidas no decurso de sua história que se encontram lavrados nos 

documentos organizacionais. O aspecto central considerado na formulação do 

conceito de Responsabilidade Social se encontra vinculada a missão institucional: 

“Desenvolver e disseminar competências através do ensino, pesquisa e extensão, 

formando profissionais capazes de transformar o Brasil a partir de suas regiões”. 

Para cumpri-la, a FAHESP/IESVAP desenvolve seu Programa de 

Responsabilidade Social envolvendo os discentes, docentes e colaboradores, 

fomentando o ideal de servir, a construção dos saberes através da troca de 

experiências, e buscando em cada ação desenvolvida, resultados para uma 

sociedade mais justa e igualitária. 

Neste contexto a FAHESP, com a seriedade de uma empresa 

responsável, prestando serviços de natureza pública com a mobilidade da iniciativa 

privada, fortalecendo, inovando e aprimorando seus serviços na área de educação, 

pretende ser reconhecida em todo o Estado do Piauí, se destacando como uma 

das melhores faculdades da região nordeste.  

 

10.2  PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO 

ESPECTRO AUTISTA – (TEA) 

 

 Com o objetivo de promover melhoria das relações sócio afetivas 

como apoio ao processo de aprendizagem, a FAHESP – FACULDADE DE 

CIÊNCIAS HUMANAS, EXATAS E DA SAÚDE DO PIAUÍ instituiu o Núcleo de 

Experiência Discente (NED). A principal função deste núcleo e de colocar 

profissional especializado a disposição dos alunos, oferecendo apoio pedagógico 

e em cada uma de suas etapas de inserção na vida acadêmica: apoio psicológico 

ou psiquiátrico, por encaminhamento, se necessário; e sessões de orientação e 

acompanhamento nos estudos, individual e coletivo, para favorecer a melhoria das 
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capacidades, relações e condições sócio afetivas, que constituem um elemento 

crucial para o êxito no processo de aprendizagem. 

 Esse setor, além de prestar apoio ao corpo discente, também tem a 

função de, em parceria com o coordenador do curso, promover sugestões para 

melhorar/orientar as atividades pedagógicas do curso e o desempenho didático 

da equipe de professores quanto a metodologia de ensino adotada, sugerindo o 

uso de diferentes técnicas didáticas e recursos pedagógicos disponíveis. 

 O Núcleo de Experiência Discente (NED) é o espaço destinado a 

fomentar, orientar, assessorar e acompanhar ações pedagógicas, 

psicopedagógicas e/ou psicológicas com a finalidade de possibilitar a facilitação do 

processo ensino-aprendizagem, no que tange, principalmente, à superação de 

dificuldades no contexto educacional, no campo do relacionamento interpessoal e 

distúrbios comportamentais e emocionais que afetem o desempenho acadêmico e 

o clima saudável da instituição. 

É constituído por uma equipe multidisciplinar responsável por promover 

ações de acolhimento e permanência do estudante, conduzindo à acessibilidade 

metodológica e instrumental, evitando as barreiras que venham dificultar a 

aprendizagem nos diferentes métodos, teorias e técnicas. Além disso, orienta e 

conduz os alunos dos cursos de graduação e pós-graduação quanto às rotinas da 

vida acadêmica e pessoal, das vivências nos ambientes externos da IES, 

intermediando e acompanhando-os em práticas curriculares, extracurriculares, 

estágios não obrigatórios remunerados e outras atividades. Zela pelo atendimento 

humanizado, assegurando a equidade de condições para o acesso ao ensino. 

 

10.3 EDUCAÇÃO RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 

 

Em cumprimento as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 

africana e indígena, conforme o disposto na Lei n° 11.645 de 10/03/2008, na 

Resolução CNE/CP n° 01, de 17 de junho de 2004 e na Lei n° 10.639, de 09 de 

janeiro de 2003 a FAHESP criou instrumentos e processos que aplica para seu 

cumprimento a partir de uma perspectiva interdisciplinar e institucionalmente 

transversal. 
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No âmbito de seus Cursos, como se dá no caso do Curso de Direito a 

inserção e o tratamento de tal temática ocorre de forma contextualizada e 

transversal, perpassando os conteúdos curriculares de modo geral, bem como em 

disciplinas específicas, como explanado anteriormente. 

No âmbito do Curso de Direito a temática em tela será tratada nas 

disciplinas denominadas: Disciplinas:  DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE, 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS E CLÍNICA DE DIREITOS HUMANOS.  

Sob a perspectiva da Responsabilidade Social, a IES confere especial 

ênfase à execução de ações que visem a educação das relações étnico-raciais e 

para o ensino de história e cultura não somente afro-brasileira mas como também 

africana, indígenas e de outros povos que integram a formação étnica brasileira. 

Desta forma, no calendário anual do curso haverá eventos destinados a 

esta prática, e, através da transversalidade e da extensão, pretende-se atingir 

provocar a reflexão comunitária em torno da questão, o que se espera, se configure 

como um elemento contributivo da autoconscientização de que tais inter-relações 

são fundamentais para o desenvolvimento de todos. 

 

10.4 EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 

 

Os Direitos Humanos são frutos da luta pelo reconhecimento, realização 

e universalização da dignidade humana. Histórica e socialmente construídos, dizem 

respeito a um processo em constante elaboração, ampliando o reconhecimento de 

direitos face às transformações ocorridas nos diferentes contextos sociais, 

históricos e políticos. 

Nesse processo, a educação vem sendo entendida como uma das 

mediações fundamentais tanto para o acesso ao legado histórico dos Direitos 

Humanos, quanto para a compreensão de que a cultura dos Direitos Humanos é 

um dos alicerces para a mudança social. Assim sendo, a educação é reconhecida 

como um dos Direitos Humanos e a Educação em Direitos Humanos é parte 

fundamental do conjunto desses direitos, inclusive do próprio direito à educação. 

As profundas contradições que marcam a sociedade brasileira indicam 

a existência de graves violações destes direitos em consequência da exclusão 

social, econômica, política e cultural que promovem a pobreza, as desigualdades, 

as discriminações, os autoritarismos, enfim, as múltiplas formas de violências 
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contra a pessoa humana. Estas contradições também se fazem presentes no 

ambiente educacional (escolas, instituições de educação superior e outros espaços 

educativos). Cabe aos sistemas de ensino, gestores/as, professores/as e demais 

profissionais da educação, em todos os níveis e modalidades, envidar esforços 

para reverter essa situação construída historicamente. Em suma, estas 

contradições precisam ser reconhecidas, exigindo o compromisso dos vários 

agentes públicos e da sociedade com a realização dos Direitos Humanos. 

Neste contexto, a FAHESP reconhece a importância da Educação em 

Direitos Humanos como uma forte necessidade capaz de reposicionar os 

compromissos nacionais com a formação de sujeitos de direitos e de 

responsabilidades. Ela poderá influenciar na construção e na consolidação da 

democracia como um processo para o fortalecimento de comunidades e grupos 

tradicionalmente excluídos dos seus direitos. 

As disciplinas e formação do corpo discente da IES prevê o enfoque na 

Educação em defesa dos Direitos Humanos, formando um profissional com visão 

mais humanista e de acordo com a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012 que 

preconiza no Art7º: 

A inserção dos conhecimentos concernentes à Educação em Direitos 

Humanos na organização dos currículos da Educação Básica e da Educação 

Superior poderá ocorrer das seguintes formas: 

I.pela transversalidade, por meio de temas relacionados aos Direitos 

Humanos e tratados interdisciplinarmente;  

II.como um conteúdo específico de uma das disciplinas  existentes no 

currículo escolar; 

III.de maneira mista, ou seja, combinando transversalidade e 

disciplinaridade. 

 

10.5 CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

OU MOBILIDADE REDUZIDA 

 

A FAHESP assume que as diferenças humanas são diversas e que, 

como consequência desse pressuposto, a aprendizagem deve ser adaptada às 

necessidades do educando, em vez de o educando se adaptar ao processo de 

aprendizagem. 
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Uma pedagogia centrada no educando atende aos objetivos 

institucionais e está apto a lidar com as diferenças, beneficiando a sociedade como 

um todo. A experiência tem demonstrado que tal pedagogia pode reduzir 

consideravelmente a taxa de desistência e repetência e ao mesmo tempo garantir 

índices médios mais altos de rendimento escolar. 

A pedagogia que tenha como foco o educando pode impedir o 

desperdício de recursos e o enfraquecimento de esperanças, tão frequentemente 

presentes nos programas de educação de baixa qualidade, calcada na mentalidade 

educacional de que “um tamanho serve a todos”. A inclusão e a participação são 

essenciais à dignidade humana e ao pleno exercício da cidadania. Dentro do campo 

da educação, isso se reflete no desenvolvimento de estratégias que procuram 

promover a genuína equalização de oportunidades. 

A educação inclusiva proporciona um ambiente favorável à aquisição de 

igualdade de oportunidades e participação total dos portadores de necessidades 

especiais no processo de aprendizagem. O sucesso delas requer um esforço claro, 

não somente por parte dos professores e dos profissionais da educação, mas 

também por parte dos colegas, pais, famílias e voluntários. 

A educação inclusiva deve responder às necessidades diversas do 

educando, acomodando diferentes estilos e ritmos de aprendizagem e 

assegurando uma educação de qualidade para todos, por meio de metodologias de 

ensino apropriadas, arranjos organizacionais, uso de recursos diversificados e 

parceria com as organizações especializadas. 

Atenta à sua responsabilidade social e aos indicadores e padrões de 

qualidade, estabelecidos pelo Ministério da Educação, a FAHESP adota as 

seguintes políticas para os portadores de necessidades especiais: 

I. Para alunos com deficiência auditiva, a Instituição poderá proporcionar, 

caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso: 

a) intérpretes de língua de sinais/ língua portuguesa, especialmente 

quando da realização de provas ou sua revisão, complementando a avaliação 

expressa em texto escrito ou quando este não tenha expressado o real 

conhecimento do aluno; 

b) flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo 

semântico; 
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c) aprendizado da língua portuguesa, principalmente, na modalidade 

escrita, para o uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o 

estudante estiver matriculado. 

II. Para alunos com deficiência física, a Faculdade poderá oferecer: 

a) eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante, 

permitindo o acesso aos espaços de uso coletivo; 

b) reserva de vagas em estacionamentos nas proximidades das 

unidades de serviços; 

c) rampas com corrimãos ou colocação de elevadores, facilitando a 

circulação de cadeira de rodas; 

d) portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso de 

cadeira de rodas; 

e) barras de apoio nas paredes dos banheiros; 

f) lavabos e bebedouros em altura acessível aos usuários de cadeira de 

rodas; 

g) espaços adequados às necessidades especiais nas salas de aulas, 

laboratórios gerais e específicos dos cursos e biblioteca. 

III. Para os professores e pessoal técnico, será disponibilizado programa 

de capacitação para a educação inclusiva, constando, especialmente, da oferta de: 

a) informações sobre os portadores de necessidades especiais; 

b) cursos, seminários ou eventos similares, ministrados por 

especialistas; 

c) cursos para o entendimento da linguagem dos sinais. 

IV. Para a comunidade social dispor-se-á de: 

a) campanhas de sensibilização e de motivação para a aceitação das 

diferenças; 

b) parcerias com as corporações profissionais e com as entidades de 

classe (sindicatos, associações, federações, confederações etc.) com o objetivo de 

promover ações integradas Escola/ Empresa/ Sociedade civil organizada para o 

reconhecimento dos direitos dos portadores de necessidades especiais como 

direitos humanos universais; 

c) integração Escola/Empresas para a oferta de estágios profissionais 

com adequadas condições de atuação para os portadores de necessidades 

especiais. 
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Os cursos e programas de educação superior e os projetos de extensão 

da Faculdade contribuem para a redução das desigualdades sociais e regionais, 

especificamente, na cidade de Parnaíba e os que lhes são limítrofes, ampliando a 

responsabilidade social institucional. 

Os cursos, programas e projetos de educação superior da Faculdade 

contribuem, ainda, para a redução das desigualdades sociais e regionais ao 

gerarem novos empregos e novas oportunidades. 

 

10.6 ENSINO DE LIBRAS 

 

Além de inúmeras disciplinas específicas da área a serem cursadas, o 

aluno do curso de Direito da FAHESP terá a oportunidade de cursar a disciplina 

LIBRAS que é ofertada como disciplina optativa no âmbito do curso (conforme 

matriz curricular) Em observância ao decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005, 

após o reconhecimento desta como uma das línguas oficiais no país, através da 

Lei 10.436 de 24 de abril de 2002, que a insere como disciplina optativa em todos 

os cursos de graduação do Brasil e obrigatória em outros. 

 

10.7 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Parnaíba possui belezas incontestáveis como a praia da Pedra do Sal, o 

Porto das Barcas, tombado pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional e transformado em Centro Histórico e Cultural e, abriga ainda, parte do 

Delta do Rio Parnaíba que, de acordo com a APA, Área de Proteção Ambiental, 

zoneada pelo IBAMA, esta área de proteção do Delta do Rio Parnaíba, abrange os 

municípios de Tutóia, Araióses, Ilha Grande, Parnaíba, Luis Correia e Cajueiro da 

Praia. 

A FAHESP tem o compromisso de preparar nossos alunos para a 

sociedade com uma consciência crítica e ambiental, além de senso de 

solidariedade. Para isso, pensamos em algumas estratégias junto ao corpo 

discente que ajuda na construção de um ser humano melhor no sentindo 

biopsicossocial.  

 

10.8 RECURSOS HUMANOS 
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De forma a atender as necessidades do curso, diversos profissionais que 

atuam na área técnico-administrativa estão à disposição em quantidade e com 

formação adequada para o exercício das respectivas funções com qualidade. 

Dentre os técnicos administrativos que atuam merecem destaque: i) 

auxiliares de secretaria e secretária: responsáveis pelo registros acadêmicos do 

curso e demais expedientes acadêmicos; ii) auxiliares administrativos: auxiliam 

docentes, discentes no dia-a-dia do curso, levando e trazendo materiais, 

averiguando as limpeza das salas, zelando pelos recursos, etc.; iii) técnicos de 

laboratórios, técnicos de informática: dão suporte a administração, docentes e 

discentes no uso dos laboratórios e dos equipamentos de informática; iv) auxiliares 

de serviços gerais e manutenção; v) técnicos de segurança patrimonial e no 

trabalho; vii) bibliotecárias e assistentes: atendimento a discentes e docentes na 

biblioteca, auxilio na adequação, atualização e manutenção do acervo, auxílio na 

catalogação, etc., dentre outros profissionais envolvidos. 

Os profissionais possuem formação adequada à área de atuação, 

adicionalmente, recebem treinamento/capacitação para o exercício de suas 

funções, bem como são beneficiários do plano de cargos e salários (plano de 

carreira) e benefícios existentes. 

 

10.9 INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

10.9.1 Instalações Administrativas:  
 

As instalações administrativas da FAHESP contabilizam diversos 

espaços adequados ao número de usuários e para o pleno desenvolvimento das 

atividades administrativas que ali são desenvolvidas e à integração de todos os 

órgãos que compõe a sua estrutura educacional. Infraestrutura moderna e 

equipamento de alta qualidade são uma das ferramentas disponíveis para 

professores, alunos, colaboradores e comunidade externa.  

Instalações própria e com potencial crescimento, visando sempre os 

espaços amplos, com iluminação, climatização, limpeza e conservação, tudo dentro 

de uma filosofia sustentável, a FAHESP funciona 100% com energia solar, com 
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uma Usina Fotovoltaica de 298KWP, gerando uma economia de 90% em relação 

ao consumo anterior a usina. 

Ressaltando também que atentando ao bem-estar de funcionários, 

professores, alunos e comunidade a FAHESP em conjunto às orientações e normas 

de ergonomia e às Leis de Acessibilidade e Inclusão, a IES possui toda sua 

infraestrutura adaptada para o atendimento aos alunos e demais usuários 

Portadores de Necessidades Especiais- PNE. O seu espaço físico conta com 

banheiros adaptados, rampas de acesso, piso tátil e identificação em Braile, vagas 

prioritárias no estacionamento, conforme o disposto no Decreto nº 5.296, de 2 de 

dezembro de 2004, da Lei 10.098/00), que dispõe sobre a promoção de 

acessibilidade às  pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, 

já atendendo a Lei n. 13.146 de 06 de julho de 2015 que Institui a Lei Brasileira de 

Inclusão de Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

O detalhamento das instalações administrativas, como designado nas 

normas de elaboração de Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, estão 

indicados no quadro a seguir: 

 

Tabela 7: detalhamento das instalações administrativas 

 

INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

QTD DESCRIÇÃO M² 

01 SALA DE REUNIÃO – BLOCO A (1º PISO) 7,00 

01 GUARITA 22,00 

01 ESTACIONAMENTO 10.000 

01 RECEPÇÃO/TELEFONIA 38,00 

01 DIREÇÃO GERAL 29,00 

01 SALA DE REUNIÕES E VIDEOCONFERÊNCIA 21,00 

01 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15,00 

01 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA / FINANCEIRA 16,00 

01 COPA E REFEITÓRIO 16,00 

01 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 17,00 

01 RECEPÇÃO GERAL 29,00 
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01 PONTO FOCAL DE GENTE E GESTÃO 22,00 

01 REPROGRAFIA INSTITUCIONAL 26,00 

01 PONTO FOCAL DE COMPRAS 13,00 

01 GESTÃO E ORÇAMENTO 24,00 

01 APOIO DOCENTE 9,00 

01 ALMOXARIFADO 83,00 

01 SALA DE MANUTENÇÃO 60,00 

04 DML 8,00 

 

 

10.9.2 Instalações Acadêmica: 
 

Salas de Aula – Área Total: 1.704m²: Sendo um total de 21 salas destinadas às 

aulas, com quadros em 360º e aplicação de uma metodologia inovadora, sendo: 

projeção de mídias em 6 pontos da sala, mesas escrevíveis, assentos acolchoados, 

equipamentos de som com a possibilidade de microfones sem fio ou de lapela, com 

móveis planejados para APG – Aprendizagem em Pequenos Grupos e MARC – 

Método de Aprendizagem em Raciocínio Clínico. Todos os espaços atendem às 

normas de segurança e acessibilidade arquitetônica. 

Espaço de Aprendizagem em Ambiente Aberto – Área Total:  478,00m²:  

Num ambiente inovador e multiuso, a FAHESP proporciona um espaço diferenciado 

que possibilita o professor várias possibilidades de cenários para as aulas em 

método ativo. 

Quando o formato de ensino é ativo e apresenta foco no aprendiz, qualquer espaço 

em que se manifestem, de forma plena, ações e interações sociais entre diferentes 

saberes, pode ser considerado um ambiente educativo. Estudos científicos têm 

demonstrado que a transformação do espaço pode favorecer a possibilidade ao 

estudante ter novas experiências de aprendizado. Buscando atender as 

necessidades do PDI, a adequação às atividades de ensino dos cursos da IES, 

acessibilidade, sustentabilidade e inovação. A estruturação do espaço consiste em 

um pergolado de concreto ao ar livre, coberto por plantas resistentes às ações do 

tempo, principalmente ao sol, sustentados por colunas capazes de preencher o 

amplo espaço térreo entre um bloco e outro da IES. Para favorecer o processo de 

aprendizagem no local, foram acrescentadas mesas com bancos de uso coletivo e 
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nas paredes das colunas foram fixados quadros de vidro para anotações e estudos 

individuais e/ou em grupos. Desde a inauguração, diversas atividades têm sido 

desenvolvidas no espaço, relacionados ou não aos módulos e disciplinas dos 

cursos, engajando tanto professores quanto alunos na construção de 

aprendizagens, na convivência e interação social, na possibilidade de concentração 

durante estudos individuais e no prazer e liberdade que o espaço verde ao ar livre 

proporciona. Como destaque dessas ações, tiveram a aula de “café com política” 

do curso de Direito, discussões sobre espiritualidade, saúde e direitos humanos, e 

o “Sarau cultural e artístico” desenvolvido pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico.  A 

organização e disposição espacial desenvolvida na IES estimulou a prática de 

aprendizagem ativa e de ações inovadoras acadêmicas. 

 

Tabela 8: organização e disposição espacial desenvolvida na IES 

BLOCO A – 1º PISO 

QTD DESCRIÇÃO M² 

01 LABORATÓRIO MULTIUSO 03 77,00 

01 LABORATÓRIO MULTIUSO 04 77,00 

01 LABORATÓRIO MULTIUSO 05 77,00 

01 SALA DE AULA 01 77,00 

BLOCO B – 1º PISO 

QTD DESCRIÇÃO M² 

01 SALA DE AULA 01 83,00 

01 SALA DE AULA 02 91,00 

01 SALA DE AULA 03 82,00 

01 SALA DE AULA 04 91,00 

01 SALA DE AULA 05 82,00 

01 SALA DE AULA 06 83,00 

01 SALA DE AULA 07 96,00 

01 SALA DE AULA 08 94,00 

01 SALA DE AULA 09 95,00 

01 SALA DE AULA 10 97,00 

01 SALA DE AULA 11 97,00 

01 SALA DE AULA INVERTIDA A 112,00 
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01 SALA DE AULA INVERTIDA B 110,00 

01 SALA MULTIUSO 1 – INVERTIDA – BLOCO A (TÉRREO) 114,00 

01 ESPAÇO DE APENDIZAGEM EM AMBIENTE ABERTO 478,00 

01 AUDITÓRIO 205,90 

 

Auditório – Área Total: 205,90m²: O Auditório das FAHESP dispõe em um amplo 

espaço climatizado, aparelhos multimídia, sonorização e com poltronas 

acolchoadas e braços escamoteável, usado principalmente para realização de 

eventos acadêmicos e institucionais entre outros. Totalizando 200 lugares, podendo 

ser adaptado aos diversos cenários dependendo da dinâmica solicitada. 

Sala de Professores – Área Total: 47,00m²: Dispondo de uma ampla e moderna, 

localizada em ponto estratégico do campus, pois está próxima as salas de aula, 

apoio docente que dar suporte a todas as demandas referentes às salas de aula, 

horários, equipamentos, reservas e logística do professor, NAPED, CPA, auditório 

e gabinetes de professores T.I. e entre outros. 

Equipada com móveis planejados, mesas de reuniões, cadeira de massagem, sofá, 

estações de trabalho, computadores e impressora conectada em rede. Tudo em 

ambiente climatizado, com sanitários próximos, computadores e impressoras 

conectados em rede e escaninhos individuais. Todo o espaço atende às normas de 

segurança e acessibilidade arquitetônica. 

 

Espaço de Trabalho para Docentes em Tempo Integral – área total: 1.153,47m²: 

A FAHESP disponibiliza para todos os professores contratados em regime de 

trabalho de tempo integral um espaço para desenvolvimento e planejamento de 

suas atividades acadêmicas, sendo no total de 21 gabinetes/salas equipadas com 

móveis planejados, estação de trabalho e atendimento, ambiente climatizado, 

computadores e impressoras conectados em rede. Todos os espaços atendem às 

normas de segurança e acessibilidade arquitetônica. 

 

Tabela 9: organização e disposição espacial desenvolvida na IES (continuação 
da tabela anterior) 

QTD DESCRIÇÃO M² 

01 SALA DOS PROFESSORES 47,00 

07 GABINETES 75,00 
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01 NAPED 38,00 

01 CoPPExI 25,00 

01 NRSA 8,00 

01 TCC 18,00 

02 ATIVIDADES COMPLEMENTARES E TIC’s 9,00 

01 CPA 26,00 

02 

NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E ACADÊMICA 

– NITA 42,00 

01 COORDENAÇÃO DE MEDICINA 10,00 

01 COORDENAÇÃO DE MEDICINA 9,00 

01 COORDENAÇÃO DE MEDICINA 9,00 

01 COORDENAÇÃO DIREITO 9,00 

01 DIREÇÃO ACADÊMICA 20,00 

01 COORDENAÇÃO DE INTERNATO 188,00 

01 

COORDENAÇÃO DE INTERNATO – EQUIPE 

MULTIPROFISSIONAL 13,00 

01 COORD. LABORATÓRIOS 31,47 

01 CEP 8,00 

02 

LABORATÓRIO E CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA 

E HABILIDADES 620,00 

 

10.9.3 Espaços para Atendimento aos Discentes 
 

Sala do Coordenador – área total: 36,00m²: No intuito de oferecer agilidade nas 

demandas administrativas e acadêmicas, as salas da coordenação de curso ficam 

em um complexo que permitem a interação dos coordenadores com a direção 

acadêmica, sala de atendimentos das coordenações, sala do NDE bem como com 

suas secretárias que auxiliam nas demandas do dia-a-dia. Todos os gabinetes 

equipados com móveis planejados, estação de trabalho e atendimento, ambiente 

climatizado, com sanitários próximos, computadores e impressoras conectados em 

rede. Todos os espaços atendem às normas de segurança e acessibilidade 

arquitetônica. 

 



  

 

 

250 

 

FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. | IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba SA. 

Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435 bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 

CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

Sala de Atendimento das Coordenações – área total: 10,00m²: em um ambiente 

com localização estratégica entre as coordenações de cursos, esta sala é usada 

para reuniões/atendimento em grupo e demandas referentes aos cursos. 

 

BLOCO B – TÉRREO 

QTD DESCRIÇÃO M² 

01 COORDENAÇÃO DE MEDICINA 9,00 

01 COORDENAÇÃO DE MEDICINA 9,00 

01 COORDENAÇÃO DE MEDICINA 9,00 

01 COORDENAÇÃO DIREITO 9,00 

01 SALA DE ATENDIMENTO DAS COORDENAÇÕES 10,00 

01 NED 32,00 

 

 

Núcleo de Experiência Discente - NED - área total: 32m²: Estrutura montada para 

atendimento e apoio dos acadêmicos, este setor traz diversos benefícios que 

auxiliam nas dúvidas sobre o que considerar na escolha da carreira e quais os 

diferenciais devem ser procurados. Com foco na saúde mental e no aprendizado 

dos alunos, a FAHESP conta com o Núcleo de Experiência Discente - NED, com o 

objetivo de garantir todo o suporte necessário e melhorar a qualidade do ensino-

aprendizagem. Diagnosticando por meio de procura espontânea ou encaminhada, 

as dificuldades de aprendizagem dos alunos, organizando encontros, praticando 

momentos de reflexão sobre a prática educacional e auxiliando na solução de 

problemas, baseado na leitura da realidade e interpretação de sua etiologia (causas 

e origens) e seu estado e sua evolução. Investimento no diálogo como principal 

ferramenta para detectar problemas, escuta, observação e busca de informações 

reais, com o objetivo de encontrar a abordagem adequada em cada situação. 

 

Salas de Apoio Discente - área total: 75m²: Espaços projetados especialmente 

para atender às necessidades exclusivas dos Centros Acadêmicos, Ligas 

Acadêmicas, Atléticas. Divididas em 02 (duas) salas com estações de trabalho, 

mesa de reuniões, sala para eventos acadêmicos com 30 carteiras escrevíveis, tudo 

equipado com kit multimídia, lousa interativa e ambiente climatizado. 
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Coordenação de Laboratórios e Sala dos Técnicos - Área Total: 31,47m²: Sob 

responsabilidade técnica de um profissional habilitado como Coordenador dos 

Laboratórios da área da saúde, a FAHESP conta ainda com 03 (três) técnicos 

auxiliares, passando por cursos e treinamentos periódicos para a entrega de um 

excelente funcionamento e entrega de serviços de qualidade aos docentes e 

discentes. Equipada com móveis planejados, computador, impressora conectada 

em rede. 

 

CoPPExI - Área Total: 25,00m²: Por ser um órgão executivo responsável pelas 

políticas e promoção a melhoria da qualidade do ensino, pós-graduação, pesquisa 

e extensão e internacionalização da FAHESP. A coordenação subsidia por meio da 

ajuda de custo para a participação em eventos científicos a docentes e discentes, 

oportunizando a estas condições de aprofundamento e/ou aperfeiçoamento de seus 

conhecimentos científicos, tecnológicos e profissionais, essas bolsas são 

extensivas às monitorias. Vale destacar ainda as Ligas Acadêmicas que apesar de 

serem são entidades estudantis autônomas, apolíticas e sem fins lucrativos, são 

auxiliadas para que possam desenvolver projetos e ações como objetivo a 

ampliação do trinômio ensino, pesquisa e extensão em caráter multidisciplinar, 

complementando, assim, a formação acadêmica. A CoPPExI normatiza as 

atividades das ligas dos cursos de graduação da instituição, de acordo com as 

instruções contidas nos Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação (PPC). 

 

Núcleo de Responsabilidade Socioambiental e Acessibilidade- área total: 

18,00m²: Visando colocar em prática e dar fôlego constante às práticas de 

responsabilidade social, direitos humanos, inclusão e de sustentabilidade, a 

FAHESP implantou o Núcleo de Responsabilidade Social e Inclusão. Com uma 

coordenação própria e uma equipe constituída por professores e colaboradores de 

diversas áreas que têm como atribuição executar projetos, atividades e ações 

voltadas a melhoria da qualidade de vida no âmbito da comunidade interna e 

externa da IES. Há que se destacar que a proposta da IES por efetivar um núcleo 

específico para lidar com as ações de responsabilidade social e inclusão se institui 

a partir do norte proposto na própria missão institucional da IES. 
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TCC - área total: 12,00m²: O trabalho de conclusão de curso é uma exigência 

curricular na formação acadêmica e profissional dos discentes e consiste no 

desenvolvimento de uma pesquisa escrita sobre tema de livre escolha do 

acadêmico, desde que relacionado ao curso de graduação em que está 

regularmente matriculado, sistematizado, exposto com o pertinente rigor científico 

e de acordo com as linhas de pesquisas da instituição, as quais estão em 

consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos.  

Atividades Complementares e TICs - área total: 10m²: É de competência da 

Coordenação das Atividades Complementares, analisar de acordo com o 

regulamente próprio para este fim, o relatório de carga horária cumpridas durante o 

curso e encaminhar ao setor responsável pelo registro de atividades, as 

comprovações das atividades validadas. Além disso, há ainda a coordenação das 

atividades de TIC’s, que é responsável pelo o acompanhamento, monitoramento e 

avaliação do desenvolvimento do aluno na plataforma. 

Núcleo de Inovação Tecnológica e Acadêmica - área total: 42,00m²: O Núcleo 

de Inovação Tecnológica e Acadêmica - NITA atua como consultor técnico em 

projetos nas áreas de propriedade intelectual, desenvolvimento tecnológico e 

acadêmico, transferência de tecnologia entre outros. Isso inclui prospecção 

tecnológica, elaboração de projetos, captação de recursos, pedidos de proteção e 

comercialização de tecnologia. Dessa forma, potencializa as atividades de inovação 

no âmbito acadêmico da FAHESP. Além disso, o NITA também possui papel 

educativo, oferecendo orientação e capacitação em temas ligados à inovação 

tecnológica e acadêmica.  

CEP - área total: 8,00m²: A FAHAESP dispõe de um espaço destinado para 

instalação do Comitê de Ética em Pesquisa - CEP, da FAHESP/IESVAP (CEP-

FAHESP) que foi idealizado para atuar como um órgão colegiado de natureza 

técnica-científica, interdisciplinar e independente, responsável pela avaliação e 

acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres 

humanos realizadas na IES. Este papel está bem estabelecido nas diversas 

diretrizes éticas internacionais (Declaração de Helsinque, Diretrizes Internacionais 

para as Pesquisas Biomédicas envolvendo Seres Humanos - CIOMS) e brasileiras 
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(Resolução CNS nº 466/12 e complementares), diretrizes estas que ressaltam a 

necessidade de revisão ética e científica das pesquisas envolvendo seres humanos, 

visando assegurar sua integridade, dignidade, direitos, segurança e bem-estar, 

contribuindo para o desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões ético-

científicos. 

O Comitê de Ética em Pesquisa - CEP da FAHESP/ IESVAP (CEP-FAHESP) está 

em processo de registro de credenciamento para aprovação pela Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) em 27 de outubro de 2020, e aguarda o 

parecer de registro pela CONEP/CNS. 

Direção Acadêmica - área total: 20,00m²: Liderando, gerenciando, 

supervisionando das políticas de ensino, pesquisa e extensão nos cursos da 

FAHESP de bacharelados e pós-graduação, a Direção Acadêmica implementa e 

desenvolve metodologias norteadoras para o funcionamento da IES e é responsável 

direta pelos Núcleos Acadêmicos, Coordenações de Cursos, Núcleos de Pesquisa 

e Extensão, e trabalhos destinados a fomentar, desenvolver e prestar apoio ao 

ensino, à pesquisa e à extensão. Estimando para o ensino de excelência e 

garantindo oportunidade para experiências de aprendizagem extraordinárias. 

 

Ouvidoria - área total: 9,00m²: É o espaço de acolhimento para receber, examinar 

e encaminhar, aos setores competentes, todas as sugestões, reclamações, críticas, 

elogios e denúncias, através canais de atendimento por email, telefone e presencial, 

gerando relatórios sigilosos e informações com o objetivo de aperfeiçoar o processo 

de trabalho dentro da IES. 

 

Comunicação e Marketing - área total: 28,00m²: A comunicação e o marketing 

são áreas de conhecimento, que lidam com a divulgação das ações da IES na 

Comunidade, Projetos de Extensão e Pesquisas são pontos fortes e estratégicos 

para a FAHESP. É por meio das mídias sociais, site e programação visual entre 

outras, o público conhece as ações dos cursos através das suas postagens.  

 

Estúdio Delta - área total: 13,00m²: Espaço usado para professores e alunos 

gravarem aulas, postes, podcast, fotografia entre outros materiais acadêmicos e 

institucionais. 
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Secretaria Geral Acadêmica - área total: 94,00m²: Operacionaliza todas as 

atividades ligadas à vida acadêmica do aluno, desde seu ingresso em um dos 

cursos da FAHESP até sua conclusão/colação de grau e expedição do Diploma. A 

Secretaria está dividida em: 

 

BLOCO B - TÉRREO 

QTD DESCRIÇÃO M² 

 SECRETARIA GERAL E ACADÊMICA 94,00 

01 SALA DA REGULAÇÃO 25,00 

01 SECRETARIA GERAL - ATENDIMENTO 38,00 

01 SALA DE ATENDIMENTO PERSONALIZADO 14,00 

01 SALA DE PROCESSAMENTO E REGISTRO ACADÊMICO 17,00 

01 SECRETÁRIA ACADÊMICA 15,00 

 

Reprografia Acadêmica - área total: 20,00m²: Os serviços de reprografia e 

papelaria utilizados na FAHESP são terceirizados para a Papelaria e Copiadora que 

se localizam no hall principal da faculdade. Os serviços prestados sempre se 

caracterizaram pela qualidade no atendimento ao cliente, qualidade das fotocópias 

já mantém atualizada a tecnologia em máquinas fotocopiadoras, variedade dos 

serviços prestados, cumprimento dos prazos de forma adequada, limpeza do 

ambiente, espaço físico grande, tempo de atendimento rápido, auxílio na finalização 

e impressão dos trabalhos e antecedência do material deixado pelos professores. 

Seu amplo balcão e seu sistema de atendimento minimiza e até quase que elimina 

as filas proporcionando um atendimento de excelência aos alunos. 

Vem obtendo conceito positivo em todas as avaliações feitas pela CPA nos últimos 

anos. 

A reprodução de documentos fica condicionada à Lei dos Direitos Autorais (Lei nº 

9.610/1998). 

 

10.9.4 Espaços de Convivência e de Alimentação 
 

Praça de Alimentação - área total: 326,00m²: Amplos espaços para propiciar o 

maior conforto para alunos, professores, colaboradores e comunidade externa. 
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Equipados com mesas e cadeiras de alta qualidade, telão, projetor multimídia, mesa 

de ping-pong em tamanho oficial, mesa de pinball, espaço kids com brinquedos e 

jogos educativos, banheiros e vestiários com ducha quente, alimentação 

balanceada e de preços acessíveis, são alguns dos serviços oferecidos pela IES 

para maior comodidade dos acadêmicos, funcionários e professores.  

 

ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E DE ALIMENTAÇÃO 

QTD DESCRIÇÃO M² 

01 ESPAÇO KIDS 41,00 

01 CANTINA 21,00 

01 PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 203,00 

01 VESTIÁRIO FEMININO 10,00 

01 VESTIÁRIO MASCULINO 10,00 

01 RESTAURANTE 41,00 

 

 

Sala de Descanso Funcionários - área total: 21,00m²: A sala de descanso é um 

espaço que a FAHESP oferece aos colaboradores para que eles se desconectem 

um pouco do trabalho. Seu principal objetivo é promover um tempo de relaxamento, 

fazendo com que voltem às suas atividades revigorados. Dessa forma essas salas 

contribuem para o bem-estar da equipe, com ganhos consequentes na criatividade 

dos colaboradores. 

 

Sala de Descanso Alunos - área total: 52,00m²: A FAHESP proporciona aos seus 

acadêmicos com passam grande parte do dia na IES uma sala com bancos, pufs e 

almofadas em um ambiente climatizado e uma bela vista pelas janelas de vidro. 

Relaxados, esses acadêmicos voltam para suas tarefas e rendem mais, tanto do 

ponto de vista quantitativo quanto qualitativo. 

 

Quadra Poliesportiva - área total: 520,00m²: Em tamanho oficial, a quadra 

poliesportiva da FAHESP, está à disposição de colaboradores, alunos e 

comunidade externa por meio de reservas. Nela há disputa de campeonatos 
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internos, ginástica laboral e ensaios das agremiações atléticas dos cursos, bem 

como fazer para jovens e crianças da comunidade vizinha. 

 

10.9.5 Laboratórios, Ambientes e Cenários para Práticas Didáticas 
 
Todos os laboratórios possuem normas de segurança e funcionamento 

institucionalizadas sendo que as práticas desenvolvidas obedecem a padrões 

definidos pelos NDE e ainda são dotados de instrumentos e sistemas que garantem 

a acessibilidade, segurança e conforto dos usuários, além de dispor de dispositivos 

tecnológicos inovadores, salas equipadas com circuito de som, câmeras e smart 

tvs, salas de multiusos, salas para simulação de atendimentos, entre outros. 

nção Primária para atendimento no Ambulatório Escola através do setor de 

Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Parnaíba/PI, criando 

oportunidades para que o acadêmicos vivenciem as mais diferenciadas situações 

em sua prática de atendimento médico, de modo a desenvolver suas habilidades 

intelectuais e científicas, sua conduta ética e moral e sua capacidade de 

relacionamento interpessoal. Promovendo a capacitação dos acadêmicos no 

processo de ensino-aprendizagem através da realização de consultas médicas 

junto à pessoa assistida, proporcionando o desenvolvimento de competências e 

habilidades em suas respectivas áreas do conhecimento. 

 

 Laboratório Maker – área total 35,00m²: Um espaço compartilhado para que 

alunos e professores coloquem em prática ideias e criações inovadoras, partindo do 

zero. A proposta é oferecer ferramentas e aparelhos para que possam ter tudo o 

que precisam ao alcance para desenvolverem seus projetos. 

Pelo fato de ser um espaço compartilhado, os usuários podem se ajudar, sugerir e 

dar palpites um para o outro. Além do exercício prático, o trabalho em equipe e o 

“construir algo juntos”, contam com o apoio no Núcleo de Inovação Tecnológica e 

Acadêmica e a Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e 

Internacionalização – COOPEXI. 

 

Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ - área total: 188,00m²: No Núcleo de Práticas 

Jurídicas (NPJ), os acadêmicos têm a oportunidade de praticar todo o conteúdo 

teórico aprendido, onde os alunos prestam atendimento ao público gratuitamente e 
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desenvolvem atividades nas diversas áreas do Direito. Participação em sessões e 

audiência, redação de peças processuais, visitas a órgãos judiciários, arbitragem, 

negociação, conciliação, mediação e atividades jurídicas reais e simuladas. 

Realizando gratuitamente, atendimento a pessoas de baixa renda, em geral são 

casos das áreas Famílias, Trabalhista e Cíveis, Penal, Responsabilidade Civil e 

Defesa do Consumidor. Todas elas orientadas pelo coordenador e professor 

orientador do Núcleo. 

 

BLOCO A – 1º PISO 

QTD DESCRIÇÃO M² 

 NÚCLEO DE SIMULAÇÃO DE PRÁTICAS JURÍDICAS 188,00 

01 CONCILIAÇÃO E NEGOCIAÇÃO 8,00 

01 MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM 8,00 

01 ESCRITÓRIO MODELO 14,00 

01 JURI SIMULADO 75,00 

 

Infraestrutura Física e Tecnológica Destinada à CPA - Área Total: 26,00M² 

Com um papel de destaque na organização e funcionamento da FAHESP, a CPA 

desenvolve através das suas ações, questionários e plano de ação juntamente com 

a Direção Geral estratégias para melhoria atendendo às solicitações como um 

instrumento de alta fidelidade da opinião da comunidade externa e interna na qual 

a FAHESP está inserida. 

A sala ampla, com mesas de trabalho para a coordenação e membros da CPA, 

mesa de reuniões, armários planejados e localizada em ponto estratégico de fácil 

acesso. 

 

Biblioteca: Infraestrutura e Plano de Atualização do Acervo – Área Total: 

756,00M² 

Em um ambiente inovador, a biblioteca da FAHESP tem como função precípua o 

apoio técnico informacional e o estimulo ao ensino, a pesquisa e a extensão 

realizadas pelos docentes e discentes dos cursos oferecidos pela FAHESP, bem 

como atende aos demais membro da comunidade externa, oferecendo consulta 

local de seu acervo.  
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O livre acesso ao acervo físico das bibliografias, inclusive em Braile, possibilita uma 

maior visibilidade por parte dos usuários ao material do assunto de sua pesquisa e 

oferece condições elétricas e wi-fi para utilização de notebooks, smartphones e 

tabletes, para consulta ao acervo virtual, podendo esse também ser consultado fora 

do ambiente físico da biblioteca por meio do portal do aluno ou portal do professor, 

tudo gratuito e de fácil acesso. Em um ambiente inspirador e dinâmico, com 

iluminação apropriada e climatizado propiciam um maior conforto e convite ao 

estudo, a biblioteca conta com todos esses requisitos e prioriza pela equipe de 

funcionários a entrega de um serviço de alta qualidade aos seus usuários.  

 A Biblioteca da FAHESP está disponibilizada em uma área física de localização 

estratégica, sendo: 

 

BLOCO B - TÉRREO 

QTD Descrição M² 

 BIBLIOTECA 756,00 

09 SALA DE ESTUDO EM GRUPO 68,00 

30 CABINES DE ESTUDO INDIVIDUAL 50,00 

01 ACERVO E PESQUISA 437,00 

01 SALA DE LEITURA E INSPIRAÇÃO 34,00 

01 SALA BIBLIOTECÁRIO 16,00 

120 GUARDA-VOLUMES 22,00 

01 MANUTENÇÃO DO ACERVO 36,00 

01 

LAB. DE INFORMÁTICA E PESQUISA COM 30 

COMPUTADORES 63,00 

 

As instalações específicas da Biblioteca proporcionam um ambiente próprio 

para o estudo e a pesquisa bibliográfica, com espaços para leituras individuais e 

em grupos, para pesquisa pela Internet, consulta ao acervo, presencial ou remoto, 

além de prateleiras e móveis próprios para a guarda do acervo.  

A biblioteca está situada em um amplo espaço, com baias para 

leitura/estudos individuais e salas para estudos em grupo. O espaço é adequado 

ao número de usuários e aos fins a que se destina e obedece aos critérios de 

salubridade, ou seja, é climatizada, bem iluminada, higienizada, limpa e segura. 
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Além disso, este ambiente é adaptado às pessoas portadoras de necessidades 

especiais e possui, nas suas proximidades, equipamentos de proteção contra 

incêndio.  

A Biblioteca possui uma área apropriada, distribuídas da seguinte forma: 

espaço para leitura individual; espaço para leitura em grupo; espaço para acervo; 

espaço para leitura em geral; espaço para processamento técnico; espaço 

preferencial para alunos da EAD; e espaço preferencial para portadores de 

necessidades especiais. 

O responsável pela Biblioteca da IES é uma bibliotecária com registro no 

conselho profissional (CRB). Além dela, outros assistentes e estagiários fazem o 

atendimento ao público em geral, que permite o funcionamento da Biblioteca, de 

segunda a sábado, para atendimento a comunidade acadêmica. A Biblioteca 

atende também a comunidade externa, contribuindo, desta forma, com a 

socialização do seu acervo a todos os interessados. 

A IES adota uma política para expandir e modernizar o espaço físico de sua 

Biblioteca, visando a qualidade de vida e do trabalho no âmbito interno. 

Os espaços físicos da Biblioteca são compatíveis com as condições de 

acesso para pessoas com deficiência, conforme Decreto n° 5296/2004. 

A Biblioteca possui, ainda, regulamento próprio de funcionamento e 

gerenciamento do acervo, que pode ser apreciado quando necessário. 

- Dos Serviços  

A Biblioteca oferece serviços de empréstimos, devoluções, renovações 

(presenciais e pelo portal), lista de reserva, acesso à base de dados, apoio na 

normalização da produção acadêmica, comutação bibliográfica.  

São desenvolvidos os serviços de seleção e aquisição de material 

bibliográfico, levantamento bibliográfico, tratamento da informação, preparo para 

empréstimo e disseminação da informação.  

O acesso ao material bibliográfico ocorre por meio de catálogo informatizado 

ou ainda pela Internet. O aluno requisita, de modo presencial, o título de interesse 

via funcionário administrativo (assistente da Biblioteca).  

Os serviços destinam-se, exclusivamente, aos discentes, docentes e 

funcionários da IES. Ao público externo é apenas reservado o direito a consulta 

interna.  
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Estão automaticamente inscritos na Biblioteca alunos, professores e 

funcionários da Instituição. Os usuários devem estar atentos às instruções gerais e 

aos avisos nos murais da Biblioteca e da IES e respeitar o regulamento interno.   

Os empréstimos são disponibilizados com prazos determinados e 

renováveis por igual período, conforme a necessidade do usuário.  

- Da Informatização  

A Biblioteca está integralmente informatizada, no que se refere à consulta ao 

acervo e aos recursos da pesquisa e empréstimo domiciliar. Conta com 

microcomputadores para consultas ao acervo, para a pesquisa informatizada e para 

o sistema de empréstimo.  

Está disponível para seus usuários um sistema de levantamento bibliográfico 

através do catálogo informatizado (base de dados) e que funciona com as seguintes 

facilidades: acesso remoto para consultas/reservas do acervo; acervo eletrônico; 

consultas do acervo em terminais; controle de movimentação de acervo 

(empréstimo/consultas/cobrança) com relatórios estatísticos; integração com a 

área acadêmico-administrativa, possibilitando o efetivo controle na cobrança de 

livros não devolvidos; e interligação com redes nacionais e internacionais (COMUT, 

IBICT, Internet) e outras bibliotecas cooperantes (empréstimos entre bibliotecas), 

além da rede interna (intranet).  

- Da Internet 

O acervo é disponibilizado na Internet e oferece, no próprio ambiente da 

Biblioteca, uma sala com computadores, onde o usuário poderá acessar e salvar 

suas pesquisas.  

A IES mantém ainda assinatura das seguintes bases de dados: EBSCO 

(tendo, dentro desta, Fonte Acadêmica, World Politics Review, Academic Search 

Premier); Minha Biblioteca (com 8.834 títulos disponíveis). 

A Biblioteca conta com computadores, distribuídos para o atendimento, para 

a pesquisa do acervo e para a bibliotecária. Há rede wifi para os alunos em todo o 

ambiente.  

Além dos terminais da Biblioteca para acesso à Internet, a comunidade 

acadêmica tem, à sua disposição, os terminais no laboratório de informática que 

fica alocado num espaço dentro do setor, facilitando assim a pesquisa e o acesso 

do aluno ao acervo, sempre que for necessário. 
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A atualização tecnológica desses equipamentos é realizada periodicamente, 

de acordo com o plano de informática determinado pelo setor de informática. O 

aumento do número de terminais à disposição dos usuários mantém a relação 

inicial e, de acordo com a evolução dos usuários, mais terminais são adquiridos. 

Em atenção as pessoas com deficiência, há instalado o software específico 

(DOS VOX – possibilita que pessoas cegas ou com baixa visão, com um baixo nível 

de escolaridade, se tornem capazes de utilizar o computador, trazendo assim 

muitos benefícios às suas vidas e VLIBRAS – que possibilita a pessoas surdas a 

utilização do computador e materiais impressos), teclados em Braille e fones de 

ouvido. 

O acervo da Biblioteca, impresso e virtual, é adquirido conforme os projetos 

pedagógicos dos cursos ministrados e é permanentemente atualizado, através da 

consulta aos catálogos das editoras e das indicações dos alunos, professores, 

coordenadores de curso e da equipe da Biblioteca.  

A Biblioteca promove a atualização e adequação do acervo, de forma 

permanente, crescendo e se atualizando através de compras, doações e permutas. 

Sendo projetada para que haja um crescimento a cada semestre, a partir do acervo 

inicial. Garantindo-se um investimento de no mínimo 2% do lucro líquido anual para 

tal finalidade. 

A Biblioteca apresenta um acervo dimensionado acima da média da 

demanda inicial prevista para os cursos e apresenta uma política de aquisição, 

expansão e atualização do acervo que atende plenamente às necessidades da 

FAHESP. 

Anualmente, o NDE do Curso de Direito apresenta o Relatório de Adequação 

de Bibliografia, levando-se em consideração todos os procedimentos listados 

acima, a fim de manter a adequação bibliográfica em função dos objetivos e do 

perfil apresentados no Projeto Pedagógico do Curso. 

As ementas dos componentes curriculares do Curso de Direito e suas 

respectivas bibliografias básica e complementar, cujas obras relacionadas se 

encontram no acervo da FAHESP, são apresentadas no anexo deste projeto. 

Quanto a Bibliografia Complementar, o acervo bibliográfico complementar 

da Biblioteca do curso da FAHESP foi adquirido conforme os projetos pedagógicos 

do curso e é permanentemente atualizado, através da consulta aos catálogos das 



  

 

 

262 

 

FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. | IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba SA. 

Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435 bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 

CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

editoras e das indicações dos alunos, professores, coordenador de curso e da 

equipe da Biblioteca. 

A FAHESP incentiva uma nova cultura voltada à inovação, orientando o 

aluno para o desenvolvimento de novas habilidades. Assim sendo, também fazem 

parte da Bibliografia complementar títulos da Minha Biblioteca, uma plataforma 

digital de livros. Por meio dela, é possível ter acesso a diversos títulos técnicos e 

acadêmicos, além de ferramentas exclusivas que facilitam os estudos.  

A Biblioteca desenvolve uma política de atualização e desenvolvimento do 

acervo complementar, observando a seleção e aquisição de material bibliográfico. 

Na seleção, a biblioteca recebe e analisa a lista de sugestões do coordenador e do 

NDE do curso de Direito, através de um relatório bibliográfico referendado, bem 

como as demandas anteriores que não foram atendidas e as estatísticas de uso da 

biblioteca. Para manter acesso limitado aos alunos foi firmado contrato com a Minha 

Biblioteca, sendo atuante no segmento de distribuição de bibliotecas digitais, 

empresa constituída por Grupo a Educação S.A., Editora Atlas, Gen Grupo 

Editorial, Editora Manole e Saraiva. 

De forma geral, os procedimentos adotados para a gestão da bibliografia 

complementar, seguem os mesmos padrões aos descritos no indicador inicial para 

a bibliografia básica. 

 

Salas de Apoio de Informática ou Estrutura Equivalente - Área Total: 122M²: 

Seguindo a mesma linha de modernidade e método ativo de aulas, os laboratórios 

de informática e pesquisa, ficam estrategicamente situados dentro da biblioteca e 

salas de aula, para facilitar o estudo e a pesquisa dentro do acervo acadêmico. 

Dispondo de 30 máquinas desktops conectados em rede diferenciada, data-show e 

lousa, bem como equipamentos de uso preferencial para cadeirante e/ou 

mobilidade reduzida e portador de deficiência visual total, parcial e/ou momentânea, 

com equipamentos e programas especializados e certificados pelo governo federal. 

Também dispondo de 01 (um) laboratório para aplicação da Tecnologia de 

Informação e Comunicação-TIC, em formato espiral, mesas escrevível, 30 

notebooks, sala com lousas 360º, projetores multimídia e sistema de som. 

Em atendimento às normas e com a preocupação do conforto de seus usuários, a 

FAHESP tem em seus computadores e notebooks os programas DOSVOX e 
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VLibras, Monitores de 22” e teclados em Braile para os portadores de necessidades 

especiais. 

Instalações Sanitárias - Área Total: 292,00M² 

A FAHESP em atendimento ás normas e preocupada como conforto dos seus 

usuários, conta na sua infraestrutura uma bateria de banheiros e vestiários 

modernos e bem localizados, contando ainda com um moderno banheiro familiar. 

Valendo ressaltar que todos atendem às normas de acessibilidade da NBR 

9050/2015. Sendo: 

 

BLOCO A - TÉRREO 

QTD Descrição M2 

05 SANITÁRIOS MASCULINO – BLOCO A (TÉRREO) 37,00 

05 SANITÁRIOS FEMININO – BLOCO A (1º PISO) 38,00 

01 BANHEIRO FAMILIAR 14,00 

05 SANITÁRIOS MASCULINO – BLOCO B (TÉRREO) 38,00 

05 SANITÁRIOS FEMININO – BLOCO B (1º PISO) 38,00 

01 

SANITÁRIO MASCULINO – RECEPÇÃO GERAL / 

COORDENAÇÕES 3,00 

01 

SANITÁRIO FEMININO – RECEPÇÃO GERAL / 

COORDENAÇÕES 3,00 

02 

VESTIÁRIO FEMININO – ÁREA DE CONVIVÊNCIA E 

QUADRA POLIESPORTIVA 26,00 

02 

VESTIÁRIO MASCULINO – ÁREA DE CONVIVÊNCIA E 

QUADRA POLIESPORTIVA 26,00 

01 SANITÁRIO FEMININO– QUADRA POLIESPORTIVA 24,00 

01 SANITÁRIO MASCULINO  – QUADRA POLIESPORTIVA 25,00 

01 SANITÁRIOS FEMININO– DIREÇÃO ACADÊMICA 10,00 

01 SANITÁRIOS MASCULINO – DIREÇÃO GERAL 10,00 

 

10.9.6 Infraestrutura Tecnológica, Infraestrutura de Execução e Suporte, 
Plano de Expansão e Atualização de Equipamentos e Recursos 
de Tecnologias de Informação e Comunicação. 
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A instituição tem sua estrutura de rede física organizada com uma sala de 

equipamentos como ponto central, racks de distribuição e Pontos de Acesso WI-FI 

instalados pelo campus em distâncias calculadas para melhor desempenho. A sala 

de equipamentos contém três racks de 44u, sendo dois racks de distribuição e um 

de equipamentos, onde esse último concentra: PABX, CFTV, Conversores de mídia, 

Firewall, servidores físicos e controladora WI-FI. Os racks de distribuição da sala de 

equipamentos são compostos por switchs gerenciáveis, e toda a estrutura respeita 

as normas de cabeamento estruturado atuais e com padrão de velocidade gigabit.  

A estrutura lógica é composta por: Firewall, Active Directory, Servidor de 

Impressão, Servidor de arquivos e Servidor web. A rede é segmentada através de 

VLANS, dividindo a comunicação entre rede administrativa e rede de acesso 

comum. A instituição contém dois links de 100Mbps dedicados, de provedores 

diferentes e funcionando em redundância. 

Em atendimento às normas e com a preocupação do conforto de seus 

usuários, a FAHESP tem seu site totalmente acessível (libras, contraste, -A e +A), 

em seus computadores e notebooks os programas DOSVOX e VLibras, Monitores 

de 22” e teclados em Braile para os portadores de necessidades especiais. 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS DISPONÍVEIS NA ÁREA ACADÊMICA 

QTD DESCRIÇÃO 

81 Projetor multimídia (data-show) 

04 TV  led 32” 

12 TV led 55” 

02 TV led 60” 

07 Lousas Interativas 

16 Caixa de som amplificada com microfone 

27 Notebooks fixos em salas de aula / laboratórios / auditório 

30 Computadores Laboratório de Informática / Pesquisa 

30 TIC’s – Notebooks 

120 Tabelts 

03 Monitores de 22” PNE 

03 Teclado em Braile 

RECURSOS TECNOLÓGICOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA 
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QTD DESCRIÇÃO 

49 Computadores para docentes e área administrativa 

12 Roteadores  

04 Servidores (Físicos e Virtuais) 

06 Notebooks 

25 Impressoras 

 

10.9.7 Acesso dos alunos a equipamentos de informática 
 

Para que os alunos tenham acesso à Internet e produzam seus trabalhos 

acadêmicos, a IES disponibiliza os laboratórios de informática. Os alunos podem 

acessar livremente esses laboratórios através de senha própria. O laboratório conta 

com técnico que auxilia os alunos nas suas dificuldades concernentes ao uso dos 

equipamentos e softwares. O técnico também é o responsável pelo controle de 

entrada e saída dos alunos.  

A estrutura do laboratório de informática foi concebida para atender às 

necessidades de professores e dos alunos dos cursos de graduação, pós-

graduação e extensão que incluem disciplinas que utilizam recursos de informática 

e também para o enriquecimento curricular, tendo em vista que os serviços 

informatizados atualmente são imprescindíveis em todas as profissões.  

Assim, seguindo a mesma linha de modernidade e método ativo de 

aulas, o laboratório de informática e pesquisa fica estrategicamente situado dentro 

da biblioteca, para facilitar o estudo e a pesquisa dentro do acervo acadêmico. O 

laboratório dispõe de 30 máquinas desktops conectados em rede diferenciada, de 

data-show e lousa, bem como de equipamentos de uso preferencial para cadeirante 

e/ou pessoas com mobilidade reduzida e portador de deficiência visual total, parcial 

e/ou momentânea, com equipamentos e programas especializados e certificados 

pelo governo federal. 

Os alunos também dispõem de mais 01 (um) laboratório para aplicação 

da Tecnologia de Informação e Comunicação-TIC. O espaço tem formato espiral, 

com mesas preparadas para receber a escrita, 30 notebooks, sala com lousas 360º, 

projetores multimídia e sistema de som. 

Em atendimento às normas e com a preocupação do conforto de seus 

usuários, a FAHESP tem, em seus computadores e notebooks, os programas 
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DOSVOX e Libras, Monitores de 22” e teclados em Braile para as pessoas com 

deficiência. 

O espaço físico dos laboratórios de informática é suficiente para atender 

da melhor forma possível aos usuários, de acordo com a relação equipamentos 

versus número de alunos. O laboratório é dotado de climatização ambiental, cores 

apropriadas, iluminação e layout condizentes com as atividades pedagógicas que 

serão desenvolvidas.  

Além disso, foi montado com modernos computadores, impressoras e 

softwares vindo atender plenamente às atividades que ali são desenvolvidas por 

alunos e professores. As necessidades decorrentes da contínua modernização são 

levantadas pelos professores e prontamente atendidas.  

Todos os espaços físicos de apoio à informática são compatíveis com as 

condições de acesso para portadores de necessidades especiais, conforme 

Decreto n° 5296/2004. Em atenção as pessoas com deficiência, os computadores 

possuem instalado o software específico (DOS VOX e VLIBRAS), teclados em 

Braille e fones de ouvido.  

O horário de funcionamento do laboratório de informática é de segunda 

a sábado.  

A IES dispõe do regulamento denominado, Políticas de Uso de 

Laboratório de Informática, o qual descreve as normas de utilização, manutenção 

e conservação do laboratório de informática, bem como direito e deveres de seus 

usuários.  
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ANEXO 1 – CORPO DOCENTE E NDE DO CURSO DE DIREITO DA FAHESP 

 

CORPO DOCENTE DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO  

1. Ana Karoline Carvalho dos Santos 
2. Antonio de Pádua Rocha Nobrega Neto 
3. Any Carolina Cardoso Guimaraes Vasconcelos 
4. Bruno Carvalho dos Santos 
5. Cléa Mara Coutinho Bento 
6. Clesivane do Socorro Silva do Nascimento 
7. Emmanuel da Rocha Reis 
8. Khalina Assunção Bezerra Fontenele 
9. Leiz Maria Costa Veras 
10. Lívio Augusto de Carvalho Santos 
11. Luan Kelves Miranda de Souza 
12. Luiza Marcia Carvalho dos Reis 
13. Maria Da Graça Borges de Moraes Castro 
14. Nelson Ferreira Marques Júnior 
15. Paulo Alves da Silva Paiva 
16. Rossana Carvalho e Silva Aguiar 
17. Tatiana Mendes Caldas Castelo Branco 

 

 

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE  

Maria da Graça B. de Moraes Castro 
Coordenadora do Curso 

(presidente) 

Rossana Carvalho e Silva Aguiar Representante do Corpo Docente 

Luíza Márcia Carvalho dos Reis 

Nelson Ferreira Marques Júnior 

Tatiana Mendes Caldas Castelo 

Branco 

Representante do Corpo Docente 

Representante do Corpo Docente 

Representante do Corpo Docente 

Lívio Augusto de Carvalho Santos Representante do Corpo Docente 
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ANEXO 2 – MATRIZ CURRÍCULAR 2022.1 

MATRIZ CURRICULAR - 2022.1 

CURSO DE DIREITO 
Modalidade: Presencial     

Grau: Bacharelado     

Curso: Direito      

Turno: Noturno     

Carga Horária: 3.700h     

Vigência: 2022/1     

Integralização: Mínimo de 05 anos e Máximo de 10 anos.     

Total de Vagas: 120 vagas anuais     

 

 

     

1º Período 

Ordem Disciplina TIPO 

INSTI 
TUCI

O 
NAIS 

 Carga Horária  
Crédito 

Orientação  
Pedagógica 
(Antecedida 

por)  Teórica   Prática  
 online 

A  
 online S  Estágio   Total  

1 
Teoria Geral do 
Direito 

PR   60 0 0 0 0 60 4   

2 
História do 
Direito 

PR   30 0 0 0 0 30 2   

3 
Relações 
Interpessoais 

PR   30 0 0 0 0 30 2   

4 
Psicologia 
Forense 

PR   30 0 0 0 0 30 2   

5 
Ciência Política e 
TGE 

PR   60 0 0 0 0 60 4   

6 Criminologia PR   30 0 0 0 0 30 2   

7 
Direito, 
Linguagem e 
Interpretação 

PR   30 0 0 0 0 30 2   

8 
Conceitos 
Básicos de 
Prática Forense 

PR   30 0 0 0 0 30 2   

9 
Desenvolvimento 
de Habilidades 
Gerais 

PR   30 0 0 0 0 30 2   

Total 330 0 0 0 0 330 22   

 
2º Período 

Ordem Disciplina TIPO 

INSTI 
TUCI

O 
NAIS 

 Carga Horária  

Crédito 

Orientação  
Pedagógica 
(Antecedida 

por) Teórica   Prática  
 online 

A  
 online 

S  
 Estágio   Total  

10 
Direito 
Constitucional - 

PR   60 0 0 0 0 60 4   
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Teoria da 
Constituição 

11 
Startups Jurídicas 
e Legislação 
Específica 

PR   30 0 0 0 0 30 2   

12 
Projeto de 
Extensão I 

PR IE 0 60 0 0 0 60 4   

13 
Direito Civil  – 
Pessoas Naturais 

PR   60 0 0 0 0 60 4   

14 
Teoria Geral do 
Processo 

PR   60 0 0 0 0 60 4   

15 
Direito Criminal - 
Teoria do Crime 

PR   60 0 0 0 0 60 4   

Total 270 60 0 0 0 330 22   

 
3º Período 

Ordem Disciplina TIPO 

INSTI 
TUCI

O 
NAIS 

 Carga Horária  

Crédito 

Orientaçã
o  

Pedagógic
a 

(Antecedi
da por) 

 
Teórica  

 Prática  
 online 

A  
 online 

S  
 Estágio   Total  

16 

Direito 
Constitucional - 
Direitos 
Fundamentais 

PR   60 0 0 0 0 60 4 

  

17 
Direito Civil  – 
Obrigações 

PR   60 0 0 0 0 60 4 
  

18 

Direito 
Processual Civil - 
Processo de 
Conhecimento 

PR   60 0 0 0 0 60 4 

  

19 
Direito Criminal - 
Teoria da Pena 

PR   60 0 0 0 0 60 4 
  

20 
Projeto de 
Extensão II 

PR IE 0 60 0 0 0 60 4 
  

21 

Mediação, 
Conciliação e 
Arbitragem 

PR   30 0 0 0 0 30 2 
  

Total 270 60 0 0 0 330 22   

 
4º Período 

Ordem Disciplina TIPO 

INSTI 
TUCI

O 
NAIS 

 Carga Horária  

Crédito 

Orientaçã
o  

Pedagógic
a 

(Antecedi
da por) 

 
Teórica  

 Prática  
 online 

A  
 online 

S  
 Estágio   Total  

22 
Direito 
Constitucional - 

PR   60 0 0 0 0 60 4   
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Organização do 
Estado e seus 
Poderes 

23 
Direito Civil – 
Teoria Geral dos 
Contratos 

PR   60 0 0 0 0 60 4 
  

24 

Direito 
Processual Civil - 
Instrução 
Processual 

PR   60 0 0 0 0 60 4 

  

25 
Direito Médico e 
da Saúde 

PR   30 0 0 0 0 30 2 
  

26 

Ética, 
Deontologia e 
Gestão da 
Advocacia 

PR   30 0 0 0 0 30 2 

  

27 
Projeto de 
Extensão III 

PR IE 0 60 0 0 0 60 4 
  

28 

Direito Criminal - 
Crimes contra a 
Pessoa a Crimes 
contra a 
Organização do 
Trabalho 

PR   60 0 0 0 0 60 4 

  

Total 300 60 0 0 0 360 24   

 
5º Período 

Ordem Disciplina TIPO 

INSTI 
TUCI

O 
NAIS 

 Carga Horária  

Crédito 

Orientaçã
o  

Pedagógic
a 

(Antecedi
da por) 

 
Teórica  

 Prática  
 online 

A  
 online 

S  
 Estágio   Total  

29 

Direito Civil - 
Contratos em 
espécie e 
Responsabilidade 
Civil 

PR   60 0 0 0 0 60 4 

  

30 

Direito 
Processual Civil - 
Processo de 
Execução 

PR   60 0 0 0 0 60 4 

  

31 

Direito Criminal - 
Crimes contra o 
Sentimento 
Religioso à 
Crimes contra a 
Administração 
Pública 

PR   60 0 0 0 0 60 4 
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32 
Controle de 
Constitucionalida
de 

PR   30 0 0 0 0 30 2 
  

33 

Direito 
Processual Penal 
- Normas 
Preliminares 

PR 

  60 0 0 0 0 60 4 

  

34 
Projeto de 
Extensão IV 

PR 
IE 0 60 0 0 0 60 4 

  

35 

Direito do 
Trabalho - 
Relações 
Privadas 

PR 

  30 0 0 0 0 30 2 

  

Total     300 60 0 0 0 360 24   

 
6º Período 

Ordem Disciplina TIPO 
INSTI 
TUCI

O 
NAIS 

 Carga Horária  

Crédito 

Orientaçã
o  

Pedagógic
a 

(Antecedi
da por) 

 
Teórica  

 Prática  
 online 

A  
 online 

S  
 Estágio   Total  

36 
Direito Civil - 
Direito das 
Coisas 

PR   60 0 0 0 0 60 4   

37 

Direito 
Processual Civil - 
Tutelas 
Provisórias  

PR   60 0 0 0 0 60 4   

38 

Direito 
Processual Penal 
- Persecução 
Penal  

PR   60 0 0 0 0 60 4   

39 
Direito 
Administrativo 
Geral  

PR   60 0 0 0 0 60 4   

40 
Projeto de 
Extensão V 

PR IE 0 60 0 0 0 60 4   

41 
Clínica de 
Direitos 
Humanos 

PR   0 0 0 0 60 60 4   

Total 240 60 0 0 60 360 24   

 
7º Período                     

Ordem Disciplina TIPO 

INSTI 
TUCI

O 
NAIS 

 Carga Horária  

Crédito 

Orientaçã
o  

Pedagógic
a 

(Antecedi
da por) 

 
Teórica  

 Prática  
 online 

A  
 online 

S  
 Estágio   Total  
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42 
Direito Civil – 
Direito de família  

PR   60 0 0 0 0 60 4   

43 

Direito 
Processual Penal 
- Nulidades e 
Recursos  

PR   30 0 0 0 0 30 2   

44 
Projeto de 
Extensão VI 

PR IE 0 60 0 0 0 60 4   

45 
Tecnologia e 
gestão do 
conhecimento 

PR IE 30 0 0 0 0 30 2   

46 

Direito 
Administrativo - 
Contratos 
Públicos e 
Responsabilidade 
Fiscal  

PR   30 0 0 0 0 30 2   

47 

Direito do 
Trabalho - 
Relações 
Coletivas 

PR   60 0 0 0 0 60 4   

48 
Prática Civel e 
Consumerista   

PR 
  0 0 0 0 60 60 4   

49 
Trabalho de 
Curso I  

PR 
  30 0 0 0 0 30 2   

Total 240 60 0 0 60 360 24   

 
8º Período   

      

  

Ordem Disciplina TIPO 

INSTI 
TUCI

O 
NAIS 

 Carga Horária  

Crédito 

Orientaçã
o  

Pedagógic
a 

(Antecedi
da por) 

 
Teórica  

 Prática  
 online 

A  
 online 

S  
 Estágio   Total  

50 
Direito Civil  – 
direito das 
sucessões 

PR   60 0 0 0 0 60 4   

51 
Direito 
Empresarial 
Geral  

PR   30 0 0 0 0 30 2   

52 
Trabalho de 
Curso II  

PR   30 0 0 0 0 30 2   

53 
Direito Tributário 
Geral  

PR   60 0 0 0 0 60 4   

54 
Educação 
Ambiental e 
Sustentabilidade 

PR IE 30 0 0 0 0 30 2   

55 
Projeto de 
Extensão VII 

PR IE 0 30 0 0 0 30 2   
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56 
Direito 
Processual do 
Trabalho 

PR   60 0 0 0 0 60 4   

57 
Prática Criminal 
e Tribunal do Júri 

PR   0 0 0 0 60 60 4   

Total 270 30 0 0 60 360 24   

 
9º Período   

      

  

Ordem Disciplina TIPO 

INSTI 
TUCI

O 
NAIS 

 Carga Horária  

Crédito 

Orientaçã
o  

Pedagógic
a 

(Antecedi
da por) 

 
Teórica  

 Prática  
 online 

A  
 online 

S  
 Estágio   Total  

58 

Direito 
Empresarial - 
Falência e 
Recuperação 
Empresarial 

PR 
  60 0 0 0 0 60 4   

59 
Direitos 
Humanos e 
Diversidade 

PR 
IE 30 0 0 0 0 30 2   

60 Eletiva I 
PR 

  30 0 0 0 0 30 2   

61 
Direito Tributário 
- Normas 
Específicas 

PR   60 0 0 0 0 60 4   

62 

Direito 
Previdenciário e 
Seguridade 
Social  

PR   60 0 0 0 0 60 4   

63 
Prática 
Trabalhista e 
Previdenciária 

PR   0 0 0 0 60 60 4   

64 
Legislação Penal 
Extravagante 

PR   30 0 0 0 0 30 2   

65 
Direito 
Internacional 
Público 

PR   30 0 0 0 0 30 2   

Total 300 0 0 0 60 360 24   

 
10º Período   

      

  

Ordem Disciplina TIPO 

INSTI 
TUCI

O 
NAIS 

 Carga Horária  

Crédito 

Orientaçã
o  

Pedagógic
a 

(Antecedi
da por) 

 
Teórica  

 Prática  
 online 

A  
 online 

S  
 Estágio   Total  
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66 
Direito 
Ambiental e 
Agrário 

PR   60 0 0 0 0 60 4   

67 Eletiva II PR   60 0 0 0 0 60 4   

68 
Direito 
Internacional 
Privado 

PR   30 0 0 0 0 30 2   

69 Direito Eleitoral PR   30 0 0 0 0 30 2   

70 
Gestão e 
Empreendedoris
mo 

PR IE 30 0 0 0 0 30 2   

71 
Direito 
Cibernético 

PR   30 0 0 0 0 30 2   

72 

Métodos 
Alternativos de 
Soluções de 
Conflitos 

PR   0 0 0 0 90 90 6   

Total 240 0 0 0 90 330 22   

            

 MATRIZ CURRICULAR EM NÚMEROS 

 Período ON.S ON.A 
 

Teórica   Prática   Estágio   AC  
TOTAL  CH 

  

 Primeiro 0 0 330 0 0 0 330 22   

 Segundo 0 0 270 60 0 0 330 22   

 Terceiro 0 0 270 60 0 0 330 22   

 Quarto 0 0 300 60 0 0 360 24   

 Quinto 0 0 300 60 0 0 360 24   

 Sexto 0 0 240 60 60 0 360 24   

 Sétimo 0 0 240 60 60 0 360 24   

 Oitavo 0 0 270 30 60 0 360 24   

 Nono 0 0 300 0 60 0 360 24   

 Décimo 0 0 240 0 90 0 330 22   

 Total Geral 0 0 2760 390 330 220 3.700 232   

 

Percentual da 
carga horária 

total 
0,0% 0,0% 74,59% 10,54% 8,92% 5,95% 100%   

  

 

 

Percentual ON.S 
+ ON.A 0,0%      

    

 

 

        

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 3.700 

Atividades Teóricas 2.760 

Projeto de Extensão 390 

Estágio Supervisionado 330 

Atividades Complementares 220 
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Cód Disciplina TIPO 
INSTI 
TUCI

O 
NAIS 

 Carga Horária  

Crédito 
Orientação  
Pedagógica 
(Antecedid

a por) 

 
Teórica   Prática  

 On -
line   Outros     Total  

1 
Língua Brasileira 
de Sinais – 
LIBRAS  PR IE 60  0  0  0  0  60  4   

2 
Direito do 
Consumidor PR IE 30 0 0 0 0 30 2  

3 
Direito 
Econômico e 
Financeiro PR IE 30 0 0 0 0 30 2  

4 Medicina Legal PR IR 60 0 0 0 0 60 4  

5 

Direito 
Urbanístico e 
proteção do 
Patrimônio 
Histórico e 
Cultural PR IE 60 0 0 0 0 60 4  
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ANEXO3 – PLANOS DE TRABALHOS PERÍODO REAR 2022/1 – PANDEMIA 

COVID-19 

CURSO DE GRADUAÇÃO: DIREITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO DE DIREITO  

 

PLANO DE TRABALHO 

(REAR) 

2022.1 

 

 

 

Faculdade de Ciências Humanas Exatas e da 

Saúde do Piauí Instituto de Educação Superior 

do Vale do Parnaíba 
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PERÍODO DA SUBSTITUÇÃO: 01 DE FEVEREIRO DE 2022 a 26 DE JUNHO 

DE 2022. 

 

 ALTERAÇÕES PARA O PERÍODO 2022.1 DO CURSO:  

 

O Curso de Direito da FAHESP/IESVAP, após deliberação do Núcleo 

Docente Estruturante, Colegiado e Conselho Superior, considerando a Declaração 

de Emergência em Saúde Pública pela Organização Mundial da Saúde em 30 de 

janeiro de 2020. 

Considerando a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 

(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo corona vírus (COVID-19), 

declarada por meio da Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020. 

Considerando a Portaria nº 356/GM/MEC, de 20 de março de 2020. 

Considerando a RESOLUÇÃO CONSELHO SUPERIOR Nº 004/2020 

aprova, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais dos 

cursos em andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e 

comunicação, em decorrência da situação de pandemia do Novo corona vírus – 

COVID-19. 

Considerando a Portaria nº 395, de 15 de abril de 2020 do Ministro de 

Estado da Educação, que prorroga o prazo previsto no § 1º do art. 1º da Portaria 

343, de 01.03.2020, autorizando adaptar a Matriz quanto a transição das 

metodologias de ensino aprendizagem para o ambiente remoto, bem como 

adaptação das atividades avaliativas (EX-MEDICINA). 

Considerando o DECRETO Nº 19260 DE 14/10/2020, publicado no DOE 

- PI em 14 out 2020 que prorroga a vigência do Decreto nº 18.942, de 16 de abril 

de 2020, que declara situação de calamidade pública, provocada pelo Desastre 

Natural Classificado e Codificado como doenças infecciosas virais (COBRADE-

1.5.1.1.0), em toda a extensão territorial do Estado do Piauí. Onde o Governador 

do Estado do Piauí, no uso das suas atribuições conferidas pelo inciso XIII, do art. 

102, da Constituição Estadual, decreta a prorrogação até 31 de dezembro de 2020, 

o Decreto nº 18.942, de 16 de abril de 2020, publicado no DOE nº 72, de 22 de abril 

de 2020. 
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Considerando a PORTARIA MEC Nº 1.038, DE 7 DE DEZEMBRO DE 

2020 que altera a Portaria MEC nº 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre 

a substituição das aulas presenciais por aulas em meio digitais, enquanto durar a 

situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19, e a Portaria MEC nº 1.030, 

de 1º de dezembro de 2020, que dispõe sobre o retorno às aulas presenciais e 

sobre caráter excepcional de utilização de recursos educacionais digitais para 

integralização da carga horária das atividades pedagógicas, enquanto durar a 

situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19. 

Considerando a publicação em DOU 10/12/2020, Edição 236, Seção 1, 

Página 106, do Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno UF: DF, que 

reexamina o Parecer CNE/CP nº 15, de 6 de outubro de 2020, que tratou das 

Diretrizes Nacionais para a implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 

de agosto de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem 

adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 

Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 

Considerando a RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR Nº 

005/2020, que aprova, em caráter excepcional, ajustes no Calendário Acadêmico 

2020/1 para atender o Regime Especial de Aprendizagem Remota – REAR, em 

decorrência da situação de pandemia do Novo Coronavírus – COVID-19 e 

contemplar todos os períodos do Curso que funcionaram e funcionarão de 17 de 

março a 31 de dezembro de 2020. 

Considerando a RESOLUÇÃO CONSELHO SUPERIOR Nº 010/2020, 

aprova o Regulamento referente à realização de Regime Especial Durante a 

Pandemia da COVID-19, dos cursos da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas 

e da Saúde do Piauí - FAHESP, mantida pelo Instituto de Educação Superior do 

Vale do Parnaíba S.A – IESVAP. 

Considerando a RESOLUÇÃO CONSELHO SUPERIOR Nº 011/2020, 

aprova, em caráter excepcional, ajustes no Calendário Acadêmico e Regime de 

Ensino no ano de 2020, em decorrência da situação de pandemia do Novo 

Coronavírus – COVID-19. 

 Resolução 04/2021, aprovada pelo CONSUP, em caráter excepcional, 

que prevê a substituição das aulas presenciais por aulas que utilizem meios e 

tecnologias de informação e comunicação, em decorrência da permanência da 

situação de pandemia do Novo Corona vírus-COVID-19, em consonância com a 
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Portaria nº 1.030, de 1º de dezembro de 2020; e nº 1.038, de 7 de dezembro de 

2020 e os Pareceres CNE/CP nº 5/2020 publicado no DOU de 01 de junho de 2020, 

e CNE/CP nº 19/2020 publicado no DOU de 10.12.2020. 

E, ainda com base no Decreto nº 20.525 de 01 de fevereiro do 2022, do 

Governo do Estado, seguindo as recomendações do Comitê de Operações 

Emergenciais de Combate a Covid-19 (Coe), que resolve adotar medidas mais 

rígidas de controle da doença no Piauí. 

Decidiu que o Curso de Direito da FAHESP/IESVAP, manterá, 

TEMPORARIAMENTE, suas atividades de ensino, pesquisa e extensão 

observando as determinações legais, dando continuidade nas aulas on-line, para o 

período 2022.1. Disciplinas, horários, e atividades pedagógicas continuarão em 

Regime Especial de Aprendizagem Remota – REAR, e de forma hibrida, quando 

se fizer necessário. Para atividades que envolvam habilidades práticas, serão 

desenvolvidas na modalidade presencial.  

Cabendo à Direção Acadêmica e Núcleo de Apoio Pedagógico e de 

Experiência Docente – NAPED continuar desenvolvendo de forma orientada, 

acompanhando e promovendo melhorias, capacitando os docentes. Bem como ao 

Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP e Núcleo de Apoio ao Discente - NAD, o 

acompanhamento, orientação e capacitação aos discentes, com cursos e tutoriais, 

para orientações, regramentos e procedimentos para viabilizar o desenvolvimento 

das disciplinas e suas atividades propostas no REAR - utilizando a Plataforma 

CANVAS, aplicativo Zoom. Seguindo com metodologias ativas no ensino remoto, 

desenvolvendo atividades teóricas cognitivas, de forma a contemplar os interesses 

e objetivos do ensino proposto no Projeto Pedagógico do Curso, sem causar 

prejuízos aos sujeitos envolvidos no processo educacional. Contando ainda, com o 

apoio de técnicos de informática - TI, para atender docentes e discentes, 

diariamente em atividades pedagógicas, síncronas, assíncronas e hibridas.  

PERÍODOS E DISCIPLINAS EM CURSO 2022.1 

 

       1º PERÍODO -  Matriz 2022.1 
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2º PERÍODO – Matriz 2019.1 

 
 

3º PERÍODO – Matriz 2019.1 

 

 

 

 

 

Teórica Prática on-line Estágio Total

14 Direito Constitucional II PR 66,66 66,66 4

15 Direito Civil II – Direito das Obrigações PR 66,66 66,66 4

16 Direito Processual Civil I PR 66,66 66,66 4

17 Direito Penal II – Parte Geral II PR 66,66 66,66 4

18 Metodologia Científica PR 66,66 66,66 4

 333,30 -           -                 333,30 20Total

Ordem Disciplina TIPO
INSTI 

TUCIO 

NAIS

Carga Horária
Crédito

Orientação  

Pedagógica 

(Antecedida 

por)

Teórica Prática on-line Estágio Total

25
Direito Civil IV- Contratos em Espécie e Responsabilidade 

Civil
PR 66,66 66,66 4

26 Direito Processual Civil III PR 66,66 66,66 4

27 Direito Penal IV – Parte Especial II PR 66,66 66,66 4

28 Tecnologia e Gestão do Conhecimento PR 33,33 33,33 2

29 Direito Internacional Público PR 33,33 33,33 2

30 Direitos Difusos e Coletivos PR 33,33 33,33 2

31 Educação Ambiental e Sustentabilidade PR 33,33 33,33 2

 333,30 -           -                 333,30 20

Ordem Disciplina TIPO
INSTI 

TUCIO 

NAIS

Carga Horária
Crédito

Orientação  

Pedagógica 

(Antecedida 

por)

Total
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5º PERÍODO – Matriz 2019.1 

 

          7º PERÍODO – Matriz 2019.1 

 

 

 ATIVIDADES TEÓRICAS:  

  

Temporariamente e em caráter excepcional, durante o  mês de fevereiro 

do ano de 2022, as aulas (atividades teóricas) permanecerão sendo desenvolvidas 

pelos docentes em Regime Especial de Aprendizagem Remota – REAR, de forma 

síncrona, assíncrona e hibridas, atendendo as necessidades para as atividades  

desenvolvidas em metodológicas ativas, como: participação em fóruns de 

discussões, chats, estudo de caso, sala de aula invertida, fishbowl, storytelling, 

mapas mentais, APGs e estudo em grupos, utilizando salas virtuais distintas, 

execução de tarefas inseridas na plataforma Canvas, realização de testes, world  

café on-line, mandalas cognitivas, leituras e pesquisas orientadas, dentre outras 

ações criativas voltadas para a construção contínua de conhecimentos por parte 

dos acadêmicos.  

 

 ATIVIDADES PRÁTICAS: 

Considerando que o curso de Direito inicia as atividades de Estagio 

Supervisionado Obrigatório I (Simulado) e Estagio Supervisionado Obrigatório II 

(Real), em observância a recomendação de ordem governamental e decisão do 
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CONSUP, a pratica simulada seguirá na modalidade online, temporariamente. E a 

pratica real em modalidade presencial, nas dependências do Núcleo de Praticas 

Jurídicas - NPJ, obedecidos os protocolos e medidas sanitárias, com uso da 

máscara e distanciamento social.  

ATIVIDADES COMPLEMENTARES:  

O curso disponibiliza regulamento próprio para as atividades 

complementares (previamente disponível no site: www.iesvap.com.br), com 

orientações sobre o processo para deferimento das horas de atividades 

complementares. E, por conta da pandemia do COVID-19, manteremos o e-mail 

específico, oferecendo esse formato eletrônico para garantir maior segurança 

pessoal, evitando que o aluno tenha que se fazer presente na IES. Podendo assim, 

enviar seus certificados de Atividades Completares para a composição da carga 

horária proposta.  Para melhor segurança e comodidade dos alunos, quanto a 

manutenção dos processos de rotina acadêmica, a coordenação do curso e das 

Atividades Complementares estarão com atendimento presencial, seguindo o 

protocolo de biossegurança institucional, todas às segunda-feira e sexta-feira das 

10hs às 12hs, mediante agendamento prévio de horário pelo presente e-mail 

atvcomplementares.direito@iesvap.edu.br, WhatsApp (86) 99983 3878 e ou 

secretária do curso. 

 O processo de deferimento ou indeferimento das horas de Atividades 

Complementares, serão divulgadas através do e-mail próprio, no prazo de 10 (dez) 

dias após o envio da planilha de acompanhamento das Atividades 

Complementares, devidamente preenchida, e com os respectivos certificados 

comprobatórios anexados. 

 Durante o semestre letivo 2022.2, estão previstas várias atividades a 

título de complementação de conhecimentos como: Congressos, Debates 

Jurídicos, Júri Simulado, curso de extensão e Webinars, desenvolvidos de formas 

virtuais e com certificação, atividades de extensão na modalidade eventos, de 

forma que os discentes não sofrerão prejuízo, por falta de oportunidades para 

participações e pontuações regulares em Atividades Complementares. 

mailto:atvcomplementares.direito@iesvap.edu.br
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 TCC:  
 

Não há necessidade de ajustes nos regulamentos do TCC para atender 

pareceres e portarias em tempos de pandemia. Posto que, não serão cursadas no 

período letivo 2022.1, disciplinas de Trabalhos de Conclusões de Cursos.   

 

 ATIVIDADES DE EXTENSÃO:   
 

Para atender as necessidades no período de pandemia, foi 

providenciado um adendo ao regulamento, divulgado pela COPPEXi, que deve ser 

seguido em atenção as medidas rígidas de controle da proliferação da doença no 

Piauí.  

 

 AVALIAÇÕES: 
 

Para se adequar às portarias e resoluções, fica mantida, 

temporariamente, a forma de avaliação no Regime Especial de Aprendizagem 

Remota, em plataforma segura de fiscalização e registros. As atividades avaliativas, 

que pontuam a N1, como atividades avaliativas para N2 e os próprios testes, 

exclusivos na plataforma Canvas. 

AVALIAÇÃO DO ESTUDANTE EM REAR 

 

Distribuição de Pontos: N1 

A Avaliação N1 terá valor de 50 pontos, sendo composto por:  

I. 30 pontos: aplicação de avaliação sem consulta com desenvolvimento de 

questões modelo Enade. 

II. 20 pontos: aplicação de atividades diversas ligadas às disciplinas e que faça 

sentido de acordo com a disciplina. 

Devendo ser observado o prazo final para registro da N1 em 09.04.2022. 

 

Distribuição de Pontos: N2 

A Avaliação N2 terá valor de 50 pontos, sendo composto por: 



  

 

 

286 

 

FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. | IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba SA. 

Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435 bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 

CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

I. 20 pontos: aplicação de avaliação sem consulta com desenvolvimento de 

questões modelo ENADE. 

II.       10 pontos: aplicação do Teste de Proficiência. (Realizado de forma virtual, 

com uso da ferramenta Prova Fácil., como uma forma segura para aplicar e corrigir 

as provas, contendo 80(oitenta) questões objetivas, a ser realizar em 11.06.2021. 

III.     20 pontos: aplicação de atividades diversas ligadas à disciplina e que faça 

sentido de acordo com a disciplina. A critério da Instituição, a aplicação da 

Avaliação poderá ocorrer de forma Interdisciplinar. 

Devendo atender como prazo máximo para fim e registro dos resultados a data de 

18.06.2022. 

 

 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES AVALIATIVAS:  
 

Matriz 2022.1 - ATUAL 

1º PERÍODO   

Disciplina: HISTÓRA DO DIREITO 

Professor:  Nelson Ferreira Marques Junior  

1. N1 - Código de Hamurábi à luz do direito atual. (20 pontos) 

2. N1 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (30 pontos) 

3. N2 - Lei das doze tábuas e o direito contemporâneo  (20 pontos) 

4. N2 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (20 pontos) 

5. N2 – Teste de proficiência (10 pontos) 

 

Disciplina: PSICOLOGIA FORENSE 

Professor: Demétrio Beltrão 

1. N1 -  Storinteling  - Violência e criminalidade na ótica psicológica  (10 pontos)     

2. N1 - Prova sem consulta modelo ENADE – (30 pontos) 

3. N1 – Fórum Interface entre Psicologia e direito – (10 pontos) 

4. N2 – Estudos de casos práticos - Inimputabilidade - (20 pontos) 

5. N2 - Prova sem consulta modelo ENADE – (20 pontos) 

6. TESTE DE PROFICIENCIA (10 pontos) 

 

Disciplina: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E 

SUSTENTABILIDADE 
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Professora:  Luiza Marcia Carvalho dos Reis 

1. N1 – Forum   –  A relação da Educação Ambiental e Sustentabilidade e o 

DIREITO. (10 pontos)           

2. N1 – Mapa Mental – organização do ecossistema.  - (10 pontos)             

3. N1 – Aplicação de Teste on-line– (30 pontos)    

4. N2 – Estudo de caso – Crimes ambientais (10 pontos)               

5. N2 – Pecha Kucha Saúde Coletiva e Meio Ambiente (10 pontos) 

6. N2 – Teste de Proficiência (10 pontos)   

7. N2 - Aplicação de Teste on-line– (20 pontos)  

 

Disciplina: DIREITO CONSTITUCIONAL - TEORIA DA 

CONSTITUIÇÃO 

Professor: Emmanuel da Rocha Reis 

1. N1 – Atividade Avaliativa I – Estudo de caso  (10 pontos) 

2. N1 – Atividade Avaliativa II – Arco de Maguerez  (10 pontos) 

3. N1 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (30 pontos) 

4. N2 – Fórum (10 pontos)  

5. N2 – Debate Jurídico Constitucional (10 pontos) 

 

Disciplina: DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE 

Professor: Nelson Ferreira Marques Junior 

1. N1 - Fórum on-line sobre aspectos históricos da construção dos DIREITOS 

HUMANOS (10 pontos) 

2. N1 - Estudo de Caso – Respeito a dignidade da pessoa humana (10 pontos)  

3. N1 - Teste individual sem consulta modelo ENADE (30 pontos) 

4. N2 - Estudo de Caso – A segurança jurídica nas relações étnicos-raciais. (20 

pontos) 

5. N2 - Teste de Proficiência (10 pontos) 

6. N2 - Teste individual sem consulta modelo ENADE (20 pontos) 

 

Disciplina: DIREITO CIVIL - PESSOAS NATURAIS 

Professora: Luiza Marcia Carvalho dos Reis 

1. N1 – TBL Pessoa natural (20 pontos) 
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2. N1 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (30 pontos) 

3. N2- PRODUÇÃO DE JORNAL ACADÊMICO (20pontos) 

4. N2- Avaliação sem consulta aos moldes ENADE (20 pontos) 

5. N2- Teste de Proficiência (10 pontos) 

 

Disciplina: DIREITO, LINGUAGEM E INTERPRETAÇÃO 

Professora:  Rossana Carvalho Aguiar e Silva 

1. N1 - Interpretação de texto e intertextualidade – (10 pontos) 

2. N1 - Análise crítica de crimes verídicos – (20 pontos) 

3. N1 - Reescrita do texto "Tragédia Brasileira" com posicionamento jurídico – (20 

pontos) 

4. N2 - A importância da Hermenêutica no curso de Direito – (20 pontos) 

5. N2 – Prova  – (20 pontos) 

6. N2 -  Teste de Proficiência - (10 pontos) 

 

Disciplina: DIREITO CRIMINAL - TEORIA DO CRIME 

Professora:  Maria da Graça Borges de Moraes Castro 

1. N1 – Estudo dirigido – Do Delito e das penas (5 pontos) 

2. N1 -  Forum – Garantismo Penal (5 pontos) 

3. N1 – Mandala Gognitiva – (10 pontos) 

4. N1 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE (30,00) 

5. N2 – Estudo de caso – Livro 15:50 – Eneas Barros (20pontos) 

6. N2 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE (20 pontos) 

7. N2 – Teste de Proficiência (10 pontos) 

 

Disciplina: GESTÃO E EMPREENDEDORISMO 

Professora:  Leiz Maria Costa Veras 

1. N1 – Fórum – Formas de Empreendedorismo – (10 pontos) 

2. N1 - Análise crítica – Tipos e Habilidades do empreendedor – 20 pontos 

3. N1 - Reescrita do texto "Tragédia Brasileira" com posicionamento jurídico – (20 

pontos) 

4. N2 - A importância da Gestão Empreendedora no curso de Direito – (20 pontos) 

5. N2 – Prova Escrita – (20 pontos) – (20 pontos) 
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6. N2 -  Teste de Proficiência - (10 pontos) 

 

MATRIZ 2019.1 - Matriz em descontinuação 

2º PERÍODO 

Disciplina: DIREITO CONSTITUCIONAL I 

Professor:  Emmanuel Rocha Reis 

6. N1 – Atividade Avaliativa I – Estudo de caso  (10 pontos) 

7. N1 – Atividade Avaliativa II –  Fórum (10 pontos) 

8. N1 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (30 pontos) 

9. N2 – Fórum (10 pontos)  

10. N2 – Debate Jurídico Constitucional (10 pontos) 

11. N2 -  Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (20 pontos) 

12. N2 – Teste de Proficiência (10 pontos) 

 

Disciplina: HISTÓRIA DO DIREITO 

Professor: Nelson Ferreira Marques Junior 

6. N1 - Código de Hamurábi à luz do direito atual. (20 pontos) 

7. N1 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (30 pontos) 

8. N2 - Lei das doze tábuas e o direito contemporâneo  (20 pontos) 

9. N2 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (20 pontos) 

10. N2 – Teste de proficiência (10 pontos) 

 

Disciplina: PROJETO INTEGRADOR I 

Professora:  Rossana Carvalho Aguiar e Silva 

1. N1 – Apresentação do Cronograma – (15 pontos) 

2. N1 – Relatórios Mensais (15 pontos) 

3. N1 - AUTO AVALIAÇÃO E AVALIAÇÃO POR PARES (20 pontos) 

4. N2 – Relato de experiência (10 pontos) 

5. N2 – Avaliação da apresentação pela banca (30 pontos) 

6. N2- Teste de Proficiência (10 pontos) 

 

Disciplina: DIREITO CIVIL I – PARTE GERAL 

Professora: Luiza Marcia Carvalho dos Reis 
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6. N1 – TBL Pessoa natural (20 pontos) 

7. N1 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (30 pontos) 

8. N2- PRODUÇÃO DE JORNAL ACADÊMICO (20pontos) 

9. N2- Avaliação sem consulta aos moldes ENADE (20 pontos) 

10. N2- Teste de Proficiência (10 pontos) 

 

Disciplina: TEORIA GERAL DO PROCESSO 

Professor: Lívio Augusto de Carvalho Santos 

1. N1 - Estudo de caso (10 pontos) 

2. N1 - Pesquisa Jurídica (10 pontos 

3. N1 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE (30 pontos)  

4. N2 – Debate jurídico (20 pontos) 

5. N2- Avaliação sem consulta aos moldes ENADE (20 pontos) 

6. N2- Teste de Proficiência (10 pontos) 

 

Disciplina: DIREITO PENAL I – PARTE GERAL I 

Professora: Maria da Graça Borges de Moraes Castro 

8. N1 – Estudo dirigido – Do Delito e das penas (5 pontos) 

9. N1 -  Estudo de caso -15:50 Eneas Barros (5 pontos) 

10. N1 – Mandala Gognitiva – (10 pontos) 

11. N1 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE (30,00) 

12. N2 - História em Quadrinhos - Conteúdos dados 

13. N2 - Fórum - Direito Ambiental e a aplicação do direito penal ao crime no 

Brasil. 

14. N2 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE (20 pontos) 

15. N2 – Teste de Proficiência (10 pontos) 

 

MATRIZ 2019.1 - Matriz em descontinuação 

3º PERÍODO 

Disciplina: DIREITO CONSTITUCIONAL II 

Professora:  Tatiana Mendes Caldas Castelo Branco 

1. N1 - Aplicabilidade da Norma de Direito Fundamental (10 pontos) 

2. N1 - PESQUISA SOBRE AÇÕES AFIRMATIVAS DO ESTADO (10 pontos) 
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3. N1 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (30 pontos) 

4. N2- TRABALHO SOBRE NACIONALIDADE (10 pontos) 

5. N2- SEMINARIO SOBRE SEPARAÇÃO DOS PODERES (10 pontos) 

6. N2 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (20 pontos) 

7. N2 – Teste de Proficiência (10 pontos) 

 

Disciplina: DIREITO CIVIL II – DIREITO DAS OBRIGAÇÕES 

Professor: Emmanuel Rocha Reis 

1. N1 – Estudo de Caso – (10 pontos) 

2. N1 – Resoluções de questões subjetivas (10 pontos) 

3. N1 - - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (30 pontos) 

4. N2 – Mapa mental (10 pontos) 

5. N2 – Analise de situações jurídicas (10 pontos) 

6. N2 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (20 pontos) 

7. N2 – Teste de Proficiência (10 pontos) 

 

Disciplina: DIREITO PROCESSUAL CIVIL I 

Professora:  Luiza Marcia Carvalho dos Reis 

1. N1- ESTUDO DE CASO SUJEITOS DO PROCESSO (20 pontos) 

2. N1- Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (30 pontos) 

3. N2 - ROTAÇÃO POR ESTAÇÕES ATOS PROCESSUAIS (10 pontos) 

4. N2- RESOLUÇÃO DE QUESTÕES (10 pontos) 

5. N2 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE (20 pontos) 

6. Teste de Proficiência (10 pontos) 

 

Disciplina: DIREITO PENAL II – PARTE GERAL II 

Professora: Maria da Graça Borges de Moraes Castro 

7. N1 - Estudo de caso (10 pontos) 

8. N1 - Pesquisa Jurídica (10 pontos 

9. N1 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE (30 pontos)  

10. N2 – Debate jurídico (20 pontos) 

11. N2- Avaliação sem consulta aos moldes ENADE (20 pontos) 

12. N2- Teste de Proficiência (10 pontos) 
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Disciplina: METODOLOGIA CIENTIFICA 

Professor: Nelson Ferreira Marques Junior 

1. N1 – Seminário Jurídico (20 pontos) 

2. N1 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (30 pontos) 

3. N2 - Utilização das regras da ABNT+ Resumo. (20 pontos) 

4. N2 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (20 pontos) 

5. N2 – Teste de Proficiência (10 pontos) 

 

MATRIZ 2019.1 - Matriz em descontinuação 

5 º PERÍODO 

DIREITO CIVIL IV –Contratos em Espécie e Responsabilidade Civil 

 Professora:  Tatiana Mendes Caldas Castelo Branco 

1 – N1 - Professora:  Tatiana Mendes Caldas Castelo Branco 

1 – N1 - Seminário orientado sobre os tipos de contratos   10,00     

2 – N1 - Elaboração de caso referente a um contrato sorteado entre os APG 10,00

   

3 – N1 - Prova modelo ENADE (sem consulta) 30,0000 

4 – N2 -Fish Bowl – Responsabilidade Civil   10,00 

5- N2 - Rotação por Estação: interdisciplinaridade (responsabilidade Civil + Proc 

Civil III) - 20,00 

6 – N2 - Prova modelo ENADE. 20,00 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL III 

 Professora:  Lívio Augusto de Carvalho Santos  

1 –  N1 -  Aprendizagem baseada em problemas (10 pontos)  

2 – N1 - Produção de peças práticas do processo de execução (10 pontos) 

3 – N1 - Teste individual sem consulta modelo ENADE (30 pontos) 

4 – N2 - Rotação por estações interdisciplinar (responsabilidade civil e processo 

civil) (20 pontos) 

5 – N2 - Fórum on-line (10 pontos)            
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6 – N2 - TBL sobre conteúdos já estudados (10 pontos) 

7 – N2 - Teste individual sem consulta modelo ENADE (20 pontos) 

 

DIREITO PENAL IV – Parte Especial II 

 Professora:  Daniel Pires Ferreira 

1 – N1 - Fishbowl -  desarmamento   10 pontos -  25/02 

2 – N1  - Simulação de audiências - JEC -   10 pontos 26/03 e 25/03 

3 – N1 - Prova não consultada modelo ENADE    -    30 pontos  08/04    

4 – N2 - Seminários   20,0000   -   09/04 a 22/04 

5 – N2 - Atividade Subst. do Teste de Proficiência-Simulação casos de abuso de 

autoridade             10,0000 - 07/05 e 13/05              

6 – N2 - Prova com questões não consultadas, modelo ENADE - valor 20 pontos 

04/06  

   

TECNOLOGIA E GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 Professora:  Luíza Márcia Carvalho dos Reis 

1 – N1: Criação de startuts    10,00  

2 – N1: Aplicação do lean six sigma na área do direito em sistema de APG 10,00  

3 – N1: Prova modelo ENADE (sem consulta) 30,0000 

4 – N2: Aplicando ferramentas voltadas a gestão do conhecimento e apresentando 

resultados 10,00 

5 – N2: Seminário sobre aplicação dos modelos de gestão do conhecimento e sua 

relação com a inovação nas organizações 20,00 

6 – N2: Prova modelo ENADE. 20,00 

 

DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO 

Professor:  Lívio Augusto de Carvalho Santos  

1 – N1 – Atividade: “Comentários jurídicos da notícia”. Cada APG irá escolher e 

apreciar uma notícia relacionada com o Direito Internacional Público, construindo 

um RESUMO, com no máximo 600 palavras, indicando o link onde possa ser 

encontrada a matéria e o comentário pertinente aos aspectos de direito 
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internacional presentes no conteúdo analisado, trazendo questões teóricas 

envolvidas no tema. 10 pontos.    

2 – N1  - Atividade: Papel dos tratados internacionais no desenvolvimento de 

normativas que respeitem direitos fundamentais. Resumo expandido – 10 pontos. 

3 – N1 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE. 30,000 

4 – N2 - Atividade: Refugiados e o Brasil. Seminário Integrador onde cada APG 

trabalhará legislações, normativas, decisões de tribunais, sob a ótica dos direitos 

dos refugiados. 20 pontos. 

5 – N2 - Atividade Subst. Do Teste de Proficiência                   10,0000                

6 – N2 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE. 20,000  

 

DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS 

Professor: Lívio Augusto de Carvalho Santos 

1 – N1 - Debate sobre o filme: Erin Brockovich – uma mulher de talento. Direção: 

Steven Soderbergh. Columbia Pictures, 2000.  (Trechos: coletando assinaturas 

(57:30 a 60:40); entrevistando as vítimas (71:40 a 74:36; estratégia processual, 

escolha do réu; punitive damages, acordo, etc.): 74:40 a 78:20; audiência 

preliminar: 80 a 81:35) - Questionamentos: A importância sociopolítica das ações 

coletivas; a dificuldade de mobilização para a propositura da ação coletiva; o 

problema do custo para a propositura   – apresentação em APG. 10 pontos; 

2 – N1  Criação de Mapas mentais a partir da análise e debate de temas 

contemporâneos presentes nas jurisprudências dos Tribunais Superiores.  10 

pontos 

3 – N1    Avaliação sem consulta aos moldes ENADE. 30,0000 

4 – N2   Projeto de Extensão: Seminário Integrador - Interrelação meio ambiente 

como direito fundamental e o desenvolvimento sustentável – Produção e exposição 

de resumos expandidos pelos APGS – 20 pontos; 

5 – N2 Atividade Subst. Do Teste de Proficiência - 10,0000                

6 – N2   Avaliação sem consulta aos moldes ENADE. 20,0000 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE 

Professora:  Luíza Márcia Carvalho dos Reis 
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1 – N1 - Fórum de Discussão 10,00 

2 – N1 - Elaboração de um Vídeo explicativo sobre Área Ambiental 10,00 

3 – N1 - Prova modelo ENADE. 30,00    

4 – N2 - Debate sobre Licenciamento Ambiental 10,00   

5 – N2 - PECHA KUCHA: sustentabilidade 5,00 

6 – N2 - Projeto Interdisciplinar - Seminário Integrador - Interrelação meio ambiente, 

direito fundamentais e o desenvolvimento sustentável – Produção e exposição de 

resumos expandidos pelos APGS – 15,00 

7 – N2: Prova modelo ENADE. 20,00      

 

 

Matriz 2019.1 – Matriz em descontinuação 

7 º PERÍODO 

Direito Civil VI - Direito de Família 

Professor:  Emmanuel da Rocha Reis 

1- N1  1 - Atividade em APG: Varal das Famílias: construção de folders 

explicativos sobre os novos arranjos familiares. (10 pontos) 

2- N1 Sala Invertida: APGs e Resolução de questões modalidade ENADE e 

OAB (10 pontos) 

3- N1 - Prova modelo ENADE. (30 pontos)    

4- N2 Projeto de Extensão: Direito das Famílias e o Ambiente Digital. Pesquisa 

empírica sobre temas contemporâneos do Direito das Famílias na Vara de 

Família e Sucessões de Parnaíba.  (10 pontos) 

5- N2 sala Invertida: rodada de Resolução de Cases. (10 pontos) 

6 – N2 -Teste proficiência (10 pontos) 

7- N2-Prova modelo ENADE (sem consulta) (20 pontos) 
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 DEMAIS CONSIDERAÇÕES RELEVANTES:      

 
 

As demandas se encontram em quantidades reduzidas. Pois à medida 

em os docentes, discentes e colaboradores foram criando intimidade com a 

plataforma, aplicativos e ferramentas as demandas tiveram uma queda significativa. 

O procedimento que se destacou foi a forma hibrida das aulas, no entanto, na 

maioria das vezes a dificuldade estava na conexão e não mais na plataforma, e 

métodos criativos para desenvolvimento das metodologias ativas, com a 

construção de conhecimentos de forma continuada pelos discentes. Com a 

familiaridade da plataforma e aplicativos, por três períodos consecutivos, o quadro 

dos alunos em relação ao acesso melhora consideravelmente, e as habilidades dos 

docentes ganha espaço digital. No entanto, todo o aparato de apoio ao docente e 

discente permanecerá. O curso continua contando com o apoio de seus 

coordenadores, secretárias, professores, psicólogos, psicopedagogos, NED – 

Núcleo de Experiência Discente e suporte Técnico –TI.    

 

 

 

 

Maria da Graça Borges de Moraes Castro 

Coordenadora do curso de direito 
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ANEXO 4 – RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR E ATAS DE 

APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 2022.1. 

 
 
 



  

 

 

299 

 

FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. | IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba SA. 

Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435 bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 

CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

 
 
 



  

 

 

300 

 

FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. | IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba SA. 

Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435 bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 

CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

 
 
 
 
 
 



  

 

 

301 

 

FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. | IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba SA. 

Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435 bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 

CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

 
 
 
 
 
 



  

 

 

302 

 

FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. | IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba SA. 

Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435 bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 

CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

 ATA NDE – PLANO DE TRABALHO 2022.1 
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A DO COLEGIADO DO CURSO 
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CURSO DE DIREITO 

 

PLANO DE 

TRABALHO (REAR) 

2022.2 

 

 

 

Faculdade de Ciências Humanas Exatas e da 
Saúde do Piauí Instituto de Educação Superior 

do Vale do Parnaíba 

 
 
 
 
 

 

 

Parnaíba-PI 

2022.2 
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CURSO DE GRADUAÇÃO: DIREITO 

 

PERÍODO DA SUBSTITUÇÃO:  

01 DE AGOSTO DE 2022 a 30 DE DEZEMBRO DE 2022  

 

⮚ ALTERAÇÕES PARA O PERÍODO 2022.2 DO CURSO:  

 

O Curso de Direito da FAHESP/IESVAP, após deliberação do Núcleo 

Docente Estruturante, Colegiado e Conselho Superior, considerando a Declaração 

de Emergência em Saúde Pública pela Organização Mundial da Saúde em 30 de 

janeiro de 2020. 

Considerando a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 

(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19), 

declarada por meio da Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020. 

Considerando a Portaria nº 356/GM/MEC, de 20 de março de 2020. 

Considerando a RESOLUÇÃO CONSELHO SUPERIOR Nº 004/2020 

aprova, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais dos 

cursos em andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e 

comunicação, em decorrência da situação de pandemia do Novo coronavírus – 

COVID-19. 

Considerando a Portaria nº 395, de 15 de abril de 2020 do Ministro de 

Estado da Educação, que prorroga o prazo previsto no § 1º do art. 1º da Portaria 

343, de 01.03.2020, autorizando adaptar a Matriz quanto a transição das 

metodologias de ensino aprendizagem para o ambiente remoto, bem como 

adaptação das atividades avaliativas (EX-MEDICINA). 

Considerando o DECRETO Nº 19260 DE 14/10/2020, publicado no DOE 

- PI em 14 out 2020 que prorroga a vigência do Decreto nº 18.942, de 16 de abril 

de 2020, que declara situação de calamidade pública, provocada pelo Desastre 

Natural Classificado e Codificado como doenças infecciosas virais (COBRADE-

1.5.1.1.0), em toda a extensão territorial do Estado do Piauí. Onde o Governador 

do Estado do Piauí, no uso das suas atribuições conferidas pelo inciso XIII, do art. 

102, da Constituição Estadual, decreta a prorrogação até 31 de dezembro de 2020, 
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o Decreto nº 18.942, de 16 de abril de 2020, publicado no DOE nº 72, de 22 de abril 

de 2020. 

Considerando a PORTARIA MEC Nº 1.038, DE 7 DE DEZEMBRO DE 

2020 que altera a Portaria MEC nº 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre 

a substituição das aulas presenciais por aulas em meio digitais, enquanto durar a 

situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19, e a Portaria MEC nº 1.030, 

de 1º de dezembro de 2020, que dispõe sobre o retorno às aulas presenciais e 

sobre caráter excepcional de utilização de recursos educacionais digitais para 

integralização da carga horária das atividades pedagógicas, enquanto durar a 

situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19. 

Considerando a publicação em DOU 10/12/2020, Edição 236, Seção 1, 

Página 106, do Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno UF: DF, que 

reexamina o Parecer CNE/CP nº 15, de 6 de outubro de 2020, que tratou das 

Diretrizes Nacionais para a implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 

de agosto de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem 

adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 

Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 

Considerando a RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR Nº 

005/2020, que aprova, em caráter excepcional, ajustes no Calendário Acadêmico 

2020/1 para atender o Regime Especial de Aprendizagem Remota – REAR, em 

decorrência da situação de pandemia do Novo Coronavírus – COVID-19 e 

contemplar todos os períodos do Curso que funcionaram e funcionarão de 17 de 

março a 31 de dezembro de 2020. 

Considerando a RESOLUÇÃO CONSELHO SUPERIOR Nº 010/2020, 

aprova o Regulamento referente à realização de Regime Especial Durante a 

Pandemia da COVID-19, dos cursos da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas 

e da Saúde do Piauí - FAHESP, mantida pelo Instituto de Educação Superior do 

Vale do Parnaíba S.A – IESVAP. 

Considerando a RESOLUÇÃO CONSELHO SUPERIOR Nº 011/2020, 

aprova, em caráter excepcional, ajustes no Calendário Acadêmico e Regime de 

Ensino no ano de 2020, em decorrência da situação de pandemia do Novo 

Coronavírus – COVID-19. 

 Resolução 04/2021, aprovada pelo CONSUP, em caráter excepcional, 

que prevê a substituição das aulas presenciais por aulas que utilizem meios e 
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tecnologias de informação e comunicação, em decorrência da permanência da 

situação de pandemia do Novo Corona vírus-COVID-19, em consonância com a 

Portaria nº 1.030, de 1º de dezembro de 2020; e nº 1.038, de 7 de dezembro de 

2020 e os Pareceres CNE/CP nº 5/2020 publicado no DOU de 01 de junho de 2020, 

e CNE/CP nº 19/2020 publicado no DOU de 10.12.2020. 

Com base no Decreto nº 20.525 de 01 de fevereiro de 2022, do Governo 

do Estado, seguindo as recomendações do Comitê de Operações Emergenciais de 

Combate a Covid-19 (Coe), que resolve adotar medidas mais rígidas de controle 

da doença no Piauí. 

PORTARIA Nº 320, DE 4 DE MAIO DE 2022 Altera a Portaria MEC nº 

1.030, de 1º de dezembro de 2020, que dispõe sobre o retorno às aulas presenciais 

e sobre o caráter excepcional de utilização de recursos educacionais digitais para 

integralização da carga horária das atividades pedagógicas, enquanto durar a 

situação da pandemia do Novo Coronavírus - Covid-19. 

E ainda, com base no Decreto nº 21.178 de 15 de junho de 2022, do 

Governo do Estado, que Torna  obrigatório  o  uso  de  máscaras  em ambientes 

fechados, em todo o Estado do Piauí, como  medida  excepcional  voltada  para  o 

enfrentamento  da  COVID-19, com alterações no  Decreto nº 21.420 de 21 de julho 

de 2022, para acrescentar as medidas excepcionais voltadas para o enfrentamento 

da COVID-19. resolve adotar medidas mais rígidas de controle da doença no Piauí. 

Decidiu que o Curso de Direito da FAHESP/IESVAP, manterá, 

TEMPORARIAMENTE, suas atividades de ensino, pesquisa e extensão 

observando as determinações legais, dando continuidade com um mínimo das 

aulas em sistemas híbridos de ensino, para o segundo período de 2022.2. 

Disciplinas, horários, e atividades pedagógicas continuarão em Regime Especial 

de Aprendizagem Remota – REAR, e de forma hibrida, quando se fizer necessário. 

Para atividades que envolvam habilidades práticas, serão desenvolvidas na 

modalidade presencial. Tudo no sentido de evitar aglomeração dentro da IES.  

Cabendo à Direção Acadêmica e Núcleo de Apoio Pedagógico e de 

Experiência Docente – NAPED continuar desenvolvendo de forma orientada, 

acompanhando e promovendo melhorias, capacitando os docentes. Bem como o 

Núcleo de Experiência Discente – NED o acompanhamento, orientação e 

capacitação aos discentes, com cursos e tutoriais, para orientações, regramentos 

e procedimentos para viabilizar o desenvolvimento das disciplinas e suas atividades 
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propostas no REAR - utilizando a Plataforma CANVAS, aplicativo Zoom de forma 

parcial em mínimo de horas aulas. Seguindo com metodologias ativas no ensino 

remoto, desenvolvendo atividades teóricas cognitivas, contemplando os interesses 

e objetivos do ensino proposto no Projeto Pedagógico do Curso, sem causar 

prejuízos aos sujeitos envolvidos no processo educacional. Contando ainda, com o 

apoio de técnicos de informática - TI, para atender docentes e discentes, 

diariamente em atividades pedagógicas, síncronas e hibridas.  

 

DISCIPLINAS QUE SERAO MANTIDAS EM REAR 

PROJETO INTEGRADOR II  

DIREITO CIVIL II - DIREITO DAS OBRIGAÇÕES  

DIREITO CONSTITUCIONAL III  (Parcialmente em REAR) 

METODOLOGIA CIENTÍFICA  

DIREITO CIVIL V - DIREITO DAS COISAS  

DIREITO EMPRESARIAL I  (Parcialmente em REAR) 

DIREITO ADMINISTRATIVO I  (Parcialmente em REAR) 

DIREITO CIVIL VII - DIREITO DAS SUCESSÕES  

DIREITO DO TRABALHO II  (Parcialmente em REAR) 

DIREITO PROCESSUAL PENAL I  (Parcialmente em REAR) 

 

 

PERÍODOS E DISCIPLINAS EM CURSO 2022.2 

 

       1º PERÍODO -  Matriz 2022.1 (TOTALMENTE PRESENCIAL) 
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2º PERÍODO – Matriz 2022.1  (TOTALMENTE PRESENCIAL) 

 
 

3º PERÍODO – Matriz 2019.1 

 

       4º PERÍODO – Matriz 2019.1 
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          6º PERÍODO – Matriz 2019.1 

 

8º PERÍODO – Matriz 2019.1 

 
 
 

⮚ ATIVIDADES TEÓRICAS:  

  

Temporariamente e em caráter excepcional, durante o  mês de agosto 

do ano de 2022, as aulas (atividades teóricas) permanecerão sendo desenvolvidas 

pelos docentes Emmanuel da Rocha Reis e Nelson Junior, em Regime Especial de 

Aprendizagem Remota – REAR, de forma síncrona e hibridas, atendendo as 

necessidades para as atividades  desenvolvidas em metodológicas ativas, como: 

participação em fóruns de discussões, chats, estudo de caso, sala de aula invertida, 

fishbowl, storytelling, mapas mentais, APGs e estudo em grupos, utilizando salas 

virtuais distintas, execução de tarefas inseridas na plataforma Canvas, realização 

de testes, world  café on-line, mandalas cognitivas, leituras e pesquisas orientadas, 
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dentre outras ações criativas voltadas para a construção contínua de 

conhecimentos por parte dos acadêmicos.  

 

⮚ ATIVIDADES PRÁTICAS: 

Considerando que o curso de Direito oferta as atividades de Estágio 

Supervisionado Obrigatório II (Simulado) e Estágio Supervisionado Obrigatório II 

(Real), em observância à recomendação de ordem governamental e decisão do 

CONSUP, a prática simulada seguirá na modalidade presencial. E a prática real, 

nas dependências do Núcleo de Práticas Jurídicas - NPJ, obedecidos os protocolos 

e medidas sanitárias, com uso da máscara e distanciamento social.  

ATIVIDADES COMPLEMENTARES:  

O curso disponibiliza regulamento próprio para as atividades 

complementares (previamente disponível no site: www.iesvap.com.br), com 

orientações sobre o processo para deferimento das horas de atividades 

complementares. E, por conta da pandemia do COVID-19, manteremos o e-mail 

específico, oferecendo esse formato eletrônico para garantir maior segurança 

pessoal, evitando que o aluno tenha que se fazer presente na IES. Podendo assim, 

enviar seus certificados de Atividades Complementares para a composição da 

carga horária proposta.  Para melhor segurança e comodidade dos alunos, quanto 

a manutenção dos processos de rotina acadêmica, a coordenação do curso e das 

Atividades Complementares estarão com atendimento presencial, seguindo o 

protocolo de biossegurança institucional, todas às quarta-feira das 15hs às 17hs, 

mediante agendamento prévio de horário pelo presente e-mail 

atvcomplementares.direito@iesvap.edu.br, WhatsApp (86) 99983 3878 e ou 

secretária do curso. 

 O processo de deferimento ou indeferimento das horas de Atividades 

Complementares, serão divulgadas através do e-mail próprio, no prazo de 10 (dez) 

dias após o envio da planilha de acompanhamento das Atividades 

Complementares, devidamente preenchida, e com os respectivos certificados 

comprobatórios anexados. 

mailto:atvcomplementares.direito@iesvap.edu.br
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 Durante o semestre letivo 2022.2, estão previstas várias atividades a 

título de complementação de conhecimentos como: Congressos, Debates 

Jurídicos, Júri Simulado, curso de extensão e Webinars, desenvolvidos de formas 

virtuais e com certificação, atividades de extensão na modalidade eventos, de 

forma que os discentes não sofrerão prejuízo, por falta de oportunidades para 

participações e pontuações regulares em Atividades Complementares. 

⮚ TCC:  
 

Não há necessidade de ajustes nos regulamentos do TCC para atender 

pareceres e portarias em tempos de pandemia. Posto que, não serão cursadas no 

período letivo 2022.2, disciplinas de Trabalhos de Conclusões de Cursos.   

 

⮚ ATIVIDADES DE EXTENSÃO:   
 

Para atender as necessidades no período de pandemia, foi 

providenciado um adendo ao regulamento, divulgado pela COPPEXi, que deve ser 

seguido em atenção as medidas rígidas de controle da proliferação da doença no 

Piauí em especial no município. 

 

⮚ AVALIAÇÕES: 
 

Para se adequar às portarias e resoluções, fica mantida, 

temporariamente, a forma de avaliação no Regime Especial de Aprendizagem 

Remota, para um mínimo de disciplinas ( Metodologia científica, Direito Civil II, 

Direito Civil V, Direito Civil VI e Projeto Integrador II), em plataforma segura de 

fiscalização e registros. As atividades avaliativas, que pontuam a N1, como 

atividades avaliativas para N2 e os próprios testes, exclusivos na plataforma 

Canvas. 

AVALIAÇÃO DO ESTUDANTE EM REAR 

 

Distribuição de Pontos: N1 

A Avaliação N1 terá valor de 50 pontos, sendo composto por:  



  

 

 

315 

 

FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. | IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba SA. 

Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435 bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 

CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

I. 30 pontos: aplicação de avaliação sem consulta com desenvolvimento de 

questões modelo Enade. 

II. 20 pontos: aplicação de atividades diversas ligadas às disciplinas e que faça 

sentido de acordo com a disciplina. 

Devendo ser observado o prazo final para registro da N1 em 09.04.2022. 

 

Distribuição de Pontos: N2 

A Avaliação N2 terá valor de 50 pontos, sendo composto por: 

I. 20 pontos: aplicação de avaliação sem consulta com desenvolvimento de 

questões modelo ENADE. 

II.       10 pontos: aplicação do Teste de Proficiência. Realizado de forma virtual, 

com uso da ferramenta Prova Fácil., como uma forma segura para aplicar e corrigir 

as provas, contendo 80(oitenta) questões objetivas, a ser realizada em 11.06.2021. 

III.     20 pontos: aplicação de atividades diversas ligadas à disciplina e que faça 

sentido de acordo com a disciplina. A critério da Instituição, a aplicação da 

Avaliação poderá ocorrer de forma Interdisciplinar. 

Devendo atender como prazo máximo para fim e registro dos resultados a data de 

17.12.2022. 

 

⮚ CRONOGRAMA DE ATIVIDADES AVALIATIVAS:  
 

Matriz 2019.1 
  3º PERÍODO 

Direito Civil II – Direito das Obrigações 
Professor: Emmanuel Rocha Reis 

1. N1 – Resolução em grupo de "hard cases" - sala invertida (10 pontos)           

2. N1 – Estudo de caso: temas contemporâneos do Direito das Obrigações 
presentes nas jurisprudências dos Tribunais Superiores. - (10 pontos)             

3. N1 – Aplicação de Teste – (30 pontos)    

4. N2 – . Casos práticos – hard cases – com a construção de parecer jurídico por 
EPGs, com apresentação do posicionamento em diálogo integrador.  (10 
pontos)               

5. N2 – Mapas Mentais: Interrelação das obrigações e as normativas do estado 
excepcional do COVID 19 – sala invertida em EPGs. (10 pontos) 

6. N2 – Teste de Proficiência (10 pontos)   

7. N2 - Aplicação de Teste – (20 pontos)  

 

Disciplina: Metodologia Cientifica 
Professor: Nelson Ferreira Marques Junior 

1. N1 - Proposição de um projeto de pesquisa + apresentação + entrega 
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2. de um fichamento de citações  20 pontos 07/09/2022 
 

3. N1 - Prova N1 30 pontos 21/09/2022 

4. N2 - Proposições de casos famosos ou elaboração de um simpósio. 10 pontos 
19/10/2022 

5. N2 - Elaborar um modelo de artigo científico 10 pontos 26/10/2022 

6. N2 - Teste de Progresso Institucional 10 pontos 11/11/2022 

7. Prova N2 20 pontos 22/11/2022 

Matriz 2019.1 
                                    4º PERÍODO 

Disciplina: Projeto Integrador II 
Professor:  Nelson Ferreira Marques Junior  

1. Proposição de um projeto de pesquisa + apresentação + entrega 
de um fichamento de citações       20 pontos 13/09/2022 

2.N1 - Visitações + trabalhos técnicos em equipe 30 pontos 20/09/2022  

3.N2 - . Visitações + trabalhos técnicos em equipe 20 pontos 22/11/2022 

4. N2 - Elaboração de um produto para a comunidade abordada 20 pontos 
29/11/2022 

5. N2 – Teste de Proeficiência 10 pontos  

 

Disciplina: Constitucional III 
Professor: Livio Augusto 

6. N1 -  Debate Jurídico  (10 pontos)     

7. N1 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (30 pontos)  

8. N1 – Estudo de caso – Decisão Judicial (10 pontos) 

9. N2 –  Avaliação sem consulta aos moldes ENADE –  (20 pontos) 

10. N2 –  Construção de um Mapa Mental (10 pontos) 

11.N2 – Estudo de caso (10 pontos) 

 
 

                Matriz 2019.1 
                                        6º PERÍODO 

Disciplina: Direito Civil V – Direito das Coisas 
Professor: Emmanuel Rocha Reis 

1. N1 – Visão Constitucional do Direito das Coisas através de Resolução de 
Questões Subjetivas (10 pontos)           

2. N1 – .Sala invertida: Direito de vizinhança: conceito de vizinhança. Uso anormal da 
Propriedade. Construção de Mapa Mental - (10 pontos)             

3. N1 – Aplicação de Teste – (30 pontos)    

4. N2 – TBL: Pesquisa sobre os contrapontos e utilização local das legislações federais 
no uso do solo; percepção do local das legislações que trabalham a utilização do 
solo (parcelamento, usufruto, etc) – com a construção de parecer jurídico por EPGs.  
(10 pontos)               

5. N2 – Estudo de caso: Inter-relação dos Direitos Reais de Gozo e Fruição e as 
normativas do estado excepcional do COVID 19 - Exposição de Resumo Expandido 
pelos EPGs (10 pontos) 

6. N2 – Teste de Proficiência (10 pontos)   

7. N2 - Aplicação de Teste – (20 pontos)  
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Disciplina: Direito Administrativo I  (Parcialmente em REAR) 
Professora: Livio Augusto 

N1 – Seminário Jurídico (20 pontos) 

N1 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (30 pontos) 

N2 -  Analise de Procedimentos (20 pontos) 

N2 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (20 pontos) 

N2 – Teste de Progressão Institucional (10 pontos) 

 

Disciplina: DIREITO PROCESSUAL PENAL I  (Parcialmente em REAR) 
Professora: Ana Karoline Carvalho 

N1 – Elaboração de um Mapa Mental com o procedimento do ANPP.(10 pontos) 

1. N1 - Estudos de casos  (10 pontos) 

2. N1 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (30 pontos) 

3. N2 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (20 pontos) 

4. N2 – Teste de Progresso Institucional (10 pontos) 

5. N2- Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (10 pontos) 

6. N2 - Estudo de caso e identificação dos tipos de prisão processual. (10 pontos) 

 

Matriz 2019.1 
                                                         8º PERÍODO 

Disciplina: Direito Empresarial I (Parcialmente em REAR) 
Professora: Bruno  Carvalho 

N1 – Resumo Científico 10,00 30/08 
 

N1 - Análise e Descrição de Processos reais 10,00 06/09 
 

N1 - . Prova escrita modelo ENAD e OAB 30,00 23/09  

N2 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (20 pontos) 

N2 – Teste de Proficiência (10 pontos) 

N2 -Resolução de Questões Simuladas 10,00 14/10 

N2 -Teste Progressivo Institucional 10,00 18/10 

 

Disciplina: Direito do Trabalho II  (Parcialmente em REAR) 
Professora: Bruno Carvalho 

N1 – Resumo Científico 10,00 29/08 

N1 - Análise e Descrição de Processos reais 10,00 05/09 

N1 - . Prova escrita modelo ENAD e OAB 30,00 12/09............................ (20 
pontos) 

N2 - Resolução de Questões Simuladas 10,00 10/10 

N2 – Teste Progressivo Institucional 10,00 11/11 

N2 - Debates Orais 10,00 18/11 

N2 - Prova escrita modelo ENAD e OAB 20,00 21/11Avaliação sem consulta 
aos moldes ENADE – (20 pontos)Teste de Proficiência (10 pontos) 

 

 Disciplina: Direito Civil VII – Direito das Sucessões 
Professora: Emmanuel Rocha Reis 

N1 – Seminário Jurídico (20 pontos) 

N1 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (30 pontos) 

N2 – TBL: Casos práticos – hard cases – com a construção de parecer jurídico por 
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EPGs, com apresentação do posicionamento em diálogo integrador. (20 pontos) 

N2 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (20 pontos) 

N2 – Teste de Proficiência (10 pontos) 

 
DEMAIS CONSIDERAÇÕES RELEVANTES:      
 

As demandas se encontram em quantidades reduzidas. Pois à medida 

que os docentes, discentes e colaboradores foram criando intimidade com a 

plataforma, aplicativos e ferramentas as demandas tiveram uma queda significativa. 

O procedimento que se destacou foi a forma híbrida das aulas, no entanto, na 

maioria das vezes a dificuldade estava na conexão e não na plataforma, porém 

quanto aos métodos criativos para desenvolvimento das metodologias ativas, com 

a construção de conhecimentos de  continuada pelos discentes o andamento já 

será bem mais tranquilo, devido as experiências já adquiridas pelos docentes e 

discentes. Com a familiaridade da plataforma e aplicativos, em períodos 

consecutivos, o quadro dos alunos em relação ao acesso melhora 

consideravelmente, e as habilidades dos docentes ganham espaço digital. No 

entanto, todo o aparato de apoio ao docente e discente permanecerá. O curso 

continua contando com o apoio de seus coordenadores, secretárias, professores, 

psicólogos, psicopedagogos, NED – Núcleo de Experiência Discente e suporte 

Técnico –TI.    

 

⮚ CONSIDERAÇÕES ACERCA DA PANDEMIA DO NOVO 
CORONAVÍRUS COVID-19 NO ESTADO DO PIAUÍ:      

 
 

ALERTA DO COE/PI “A PANDEMIA NÃO ACABOU”: O AVANÇO DA 

VARIANTE DELTA DO NOVO CORONAVÍRUS NO BRASIL E ESTADOS 

VIZINHOS:  

É de conhecimento de todos que a Pandemia do novo Coronavírus 

COVID-19 ainda não acabou. No estado do Piauí não é diferente.  

Segundo o Decreto nº 21.178 de 15 de junho de 2022, do Governo do 

Estado, que Torna  obrigatório  o  uso  de  máscaras  em ambientes fechados, em 

todo o Estado do Piauí, como  medida  excepcional  voltada  para  o enfrentamento  

da  COVID-19, com alterações no  Decreto nº 21.420 de 21 de julho de 2022, para 

acrescentar as medidas excepcionais voltadas para o enfrentamento da COVID-19. 
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resolve adotar medidas mais rígidas de controle da doença no Piauí, a instituição 

FAHESP-IESVAP torna as medidas sanitárias para a contenção da proliferação do 

novo Coronavírus mais seguras proporcionando flexibilidade em aulas presenciais 

a transmissão do ensino por modo online, onde o alunado tem a opção de se assistir 

as aulas presenciais de maneira remota. 

Deste modo, a instituição evita aglomerações diárias, mantendo assim, 

uma quantidade razoável de número de alunos presenciais e em circulação pela 

instituição. 

Segundo o Decreto nº 21.420 de 21 de julho de 2022 do Governo do 

Estado do Piauí,  

Art. 2º  
§ 1º Fica determinado que os estabelecimentos de 
ensino deverão continuar cumprindo as disposições 
estabelecidas no Protocolo Específico nº 001/2021, e 
na Nota Técnica - NT SESAPI/DIVISA nº 002/2022, 
em sua versão atualizada (versão 3), a qual deverá 
ser considerada documento de referência do setor da 
Educação [...] 

 

Permanecendo ainda as medidas excepcionais em ambientes fechados 

e de ensino, esta instituição ainda proporciona aos alunos, o sistema de rodízio 

como determina o Protocolo Específico com Medidas excepcionais para o setor 

relativo à Educação exposto Protocolo Específio de nº 001/2021, em seu item 4, 

como mostra a seguir, anexo ao Decreto de nº 19.429 de 08 de janeiro de 2021. 
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Além disso, levando em consideração o Painel Epidemiológico Covid-19 

• Piauí (Disponível em: <Painel Covid-19 • Piauí › Página 4 (google.com)>. Acesso 

em: 12 ago. 2022), o município de Parnaíba conta ainda com 80% (oitenta por 

cento) de aplicação da segunda dose contra COVID-19, restando 20% (vinte por 

cento) de não vacinados, número ainda significativo para a contenção do vírus 

pandêmico em uma cidade de aproximadamente 150 (cento e cinquenta) mil 

habitantes, como mostra a figura abaixo. 

 

 

Insta observar que, a instituição FAHESP-IESVAP recebe discentes de 

toda a região do Vale do Delta do Parnaíba, abrangendo várias cidades em toda 

localidade, medidas que têm que se tornar mais excepcional para a contenção da 

pandemia. 

Portanto, ainda se justifica o sistema de rodízio de algumas disciplinas 

para a manutenção da estabilidade da contenção do novo Coronavírus na 

instituição. 

 

 

 

Maria da Graça Borges de Moraes Castro 

Coordenadora do curso de direito 

 

 

https://datastudio.google.com/reporting/a6dc07e9-4161-4b5a-9f2a-6f9be486e8f9/page/p_xg0ja6cdrc
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ANEXO 5 – RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR E ATAS DE 

APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 2022.2 
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ANEXO 6– MATRIZ CURRICULAR _ VIGÊNCIA 2019/1 -  EM 

DESCONTINUIDADE 
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ANEXO 7 – PLANOS DE TRABALHOS PERÍODO REAR 2020/1 – PANDEMIA 

COVID-19 

 

 

  

CURSO DE DIREITO  

PLANO DE 

TRABALHO 

(REAR) 2020.1 
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 CURSO DE GRADUAÇÃO: DIREITO 

 

 PERÍODO DA SUBSTITUÇÃO: 17 DE MARÇO DE 2020 A 31 

DE DEZEMBRO DE 2020  

 
 ALTERAÇÕES PARA CADA PERÍODO DO CURSO:  

 

O Curso de Direito, após deliberação do Núcleo Docente 

Estruturante, Colegiado e Conselho Superior, considerando a Declaração de 

Emergência em Saúde Pública pela Organização Mundial da Saúde em 30 de 

janeiro de 2020; 

Considerando a Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo corona vírus 

(COVID-19), declarada por meio da Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro 

de 2020; 

Considerando a Portaria nº 356/GM/MEC, de 20 de março de 2020; 

Considerando a RESOLUÇÃO CONSELHO SUPERIOR Nº 

004/2020 aprova, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas 

presenciais dos cursos em andamento, por aulas que utilizem meios e 

tecnologias de informação e comunicação, em decorrência da situação de 

pandemia do Novo corona vírus – COVID-19. 

Considerando a Portaria nº 395, de 15 de abril de 2020 do Ministro 

de Estado da Educação, que prorroga o prazo previsto no § 1º do art. 1º da 

Portaria 343, de 01.03.2020, autorizando adaptar a Matriz quanto a transição 

das metodologias de ensino aprendizagem para o ambiente remoto, bem como 

adaptação das atividades avaliativas (EX-MEDICINA);    

Considerando as RESOLUÇÕES DO CONSELHO SUPERIOR Nº 

005/2020, que aprova, em caráter excepcional, ajustes no Calendário 

Acadêmico 2020/1 para atender o Regime Especial de Aprendizagem Remota 

– REAR, em decorrência da situação de pandemia do Novo Coronavírus – 

COVID-19 e contemplar todos os períodos do Curso que funcionaram e 

funcionarão de 17 de março a 31 de dezembro de 2020;  

Considerando a RESOLUÇÃO CONSELHO SUPERIOR Nº 

010/2020, aprova o Regulamento referente à realização de Regime Especial 

Durante a Pandemia da COVID-19, dos cursos da Faculdade de Ciências 

Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí - FAHESP, mantida pelo Instituto de 

Educação Superior do Vale do Parnaíba S.A – IESVAP; 
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E, considerando a RESOLUÇÃO CONSELHO SUPERIOR Nº 

011/2020, aprova, em caráter excepcional, ajustes no Calendário Acadêmico e 

Regime de Ensino no ano de 2020, em decorrência da situação de pandemia 

do Novo Coronavírus – COVID-19.  

Decidiu que o Curso de Direito da FAHESP/IESVAP, desenvolverá 

as atividades de ensino, pesquisa e extensão observando as determinações 

legais, com aulas on-line, para os períodos, disciplinas e os horários definidos 

inicialmente no sistema presencial, apenas dando continuidade em Regime 

Especial de Aprendizagem Remota – REAR.  

Cabendo à Direção Acadêmica e Núcleo de Apoio Pedagógico – 

NAPED a orientação, acompanhamento e promoção de capacitação aos 

professores, e ao Núcleo de Assistência Pedagógica – NAP, a capacitação aos 

discentes, com cursos e tutoriais, para orientações, regramentos e 

procedimentos para viabilizar o desenvolvimento das disciplinas no REAR - 

utilizando a Plataforma CANVAS, aplicativo Zoom, e metodologias ativas no 

ensino remoto, com atividades teóricas cognitivas, de forma a contemplar os 

interesses e objetivos do ensino proposto no Projeto Pedagógico do Curso, sem 

causar prejuízos aos sujeitos envolvidos no processo educacional. 

 

 

PERÍODOS CURSADOS EM 2020.1 

 

1º PERÍODO A e B 

 

 
 

 

3º PERÍODO 

 

 
 

PERIODOS CURSADOS EM 2020.2 

 

2º PERÍODO 

Teórica Prática on-line Estágio Total

1 Teoria Geral do Direito PR 66,66 66,66 4

2 Sociologia e Antropologia PR 33,33 33,33 2

3 Língua Portuguesa PR 33,33 33,33 2

4 Filosofia e Direito PR 33,33 33,33 2

5 Ciência Política e TGE PR 66,66 66,66 4

6 Análise Econômica do Direito PR 33,33 33,33 2

7 Direito, Linguagem e Interpretação PR 66,66 66,66 4

333,30  333,30 20

Crédito

Orientação  

Pedagógica 

(Antecedida 

por)

Total

Ordem Disciplina TIPO
INSTI 

TUCIO 

NAIS

Carga Horária

Teórica Prática on-line Estágio Total

14 Direito Constitucional II PR 66,66 66,66 4

15 Direito Civil II – Direito das Obrigações PR 66,66 66,66 4

16 Direito Processual Civil I PR 66,66 66,66 4

17 Direito Penal II – Parte Geral II PR 66,66 66,66 4

18 Metodologia Científica PR 66,66 66,66 4

 333,30 -           -                 333,30 20Total

Ordem Disciplina TIPO
INSTI 

TUCIO 

NAIS

Carga Horária
Crédito

Orientação  

Pedagógica 

(Antecedida 

por)
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4º PERÍODO 

 
 

 

 ATIVIDADES TEÓRICAS:   

A partir da terceira semana do mês de março de 2020, as aulas 

(atividades teóricas) passaram a ser desenvolvidas pelos docentes de forma 

síncrona e assíncrona, atendendo as necessidades para as atividades 

metodológicas ativas, como participação em fóruns de discussões, chats, estudo 

de caso, sala de aula invertida, fishbowl, storytelling, mapas mentais, estudo de 

grupos em salas virtuais distintas, execução de tarefas inseridas no Canvas, 

realização de testes, world  café on-line, leituras e pesquisas orientadas, dentre 

outras ações criativas voltadas para a construção de conhecimentos dos alunos.  

 ATIVIDADES PRÁTICAS:   

Considerando que não foram desenvolvidas atividades práticas, uma 

vez que o curso contempla apenas os quatro primeiros períodos da matriz 

curricular, de forma que os alunos estão livres de qualquer prejuízo. 

 

 ATIVIDADES COMPLEMENTARES:  

 

As atividades Complementares, obedecendo a DCN – Diretriz Curricular 

Nacional n. 5/2018 e nos termos do PPC – Programa Pedagógico do Curso, 

enriquecem e complementam os elementos de formação do perfil do graduando. O 

objetivo primordial de tais atividades é viabilizar que o discente adquirindo 

Teórica Prática on-line Estágio Total

8 Direito Constitucional I PR 66,66 66,66 4

9 História do Direito PR 33,33 33,33 2

10 Projeto Integrador I PR 33,33 33,33 2

11 Direito Civil I – Parte Geral PR 66,66 66,66 4

12 Teoria Geral do Processo PR 66,66 66,66 4

13 Direito Penal I – Parte Geral I PR 66,66 66,66 4

 333,30 -           -                 333,30 20Total

Ordem Disciplina TIPO
INSTI 

TUCIO 

NAIS

Carga Horária
Crédito

Orientação  

Pedagógica 

(Antecedida 

por)

Teórica Prática on-line Estágio Total

19 Direito Constitucional III PR 66,66 66,66 4

20 Direito Civil III – Teoria Geral dos Contratos PR 66,66 66,66 4

21 Direito Processual Civil II PR 66,66 66,66 4

22 Direito Penal III – Parte Especial I PR 66,66 66,66 4

23 Psicologia Forense PR 33,33 33,33 2

24 Projeto Integrador II PR 33,33 33,33 2

 333,30 -           -                 333,30 20Total

Ordem Disciplina TIPO
INSTI 

TUCIO 

NAIS

Carga Horária
Crédito

Orientação  

Pedagógica 

(Antecedida 

por)
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conteúdos, habilidades e competências, relacionadas ao ambiente acadêmico. Tais 

atividades têm dimensão cultural, transdisciplinar e inovadora que humanizam a 

formação pessoal e profissional do acadêmico. No semestre, foram desenvolvidas 

palestras presenciais. A partir de abril, foram desenvolvidos encontros virtuais para 

debater temas jurídicos e webinars, que com certificação, satisfazem as exigências, 

sem prejuízo aos discentes. 

 

 TCC:  
 

Não há necessidade de adequação aos regramentos da IES para que o 

TCC seja realizado sem prejuízos aos alunos, uma vez que não foram cursados 

nos períodos letivos de pandemia, as disciplinas que contemplam atividades de 

TCC. 

 

 ESTÁGIOS:  
 

Não há necessidade de adequação no que diz respeito aos Estágios, 

posto que o curso desenvolve apenas os quatro períodos iniciais com carga 

horarias teóricas, sem prejuízo de desempenho aos alunos. 

 

 ATIVIDADES DE EXTENSÃO:   
 
Para atender as necessidades no período de pandemia, foi providenciado 

um adendo ao regulamento, que segue anexo.   

 

 AVALIAÇÕES: 
 
 De forma a se adequar às portarias e resoluções, fica definido que no 

Regime Especial de Aprendizagem Remota, seguirá método diferenciado. 
 
 AVALIAÇÃO DO ESTUDANTE EM REAR 
 

Distribuição de Pontos: N1 

Atividades anteriores presenciais somadas as atividades na Plataforma 

fazem um total de 35 (trinta e cinco) pontos. 

Avaliação Remota valendo 15(quinze) pontos (Formas Diversas). 

Devendo ser observado o prazo final para registro da N1 em 15.05.2020. 
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Distribuição de Pontos: N2 

Atividades na Plataforma valendo 30 (trinta) pontos. 

Avaliação Remota/presencial valendo 20 (vinte) pontos (Formas 

Diversas). 

 

 CRONOGRAMA:  
 
  

ATIVIDADES AVALIATIVAS 1º PERÍODO 

TEORIA GERAL DO DIREITO  

 Turma 1 A – Professora Bruna  

1 – N1  Análise de casos sobre Direito x Religião x Moral  10,0000 pts      

11/03/2020 

2 – N1  Fontes jurídicas da Pandemia do COVid19              10,0000 pts     

17/04/2020 

3 –N1   Pesquisa jurisprudencial sobre resolução de conflito normativo

 10,0000 pts 30/04/2020 

4 – N1  Forms - Questões sobre Norma Jurídica     20,0000 pts             

06/05/2020 

1 –N2   Mapa mental/conceitual: Interpretação e Integração do Direito

 25,0000 pts  29/05/2020     

2 – N2  Atividade Avaliativa - Questões                  25,0000 Pts              

06/06/2020 

1   Avaliação (Teste)       Exame FINAL     100,0000 Pts             26/06/2020                                                                                                                                                                          

 

TEORIA GERAL DO DIREITO   

 Turma 1B – Professora Tatiana    

1 – N1   Questão sobre a escola de exegese 10,00000 pts    5/03/2020  a  

10/03/2020 

2 – N1   Mapa Mental Espécies Normativas  10,0000 pts 12/03/2020 a    

19/03/2020 
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3- N1  Analise da Lei 13.979/2020 e pela Portaria 5/2020 10,0000 pts     

26/03/2020 

4- N1 Resenha Critica e Socialização da obra Antígona  20,0000 pts      

28/04/2020 a 07/05/2020    

1 – N2  Pesquisa sobre regras e princípios      15,0000 pts                

12/05/2020 

2 – N2   Interpretação Jurídica                              15,0000 pts                  

26/05/2020 

3 – N2  Atividade Hermenêutica Jurídica       10,0000 pts                 

12/06/2020 

4 – N2  Teste - Atividade Substitutiva do TP     10,0000 pts                

09/06/2020 

5  QUESTÕES OBJETIVAS 100,0000  26/06/2020                         EXAME 

FINAL                                                                                                                                                                             

 

 

SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA  

Turma 1A e 1B    Professor Erasmo Amurim 

1 – N1       Reportagem- Manchete                           5,0000                            

11/02/2020 

2  – N1     Analisando o valor presente na norma         5,0000                   

03/03/2020 

3 – N1      Instagram                                                   20,0000                            

12/05/2020 

4 – N1      Mapa Mental                                        5,0000                            

06/04/2020 

5 – N1      Questionário                                          5,0000                             

11/05/2020 

6 – N1       Resumo                                                    10,0000                          

11/05/2020 

1 – N2       Fórum: Violência doméstica            10,0000                           

08/06/2020 
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2 – N2      Atividade Substitutiva do TP           10,0000                            

10/06/2020 

3 - N2     Debate                                                   30,0000                        

12/06/2020 

4 Avaliação Escrita       EXAME FINAL                100,0000                       

26/06/2020 

 

 

LINGUA PORTUGUESA  

Turma 1A e 1B     Professora Rossana 

1 – N1    Produção textual com Parônimos e Homônimos    15,0000          

13/03/2020 

2 – N1    Brocardos Jurídicos (aplicação em textos)               15,0000             

03/04/2020 

3 - N1    Análise crítica da obra literária "Os Irmãos Quixaba". 20,0000    

08/05/2020 

1 – N2    Redação Jurídica                                                    25,0000              

29/05/2020 

2 - N2   Interpretação de Texto                                       15,0000              

05/06/2020 

3 - N2  Avaliação Substitutiva do Teste de Proficiência (Apresentação 

oral de trabalho) 10,0000 12/06/2020  

4 Avaliação escrita        EXAME FINAL                                100,0000       

26/06/2020 

 

 

FILOSOFIA E DIREITO  

Turma 1A e 1B    Professor Erasmo Amurim 

1 – N1 Fórum                                       10,0000             30/03/2020   a   

06/04/2020 

2 - N1 Instagram - Publicações       20,0000                                         

12/05/2020 
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3 - N1 Questionário                            10,0000                                                  

11/05/2020 

4 – N1 Resumo                        10,0000                                                     

11/05/2020 

1 - N2  Fórum: É correto ser voluntário?    10,0000                                   

08/06/2020 

2 - N2  Atividade substitutiva do TP             10,0000                                        

10/06/2020 

3 – N2   Seminário                                          30,0000                                     

01/06/2020 

6 Avalição escrita   EXAME FINAL                 100,0000                            

26/06/2020 

 

 

 

CIENCIA POLITICA e TGE ( Professora Luíza Márcia) 

TURMA 1A – Professora Luíza Márcia 

1 – N1   Estudo Dirigido Poder Político          2,0000           10/02/2020  a   

13/02/2020 

2- N1 Produção De Texto: Ética E Política                 3,0000                        

27/02/2020 

3 – N1  Estudo De Caso: Território Do Estado  3,0000                          

13/03/2020 

4 - N1     Gincana: Poder, Ética E Política              2,0000                           

21/02/2020 

5 – N1  Estudo de Caso Sobre Nacionalidade e Construção de Mapas 

Mentais                                                                                                                                          

3,0000  05/03/ 2020  

6 - N1  Produção de Texto: A Pandemia do Novo Coronavírus e seus 

Impactos nas Políticas Sociais                                                                    

5,0000             02/04/2020  
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7  - N1   Fórum On-Line: Soberania  10,0000              04/04/2020   a   

17/04/2020  

8 – N1 Resolução E Comentário De Questões Sobre Formas De Governo 

2,0000          18/04/2020 

9 – N1 Produção de um Podcast sobre o Pensamento Político de um 

Filósofo   5,0000          07/05/2020  

10- N1     World Café On-Line: Os Filósofos e seu Pensamento Político   

15,0000  08/05/2020  

1 - N2  Apresentação de Pesquisas sobre Imunidade Parlamentar no 

Brasil e no Mundo                                                                              

10,0000 21/05/2020 

2 – N2 Falando de Democracia com Produções Cinematográficas     10,0000        

28/05/2020 

3 - N2   Resolução De Questões Objetivas                     10,0000                  

02/06/2020 

4 – N2   Café Com Política On-Line                                    10,0000               

12/06/2020 

5- N2 Atividade Substitutiva do TP                                    10,0000               

29/05/2020 

6    Prova Escrita Objetiva                      100,0000 EXAME FINAL               

26/06/2020 

 

CIENCIA POLITICA e TGE  

Turma 1B – Professora Tatiana 

1 – N1   Questão Sobre Política E Ética    5,0000      21/02/2020  a      

28/02/2020 

2 – N1  Mapa Mental sobre Nacionalidade    10,0000   13/03/2020    a     

06/03/2020 

3 – N1  Resenha Critica do Filme "V De Vingança"            10,0000           

14/03/2020  a 0/03/2020 

4 – N1  Texto Sobre os Impactos da Pandemia       5,0000   24/03/2020 a 

31/03/2020 



  

 

 

353 

 

FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. | IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba SA. 

Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435 bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 

CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

5 - N1  Apresentação o Pensamento Político dos Filósofos   15,0000  

28/04/2020 a 08/05/2020 

6 – N1  Estudo Dirigido Poder Político             5,0000                        

14/02/2020 

1 – N2  Resumos sobre Os Países                         15,0000                         

28/04/2020 

2 – N2   Democracia                                                   15,0000                           

22/05/2020 

3 – N2   FISH BOWL                                                   10,0000                          

05/06/2020 

4 – N2  Partidos Políticos - Atividade Substitutiva do Tp    10,0000           

 06/06/2020 

5     Questões Objetiva    100,0000           26/06/2020    EXAME FINAL 

              

 ANÁLISE ECONOMICA DO DIREITO  

TURMA 1 – A e  1- B     Professor Emmanuel Reis 

1 – N1 Atividades presenciais e resolução de questão texto no Canvas
 20,0000 04/05/2020 

2 – N1  Atividade Canvas - Resumo Texto e AED - Legislação COVID -19
 30,0000 11/05/2020 

1 – N2  Atividade Substitutiva TP                                        20,0000        
25/05/2020 

2 – N2 Avaliação  (Teste)                                                           30,0000       
15/06/2020 

3  Avaliação Final - Resolução de Questões – CANVAS  100,0000
 25/06/2020 EXAME FINAL 

 

DIREITO, LINGUAGEM E INTERPRETAÇÃO ( Rossana) 

Turma 1- A  e 1 – B      Professora Rossana Aguiar 

1 – N1   Interpretação de texto e intertextualidade      15,0000        
12/03/2020 

2 – N1  Análise crítica de crimes verídicos                              20,0000        
26/03/2020 

3 – N1   Reescrita do texto "Tragédia Brasileira" com posicionamento jurídico
 15,0000 07/05/2020  

1 – N2    A importância da Hermenêutica no curso de Direito    25,0000        
28/05/2020 

2 – N2  Interpretação e análise crítica de poemas consagrados 15,0000        
04/06/2020 
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3 – N2  Avaliação Substitutiva do Teste de Proficiência (Apresentação oral 
de trabalho)10 ,0000 10/06/2020 

4 Avaliação escrita (Interpretação de texto) 100,0000  EXAME FINAL    
26/06/2020  

 

ATIVIDADES AVALIATIVAS 3º PERÍODO 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL II   ( Professora Bruna Oliveira) 

1 – N1     Análise de caso sobre direitos humanos, direito à vida e FIV - 
Fertilização in vitro 10,0000 02/03/2020    

2 – N1 Análise de casos sobre direitos fundamentais COVID19 10,0000        
17/03/2020  

3 – N1    Kahoot                                                   10,0000                                  
15/04/2020  

4 – N1   POEMA                                                               20,0000                       
06/05/2020 

1 – N2   MAPA MENTAL - Autonomia e Intervenção na RFB 15,0000              
28/05/2020 

2 – N2  Pesquisa e Análise jurisprudencial: Princípios da Adm. Púb. 15,0000   
10/06/2020 

3 – N2   SARAU LEGAL                                                          20,0000               
20/06/2020 

1 Exame especial  100,0000    EXAME FINAL                                  28/06/2020 

 

DIREITO CIVIL II - Direito das Obrigações (Prof. Emmanuel Rocha Reis) 

1 – N1     Debate em formato de Grupo Dirigido            20,0000        
31/03/2020 

2 – N1     Construção de texto - COVID/19 e Resolução de questões em sala 
virtual 30,0000 11/05/2020  

1 – N2  Atividade Substitutiva TP            20,0000              01/06/2020        a     
/06/2020 

2 – N2   Avaliação N2                                                                 30,0000                    
15/06/2020 

3   EXAME FINAL - Resolução de Questões CANVAS        100,0000                    
25/06/2020 

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL I  (Profa. Luíza Márcia) 

1 – N1  TBL SUJEITOS DO PROCESSO                              5,0000                     

28/02/2020 
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2 – N1  ESTUDO DIRIGIDO: ESPÉCIES DE PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS 

5,0000 12/03/2020 

3 – N1 RESOLUÇÃO DE QUESTÕES PRÁTICAS - ATOS PROCESSUAIS   

5,0000   13/03/2020  

4 – N1  ESTUDO DE CASO - PRAZOS PROCESSUAIS                    5,0000                

25/04/2020 

5 – N1  PRODUÇÃO DE TEXTO - ACESSO À JUSTIÇA E SUSPENSÃO DOS 

ATOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA DO  CPC           7,0000                      

02/04/2020 

6 – N1   PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE MAPAS MENTAIOBRE ESPÉCIES 

DE CITAÇÃO                                                                                                    

8,0000 09/05/2020  

7 - N1   PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PARÓDIA SOBRE PRAZOS 

PROCESSUAIS                                                                                                              

15,0000 14/05/2020  

1 – N2  FISH BOWL - TUTELAS PROVISÓRIAS            10,0000                    

29/05/2020  

2 – N2   ESTUDO DE CASO                                      10,0000                      

05/06/2020  

3 – N2  PRODUÇÃO DE VÍDEO SOBRE UM TEMA DA DISCIPLINA 10,0000       

06/06/2020  

4 – N2 RESOLUÇÃO DE QUESTÕES                                    10,0000                      

12/06/2020 

5 – N2 ATIVIDADE SUBSTITUTIVA AO TP                       10,0000                      

04/06/2020  

1 PROVA ESCRITA OBJETIVA EXAME FINA              100,0000                   

28/06/2020 

 

 

DIREITO PENAL II  (Parte Geral)                Professora Maria da Graça 

Borges 
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1 – N1  Atividade Avaliativa I (Estudo de caso)      10,0000      23/03/2020  a    

26/03/202 

2 – N1  Fórum de discussão: Sursis X Livramento Condicional 10,0000  

03/04/2020 a 09/04/2020 

3 – N1  Teste - AVALIAÇÃO DE CONTEÚDOS               5,0000                   

08/04/2020 

4 – N1 Atividade Avaliativa IV (Estudo Dirigido)                    15,0000                 

08/05/2020 

5 – N1 Atividade Avaliativa V (Mapa Mental)                           10,0000              

14/05/2020 

6 – N2 Storytelling - Vitimologia e Direitos Humanos 10,0000 21/05/2020 a 

24/05/20 

7 – N2 World Café - CAUSAS EXTINTIVAS DA PUNIBILIDADE   15,0000        

28/05/2020 

8 – N2  Fórum - GARANTISMO PENAL 10,0000    28/05/2020   a   04/06/2020 

9 – N2 Atividade Avaliativa Substitutiva do TP             10,0000                    

12/06/2020 

10 – N2 Fishbowl                                                     5,0000                     

18/06/2020 

1  Atividade Avaliativa   EXAME FINAL               100,0000        

26/06/2020                                                     

 

 

METODOLOGIA CIENTÍFICA            Prof. Erasmo Amurim 

1 – N1 Aprendizagem colaborativa                                               10,0000        

04/02/2020 

2- N1 Análise do Resumo                                                            10,0000        

04/03/2020 

3 – N1  Mapa Mental                                                                      5,0000                 

31/03/2020 

4 - N1 Roteiro de Pesquisa                                                            10,0000        

15/04/2020 
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5 – N1 Análise da literatura especializada                                   15,0000        

11/05/2020  

1- N2 Fórum: É correto ser voluntário?                                    10,0000        

02/06/2020 

2 – N2  Atividade substitutiva do TP                                              10,0000        

08/06/2020  

3 – N2 Produção de artigo científico                                 30,0000       

05/06/2020  

6 Avaliação Escrita 100,0000 26/06/2020  EXAME FINAL  

 

 DEMAIS CONSIDERAÇÕES RELEVANTES:      
 

 COMITÊ DE PERMANÊNCIA 

A partir do dia 27 de março de 2020, as atividades educacionais de 

alguns Estados brasileiros foram suspensas. Tal medida foi adotada devido a 

confirmação da primeira morte por COVID-19 no Brasil. A situação era nova no 

país, porém muitos países europeus já demonstravam sua fragilidade frente ao 

novo vírus. Países desenvolvidos tiveram seus sistemas de saúde entrando em 

colapso. O governo brasileiro demorou a agir, e quando oficialmente foi registrado 

o primeiro óbito, o governador do Rio de Janeiro decidiu seguir as orientações da 

OMS (Organização Mundial da saúde), recomendando que a população ficasse em 

isolamento social. Suspendendo por 15 (dias) os serviços públicos e a suspensão 

das atividades educacionais em todo o Estado. Não demorou muito para que o 

exemplo mencionado fosse seguido por outros líderes políticos. O país 

gradativamente caminhava para uma experiência que marcou profundamente sua 

história. 

Todos os setores sofreram com as medidas de restrição adotas pelos 

governos e recomendadas pelo Ministério da Saúde. No campo educacional, as 

atividades presenciais foram substituídas pelo modelo remoto. As instituições de 

Ensino tiveram pouco tempo para se adaptar a nova realidade, uma vez que as 

notícias sobre o vírus não eram animadoras e o convívio social estava proibido. 

Diante deste cenário, o Grupo Afya estruturou o Comitê de Permanência. A 

finalidade era acompanhar os acadêmicos que tinham dificuldade em acessar a 
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plataforma CANVAS, ferramenta tecnológica adquirida pela mantenedora para 

prosseguir com seu compromisso educacional, através da internet, criou-se, 

portanto, o REAR (Regime de Aprendizagem Remota). 

As aulas passaram a ser realizadas usando a ferramenta zoom. Por meio 

desta, Professor e acadêmicos estão no mesmo espaço virtual, interagem através 

da tela de seus computadores. Contudo, cabe registrar que o país não dispõe de 

uma cobertura de internet que assegura plenamente o estudante a internet. 

Associado a essa questão de má cobertura, existem outros fatores, dentre eles a 

vulnerabilidade econômica de alguns acadêmicos e pensando nisso, o grupo 

montou uma estrutura de suporte para todos os seus acadêmicos que 

apresentassem alguma dificuldade, fosse ela tecnológica ou de ordem financeira. 

Qualquer demanda era prontamente atendida pelo setor responsável, a realidade 

física cedia espaço para o trabalho na modalidade Home Office.  

No tocante as atividades pedagógicas foi montada uma equipe especial 

individualizada. Cada curso contaria com o apoio de seus coordenadores, 

secretárias e professores. A dinâmica acontecia da seguinte forma: O a cesso do 

acadêmico era feito através da ferramenta zoom, instalada na plataforma CANVAS. 

O acadêmico que não efetivasse o acesso, tinha sua ausência registrada pelo 

sistema e no dia seguinte era criado um relatório em forma de planilha identificando 

os estudantes que não tinham conseguido ter acesso as aulas online. Esta planilha 

era repassada ao professor responsável e o mesmo ligava para cada um dos 

ausentes e obedecia a um protocolo onde eram feitas algumas perguntas sobre a 

sua não presença das aulas. O relato feito pelo acadêmico era registrado em 

espaço próprio criado para tal finalidade na planilha. Diante da dificuldade 

apresentada pelo estudante, o mesmo era direcionado para a equipe de T.I que 

dentro de suas possibilidades tentava solucionar o problema de acordo com a 

realidade descrita pelo estudante. 

Nos primeiros dias, as demandas eram inúmeras, porém à medida que 

foram criando intimidade com a plataforma, as demandas tiveram uma queda 

significativa, não desapareceram por completo, no entanto, muitas vezes a 

dificuldade estava na conexão e não na plataforma. Abaixo segue um 

demonstrativo de algumas planilhas, produzidas em momentos diferentes, 

esboçando o panorama do primeiro semestre, no formato REAR. 
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Primeiramente espero que esteja tudo bem contigo e com toda a sua 

família. Tenho certeza de que esse momento logo logo vai passar. 

A razão da minha ligação é por ter visto aqui que você não tem tido 

participação nas nossas aulas recentemente. Sei que estamos passando por uma 

mudança enorme, principalmente no modelo de ensino. Mas ao invés de ficar 

falando aqui, gostaria de saber de você: Por que você não está frequentando as 

aulas? 

Possíveis levantamentos e contorno das objeções: 

1) Não tenho conexão à internet OU minha conexão é ruim e não consigo 

acompanhar as aulas. 

 

Estão sendo consideradas as opções 

2) Não tenho equipamento de áudio (caixa de som, fone de ouvido, etc). 

Estão sendo consideradas as opções 

a. Não me adaptei ao ensino digital. (utilizar uma por vez, não utilizar 

todas) 

Podemos lhe ajudar com um suporte para utilização das tecnologias no cenário 

de aprendizagem remota.  

b. Nossos professores são capacitados e a instituição investe bastante 

em tecnologia para que o ensino remoto seja tão eficiente quanto o ensino 

presencial. 

c. A paralisação das atividades acadêmicas compromete o calendário 

acadêmico e inviabilizará a conclusão do curso no tempo previsto. 

d. No momento estamos priorizando o desenvolvimento de 

conhecimentos compatíveis com essa modalidade de ensino pois esta foi a 

solução que reconhecemos ser a melhor para você neste momento. 

e. Contribui para o desenvolvimento de importantes soft skills do 

profissional do futuro: autonomia, disciplina, criatividade, adaptabilidade. 

 

3) Não paguei a faculdade para ter ensino digital. Teremos desconto? 

Bom, este é um argumento importante. De fato, nossa instituição é 

vocacionada para o ensino presencial. Apesar disso, o grupo em que fazemos 

parte, a Afya, tem a tecnologia como um dos pilares. Acreditamos muito que 
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podemos unir as duas formas: nosso ensino presencial com a tecnologia do 

nosso grupo. 

Vale pontuar também que, assim como todo o mundo, fomos pegos de 

surpresa com a situação do Covid 19 – o corona vírus. Optamos por oferecer 

este modelo de ensino para preservar a saúde dos nossos alunos e 

colaboradores, seguindo a recomendação da OMS – Organização Mundial da 

Saúde. 

Não está previsto nenhuma alteração na mensalidade pois todos os nossos 

professores estão a disposição dos alunos e todo o conteúdo previsto está sendo 

ofertado. Ou seja, não há perdas. Mas fique tranquilo, esta situação em breve se 

resolverá e você poderá voltar às aulas presenciais. 

Obs: Estamos respaldados nessa decisão através da Nota Técnica n.º 

14/2020/CGEMM/DPDC/SENACON/MJ PROCESSO Nº 08012.000728/2020-66 

4) Quero cancelar o curso. 

- Razões financeiras (desemprego, incerteza, etc). 

Cancelar seu curso é uma decisão bastante importante. Vamos lembrar 

aqui: Qual foi o motivo pelo qual você decidiu ingressar no ensino superior? 

Não quero de forma alguma que este motivo seja esquecido agora e nem 

postergado. Tenho aqui uma proposta para você: 

AÇÃO 01 – Todos os alunos 

Liberação para todos os alunos, Medicina e Ex-Medicina a modalidade de 

acordo via Cartão de Crédito através do Portal do Aluno – até 12 vezes. OU 

 AÇÃO 2 – 10% 

Cada IES deverá definir a lista de alunos, conforme edital 

Opção 1 – usar a modalidade da Ação 1 

Opção 2 – realização de acordo onde a Secretaria de cada IES 

manualmente no Sistema RM lançará as parcelas conforme abaixo: 

50% em Abril, Maio e Junho 

Restante do valor (50% de cada parcela) parcelado em 12 vezes a partir de 

julho, ou do 1º mês em que houver paralização da crise. 

- Não quero estudar online. 

Bom, este é um argumento importante. De fato, nossa instituição é 

vocacionada para o ensino presencial. Apesar disso, o grupo em que fazemos 

parte, a Afya, tem a tecnologia como um dos pilares. Acreditamos muito que 
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podemos unir as duas formas: nosso ensino presencial com a tecnologia do 

nosso grupo. 

Vale pontuar também que, assim como todo o mundo, fomos pegos de 

surpresa com a situação do Covid 19 – o coronavírus. Optamos por oferecer este 

modelo de ensino para preservar a saúde dos nossos alunos e colaboradores, 

seguindo a recomendação da OMS – Organização Mundial da Saúde. 

 

Cancelar seu curso é uma decisão bastante importante. Vamos lembrar 

aqui: Qual foi o motivo pelo qual você decidiu ingressar no ensino superior? 

Essa situação é passageira. Não vamos deixar seu sonho do ensino 

superior passar por um período tão pequeno de mudança. 

- Quero trancar e voltar somente no semestre que vem, quando 

teremos tudo de volta ao normal 

 

Essa situação é passageira. Não vamos deixar seu sonho do ensino superior 

passar por um período tão pequeno de mudança. 

Tenho certeza de que você hoje faz planos para quando se formar, não é 

mesmo? Adiar esses planos só vai causar frustração. Vamos continuar por esse 

período para um bem maior. 

 

PLANILHAS 
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 ATA E RESOLUÇÕES DO CONSELHO SUPERIOR DA IES: 
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 ATA DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO E NDE:  
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ANEXO 8 – PLANOS DE TRABALHOS PERÍODO REAR 2020/2 – PANDEMIA 

COVID-19 
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ANEXO 9 – RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR E ATAS DE 

APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 2021.1 

 

 

PLANO DE TRABALHO 

(REAR) 

2021.1 
CURSO DE GRADUAÇÃO: DIREITO 

 

 

Faculdade de Ciências Humanas Exatas e da Saúde do 

Piauí -  Instituto de Educação Superior do Vale do 

Parnaíba S.A 

 

 

 

 

 

 

Parnaíba-PI 

2021.1 
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PERÍODO DA SUBSTITUÇÃO:  

01 DE FEVEREIRO DE 2021 a 31 DE JULHO DE  2021  

 

 ALTERAÇÕES PARA CADA PERÍODO DO CURSO:  

 

O Curso de Direito da FAHESP/IESVAP, após deliberação do Núcleo 

Docente Estruturante e Colegiado e Conselho Superior, considerando a Declaração 

de Emergência em Saúde Pública pela Organização Mundial da Saúde em 30 de 

janeiro de 2020. 

Considerando a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 

(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo corona vírus (COVID-19), 

declarada por meio da Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020. 

Considerando a Portaria nº 356/GM/MEC, de 20 de março de 2020. 

Considerando a RESOLUÇÃO CONSELHO SUPERIOR Nº 004/2020 

aprova, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais dos 

cursos em andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e 

comunicação, em decorrência da situação de pandemia do Novo corona vírus – 

COVID-19. 

Considerando a Portaria nº 395, de 15 de abril de 2020 do Ministro de 

Estado da Educação, que prorroga o prazo previsto no § 1º do art. 1º da Portaria 

343, de 01.03.2020, autorizando adaptar a Matriz quanto a transição das 

metodologias de ensino aprendizagem para o ambiente remoto, bem como 

adaptação das atividades avaliativas (EX-MEDICINA). 

Considerando o DECRETO Nº 19260 DE 14/10/2020, publicado no DOE 

- PI em 14 out 2020 que prorroga a vigência do Decreto nº 18.942, de 16 de abril 

de 2020, que declara situação de calamidade pública, provocada pelo Desastre 

Natural Classificado e Codificado como doenças infecciosas virais (COBRADE-

1.5.1.1.0), em toda a extensão territorial do Estado do Piauí. Onde o Governador 

do Estado do Piauí, no uso das suas atribuições conferidas pelo inciso XIII, do art. 

102, da Constituição Estadual, decreta a prorrogação até 31 de dezembro de 2020, 



  

 

 

379 

 

FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. | IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba SA. 

Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435 bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 

CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

o Decreto nº 18.942, de 16 de abril de 2020, publicado no DOE nº 72, de 22 de abril 

de 2020. 

Considerando a PORTARIA MEC Nº 1.038, DE 7 DE DEZEMBRO DE 

2020 que altera a Portaria MEC nº 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre 

a substituição das aulas presenciais por aulas em meio digitais, enquanto durar a 

situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19, e a Portaria MEC nº 1.030, 

de 1º de dezembro de 2020, que dispõe sobre o retorno às aulas presenciais e 

sobre caráter excepcional de utilização de recursos educacionais digitais para 

integralização da carga horária das atividades pedagógicas, enquanto durar a 

situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19. 

Considerando a publicação em DOU 10/12/2020, Edição 236, Seção 1, 

Página 106, do Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno UF: DF, que 

reexamina o Parecer CNE/CP nº 15, de 6 de outubro de 2020, que tratou das 

Diretrizes Nacionais para a implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 

de agosto de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem 

adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 

Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 

Considerando a RESOLUÇÃO CONSELHO SUPERIOR Nº 010/2020, 

aprova o Regulamento referente à realização de Regime Especial Durante a 

Pandemia da COVID-19, dos cursos da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas 

e da Saúde do Piauí - FAHESP, mantida pelo Instituto de Educação Superior do 

Vale do Parnaíba S.A – IESVAP. 

E, considerando as RESOLUÇÕES DO CONSELHO SUPERIOR Nº 

005/2021, Nos termos deliberados pelo CONSUP, na reunião do dia 25/01/2021, 

aprovar, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais por 

aulas e atividades teóricas e práticas que utilizem meios e tecnologias de 

informação e comunicação dos cursos de graduação Medicina e Direito, e do 

curso de pós- graduação lato sensu Metodologias Ativas e Práticas Inovadoras, 

nos limites e prazos estabelecidos pela legislação em vigor, podendo ser 

prorrogado em consonância com a legislação vigente. 

Decidiu que o Curso de Direito da FAHESP/IESVAP, desenvolverá suas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão observando as determinações legais, 

dando continuidade as aulas on-line, para os períodos seguintes do ano 2021, 
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disciplinas e os horários definidos inicialmente no sistema presencial, apenas 

dando continuidade em Regime Especial de Aprendizagem Remota – REAR.  

Cabendo à Direção Acadêmica e Núcleo de Apoio Pedagógico e de 

Experiência  Docente – NAPED a orientação, acompanhamento e promoção de 

capacitação aos professores, e ao Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP e 

Núcleo de Apoio ao Discente - NAD, a capacitação aos discentes, com cursos e 

tutoriais, para orientações, regramentos e procedimentos para viabilizar o 

desenvolvimento das disciplinas no REAR - utilizando a Plataforma CANVAS, 

aplicativo Zoom, e metodologias ativas no ensino remoto, desenvolvendo 

atividades teóricas cognitivas, de forma a contemplar os interesses e objetivos do 

ensino proposto no Projeto Pedagógico do Curso, sem causar prejuízos aos 

sujeitos envolvidos no processo educacional. Contando ainda com o Comitê de 

Acompanhamento/permanência do corpo discente. 

 

PERÍODOS E DISCIPLINAS EM CURSO 2021.1 

 

       1º PERÍODO  

 
 

3º PERÍODO 

 
  

5º PERÍODO 

 

Teórica Prática on-line Estágio Total

1 Teoria Geral do Direito PR 66,66 66,66 4

2 Sociologia e Antropologia PR 33,33 33,33 2

3 Língua Portuguesa PR 33,33 33,33 2

4 Filosofia e Direito PR 33,33 33,33 2

5 Ciência Política e TGE PR 66,66 66,66 4

6 Análise Econômica do Direito PR 33,33 33,33 2

7 Direito, Linguagem e Interpretação PR 66,66 66,66 4

333,30  333,30 20

Crédito

Orientação  

Pedagógica 

(Antecedida 

por)

Total

Ordem Disciplina TIPO
INSTI 

TUCIO 

NAIS

Carga Horária

Teórica Prática on-line Estágio Total

14 Direito Constitucional II PR 66,66 66,66 4

15 Direito Civil II – Direito das Obrigações PR 66,66 66,66 4

16 Direito Processual Civil I PR 66,66 66,66 4

17 Direito Penal II – Parte Geral II PR 66,66 66,66 4

18 Metodologia Científica PR 66,66 66,66 4

 333,30 -           -                 333,30 20Total

Ordem Disciplina TIPO
INSTI 

TUCIO 

NAIS

Carga Horária
Crédito

Orientação  

Pedagógica 

(Antecedida 

por)

Teórica Prática on-line Estágio Total

25
Direito Civil IV- Contratos em Espécie e Responsabilidade 

Civil
PR 66,66 66,66 4

26 Direito Processual Civil III PR 66,66 66,66 4

27 Direito Penal IV – Parte Especial II PR 66,66 66,66 4

28 Tecnologia e Gestão do Conhecimento PR 33,33 33,33 2

29 Direito Internacional Público PR 33,33 33,33 2

30 Direitos Difusos e Coletivos PR 33,33 33,33 2

31 Educação Ambiental e Sustentabilidade PR 33,33 33,33 2

 333,30 -           -                 333,30 20

Ordem Disciplina TIPO
INSTI 

TUCIO 

NAIS

Carga Horária
Crédito

Orientação  

Pedagógica 

(Antecedida 

por)

Total
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 ATIVIDADES TEÓRICAS:  

  

A partir do dia 01 de fevereiro do ano de 2021, as aulas (atividades 

teóricas) permaneceram sendo desenvolvidas pelos docentes de forma síncrona e 

assíncrona, atendendo as necessidades para as atividades  desenvolvidas em 

metodológicas ativas, como participação em fóruns de discussões, chats, estudo 

de caso, sala de aula invertida, fishbowl, storytelling, mapas mentais, estudo de 

grupos em salas virtuais distintas, execução de tarefas inseridas na plataforma 

Canvas, realização de testes, world  café on-line, leituras e pesquisas orientadas, 

dentre outras ações criativas voltadas para a construção de conhecimentos dos 

acadêmicos.  

 

 ATIVIDADES PRÁTICAS: 

Considerando que o curso contempla apenas os cinco primeiros 

períodos da matriz curricular, e que não serão desenvolvidas atividades práticas, 

não há necessidade de ajustes, específicos, para o período REAR. De forma que 

os alunos estão livres de qualquer prejuízo em relação as atividades obrigatórias 

curriculares práticas. 

 ATIVIDADES COMPLEMENTARES:  

 

O curso disponibiliza regulamento próprio para as atividades 

complementares (presente também no site: www.iesvap.com.br), com orientações 

sobre o processo de deferimento das horas de atividades complementares e 

informar que, por conta da pandemia do COVID-19, iremos oferecer esse formato 

eletrônico para envio dos certificados daqueles alunos que estão em outras cidades 

ou que, por força de motivo maior, não possam entregar pessoalmente os mesmos. 

Para maior comodidade dos acadêmicos e manutenção dos processos de rotina 

acadêmica a coordenação de curso e das atividades complementares estará 

atendimento presencial, seguindo o protocolo de biossegurança institucional, às 

terças-feiras, das 14hs às 18hs, mediante agendamento prévio de horário pelo 
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presente e-mail ou whatsapp: atvcomplementares.direito@iesvap.edu.br e fone 86 

99983 3878. 

 O deferimento das horas através do envio (por e-mail) da planilha de 

acompanhamento das atividades complementares devidamente preenchida 

acompanhado dos respectivos certificados anexados. 

 Durante o semestres letivo, estão previstas várias atividades a título de 

complementação de conhecimentos como: Lives, Congressos, Debates Jurídicos, 

curso de extensão e webinars desenvolvidos de formas virtuais e com certificação, 

sem prejuízo aos discentes quanto a oportunidade para participação e pontuações 

regulares. 

 TCC:  
 

Não há necessidade de adequação aos regulamentos, pareceres e 

portarias em tempos de pandemia, no que tange ao regulamento previsto para o 

TCC. Posto que, não serão cursados nos dois períodos letivos seguintes em 

tempos pandemia, pois as disciplinas que contemplam atividades de Trabalho de 

Conclusão de Curso. 

 

 ESTÁGIOS:  
 

Não há necessidade de adequação no que diz respeito aos 

regulamentos de Estágios, posto que o curso desenvolve apenas os cinco primeiros 

períodos iniciais que contemplam carga horarias teóricas, sem prejuízo de 

desempenhos em relação a prática e estágios para os alunos. 

 

 ATIVIDADES DE EXTENSÃO:   
 

Para atender as necessidades no período de pandemia, foi 

providenciado um adendo ao regulamento, que segue em anexo.   

 

 AVALIAÇÕES: 
 

mailto:atvcomplementares.direito@iesvap.edu.br
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De forma a se adequar às portarias e resoluções, fica definido que no 

Regime Especial de Aprendizagem Remota, seguirá método diferenciado em 

2021.1. 

 

AVALIAÇÃO DO ESTUDANTE EM REAR 

 

Distribuição de Pontos: N1 

A Avaliação N1 terá valor de 50 pontos, sendo composto por:  

I. 30 pontos: aplicação de avaliação sem consulta com desenvolvimento de 

questões modelo Enade. 

II. 20 pontos: aplicação de atividades diversas ligadas à disciplina e que faça 

sentido de acordo com a disciplina. 

Devendo ser observado o prazo final para registro da N1 em 10.04.2021. 

 

Distribuição de Pontos: N2 

A Avaliação N2 – terá valor de 50 pontos, composto por: 

I. 30 pontos: aplicação de avaliação sem consulta com desenvolvimento de 

questões modelo ENADE. 

II. 20 pontos: aplicação de atividades diversas ligadas à disciplina e que faça 

sentido de acordo com a disciplina. 

 Para o Curso de Direito a distribuição da Avaliação N2 em 2021.1 ocorrerá da 

seguinte maneira:  

I. 20 pontos: aplicação de avaliação sem consulta com desenvolvimento de 

questões modelo ENADE. 

II.       10 pontos: aplicação do Teste de Proficiência. 

III.     20 pontos: aplicação de atividades diversas ligadas à disciplina e que faça 

sentido de acordo com a disciplina. A critério da Instituição, a aplicação da 

Avaliação Interdisciplinar. 

 

Devendo atender como prazo máximo para fim e registro dos resultados a data de 

09.06.2021. 
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TESTE DE PROFICIENCIA 

 

Neste ano, em face das medidas de biossegurança contra a pandemia 

por Covid-19, não haverá a aplicação do Teste de Proficiência para nosso curso, 

uma vez que será inviável a realização simultânea e presencial da referida 

avaliação diagnóstica. 

 

 CRONOGRAMA:  
 

ATIVIDADES AVALIATIVAS 1º PERÍODO 

TEORIA GERAL DO DIREITO 

Professor:  João Antônio Rodrigues dos Santos Moreira 

1 – N1 - Divisão de dois grupos de debate no qual cada grupo deverá atuar como 
defensor das ideias de Rousseau ou Hobbes (Direito Natural). (Role-Playing) - (10 
pontos) 

2 – N1 - Seminário sobre os principais Ramos do Direito - (10 pontos) 

3 –N1 -  Prova sem consulta modelo ENADE - (30,0000) 

4 – N2 - Atividade prática. (Defesa dos Direitos Fundamentais) - (10 pontos) 

5 – N2 - Relatório do Filme “A Lista de Schindler” a luz dos Direitos Fundamentais.     
(10 pontos) 

6 – N2 - Prova sem consulta modelo ENADE - (30,0000) 

 

SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA 

 Professor: Nelson Ferreira Marques Junior 

1 – N1 - Uso do Designer Thinking para investigação de crimes famosos do séc XIX 
e XX sobre as balizas científicas daquele período - 20,0000     

2 – N1 - Prova sem consulta modelo ENADE - 30,0000 

3 – N1 - Seminário temático em grupo sobre preconceito e discriminação - 20,0000 

4 – N2 - Elaboração de um produto cujo o tema foi intitulado: “Fura Bolha”, a ciência 
contra o negacionismo - 10,0000 

5 – N2 - Prova sem consulta modelo ENADE - 20,0000 

 
 

LINGUA PORTUGUESA 

 Professora:  Rossana Carvalho Aguiar e Silva 

1 – N1 - Produção textual com Parônimos e Homônimos - 15,0000           

2 – N1 - Brocardos Jurídicos (aplicação em textos) - 15,0000              

3 - N1 - Análise crítica da obra literária "Os Irmãos Quixaba" - 20,0000     

4 – N2 - Redação Jurídica - 20 ,0000               

5 – N2  - Atividade avaliativa subst. Teste Proficiência - 10,0000         
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6 – N2 - Interpretação de Texto - 20,0000    

 

 

FILOSOFIA E DIREITO 

 Professor: Nelson Ferreira Marques Junior 

1 – N1 - Produção textual em grupo sobre o conceito de Democracia 10,0000 

2 - N1 - Apresentação em forma de seminário sobre Democracia 10,0000 

3 - N1 - Prova sem consulta aos moldes ENADE. 30,0000 

4 – N2  - Seminário em forma de sustentação jurídico-filosófica sobre Ciência e 
Religião como forma de conhecimento. 20,0000 

5 - N2 - Atividade Substitutiva ao teste de Proficiência. 10,0000              

6 - N2 - Prova sem consulta aos moldes ENADE. 20,0000 

 

 

CIENCIA POLITICA e TGE 

Professora: Luíza Márcia Carvalho dos Reis 

1 – N1 - Fórum on-line sobre soberania (10 pontos) 

2 - N1 - Aprendizagem colaborativa (rotação por estações) (10 pontos) 

3 – N1 - Teste individual sem consulta modelo ENADE (30 pontos) 

4 – N2  - Realização de lives e postagens no Instagram sobre temas da política 
contemporânea (10 pontos) 

5 – N2 -  Café com política (debates sobre temas diversos da ciência política) (10 
pontos)               

6 – N2 - TBL sobre temas já estudados (10 pontos)  

7 – N2 - Teste individual sem consulta modelo ENADE (20 pontos) 

 

 

ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO 

Professor: Emmanuel da Rocha Reis 

 1 – N1 - Análise e debate de artigos científicos, apresentações divididas em APG, 
sala invertida, conforme conceitos da AED - 10 pontos 

2 – N1 - Apresentação de um portfólio demonstrando a presença da AED na 
dinâmica socioeconômica na cidade de Parnaíba, com base no desafio do 
desenvolvimento, inovação e conexões com garantias mínimas - 10 pontos.  

3 – N1 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE - 30,000 

4 – N2 - Construção de Fichamento (15 pontos) e Mapa mental (5 pontos) a partir 
da leitura de capítulos do livro HOLMES, Stephen. SUSTEIN, Cass R. O custo dos 
direitos: por que a liberdade depende dos impostos. Tradução de Marcelo Brandão 
Cipolla. - São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2019 (ebook), por APGs, com 
apresentação do posicionamento em diálogo integrador – sala virtual invertida - 10 
pontos.     

5 – N2 - Atividade Substitutiva ao teste de Proficiência - 10,0000              
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DIREITO, LINGUAGEM E INTERPRETAÇÃO 

  Professora:  Rossana Carvalho Aguiar e Silva 

1 – N1 - Interpretação de texto e intertextualidade - 10,0000         

2 – N1 - Análise crítica de crimes verídicos - 20,0000         

3 – N1 - Reescrita do texto "Tragédia Brasileira" com posicionamento jurídico - 
20,0000 

4 – N2 - A importância da Hermenêutica no curso de Direito - 20,0000         

5 – N2 - Interpretação e análise crítica de poemas consagrados - 20,0000         

6 – N2 - Avaliação Substitutiva do Teste de Proficiência (Apresentação oral de 
trabalho) -10 ,0000    

 

ATIVIDADES AVALIATIVAS 3º PERÍODO 

DIREITO CONSTITUCIONAL II 

 Professora:  Juliana Frank Brandão 

 1 – N1 - Mapa Conceitual - 10 pontos - 26/02 

2 – N1 - Fishbowl  - 10 pontos - 31/03 

3 – N1 - Teste com questões modelo ENADE - 30 pontos - 07/04 

4 – N2 - Seminários - 20 pontos - 09/04 a 28/04 

5 – N2 - Atividade Subst. Do Teste de Proficiência - Fórum/parecer jurídico 10,00 - 
05/05              

6 – N2 - Teste sem consulta modelo ENADE   -  20 pontos - 04/06 

 

 

DIREITO CIVIL II - Direito das Obrigações 

Professor: Emmanuel da Rocha Reis 

1 – N1 - Resolução em grupo de "hard cases" apresentado - sala invertida – 
apresentação em APG, 10 pontos.     

2 – N1 - Análise e debate sobre temas contemporâneos do Direito das Obrigações 
presentes nas jurisprudências dos Tribunais Superiores. Produção de resumo 
expandido 10 pontos.      

3 – N1 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE. 30,000 

4 – N2 - Seminário Integrador - Interrelação das obrigações e as normativas do 
estado excepcional do COVID 19 - Exposição de mapas mentais pelos APGS – 20 
pontos 

5 -  N2 - Atividade Avaliativa Subst. do Teste de Proficiência     10,0000                     

6 – N2 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE. 20,000 
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL I 

Professora: Luíza Márcia Carvalho dos Reis 

1 –  N1 - Estudo de caso (10 pontos) 

2 – N1 – Jogo de perguntas e respostas com uso de roda aleatória (10 pontos) 

3 – N1  - Teste individual sem consulta modelo ENADE (30 pontos) 

4 – N2 - Produção de infográficos sobre temas a serem definidos (10 pontos) 

5 – N2 - Aprendizagem colaborativa (rotação por estações) (10 pontos) 

6 – N2 - Resolução de questões práticas (10 pontos) 

7 – N2 - Teste individual sem consulta modelo ENADE (20 pontos) 

 

 

 

DIREITO PENAL II (Parte Geral) 

   Professora:  Maria da Graça Borges de Moraes Castro 

1 – N1 - Atividade Avaliativa I (Estudo de caso) - 15,0000                            19.02.2021 

2 – N1 - Fórum de discussão: Sursis X Livramento Condicional -   15,0000    
25.02.2021 

3 – N1 - Teste - AVALIAÇÃO DE CONTEÚDOS - 20,0000           25.03.2021    

4 – N2 - PECHA KUCHA – causas extintas da punibilidade -10,0000    22.04.2021 

5 – N2 - Debate Jurídico - 20,0000              06/05/2021 

6 – N2 - Estória em quadrinhos – Vitimologia, Direitos Humanos e Garantismo Penal 
20,0000                03.06.2021                        

 

 

METODOLOGIA CIENTÍFICA 

 Professor:  Nelson Ferreira Marques Junior 

1 – N1 - Discussão em pequenos grupos para elaboração de modelos de artigos 
científicos. 10,0000 

2- N1 - Fórum com todos os requisitos necessários para escolha dos possíveis 
temas a serem investigados. 10,0000 

3 – N1 - Prova modelo ENADE. 30,0000 

4 – N2 - Mural da imprensa que remonte as provas materiais de casos famosos. 
20,0000 

5 – N2 - Prova modelo ENADE. 20,0000 

6 – N2 - Atividade avaliativa subst. Teste Proficiência     10,0000 

 

 

ATIVIDADES AVALIATIVAS 5 º PERÍODO 
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DIREITO CIVIL IV –Contratos em Espécie e Responsabilidade Civil 

 Professora:  Tatiana Mendes Caldas Castelo Branco 

1 – N1 - Professora:  Tatiana Mendes Caldas Castelo Branco 

1 – N1 - Seminário orientado sobre os tipos de contratos   10,00     

2 – N1 - Elaboração de caso referente a um contrato sorteado entre os APG 10,00
   

3 – N1 - Prova modelo ENADE (sem consulta) 30,0000 

4 – N2 -Fish Bowl – Responsabilidade Civil   10,00 

5- N2 - Rotação por Estação: interdisciplinaridade (responsabilidade Civil + Proc 
Civil III) - 20,00 

6 – N2 - Prova modelo ENADE. 20,00 

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL III 

 Professora:  Luiza Marcia Carvalho dos Reis 

1 –  N1 -  Aprendizagem baseada em problemas (10 pontos)  

2 – N1 - Produção de peças práticas do processo de execução (10 pontos) 

3 – N1 - Teste individual sem consulta modelo ENADE (30 pontos) 

4 – N2 - Rotação por estações interdisciplinar (responsabilidade civil e processo 
civil) (20 pontos) 

5 – N2 - Fórum on-line (10 pontos)            

6 – N2 - TBL sobre conteúdos já estudados (10 pontos) 

7 – N2 - Teste individual sem consulta modelo ENADE (20 pontos) 

 

 

DIREITO PENAL IV – Parte Especial II 

 Professora:  Juliana Frank Brandão 

1 – N1 - Fishbowl -  desarmamento   10 pontos -  25/02 

2 – N1  - Simulação de audiências - JEC -   10 pontos 26/03 e 25/03 

3 – N1 - Prova não consultada modelo ENADE    -    30 pontos  08/04    

4 – N2 - Seminários   20,0000   -   09/04 a 22/04 

5 – N2 - Atividade Subst. do Teste de Proficiência-Simulação casos de abuso de 
autoridade             10,0000 - 07/05 e 13/05              

6 – N2 - Prova com questões não consultadas, modelo ENADE - valor 20 pontos 
04/06    

 

 

TECNOLOGIA E GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 Professora:  EDSON MEDEIROS RODRIGUES NETO 

1 – N1: Criação de startuts    10,00     

2 – N1: Aplicação do lean six sigma na área do direito em sistema de APG 10,00   
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3 – N1: Prova modelo ENADE (sem consulta) 30,0000 

4 – N2: Aplicando ferramentas voltadas a gestão do conhecimento e apresentando 
resultados 10,00 

5 – N2: Seminário sobre aplicação dos modelos de gestão do conhecimento e sua 
relação com a inovação nas organizações 20,00 

6 – N2: Prova modelo ENADE. 20,00 

 

 

DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO 

 Professor:  Emmanuel da Rocha Reis  

1 – N1 – Atividade: “Comentários jurídicos da notícia”. Cada APG irá escolher e 
apreciar uma notícia relacionada com o Direito Internacional Público, construindo 
um RESUMO, com no máximo 600 palavras, indicando o link onde possa ser 
encontrada a matéria e o comentário pertinente aos aspectos de direito 
internacional presentes no conteúdo analisado, trazendo questões teóricas 
envolvidas no tema. 10 pontos.     

2 – N1  - Atividade: Papel dos tratados internacionais no desenvolvimento de 
normativas que respeitem direitos fundamentais. Resumo expandido – 10 pontos.  

3 – N1 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE. 30,000 

4 – N2 - Atividade: Refugiados e o Brasil. Seminário Integrador onde cada APG 
trabalhará legislações, normativas, decisões de tribunais, sob a ótica dos direitos 
dos refugiados. 20 pontos.  

5 – N2 - Atividade Subst. Do Teste de Proficiência                   10,0000                

6 – N2 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE. 20,000         

 

 

DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS 

 Professor: Emmanuel da Rocha Reis 

 1 – N1 - Debate sobre o filme: Erin Brockovich – uma mulher de talento. Direção: 
Steven Soderbergh. Columbia Pictures, 2000.  (Trechos: coletando assinaturas 
(57:30 a 60:40); entrevistando as vítimas (71:40 a 74:36; estratégia processual, 
escolha do réu; punitive damages, acordo, etc.): 74:40 a 78:20; audiência 
preliminar: 80 a 81:35) - Questionamentos: A importância sociopolítica das ações 
coletivas; a dificuldade de mobilização para a propositura da ação coletiva; o 
problema do custo para a propositura   – apresentação em APG. 10 pontos; 

2 – N1  Criação de Mapas mentais a partir da análise e debate de temas 
contemporâneos presentes nas jurisprudências dos Tribunais Superiores.  10 
pontos 

3 – N1    Avaliação sem consulta aos moldes ENADE. 30,0000 
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4 – N2   Projeto de Extensão: Seminário Integrador - Interrelação meio ambiente 
como direito fundamental e o desenvolvimento sustentável – Produção e exposição 
de resumos expandidos pelos APGS – 20 pontos;  

5 – N2   Atividade Subst. Do Teste de Proficiência                   10,0000                

6 – N2   Avaliação sem consulta aos moldes ENADE. 20,0000 

 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE 

 Professora:  Tatiana Mendes Caldas Castelo Branco 

1 – N1 - Professora:  Tatiana Mendes Caldas Castelo Branco 

1 – N1 - Fórum de Discussão 10,00   

2 – N1 - Elaboração de um Vídeo explicativo sobre Área Ambiental 10,00 

3 – N1 - Prova modelo ENADE. 30,00    

4 – N2 - Debate sobre Licenciamento Ambiental 10,00   

5- N2 - PECHA KUCHA: sustentabilidade 5,00 

6 – N2 - Projeto Interdisciplinar - Seminário Integrador - Interrelação meio ambiente, 
direito fundamentais e o desenvolvimento sustentável – Produção e exposição de 
resumos expandidos pelos APGS – 15,00 

7 – N2: Prova modelo ENADE. 20,00                        
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 DEMAIS CONSIDERAÇÕES RELEVANTES:      
 

 COMITÊ DE PERMANÊNCIA 

Desde o dia 27 de março de 2020, as atividades educacionais de alguns 

Estados brasileiros foram suspensas. Tal medida foi adotada devido a confirmação 

da primeira morte por COVID-19 no Brasil. A situação era nova no país, porém 

muitos países europeus já demonstravam sua fragilidade frente ao novo vírus. 

Países desenvolvidos tiveram seus sistemas de saúde entrando em colapso. O 

governo brasileiro demorou a agir, e quando oficialmente foi registrado o primeiro 

óbito, o governador do Rio de Janeiro decidiu seguir as orientações da OMS 

(Organização Mundial da saúde), recomendando que a população ficasse em 

isolamento social. Suspendendo por 15 (dias) os serviços públicos e a suspensão 

das atividades educacionais em todo o Estado. Não demorou muito para que o 

exemplo mencionado fosse seguido por outros líderes políticos. O país 

gradativamente caminhava para uma experiência que marcou profundamente sua 

história. 

Todos os setores sofreram com as medidas de restrição adotas pelos 

governos e recomendadas pelo Ministério da Saúde. No campo educacional, as 

atividades presenciais foram substituídas pelo modelo remoto. As instituições de 

Ensino tiveram que se adaptar a nova realidade, uma vez que as notícias sobre o 

vírus não eram animadoras e o convívio social estava proibido. Diante deste 

cenário, o Grupo Afya estruturou o Comitê de Permanência com a finalidade de 

acompanhar os acadêmicos que tinham dificuldade em acessar a plataforma 

CANVAS, ferramenta tecnológica adquirida pela mantenedora para prosseguir com 

seu compromisso educacional, através da internet, criou-se, portanto, o REAR 

(Regime de Aprendizagem Remota). 

As aulas passaram a ser realizadas usando a ferramenta zoom. Por meio 

desta, Professor e acadêmicos estão no mesmo espaço virtual, interagem através 

da tela de seus computadores. Contudo, cabe registrar que o país não dispõe de 

uma cobertura de internet que assegura plenamente o estudante a internet. 

Associado a essa questão de má cobertura, existem outros fatores, dentre eles a 

vulnerabilidade econômica de alguns acadêmicos e pensando nisso, o grupo 

montou uma estrutura de suporte para todos os seus acadêmicos que 

apresentassem alguma dificuldade, fosse ela tecnológica ou de ordem financeira. 
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Qualquer demanda era prontamente atendida pelo setor responsável, a realidade 

física cedia espaço para o trabalho na modalidade Home Office.  

No tocante as atividades pedagógicas contamos com uma equipe 

especial individualizada. Cada curso contaria com o apoio de seus coordenadores, 

secretárias, professores, psicólogos, psicopedagogos, TI e Comitê de 

Permanência. A dinâmica passou a ser da seguinte forma: O a cesso do acadêmico 

era feito através da ferramenta zoom, instalada na plataforma CANVAS. O 

acadêmico que não efetivasse o acesso, tinha sua ausência registrada pelo sistema 

e no dia seguinte era criado um relatório em forma de planilha identificando os 

estudantes que não tinham conseguido ter acesso as aulas online. Esta planilha 

era repassada ao professor responsável e o mesmo ligava para cada um dos 

ausentes e obedecia a um protocolo onde eram feitas algumas perguntas sobre a 

sua não presença das aulas. O relato feito pelo acadêmico era registrado em 

espaço próprio criado para tal finalidade na planilha. Diante da dificuldade 

apresentada pelo estudante, o mesmo era direcionado para a equipe de T.I que 

dentro de suas possibilidades tentava solucionar o problema de acordo com a 

realidade descrita pelo estudante. E, nessa mesma dinâmica, prosseguiremos por 

mais um período letivo. 

As demandas eram inúmeras, porém à medida que foram criando 

intimidade com a plataforma, as demandas tiveram uma queda significativa, não 

desapareceram por completo, no entanto, muitas vezes a dificuldade estava na 

conexão e não na plataforma. Com a familiaridade da plataforma e aplicativos, por 

dois períodos consecutivos, o quadro dos alunos em relação ao acesso mudou para 

melhor, consideravelmente. No entanto, todo o aparato de apoio ao docente e 

discente permanecerá. O curso continua contando com o apoio de seus 

coordenadores, secretárias, professores, psicólogos, psicopedagogos, TI e Comitê 

de Permanência.    
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 RESOLUÇÕES DO CONSELHO SUPERIOR DA IES E ATA 
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 ATA DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO E NDE 
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ANEXO 10 – PLANOS DE TRABALHOS PERÍODO REAR 2021/2 – PANDEMIA 

COVID-19 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CURSO DE DIREITO 

 

PLANO DE 

TRABALHO (REAR) 

2021.2 

 

 

 

Faculdade de Ciências Humanas Exatas e da 

Saúde do Piauí Instituto de Educação Superior 

do Vale do Parnaíba 

 

 

 

 

 

 

 

Parnaíba-PI 
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CURSO DE GRADUAÇÃO: DIREITO 

 

PERÍODO DA SUBSTITUÇÃO:  

02 de agosto de 2021 a 09 de dezembro de 2021. 

  

 

 ALTERAÇÕES PARA O PERÍODO 2021.2 DO CURSO:  

O Curso de Direito da FAHESP/IESVAP, após deliberação do Núcleo 

Docente Estruturante, Colegiado e Conselho Superior, considerando a Declaração 

de Emergência em Saúde Pública pela Organização Mundial da Saúde em 30 de 

janeiro de 2020. 

Considerando a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 

(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo corona vírus (COVID-19), 

declarada por meio da Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020. 

Considerando a Portaria nº 356/GM/MEC, de 20 de março de 2020. 

Considerando a RESOLUÇÃO CONSELHO SUPERIOR Nº 004/2020 

aprova, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais dos 

cursos em andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e 

comunicação, em decorrência da situação de pandemia do Novo corona vírus – 

COVID-19. 

Considerando a Portaria nº 395, de 15 de abril de 2020 do Ministro de 

Estado da Educação, que prorroga o prazo previsto no § 1º do art. 1º da Portaria 

343, de 01.03.2020, autorizando adaptar a Matriz quanto a transição das 

metodologias de ensino aprendizagem para o ambiente remoto, bem como 

adaptação das atividades avaliativas (EX-MEDICINA). 

Considerando o DECRETO Nº 19260 DE 14/10/2020, publicado no DOE 

- PI em 14 out 2020 que prorroga a vigência do Decreto nº 18.942, de 16 de abril 

de 2020, que declara situação de calamidade pública, provocada pelo Desastre 

Natural Classificado e Codificado como doenças infecciosas virais (COBRADE-

1.5.1.1.0), em toda a extensão territorial do Estado do Piauí. Onde o Governador 

do Estado do Piauí, no uso das suas atribuições conferidas pelo inciso XIII, do art. 

102, da Constituição Estadual, decreta a prorrogação até 31 de dezembro de 2020, 
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o Decreto nº 18.942, de 16 de abril de 2020, publicado no DOE nº 72, de 22 de abril 

de 2020. 

Considerando a PORTARIA MEC Nº 1.038, DE 7 DE DEZEMBRO DE 

2020 que altera a Portaria MEC nº 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre 

a substituição das aulas presenciais por aulas em meio digitais, enquanto durar a 

situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19, e a Portaria MEC nº 1.030, 

de 1º de dezembro de 2020, que dispõe sobre o retorno às aulas presenciais e 

sobre caráter excepcional de utilização de recursos educacionais digitais para 

integralização da carga horária das atividades pedagógicas, enquanto durar a 

situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19. 

Considerando a publicação em DOU 10/12/2020, Edição 236, Seção 1, 

Página 106, do Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno UF: DF, que 

reexamina o Parecer CNE/CP nº 15, de 6 de outubro de 2020, que tratou das 

Diretrizes Nacionais para a implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 

de agosto de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem 

adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 

Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 

Considerando a RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR Nº 

005/2020, que aprova, em caráter excepcional, ajustes no Calendário Acadêmico 

2020/1 para atender o Regime Especial de Aprendizagem Remota – REAR, em 

decorrência da situação de pandemia do Novo Coronavírus – COVID-19 e 

contemplar todos os períodos do Curso que funcionaram e funcionarão de 17 de 

março a 31 de dezembro de 2020. 

Considerando a RESOLUÇÃO CONSELHO SUPERIOR Nº 010/2020, 

aprova o Regulamento referente à realização de Regime Especial Durante a 

Pandemia da COVID-19, dos cursos da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas 

e da Saúde do Piauí - FAHESP, mantida pelo Instituto de Educação Superior do 

Vale do Parnaíba S.A – IESVAP. 

Considerando a RESOLUÇÃO CONSELHO SUPERIOR Nº 011/2020, 

aprova, em caráter excepcional, ajustes no Calendário Acadêmico e Regime de 

Ensino no ano de 2020, em decorrência da situação de pandemia do Novo 

Coronavírus – COVID-19. 

E, conforme Resolução 04/2021, aprovada pelo CONSUP, em caráter 

excepcional, que prevê a substituição das aulas presenciais por aulas que utilizem 
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meios e tecnologias de informação e comunicação, em decorrência da 

permanência da situação de pandemia do Novo Corona vírus-COVID-19, em 

consonância com a Portaria nº 1.030, de 1º de dezembro de 2020; e nº 1.038, de 7 

de dezembro de 2020 e os Pareceres CNE/CP nº5/2020 publicado no DOU de 01 

de junho de 2020, e CNE/CP nº 19/2020 publicado no DOU de 10.12.2020. 

Decidiu que o Curso de Direito da FAHESP/IESVAP, manterá suas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão observando as determinações legais, 

dando continuidade nas aulas on-line, para o período 2021.2. Disciplinas, horários, 

e atividades pedagógicas continuarão em Regime Especial de Aprendizagem 

Remota – REAR, e ainda de forma hibrida, quando se fizer necessário, para 

atividades que envolvam habilidades práticas de construção de conhecimentos.  

Cabendo à Direção Acadêmica e Núcleo de Apoio Pedagógico e de 

Experiência Docente – NAPED continuar desenvolvendo de forma orientada, 

acompanhando e promovendo melhorias, capacitando os docentes. Bem como ao 

Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP e Núcleo de Apoio ao Discente - NAD, o 

acompanhamento, orientação e capacitação aos discentes, com cursos e tutoriais, 

para orientações, regramentos e procedimentos para viabilizar o desenvolvimento 

das disciplinas e suas atividades propostas no REAR - utilizando a Plataforma 

CANVAS, aplicativo Zoom. Seguindo com metodologias ativas no ensino remoto, 

desenvolvendo atividades teóricas cognitivas, de forma a contemplar os interesses 

e objetivos do ensino proposto no Projeto Pedagógico do Curso, sem causar 

prejuízos aos sujeitos envolvidos no processo educacional. Contando ainda, com o 

apoio de técnicos de informática - TI, para atender docentes e discentes, 

diariamente em atividades pedagógicas, síncronas, assíncronas e hibridas.  

PERÍODOS E DISCIPLINAS EM CURSO 2021.2 

 
 

       1º PERÍODO  

 
 

Teórica Prática on-line Estágio Total

1 Teoria Geral do Direito PR 66,66 66,66 4

2 Sociologia e Antropologia PR 33,33 33,33 2

3 Língua Portuguesa PR 33,33 33,33 2

4 Filosofia e Direito PR 33,33 33,33 2

5 Ciência Política e TGE PR 66,66 66,66 4

6 Análise Econômica do Direito PR 33,33 33,33 2

7 Direito, Linguagem e Interpretação PR 66,66 66,66 4

333,30  333,30 20

Crédito

Orientação  

Pedagógica 

(Antecedida 

por)

Total

Ordem Disciplina TIPO
INSTI 

TUCIO 

NAIS

Carga Horária
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2º PERÍODO 

 
  

3º PERÍODO 

 
 

4º PERÍODO 

 

 

6º PERÍODO 

 

 

 ATIVIDADES TEÓRICAS:   

A partir do dia 02 de agosto do ano de 2021, as aulas (atividades 

teóricas) permanecem sendo desenvolvidas pelos docentes de forma síncrona, 

assíncrona e hibridas, atendendo as necessidades para as atividades  

desenvolvidas em metodológicas ativas, como participação em fóruns de 

discussões, chats, estudo de caso, sala de aula invertida, fishbowl, storytelling, 

Teórica Prática on-line Estágio Total

14 Direito Constitucional II PR 66,66 66,66 4

15 Direito Civil II – Direito das Obrigações PR 66,66 66,66 4

16 Direito Processual Civil I PR 66,66 66,66 4

17 Direito Penal II – Parte Geral II PR 66,66 66,66 4

18 Metodologia Científica PR 66,66 66,66 4

 333,30 -           -                 333,30 20Total

Ordem Disciplina TIPO
INSTI 

TUCIO 

NAIS

Carga Horária
Crédito

Orientação  

Pedagógica 

(Antecedida 

por)

Teórica Prática on-line Estágio Total

25
Direito Civil IV- Contratos em Espécie e Responsabilidade 

Civil
PR 66,66 66,66 4

26 Direito Processual Civil III PR 66,66 66,66 4

27 Direito Penal IV – Parte Especial II PR 66,66 66,66 4

28 Tecnologia e Gestão do Conhecimento PR 33,33 33,33 2

29 Direito Internacional Público PR 33,33 33,33 2

30 Direitos Difusos e Coletivos PR 33,33 33,33 2

31 Educação Ambiental e Sustentabilidade PR 33,33 33,33 2

 333,30 -           -                 333,30 20

Ordem Disciplina TIPO
INSTI 

TUCIO 

NAIS

Carga Horária
Crédito

Orientação  

Pedagógica 

(Antecedida 

por)

Total
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mapas mentais, APGs e estudo em grupos, utilizando salas virtuais distintas, 

execução de tarefas inseridas na plataforma Canvas, realização de testes, world  

café on-line, mandalas cognitivas, leituras e pesquisas orientadas, dentre outras 

ações criativas voltadas para a construção contínua de conhecimentos por parte 

dos acadêmicos.  

 

 ATIVIDADES PRÁTICAS: 

Considerando que o curso de Direito se encontra ainda em 

desenvolvimento, e que contempla apenas os seis primeiros períodos da matriz 

curricular 2019.1, ainda não serão desenvolvidas atividades práticas reais e 

simuladas. Dessa forma, não há necessidade de ajustes específicos, para o 

período 2021.2 em REAR. Pois os alunos estão livres de qualquer prejuízo em 

relação as atividades obrigatórias curriculares práticas. 

 ATIVIDADES COMPLEMENTARES:  

O curso disponibiliza regulamento próprio para as atividades 

complementares (previamente disponível no site: www.iesvap.com.br), com 

orientações sobre o processo para deferimento das horas de atividades 

complementares. E, por conta da pandemia do COVID-19, manteremos o e-mail 

específico, oferecendo esse formato eletrônico para garantir maior segurança 

pessoal, evitando que o aluno tenha que se fazer presente na IES. Podendo assim, 

enviar seus certificados de Atividades Completares para a composição da carga 

horária proposta.  Para melhor segurança e comodidade dos alunos, quanto a 

manutenção dos processos de rotina acadêmica, a coordenação do curso e das 

Atividades Complementares estarão com atendimento presencial, seguindo o 

protocolo de biossegurança institucional, todas às terças-feiras e quintas-feiras das 

14hs às 18hs, mediante agendamento prévio de horário pelo presente e-mail 

atvcomplementares.direito@iesvap.edu.br, WhatsApp (86) 99983 3878 e ou 

secretária do curso. 

 O processo de deferimento ou indeferimento das horas de Atividades 

Complementares, serão divulgadas através do e-mail próprio, no prazo de 10 (dez) 

dias após o envio da planilha de acompanhamento das Atividades 

mailto:atvcomplementares.direito@iesvap.edu.br
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Complementares, devidamente preenchida, e com os respectivos certificados 

comprobatórios anexados. 

 Durante o semestre letivo 2021.2, estão previstas várias atividades a 

título de complementação de conhecimentos como: Congressos, Debates 

Jurídicos, Júri Simulado, curso de extensão e webinars desenvolvidos de formas 

virtuais e com certificação, atividades de extensão na modalidade eventos, de 

forma que os discentes não sofrerão prejuízo, por falta de oportunidades para 

participações e pontuações regulares em Atividades Complementares. 

 

 TCC:  

Não há necessidade de ajustes nos regulamentos do TCC para atender 

pareceres e portarias em tempos de pandemia. Posto que, não serão cursadas no 

período letivo 2021.2, disciplinas que Trabalho de Conclusão de Curso I nem 

Trabalho de Conclusão de Curso II. 

 

 ESTÁGIOS:  
 

Não há necessidade de adequação no que diz respeito aos 

regulamentos de Estágios Supervisionados Obrigatórios Reais e Simulados, posto 

que o curso de Direito desenvolve apenas os seis primeiros períodos, com cargas 

horarias teóricas. Portanto, sem qualquer prejuízo de desempenhos em relação a 

prática e estágios curriculares. 

 

 ATIVIDADES DE EXTENSÃO:   
 

Para atender as necessidades no período de pandemia, foi 

providenciado um adendo ao regulamento, divulgado pela COPPexi, que segue em 

anexo.   

 

 AVALIAÇÕES: 

Para se adequar às portarias e resoluções, fica mantida a forma de 

avaliação no Regime Especial de Aprendizagem Remota, com atividades 

avaliativas e teste na plataforma Canvas. 
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 AVALIAÇÃO DO ESTUDANTE EM REAR 
 

Distribuição de Pontos: N1 

A Avaliação N1 terá valor de 50 pontos, sendo composto por:  

I. 30 pontos: aplicação de avaliação sem consulta com desenvolvimento de 

questões modelo Enade. 

II. 20 pontos: aplicação de atividades diversas ligadas às disciplinas e que faça 

sentido de acordo com a disciplina. 

Devendo ser observado o prazo final para registro da N1 em 02.10.2021. 

 

Distribuição de Pontos: N2 

A Avaliação N2 terá valor de 50 pontos, sendo composto por: 

I. 20 pontos: aplicação de avaliação sem consulta com desenvolvimento de 

questões modelo ENADE. 

II.       10 pontos: aplicação do Teste de Proficiência. (Realizado de forma virtual, 

com uso da ferramenta Prova Fácil., como uma forma segura para aplicar e corrigir 

as provas, contendo 80(oitenta) questões objetivas, a ser realizar em 12.11.2021. 

III.     20 pontos: aplicação de atividades diversas ligadas à disciplina e que faça 

sentido de acordo com a disciplina. A critério da Instituição, a aplicação da 

Avaliação poderá ocorrer de forma Interdisciplinar. 

Devendo atender como prazo máximo para fim e registro dos resultados a data de 

03.12.2021. 

 

 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES AVALIATIVAS:  
 

1º PERÍODO 

Disciplina: TEORIA GERAL DO DIREITO 
Professor:  Tatiana Mendes Caldas Castelo Branco 

1. N1 - Divisão de dois grupos de debate no qual cada grupo deverá 
apresentar soluções as QUESTÕES SOBRE O TEXTO ANTÍGONA. 
(Role-Playing) - (10 pontos) 

2. N1 – Construção de MAPA MENTAL - ATOS NORMATIVOS (10 pontos) 

3. N1 -  Prova sem consulta modelo ENADE - (30 pontos) 

4. N2 - PESQUISA SOBRE REGRAS E PRINCIPIOS + Rotação por 
estações (10 pontos) 

5. N2 - TRIBUNAL DO CASO DOS EXPLORADORES DA CAVERNA  (10 
pontos) 

6. N2 - Prova sem consulta modelo ENADE - (20,0) 

7. Teste de Proficiência (10 pontos) 
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Disciplina: SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA 
Professor: Nelson Ferreira Marques Junior 

7. N1 - Semana jurídico sociológico.  (20 pontos)     

8. N1 - Prova sem consulta modelo ENADE – (30 pontos) 

9. N2 - Criação do partido político - (20 pontos) 

10. N2 - Prova sem consulta modelo ENADE – (20 pontos) 

11. TESTE DE PROFICIENCIA (10 pontos) 

 

Disciplina: LINGUA PORTUGUESA 
Professora:  Rossana Carvalho Aguiar e Silva 

8. N1 - Produção textual com uso de Brocardos Jurídicos –(5 pontos)           

9. N1 - Interpretação de poesias e textos em prosa  - (10 pontos)             

10. N1 – Aplicação de Teste on-line– (30 pontos)    

11. N2 - Releitura e reescrita do texto "Tragédia Brasileira", de Manuel Bandeira 
(10 pontos)               

12. N2 - Seminário sobre Redação Jurídica (10 pontos 

13. N2 – Teste de Proficiência (10 pontos)   

14. Aplicação de Teste on-line– (20 pontos)  

 

Disciplina: FILOSOFIA E DIREITO 
Professor: Nelson Ferreira Marques Junior 

1. N1 - Dialética de Platão à luz da atualidade (20 pontos) 

2. N1 - Prova sem consulta aos moldes ENADE. (30 pontos) 

3. N2 - Café Filosófico IESVAP (20 pontos) 

4. N2 - Prova sem consulta aos moldes ENADE. (20 pontos) 

5. N2 - Teste de Proficiência. (10 pontos)              

 

Disciplina: CIENCIA POLITICA e TGE 
Professor: Daniel Pires Ferreira 

7. N1 - Fórum on-line sobre soberania (10 pontos) 

8. N1 - Estudo de Caso (10 pontos)  

9. N1 - Teste individual sem consulta modelo ENADE (30 pontos) 

10. N2 - Estudo de Caso (10 pontos) 

11. N2 - Debates sobre temas diversos da ciência política (10 pontos)               

12. N2 - Teste de Proficiência (10 pontos) 

13. N2 - Teste individual sem consulta modelo ENADE (20 pontos) 

 

Disciplina: ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO 
Professora: Luiza Marcia Carvalho dos Reis 

1. N1 -  FORUM (10 pontos) 

2. N1 -  ESTUDO DE CASO  (5 pontos) 

3. N1 – RESOLUÇÃO DE QUESTÕES Subjetivas ( 5 pontos) 

4. N1 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (30 pontos) 

5. N2 – Café com Direito e Economia (10 pontos)     

6. N2 – Fórum (10 pontos) 

7. N2 -  Teste de Proficiência – (10 pontos) 

8. N2 – Avaliação sem consulta aos moldes ENADE    (20 pontos)            
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Disciplina: DIREITO, LINGUAGEM E INTERPRETAÇÃO 
Professora:  Rossana Carvalho Aguiar e Silva 

7. N1 - Interpretação de texto e intertextualidade – (10 pontos) 

8. N1 - Análise crítica de crimes verídicos – 20 pontos 

9. N1 - Reescrita do texto "Tragédia Brasileira" com posicionamento jurídico – 
(20 pontos) 

10. N2 - A importância da Hermenêutica no curso de Direito – (20 pontos) 

11. N2 - Interpretação e análise crítica de poemas consagrados – (20 pontos) 

12. N2 -  Teste de Proficiência - (10 pontos) 

 

 
2º PERÍODO 

Disciplina: DIREITO CONSTITUCIONAL I 
Professor:  Emmanuel Rocha Reis 

13. N1 – Atividade Avaliativa I – Estudo de caso  (10 pontos) 

14. N1 – Atividade Avaliativa II – Arco de Maguerez  (10 pontos) 

15. N1 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (30 pontos) 

16. N2 – Fórum (10 pontos)  

17. N2 – Debate Jurídico Constitucional (10 pontos) 

18. N2 -  Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (20 pontos) 
19. N2 – Teste de Proficiência (10 pontos) 

 

Disciplina: HISTÓRIA DO DIREITO 
Professor: Nelson Ferreira Marques Junior 

11. N1 - Código de Hamurábi à luz do direito atual. (20 pontos) 

12. N1 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (30 pontos) 

13. N2 - Lei das doze tábuas e o direito contemporâneo  (20 pontos) 

14. N2 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (20 pontos) 

15. N2 – Teste de proficiência (10 pontos) 

 

Disciplina: PROJETO INTEGRADOR I 
Professora:  Tatiana Mendes Caldas Castelo Branco 

7. N1 – Apresentação do Cronograma – (15 pontos) 

8. N1 – Relatórios Mensais (15 pontos) 

9. N1 - AUTO AVALIAÇÃO E AVALIAÇÃO POR PARES (20 pontos) 

10. N2 – Relato de experiência (10 pontos) 

11. N2 – Avaliação da apresentação pela banca (30 pontos) 

12. N2- Teste de Proficiência (10 pontos) 

 

Disciplina: DIREITO CIVIL I – PARTE GERAL 
Professor: Luiza Marcia Carvalho dos Reis 

11. N1 – TBL Pessoa natural (20 pontos) 

12. N1 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (30 pontos) 

13. N2- PRODUÇÃO DE JORNAL ACADÊMICO (20pontos) 

14. N2- Avaliação sem consulta aos moldes ENADE (20 pontos) 



  

 

 

414 

 

FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. | IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba SA. 

Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435 bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 

CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

15. N2- Teste de Proficiência (10 pontos) 

 

Disciplina: TEORIA GERAL DO PROCESSO 
Professor: Daniel Pires Ferreira 

13. N1 - Estudo de caso (10 pontos) 

14. N1 - Pesquisa Jurídica (10 pontos 

15. N1 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE (30 pontos)  

16. N2 – Debate jurídico (20 pontos) 

17. N2- Avaliação sem consulta aos moldes ENADE (20 pontos) 

18. N2- Teste de Proficiência (10 pontos) 

 

Disciplina: DIREITO PENAL I – PARTE GERAL I 
Professora: Maria da Graça Borges de Moraes Castro 

16. N1 – Estudo dirigido – Do Delito e das penas (5 pontos) 

17. N1 -  Estudo de caso -15:50 Eneas Barros (5 pontos) 

18. N1 – Mandala Gognitiva – (10 pontos) 

19. N1 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE (30,00) 

20. N2 - História em Quadrinhos - Conteúdos dados 

21. N2 - Fórum - Direito Ambiental e a aplicação do direito penal ao crimes no 
Brasil. 

22. N2 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE (20 pontos) 
23. N2 – Teste de Proficiência (10 pontos)  

 

 

3º PERÍODO 

Disciplina: DIREITO CONSTITUCIONAL II 
Professor:  Tatiana Mendes Caldas Castelo Branco 

8. N1 - Aplicabilidade da Norma de Direito Fundamental (10 pontos) 

9. N1 - PESQUISA SOBRE AÇÕES AFIRMATIVAS DO ESTADO (10 
pontos) 

10. N1 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (30 pontos) 

11. N2- TRABALHO SOBRE NACIONALIDADE (10 pontos) 

12. N2- SEMINARIO SOBRE SEPARAÇÃO DOS PODERES (10 pontos) 

13. N2 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (20 pontos) 
14. N2 – Teste de Proficiência (10 pontos) 

 

Disciplina: DIREITO CIVIL II – DIREITO DAS OBRIGAÇÕES 
Professor: Emmanuel Rocha Reis 

8. N1 – Estudo de Caso – (10 pontos) 

9. N1 – Resoluções de questões subjetivas (10 pontos) 

10. N1 - - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (30 pontos) 

11. N2 – Mapa mental (10 pontos) 

12. N2 – Analise de situações jurídicas (10 pontos) 

13. N2 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (20 pontos) 

14. N2 – Teste de Proficiência (10 pontos) 
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Disciplina: DIREITO PROCESSUAL CIVIL I 
Professora:  Luiza Marcia Carvalho dos Reis 

7. N1- ESTUDO DE CASO SUJEITOS DO PROCESSO (20 pontos) 

8. N1- Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (30 pontos) 

9. N2 - ROTAÇÃO POR ESTAÇÕES ATOS PROCESSUAIS (10 pontos) 

10. N2- RESOLUÇÃO DE QUESTÕES (10 pontos) 

11. N2 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE (20 pontos) 

12. Teste de Proficiência (10 pontos) 

 

Disciplina: DIREITO PENAL II – PARTE GERAL II 
Professor: Daniel Pires Ferreira 

1. N1 - Estudo de caso (10 pontos) 

2. N1 - Pesquisa Jurídica (10 pontos 

3. N1 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE (30 pontos)  

4. N2 – Debate jurídico (20 pontos) 

5. N2- Avaliação sem consulta aos moldes ENADE (20 pontos) 

6. N2- Teste de Proficiência (10 pontos) 

 

Disciplina: METODOLOGIA CIENTIFICA 
Professor: Nelson Ferreira Marques Junior 

6. N1 – Seminário Jurídico (20 pontos) 

7. N1 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (30 pontos) 

8. N2 - Utilização das regras da ABNT+ Resumo. (20 pontos) 

9. N2 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (20 pontos) 

10. N2 – Teste de Proficiência (10 pontos) 

 

 
4º PERÍODO 

Disciplina: DIREITO CONSTITUCIONAL III 
Professor:  Daniel Pires Ferreira 

1. N1 - Estudo de caso (10 pontos) 

2. N1 - Pesquisa Jurídica (10 pontos 

3. N1 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE (30 pontos)  

4. N2 – Debate jurídico (20 pontos) 

5. N2- Avaliação sem consulta aos moldes ENADE (20 pontos) 

6. N2- Teste de Proficiência (10 pontos) 

 

Disciplina: DIREITO CIVIL III – TEORIA GERAL DOS CONTRATOS 
Professor: Tatiana Mendes Caldas Castelo Branco 

1. N1 - CLASSIFICAÇÃO DOS CONTRATOS (10 pontos) 

2. N1- MAPA MENTAL - FORMAÇÃO DOS CONTRATOS (10 pontos) 

3. N1 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (30 pontos) 

4. N2- IMPACTOS DA PANDEMIA NOS CONTRATOS CIVEIS (10 pontos) 

5. N2- EXTINÇÃO DOS CONTRATOS (10 pontos) 

6. N2 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (20 pontos) 

7. N2 – Teste de Proficiência (10 pontos) 
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Disciplina: DIREITO PROCESSUAL CIVIL II 
Professora:  Luiza Marcia Carvalho dos Reis 

1. N1 – Petição Inicial (10 pontos) 

2. N1 – Contestação (10 pontos) 

3. N1 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE (30 pontos) 

4. N2 – Audiência Simulada (10 pontos) 

5. N2- Bingo Jurídico (10 pontos) 

6. N2 -Avaliação sem consulta aos moldes ENADE (20 pontos) 

7. N2 - Teste de Proficiência (10 pontos) 

 

Disciplina: DIREITO PENAL III – PARTE ESPECIAL I 
Professor: Daniel Pires Ferreira 

1. N1 - Estudo de caso (10 pontos) 

2. N1 - Pesquisa Jurídica (10 pontos 

3. N1 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE (30 pontos)  

4. N2 – Debate jurídico (20 pontos) 

5. N2- Avaliação sem consulta aos moldes ENADE (20 pontos) 

6. N2- Teste de Proficiência (10 pontos) 

 

Disciplina: PSICOLOGIA FORENSE 
Professor: Demétrio Beltrão 
1. N1 – Análise de situações fatídicas (20 pontos)   

2. N1 - - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE (20 pontos 

3. N2 – Estudo de caso (20 pontos) 

4. N2 - - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE (20 pontos 

5. N2 – Teste de Proficiência (10 pontos) 

 

Disciplina: PROJETO INTEGRADOR II 
Professora: Nelson Ferreira Marques Junior 

1. N1 - Entrega de relatórios de atividades mensais (50 Pontos) 

2. N2 – Avaliação do Projeto Integrador (30 pontos) 

3. N2 - Avaliação do Evento e apresentação/publicação (10 pontos)  

4. N2 – Teste de Proficiência (10 pontos) 

 

 
6º PERÍODO 

Disciplina: DIREITO CIVIL V – DIREITO DAS COISAS 
Professor:  Emmanuel Rocha Reis 

1. N1 – Resolução de PROBLEMA jurídico (10 pontos) 

2. N1 -  Fórum (10 pontos) 

3. N1 - - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (30 pontos) 

4. N2 – Análise de decisões judiciais (10 pontos) 

5. N2 – Resolução de PROBLEMAS (10 pontos) 

6. N2 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (20 pontos) 

7. N2 – Teste Proficiência (10 pontos) 
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Disciplina: DIREITO PROCESSUAL CIVIL IV 
Professora:  Luiza Marcia Carvalho dos Reis  

1. N1- TRABALAHO AÇÕES DE FAMÍLIA (20 pontos) 

2. N1 -  Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (30 pontos) 

3. N2- ROTAÇÃO POR ESTAÇÕES (20 pontos) 

4. N2- Avaliação sem consulta aos moldes ENADE (20 pontos) 

5. N2- Teste Proficiência (10 pontos) 

 

Disciplina: DIREITO PROCESSUAL PENAL I 
Professora: Maria da Graça Borges de Moraes Castro 

1. N1 - Fórum - Papel do advogado no INQUERITO POLICIAL (10 pontos) 

2. N1 – Mandala Cognitiva (10 pontos) 

3. N1 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (30 pontos) 

4.  N2 - PESQUISA - Questões Prejudiciais e Processos Incidentes. (10 
pontos)  

6. N2 - ESTUDO DE CASO - AUTOS DE AÇÃO PENAL (10 pontos) 

7. N1 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (20 pontos) 

8. Teste de Proficiência (10 pontos) 

 

Disciplina: DIREITO ADMINISTRATIVO I 
Professor:  Emmanuel Rocha Reis 

1. N1 – Estudo de caso (10 pontos) 

2. N1 – Resolução de questões subjetivas (10 pontos) 

3. N1 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (30 pontos) 

4. N2- Construção de Mapa Conceitual (10 pontos) 

5. N2 – Resolução de PROBLEMA jurídico administrativo (10 pontos) 

6. N2 -  Avaliação sem consulta aos moldes ENADE – (20 pontos) 

7. N2 – Teste de Proficiência (10 pontos) 

 

Disciplina: PROJETO INTEGRADOR III 
Professora: Rossana Carvalho Aguiar e Silva 

1. Cronograma e Pesquisa + Relatório dos grupos  (25 pontos) 

2. Auto Avaliação e Avaliação por pares (25 pontos) 

3. Relato de experiência  (10 pontos) 

4. Avaliação da banca (30 pontos) 

5. Teste de Proficiência (10 pontos) 

 

Disciplina: ELETIVA I – LIBRAS  
Professora: Clesivane do Socorro Silva do Nascimento 

1. N1 -  Comunicação Pratica (20 pontos) 

2. N 1 –Teste (30 pontos) 

3. N2 – Conversação Pratica Jurídica (20 pontos) 

4. N2 – Teste (20 Pontos) 

5. N2 – Teste Proficiência (10 pontos) 
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ATIVIDADES AVALIATIVAS 3º PERÍODO 

DIREITO CONSTITUCIONAL II 

 Professora:  Juliana Frank Brandão 

 1 – N1 - Mapa Conceitual - 10 pontos - 26/02 

2 – N1 - Fishbowl  - 10 pontos - 31/03 

3 – N1 - Teste com questões modelo ENADE - 30 pontos - 07/04 

4 – N2 - Seminários - 20 pontos - 09/04 a 28/04 

5 – N2 - Atividade Subst. Do Teste de Proficiência - Fórum/parecer jurídico 10,00 - 
05/05              

6 – N2 - Teste sem consulta modelo ENADE   -  20 pontos - 04/06 

 

DIREITO CIVIL II - Direito das Obrigações 

Professor: Emmanuel da Rocha Reis 

1 – N1 - Resolução em grupo de "hard cases" apresentado - sala invertida – 
apresentação em APG, 10 pontos.     

2 – N1 - Análise e debate sobre temas contemporâneos do Direito das Obrigações 
presentes nas jurisprudências dos Tribunais Superiores. Produção de resumo 
expandido 10 pontos.      

3 – N1 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE. 30,000 

4 – N2 - Seminário Integrador - Interrelação das obrigações e as normativas do 
estado excepcional do COVID 19 - Exposição de mapas mentais pelos APGS – 20 
pontos 

5 -  N2 - Atividade Avaliativa Subst. do Teste de Proficiência     10,0000                     

6 – N2 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE. 20,000 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL I 

Professora: Luíza Márcia Carvalho dos Reis 

1 –  N1 - Estudo de caso (10 pontos) 

2 – N1 – Jogo de perguntas e respostas com uso de roda aleatória (10 pontos) 

3 – N1  - Teste individual sem consulta modelo ENADE (30 pontos) 

4 – N2 - Produção de infográficos sobre temas a serem definidos (10 pontos) 

5 – N2 - Aprendizagem colaborativa (rotação por estações) (10 pontos) 

6 – N2 - Resolução de questões práticas (10 pontos) 

7 – N2 - Teste individual sem consulta modelo ENADE (20 pontos) 

 

DIREITO PENAL II (Parte Geral) 

   Professora:  Maria da Graça Borges de Moraes Castro 

1 – N1 - Atividade Avaliativa I (Estudo de caso) - 15,0000                            19.02.2021 

2 – N1 - Fórum de discussão: Sursis X Livramento Condicional -   15,0000    
25.02.2021 

3 – N1 - Teste - AVALIAÇÃO DE CONTEÚDOS - 20,0000           25.03.2021    

4 – N2 - PECHA KUCHA – causas extintas da punibilidade -10,0000    22.04.2021 

5 – N2 - Debate Jurídico - 20,0000              06/05/2021 
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6 – N2 - Estória em quadrinhos – Vitimologia, Direitos Humanos e Garantismo Penal 
20,0000                03.06.2021                  

       

METODOLOGIA CIENTÍFICA 

 Professor:  Nelson Ferreira Marques Junior 

1 – N1 - Discussão em pequenos grupos para elaboração de modelos de artigos 
científicos. 10,0000 

2- N1 - Fórum com todos os requisitos necessários para escolha dos possíveis 
temas a serem investigados. 10,0000 

3 – N1 - Prova modelo ENADE. 30,0000 

4 – N2 - Mural da imprensa que remonte as provas materiais de casos famosos. 
20,0000 

5 – N2 - Prova modelo ENADE. 20,0000 

6 – N2 - Atividade avaliativa subst. Teste Proficiência     10,0000 

 

ATIVIDADES AVALIATIVAS 5 º PERÍODO 

DIREITO CIVIL IV –Contratos em Espécie e Responsabilidade Civil 

 Professora:  Tatiana Mendes Caldas Castelo Branco 

1 – N1 - Professora:  Tatiana Mendes Caldas Castelo Branco 

1 – N1 - Seminário orientado sobre os tipos de contratos   10,00     

2 – N1 - Elaboração de caso referente a um contrato sorteado entre os APG 10,00
   

3 – N1 - Prova modelo ENADE (sem consulta) 30,0000 

4 – N2 -Fish Bowl – Responsabilidade Civil   10,00 

5- N2 - Rotação por Estação: interdisciplinaridade (responsabilidade Civil + Proc 
Civil III) - 20,00 

6 – N2 - Prova modelo ENADE. 20,00 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL III 

 Professora:  Luiza Marcia Carvalho dos Reis 

1 –  N1 -  Aprendizagem baseada em problemas (10 pontos)  

2 – N1 - Produção de peças práticas do processo de execução (10 pontos) 

3 – N1 - Teste individual sem consulta modelo ENADE (30 pontos) 

4 – N2 - Rotação por estações interdisciplinar (responsabilidade civil e processo 
civil) (20 pontos) 

5 – N2 - Fórum on-line (10 pontos)            

6 – N2 - TBL sobre conteúdos já estudados (10 pontos) 

7 – N2 - Teste individual sem consulta modelo ENADE (20 pontos) 

 

DIREITO PENAL IV – Parte Especial II 

 Professora:  Juliana Frank Brandão 

1 – N1 - Fishbowl -  desarmamento   10 pontos -  25/02 
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2 – N1  - Simulação de audiências - JEC -   10 pontos 26/03 e 25/03 

3 – N1 - Prova não consultada modelo ENADE    -    30 pontos  08/04    

4 – N2 - Seminários   20,0000   -   09/04 a 22/04 

5 – N2 - Atividade Subst. do Teste de Proficiência-Simulação casos de abuso de 
autoridade             10,0000 - 07/05 e 13/05              

6 – N2 - Prova com questões não consultadas, modelo ENADE - valor 20 pontos 
04/06   

  

TECNOLOGIA E GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 Professora:  EDSON MEDEIROS RODRIGUES NETO 

1 – N1: Criação de startuts    10,00     

2 – N1: Aplicação do lean six sigma na área do direito em sistema de APG 10,00   

3 – N1: Prova modelo ENADE (sem consulta) 30,0000 

4 – N2: Aplicando ferramentas voltadas a gestão do conhecimento e apresentando 
resultados 10,00 

5 – N2: Seminário sobre aplicação dos modelos de gestão do conhecimento e sua 
relação com a inovação nas organizações 20,00 

6 – N2: Prova modelo ENADE. 20,00 

 

DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO 

 Professor:  Emmanuel da Rocha Reis  

1 – N1 – Atividade: “Comentários jurídicos da notícia”. Cada APG irá escolher e 
apreciar uma notícia relacionada com o Direito Internacional Público, construindo 
um RESUMO, com no máximo 600 palavras, indicando o link onde possa ser 
encontrada a matéria e o comentário pertinente aos aspectos de direito 
internacional presentes no conteúdo analisado, trazendo questões teóricas 
envolvidas no tema. 10 pontos.     

2 – N1  - Atividade: Papel dos tratados internacionais no desenvolvimento de 
normativas que respeitem direitos fundamentais. Resumo expandido – 10 pontos.  

3 – N1 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE. 30,000 

4 – N2 - Atividade: Refugiados e o Brasil. Seminário Integrador onde cada APG 
trabalhará legislações, normativas, decisões de tribunais, sob a ótica dos direitos 
dos refugiados. 20 pontos.  

5 – N2 - Atividade Subst. Do Teste de Proficiência                   10,0000                

6 – N2 - Avaliação sem consulta aos moldes ENADE. 20,000    

      

DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS 

 Professor: Emmanuel da Rocha Reis 

 1 – N1 - Debate sobre o filme: Erin Brockovich – uma mulher de talento. Direção: 
Steven Soderbergh. Columbia Pictures, 2000.  (Trechos: coletando assinaturas 



  

 

 

421 

 

FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. | IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba SA. 

Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435 bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 

CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

(57:30 a 60:40); entrevistando as vítimas (71:40 a 74:36; estratégia processual, 
escolha do réu; punitive damages, acordo, etc.): 74:40 a 78:20; audiência 
preliminar: 80 a 81:35) - Questionamentos: A importância sociopolítica das ações 
coletivas; a dificuldade de mobilização para a propositura da ação coletiva; o 
problema do custo para a propositura   – apresentação em APG. 10 pontos; 

2 – N1  Criação de Mapas mentais a partir da análise e debate de temas 
contemporâneos presentes nas jurisprudências dos Tribunais Superiores.  10 
pontos 

3 – N1    Avaliação sem consulta aos moldes ENADE. 30,0000 

4 – N2   Projeto de Extensão: Seminário Integrador - Interrelação meio ambiente 
como direito fundamental e o desenvolvimento sustentável – Produção e exposição 
de resumos expandidos pelos APGS – 20 pontos;  

5 – N2   Atividade Subst. Do Teste de Proficiência                   10,0000                

6 – N2   Avaliação sem consulta aos moldes ENADE. 20,0000 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE 

 Professora:  Tatiana Mendes Caldas Castelo Branco 

1 – N1 - Professora:  Tatiana Mendes Caldas Castelo Branco 

1 – N1 - Fórum de Discussão 10,00   

2 – N1 - Elaboração de um Vídeo explicativo sobre Área Ambiental 10,00 

3 – N1 - Prova modelo ENADE. 30,00    

4 – N2 - Debate sobre Licenciamento Ambiental 10,00   

5- N2 - PECHA KUCHA: sustentabilidade 5,00 

6 – N2 - Projeto Interdisciplinar - Seminário Integrador - Interrelação meio ambiente, 
direito fundamentais e o desenvolvimento sustentável – Produção e exposição de 
resumos expandidos pelos APGS – 15,00 

7 – N2: Prova modelo ENADE. 20,00                        
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 DEMAIS CONSIDERAÇÕES RELEVANTES:      
 

 

As demandas se encontram em quantidades reduzidas. Pois à medida 

em os docentes, discentes e colaboradores foram criando intimidade com a 

plataforma, aplicativos e ferramentas as demandas tiveram uma queda significativa. 

O procedimento que se destacou foi a forma hibrida das aulas, no entanto, na 

maioria das vezes a dificuldade estava na conexão e não mais na plataforma, e 

métodos criativos para desenvolvimento das metodologias ativas, com a 

construção de conhecimentos de forma continuada pelos discentes. Com a 

familiaridade da plataforma e aplicativos, por três períodos consecutivos, o quadro 

dos alunos em relação ao acesso melhora consideravelmente, e as habilidades dos 

docentes ganha espaço digital. No entanto, todo o aparato de apoio ao docente e 

discente permanecerá. O curso continua contando com o apoio de seus 

coordenadores, secretárias, professores, psicólogos, psicopedagogos e suporte 

técnico –TI.    

 

 

 

 

Maria da Graça Borges de Moraes Castro 

Coordenadora do curso de direito 
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 RESOLUÇÕES DO CONSELHO SUPERIOR DA IES E ATA 
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 ATA DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO E NDE 
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